
Bliskość Wisły i Kanału Żerań-
skiego to coś, czego mieszkańcy
innych dzielnic mogą białołęcza-

nom pozazdrościć. Wał wiślany
między Żeraniem a Jabłonną jest
najdłuższym deptakiem i zarazem

turystyczną trasą rowerową War-
szawy. Jadąc po nowym asfalcie
na koronie wału docieramy do wy-
sokości Zarzecza, gdzie na razie
można tylko skręcić w kierunku
Modlińskiej. Przed sobą widzimy
imponującą stalową konstrukcję,
przerzuconą nad Portem Żerań-

skim. To nieużywana od lat kładka
do odpopielania, która w tym ro-

ku zostanie przebudowana na
most rowerowo-pieszy.

Stojąc przed kładką można wy-
obrazić sobie niesamowity widok,
jaki będzie się z niej rozciągać.
Z jednej strony port i elektrownia,
z drugiej – masa zieleni nad brze-
giem Wisły. Z tej wysokości będzie
już wyraźnie widać bloki na osiedlu
Ruda, na drugim brzegu Wisły. Ja-
dąc tamtędy dotrzemy do mostu
Grota, pod którym zaczyna się
ścieżka rowerowa ciągnąca się pra-
wie do mostu Łazienkowskiego. To
świetna wiadomość dla osób z Tar-

chomina i Żerania, jeżdżących ro-
werem na Pragę lub Saską Kępę –
ominą hałas i spaliny na Modliń-

skiej-Jagiellońskiej przy śpiewie
ptaków i z widokiem na rzekę.

Most na Żeraniu będzie pierw-
szą w Warszawie przeprawą,
z której skorzystają tylko rowe-
rzyści i piesi. Druga powstanie
kilka lat później między Powiślem
a Pragą. Mosty bez samochodów
będą symbolami nowej, bardziej
ekologicznej epoki, zaczynającej
się w Warszawie.

Dominik Gadomski
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Pierwszy taki most w Warszawie
� Przeprawa tylko dla rowerzystów i pieszych powinna stać się nowym znakiem rozpoznawczym Białołęki.

Most
na Żeraniu będzie
pierwszą w Warszawie
przeprawą, z której
skorzystają tylko
rowerzyści i piesi. Druga
powstanie kilka lat
później między Powiślem
a Pragą. Mosty bez
samochodów będą
symbolami nowej,
bardziej ekologicznej
epoki, zaczynającej się
w Warszawie.
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Na ma pach War sza wy ul. Be -
ren so na bie gnie od Głę boc kiej aż
do gra ni cy Ma rek. I bie gnie. Ty le,
że „uli cą” mo żna ją na zwać wy -
łącz nie na od cin ku do Oknic kiej.
Tu taj koń czy się as fal to wa na -
wierzch nia, a to co jest da lej, „uli -
cę” przy po mi na tyl ko szum ną na -
zwą. Da lej jest bo wiem po lna nie -
utwar dzo na dro ga, któ rą po desz -
czu nie da się prze je chać.

A pro wa dzi ta „dro ga”, któ rej
i w XVII wie ku nie da ło by się na -
zwać uli cą, na skąd inąd cał kiem
uro cze, po ło żo ne nie da le ko
od gra ni cy z Mar ka mi osie dle
Przy Rzecz ce za miesz ka łe przez
kil ku set miesz kań ców. Osie dle,
któ re de fac to wy bu do wa no w po -
lu, ist nie je od 10 lat, nie ma ja kiej -
kol wiek utwar dzo nej dro gi do jaz -

do wej za rów no od stro ny War sza -
wy jak i od Ma rek. Miesz kań cy
od 2007 ro ku wnio sku ją o do bu -
do wa nie bra ku ją ce go od cin ka
oko ło 700 me trów uli cy Be ren so -
na. Umo żli wi ło by to po łą cze nie
ich osie dla z Bia ło łę ką, w któ rej
gra ni cach ad mi ni stra cyj nych się
znaj du ją. Je dy ny też nie naj lep szy
do jazd do ich osie dla pro wa dzi
w tej chwi li przez Mar ki.

– Pi sma, ja kie wy sy ła li śmy
do prezydent Gron kie wicz -Waltz,
po zo sta ły bez od po wie dzi z jej stro -
ny. Dla cze go? Czy dzie sięć lat pła -
ce nia przez nas po dat ków prze zna -
cza nych na bu do wę m.in. in nych
ulic Bia ło łę ki, to zbyt krót ko, by li -
czyć na nor mal ny do jazd do swo ich
do mów dro gą lo kal ną? – py ta je -
den z roz ża lo nych miesz kań ców.

Na wnio sek miesz kań ców, rad -
nej Agniesz ki Bo row skiej i Sto wa -
rzy sze nia Mo ja Bia ło łę ka bra ku ją -
cy frag ment ul. Be ren so na zo stał
wpi sa ny ja ko prio ry te to wy w Stu -
dium Ob słu gi Ko mu ni ka cyj nej
Wschod nie go Ob sza ru Bia ło łę ki.
Mia sto za pew nia ło, że 2,2 mln zł
po trzeb ne na zbu do wa nie dro gi
ozna czo nej ja ko ul. Pro jek to wa -
na 5KD zł zo sta ną przy zna ne. Wy -
da wa ło się więc pew ne, że w mar -
cu war szaw scy rad ni wy su pła ją
wresz cie pie nią dze. Po se sji bu dże -
to wej po da na zo sta ła na wet myl -
nie wia do mość, że rze czy wi ście tak
się sta ło. Nie ste ty, dro ga w bu dże -
cie się nie zna la zła. Miesz kań cy są

roz ża le ni i zbul wer so wa ni. Wal kę
o uli cę za po wie dzia ła rad na
Agniesz ka Bo row ska. – Ma my na -
dzie ję, że in we sty cja zo sta nie wpi -
sa na do bu dże tu w czerw cu 2016
ro ku – mó wi.

(wk)

Malowniczo, w błocie: Osiedle Przy Rzeczce
� Rada Warszawy nie przyznała Białołęce pieniędzy na dobudowanie fragmentu
ulicy Berensona. Mieszkańcy osiedla Przy Rzeczce są rozżaleni. Wciąż nie mają jak
dojechać do swoich domów.

Czy dziesięć
lat płacenia przez nas
podatków
przeznaczanych
na budowę m.in. innych
ulic Białołęki, to zbyt
krótko, by liczyć
na normalny dojazd
do swoich domów drogą
lokalną? – pyta jeden
z rozżalonych
mieszkańców.

Te ren o po wierzch ni bli sko
5 ty się cy me trów kwa dra to wych
na le ży do mia sta. Dziel ni ca pla -
nu je utwo rze nie w tym miej scu
pla cu za baw, z wy dzie lo nym te re -
nem dla młod szych i star szych
dzie ci. – Po ja wią się urzą dze nia
za ba wo we ta kie jak bu jaw ki, huś -
taw ki, tram po li na, zjazd li no wy.

W pla nach jest ta kże za go spo da -
ro wa nie zie le ni: czy li na sa dze nie
drzew i krze wów, a ta kże ław ki,
ko sze na śmie ci, sto ja ki na ro we ry
– wy li cza Ma rze na Gaw kow ska,
rzecz nik Bia ło łę ki.

Cał ko wi ty koszt bu do wy pla cu
to oko ło 600 ty się cy zło tych.

(wt)

Raj dla dzieci na Myśliborskiej
� Jeszcze w tym roku przy Myśliborskiej powstanie nowy
plac zabaw.
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W dzi siej szych cza sach ro dzi ce,
któ rzy za pi su ją swo je dziec ko
do żłobka oraz przed szko la, za da ją
so bie nie tyl ko py ta nie, czy ich
dziec ko bę dzie się tam do brze czu -
ło, ale in te re su je ich rów nież to,
co mo że ono zy skać uczęsz cza jąc
do ta kie go miejsca. A co mo że zy -
skać dziec ko, któ re cho dzi
do żłobka lub przed szko la dwu ję -
zycz ne go?

Przy po mnij my, iż żłobki i
przed szko la dwu ję zycz ne pró bu -
ją prze nieść na swój te ren sy tu -
ację z do mów ro dzin nych dzie ci
dwu ję zycz nych. Po wsta ją w nich
gru py dwu ję zycz ne, gdzie je den
z na uczy cie li – wy cho waw ca an -
glo ję zycz ny – mó wi na co dzień
do dzie ci tyl ko i wy łącz nie po an -
giel sku, za rów no pod czas za baw

w sa li, jak i w szat ni, ja dal ni, ła -
zien ce czy pla cu za baw. W tej sy -
tu acji obok oczy wi stych ko rzy ści
pły ną cych z uczęsz cza nia
do żłobka lub przed szko la, ta -
kich jak roz wój emo cjo nal ny
i spo łecz ny dziec ka, na pierw szy
plan wy su wa się roz wój ta kie go
mło de go czło wie ka pod wzglę -
dem ję zy ko wym. Dzie ci uczęsz -
cza ją ce do gru py dwu ję zycz nej
nie zwy kle szyb ko „oswa ja ją się”
z ję zy kiem, któ ry jest dla nich
prze cież ję zy kiem ob cym. Jed -
nakże, przy wspar ciu wy cho waw -
ców, ję zyk ten sta je się im przy ja -
zny. W krót kim cza sie dzie ci za -
czy na ją ro zu mieć to, co na uczy -
ciel chce im prze ka zać, a na stęp -
nie pró bu ją sa me uży wać no we -

go ję zy ka w kon tak tach z wy cho -
waw ca mi oraz in ny mi dzieć mi.
Z roz wo jem ję zy ko wym idzie
także roz wój in te lek tu al ny.

Ka na dyj scy pio nie rzy z za kre su
ba dań nad na uką ję zy ków ob cych
Ho ward Gard ner i Lam bert, za -
uwa ża ją, iż u dzie ci dwu ję zycz -
nych szyb ciej niż u in nych roz wi ja
się świa do mość ję zy ko wa. Są one
nie tyl ko świa do me fak tu, iż
na świe cie ży ją lu dzie, któ rzy mó -
wią in ny mi ję zy ka mi, ale ta kże
uzmy sła wia ją so bie, przy ak tyw nej
po mo cy na uczy cie li i opie ku nów,
że lu dzie ci ży ją w ró żnych kra -
jach, na ró żnych kon ty nen tach
i są przed sta wi cie la mi in nych kul -
tur. To wszyst ko spra wia, iż dzie ci
dwu ję zycz ne uczą się sza cun ku

dla tych, któ rzy są od nich in ni,
po cho dzą z in nych na ro dów, ras
i kul tur. Po nad to, dzie ci dwu ję -
zycz ne są bar dzo kre atyw ne
i szyb ko ko ja rzą. Dzię ki te mu, iż
w dzie ciń stwie zmysł słu chu jest
szcze gól nie wy ostrzo ny, dzie ci
bez pro ble mu wy chwy tu ją ró żni ce
fo ne tycz ne mię dzy dwo ma ję zy -
ka mi i sto su ją tę wie dzę w prak ty -
ce. W dal szym roz ra chun ku dzie -
ci dwu ję zycz ne ma ją du żą szan sę
od nieść suk ces w ży ciu do ro słym.
Zna jo mość ję zy ka umo żli wia im
pod ró żo wa nie po ca łym świe cie,
jak rów nież stu dio wa nie i pra cę
za gra ni cą, co zde cy do wa nie uła -
twia mło dym lu dziom start w do -
ro słość i prak tycz nie za pew nia
po wo dze nie w ży ciu.

Przed szko la i żłobki dwu ję -
zycz ne próbują prze nieść na swój
te ren sy tu ację z do mów ro dzin -
nych dzie ci dwu ję zycz nych. I tym
renomowanym bardzo dobrze się
to udaje. Reasumując, wy bie ra -
jąc przed szko le lub żłobek dwu -
ję zycz ny ro dzic nic nie tra ci, gdyż
wie dza przy no si za wsze sa me ko -
rzy ści, a zy skać dla swo je go
dziec ka mo żna bar dzo wie le.
Zapraszamy :)

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

CCoo  ddzziieecc  kkoo  mmoo  żżee  zzyy  sskkaaćć??
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Pro sto kąt ny plac o wy mia rach
oko ło 50 na 80 me trów to daw ne
skła do wi sko de struk tu, uży wa ne -
go do na pra wy dróg na wschod -
niej Bia ło łę ce. Po wy bu do wa niu
przy Po mor skiej pierw sze go blo -
ku sa mo rząd przez kil ka mie się cy
za po wia dał li kwi da cję skła du…

– Obec nie je ste śmy po prze tar -
gu, któ ry wy ło nił fir mę wy wo żą cą
to ba dzie wie – mó wił dzie więć lat
te mu ów cze sny bur mistrz Ja cek

Ka znow ski. – Być mo że do koń ca
wa ka cji uda się je prze nieść
na Świ der ską, z da la od osie dli.

…aż we wrze śniu ro ku 2007
plac opu sto szał. Dziś słu ży za par -
king dla mieszkańców i osób od -
wie dza ją cych od le gły o po nad 100
me trów cmen tarz. Za zwy czaj mo -
żna spo tkać tam kil ka za par ko wa -
nych sa mo cho dów, ła mią cych za -
kaz ru chu usta wio ny tyl ko
od stro ny Mi le nij nej. Na si czy tel -

ni cy spy ta li, czy mo żna prze bu do -
wać plac na peł no praw ny par king.

– Zgod nie z miej sco wym pla -
nem za twier dzo nym uchwa łą Ra -
dy War sza wy w li sto pa dzie 2010

ro ku dział ka jest prze zna czo na
pod usłu gi edu ka cyj ne – mó wi
Ma rze na Gaw kow ska, rzecz nicz -
ka urzę du dziel ni cy. – Bu do wa
na tym te re nie ogól no do stęp ne go
par kin gu by ła by nie zgod na z pla -
nem.

Na dział ce zmie ści ło by się
przed szko le, ale obec nie nie ma
pla nów je go bu do wy.

(dg)

Jak wykorzystać pusty plac przy Pomorskiej?
� Duży, pusty teren i zakaz ruchu pojazdów – plac po składowisku na rogu
Pomorskiej i Milenijnej świeci pustką.

Dziś plac
służy za parking dla
mieszkańców i osób
odwiedzających odległy
o ponad 100 metrów
cmentarz. Zazwyczaj
można spotkać tam kilka
zaparkowanych
samochodów, łamiących
zakaz ruchu ustawiony
tylko od strony Milenijnej.

Na dział ce zmie ści ło by się przed szko le

29 mar ca wie czo rem stra ża cy zo -
sta li we zwa ni do sar ny, któ ra
utknę ła mię dzy prę ta mi ba rier ki
mo stu przy Bia ło łęc kiej. Aby nie
pło szyć do dat ko wo zwie rzę cia

pod czas ak cji ra tun ko wej, stra ża cy
okry li je ko cem, a póź niej od po -
wied nim sprzę tem od gię li prę ty
tak, by sar nę mo żna by ło wy do stać.

(wt)

Sarna utkwiła między
prętami mostu
� Dzikie zwierzęta w Warszawie nie mają łatwego życia
– niewinne z naszego punktu widzenia konstrukcje
mogą być dla nich śmiertelna pułapką.

źródło: w
arszaw

a-straz.pl
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Choć nasz re dak cyj ny po gląd
nie cie szy się po pu lar no ścią tak
du żą, na ja ką za słu gu je, to bę -
dzie my utrzy my wać, że bez wzglę -
du na wszyst ko świa do ma jaz da
bez bi le tu to kra dzież, a ga po wicz
to zło dziej. I naj mniej cho dzi
o okra da nie mia sta czy prze woź -
ni ka – okra da wszyst kich tych,
któ rzy uczci wie pła cą za bi let.
Pra ca kon tro le ra więc jest jak naj -
bar dziej po trzeb na – py ta nie tyl -
ko, co mo że kon tro ler?

Ge ne ral nie – spraw dzić, czy
ma my wa żny bi let. Na stro nach
ZTM jest do kład na in for ma cja,
w ja ki spo sób mo że to zro bić.
War to wie dzieć, jak po win na wy -
glą dać kon tro la. Przede wszyst kim
kon tro ler mu si mieć wi docz ny
iden ty fi ka tor ze zdję ciem i nu me -
rem słu żbo wym oraz da tą wa żno -
ści – wszyst ko opa trzo ne pie czę cią
i ho lo gra mem. Kon tro lę mo że za -
cząć do pie ro wte dy, gdy po jazd
ru szy z przy stan ku a pa sa że ro wie
bę dą mie li czas na ska so wa nie bi -
le tów. To aku rat kwe stia dość
umow na i czę sto bu dzi kon tro -

wer sje – lu dzie ska rżą się, że ka -
sow ni ki są blo ko wa ne zbyt szyb ko.
Je śli jed nak ma my wa żny bi let i,
ewen tu al nie, do ku ment po świad -
cza ją cy pra wo do zni żek, nic nam
nie gro zi. W prze ciw nym wy pad ku
„ka nar” wy sta wia nam man -
dat. I tu są trzy mo żli wo ści: za pła -
ta go tów ką na miej scu (wte dy mo -
że my li czyć na 40% ra ba tu),
w cią gu ty go dnia na po czcie, prze -
le wem bądź w Punk cie Ob słu gi
Pa sa że ra (wte dy opła ta zo sta nie
ob ni żo na o 30%) al bo peł ną kwo -
tę w prze cią gu 14 dni. Je śli zde cy -
du je my się na któ ryś z dwóch
ostat nich wa rian tów – kon tro le rzy
ma ją pra wo po pro sić nas o do ku -
ment z da ny mi, by móc wy sta wić
man dat. Nie opła ca się sta wiać
czy ucie kać – mo że my zo stać za -
trzy ma ni do cza su przy by cia po li -
cji, któ rej już bę dzie my zo bo wią -
za ni się wy le gi ty mo wać. Mo że się
jed nak zda rzyć i tak, że bi let ma -
my, wy sta wio ny na sie bie i tyl ko
przez za po mnie nie nie wzię li śmy
go z do mu. Je że li jed nak w cią gu
ty go dnia po ka że my, że w cza sie

kon tro li mie li śmy wa żny bi let –
ka ra zo sta nie anu lo wa na.

Kto mo że zo stać „ka na rem”?
Choć za wód nie cie szy się mo że

spo łecz nym uzna niem, to ktoś mu -
si go wy ko ny wać. ZTM za po wie -
dział pod ko niec mar ca, że zo sta -
nie ogło szo ny prze targ dla firm,
któ re bę dą pro wa dzić kon tro le bi -
le tów. Kon tro le rzy za trud nie ni
przez fir mę bę dą spraw dzać bi le ty
przez wszyst kie dni ty go dnia przez
ca ły czas funk cjo no wa nia ko mu ni -
ka cji miej skiej. Bę dą pra co wać za -
rów no na ob sza rze 1. jak i 2. stre fy
bi le to wej. W dni ro bo cze bę dzie

ich co naj mniej 20. W so bo ty, nie -
dzie le i świę ta – co naj mniej 8.
Pra co wać bę dą w sys te mie dwu -
lub trzy zmia no wym. Ka żde go mie -
sią ca kon tro le rzy za trud nie ni
przez wy bra ną w prze tar gu fir mę
bę dą mu sie li wy ko nać co naj -
mniej 100 ty się cy kon tro li. Ka żdy
kon tro ler za trud nio ny do spraw -
dza nia bi le tów na zle ce nie ZTM
bę dzie mu siał być peł no let ni, być
nie ka ra ny, mieć do bry stan zdro -
wia, wy ka zy wać się kul tu rą oso bi -
stą i od por no ścią na stres. Bar dzo
wa żna bę dzie rów nież umie jęt ność
pra cy w ze spo le. Kon tro le rzy rów -
nież bę dą mu sie li wy ka zać się mi -

ni mum śred nim wy kształ ce niem
oraz zna jo mo ścią an giel skie go
bądź ro syj skie go. Po prze szko le niu
kan dy da ci przej dą eg za min i do -
pie ro wte dy bę dą „wpusz cze ni”
do słu żby.

Tyl ko źli kon tro le rzy?
Opo wie ści o złym za cho wa niu

kon tro le rów jest na pęcz ki. Ale
czy mie li ście kie dy kol wiek do czy -
nie nia z kon tro lą, któ rą wspo mi -
na cie po pro stu do brze? Da ruj my
so bie na rze ka nia i uty ski wa nia –
cze ka my na po zy tyw ne re la cje.

Po dziel cie się ni mi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów. Co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to uszczelnić
system biletowy – teraz około 5% pasażerów jeździ „na gapę”.

źródło: w
w
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.w

aw.pl

Na po cząt ku mie sią ca war to
– je śli jesz cze te go nie zro bi li śmy
– zdjąć z ro ślin ich zi mo we osło -
ny oraz do ko nać cięć na drze -
wach i krze wach. Szcze gól nie zy -

ska ją na tym ró że, ale trze ba też
pa mię tać o cię ciach tych ro ślin,
któ re zdą ży ły już prze kwit nąć:
for sy cje, po rzecz ki al pej skie
i wierz by szcze pio ne na pniu.

Trze ba też za dbać o traw nik
– oczy ścić go z resz tek opa dłych li -
ści, na wie trzyć gle bę, wy rów nać po -
zi mo we nie rów no ści i do siać tra wy
tam, gdzie są wi docz ne bra ki. Mo -
żna też siać do grun tu jed no rocz ne
ro śli ny ozdob ne. A po za tym – mą -
drze za in we sto wać w usłu gi pro fe -
sjo na li sty, któ ry gwa ran tu je fa cho -
wą opie kę nad na szym ogro dem,
do ra dzi, co i kie dy war to w nim po -
sa dzić i spra wi, że bę dzie on ze
wszech miar wy jąt ko wy.

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie,
pielęgnacja ogrodów

607 617 744

Obudź swój ogród na wiosnę
� Kwiecień to ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję
zapachów i barw. Z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym,
na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.
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Pod czas I woj ny świa to wej nie -
miec kie woj ska zdo by ły trze cie co
do wiel ko ści mia sto Im pe rium
Ro syj skie go i osa dzi ły w nim wła -
sne go gu ber na to ra. Mia stem tym
by ła War sza wa, zaś gu ber na to rem
– Hans von Be se ler, pod rzą da mi
któ re go war sza wia cy za czę li usu -
wać z ulic ro syj skie na pi sy, zmie -
niać cer kwie na ko ścio ły ka to lic -
kie i po zby wać się in nych sym bo li
ob ce go pa no wa nia. 8 kwiet nia
Be se ler pod pi sał de cy zję o znacz -
nym roz sze rze niu gra nic War sza -
wy. Przy łą czo no wów czas m.in.
Mo ko tów, Go cław i Żo li borz
a na te re nach, któ re sta ły się wła -
sno ścią mia sta, za czę to wkrót ce
bu do wać od ze ra ca łe dziel ni ce.

Na Bia ło łę ce tam te cza sy pa -
mię ta ją tyl ko po je dyn cze bu dyn -
ki. Ko ściół przy Kla sy ków miał
wów czas za le d wie kil ka lat,
od daw na ist niał ze spół pa ła co wy
przy Me hof fe ra, zaj mo wa ny dziś
przez se mi na rium du chow ne,
a ko ścio ły przy Me hof fe ra i Głę -
boc kiej już wte dy by ły kil ku set let -
ni mi za byt ka mi. Do War sza wy
naj le piej by ło do je żdżać po cią ga -

mi, kur su ją cy mi jak dziś li nią ko -
le jo wą bie gną cą przez Chosz -
czów kę, Płu dy i Że rań. Ist nia ła
ta kże dru ga, wą sko to ro wa,
wzdłuż dzi siej szej Mo dliń skiej.

Gdy by nie Be se ler, dziś w gra -
ni cach War sza wy le ża ły by tyl ko
nie licz ne bu dyn ki sto ją ce na Że -
ra niu. Gra ni ca prze bie ga ła by
przez te ren elek tro cie płow ni, po -
zo sta wia jąc „na wsi” hi per mar ket

i po zo sta ło ści for tu Pel co wi zna.
War szaw skie ad re sy mia ły by bu -
dyn ki Ce zex i Wa rel, urząd cel ny
i kil ka bu dyn ków przy węź le pół -
noc nej ob wod ni cy z Ma ry wil ską.
Naj ła twiej wy obra zić so bie gra ni -
cę z 1916 ro ku sto jąc na Elek tro -
no wej – po łu dnio wa stro na uli cy
by ła w War sza wie, pół noc na już
po za mia stem.

(dg)

Tu 100 lat temu była granica Warszawy
� 8 kwietnia mija dokładnie sto lat od wielkiego rozszerzenia granic miasta.
Warszawski adres otrzymało wtedy kilka ulic na dzisiejszej Białołęce.

Gdyby nie Beseler granica przebiegałaby przez teren
elektrociepłowni

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 10 marca 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  8833//22001166//ZZRRIIDD Prezydenta
m. st. Warszawy, zzaattwwiieerrddzzaajjąąccaa  pprroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy  ii  uuddzziieellaajjąąccaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa
rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj,,  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  KKaarrttooggrraaffiicczznneejj  ((oobbiieekktt
kkaatteeggoorriiii  XXXXVV))  nnaa  ooddcciinnkkuu  oodd  uulliiccyy  JJaassiinniieecc  ddoo  ggrraanniiccyy  zz  ddzziiaałłkkąą  nnrr  6666  zz  oobbrręębbuu  44--1166--
3399,,  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  zz  oobbrręębbuu  
44--1166--3399,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr::  4477//4455,,  4477//4466,,  4488//2233,,  4499//2233,,  5500//1166,,
5511//2222,,  5522//77,,  5533//55,,  5555//55,,  5566//55,,  5577//55,,  5588//55,,  5599//55,,  6600//55,,  6611//77,,  6622//55,,  6633//55,,  6644//55,,  6655//55,,
5544//88 (po wydzieleniu z działki nr 54/2).
Przedmiotowe zezwolenie obejmuje:
11.. nnaa  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppoowwyyżżeejj  ddzziiaałłkkaacchh  bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii  zz  jjeeddnnoossttrroonnnnyymm
cchhooddnniikkiieemm,,  ooddwwooddnniieenniiaa  ddoo  rroowwóóww  oottwwaarrttyycchh  ttrraappeezzoowwyycchh,,  pprrzzeeppuussttuu  ddrrooggoowweeggoo  22xx
220000  
nnaa  rroowwiiee  uulliiccyy  KKaarrttooggrraaffiicczznneejj,,  oośśwwiieettlleenniiaa  oorraazz  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  kkaabbllii
eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh,,  wwyycciinnkkęę  ddrrzzeeww  ii  kkrrzzeewwóóww  oorraazz  wwddrroożżeenniiee  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu,,
22.. nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  nnrr  5533//44,,  5522//66,,  5533//66,,  5522//88  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3399,,  pprrzzeebbuuddoowwęę
uurrzząąddzzeeńń  wwooddnnyycchh  ––  uurrzząąddzzeenniiaa  mmeelliioorraaccjjii  wwooddnnyycchh  sszzcczzeeggóółłoowwyycchh  ppoopprrzzeezz
uummooccnniieenniiee  ddnnaa  ii  sskkaarrpp  rroowwuu  ppłłyyttaammii  bbeettoonnoowwyymmii  ppeerrffoorroowwaannyymmii  nnaa  ddłłuuggoośśccii  33  mm,,
33.. nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  nnrr  5511//4411,,  5522//55,,  5511//4422,,  5522//1133,,  5533//44  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3399
pprrzzeebbuuddoowwęę  iissttnniieejjąąccyycchh  zzjjaazzddóóww..  

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.



W 2014 ro ku przy Spraw nej 31
sta nął Zie lo ny Za ką tek – re zy den -
cja na 62 miesz ka nia, nie dłu go
po nim po są siedz ku, przy Spraw -
nej 30 od da no Osie dle Spraw na
na 122 miesz ka nia. W po ło wie
ubie głe go ro ku przy Barsz czew skiej
i Ćwi kliń skiej ukoń czo na zo sta ła
bu do wa osie dla Pal la dium na 245
miesz kań.

Tem po za bu do wy wa nia Win ni cy
nie ma le je. Przy Wi no ro śli trwa bu -
do wa kom plek su o eg zo tycz nie
brzmią cej na zwie Ta ra sy Dio ni zo sa.
Pierw szy czte ro pię tro wy bu dy nek
zo stał od da ny do użyt ku w 2014 ro -

ku, na ukoń cze niu jest dru gi – wy -
ższy, bo ośmio pię tro wy. W bu do wie
jest ta kże ośmio pię tro wy bu dy nek
trze ci. Ma być od da ny jesz cze
w tym ro ku. W czerw cu ma się roz -
po cząć bu do wa ostat nie go czte ro -
pię tro we go blo ku. Do ce lo wo w Tra -
sach Dio ni zo sa bę dzie oko ło 260
miesz kań z ga ra ża mi, wła snym
dzie dziń cem i pla cem za baw.

W bli skim są siedz twie, ta kże
przy dzi siej szej uli cy Wi no ro śli, w li -
sto pa dzie 2015 ro ku roz po czę ła się
bu do wa osie dla Tri ton Win ni ca. Po -
wsta ną tu czte ry bu dyn ki (dwa czte -
ro pię tro we i dwa sze ścio pię tro we),

w któ rych znaj dzie się 295 miesz -
kań. Na te re nie zie lo nym po mię dzy
bu dyn ka mi prze wi dzia no prze -
strzeń re kre acyj ną z pla cem za baw
dla dzie ci i mi ni bo iskiem.

Z ko lei przy Spraw nej 32 koń czy
się bu do wa osie dla Spraw na II. Fir -
ma Kon stans sta wia tu dwa pię cio -
pię tro we blo ki. Bę dzie w nich 99
miesz kań i 148 miejsc par kin go -
wych. Te ren bę dzie ogro dzo ny, mo -
ni to ro wa ny, z pla cem za baw dla
dzie ci. Ma być od da ny do użyt ku
już w sierp niu.

W pla nie są ko lej ne osie dla, m.in.
du że Osie dle Po etów mię dzy Ćwi -
kliń ską, Wi no ro śli i Le śnej Po lan ki.
Zło ży się na nie aż dwa na ście (!) ze -
spo łów miesz kal nych – na zwa nych
Za kąt ka mi. Ze spo ły po łą czo ne bę -
dą sie cią wspól nych dróg i cią gów
spa ce ro wych. Na osie dlu znaj dzie
się ma łe cen trum han dlo wo -usłu go -
we z du żym wie lo po zio mo wym ga -
ra żem. Ka żdy Za ką tek bę dzie od -
ręb ną ca ło ścią: pod ziem ny ga raż
po łą czy dwa lub trzy bu dyn ki (w za -
le żno ści od ze spo łu), mię dzy któ ry -
mi za pro jek to wa ne jest pa tio.
Pierw sza in we sty cja na Osie dlu Po -
etów – Za ką tek Asny ka ma ru szyć
jesz cze w tym ro ku. Znaj dzie się
tu 180 miesz kań w trzech bu dyn -
kach: w jed nym czte ro pię tro wym
i dwóch ośmio pię tro wych.

Dro gi zbu du ją de we lo pe rzy
Obec nie dziel ni ca nie pla nu je

prak tycz nie żad nych in we sty cji dro -
go wych na tym te re nie. – W pla -
nach jest je dy nie uru cho mie nie fi lii
szko ły pod sta wo wej na Spraw nej –
mó wi rzecz nicz ka urzę du Ma rze na

Gaw kow ska. Miesz kań cy i de we lo -
pe rzy cze ka ją na do koń cze nie prze -
bu do wy Świa to wi da i tram waj, któ -
ry do Win ni cy do je dzie naj wcze -
śniej w 2018 ro ku. W cią gu dwóch
lat ma też po wstać pę tla tram wa jo -
wa i au to bu so wa przy Wi no ro śli.

Zgod nie z umo wa mi za war ty mi
z de we lo pe ra mi re ali zu ją cy mi in -

we sty cje w Win ni cy, to oni zaj mą
się prze bu do wą uli cy Wi no ro śli
i bu do wą no wej uli cy Dio ni zo sa.
Pla ny za kła da ją, że uli ce bę dą mia -
ły ok. 15 m sze ro ko ści. Oprócz
jezd ni znaj dą się na nich obu stron -
ne chod ni ki oraz pas zie le ni
z oświe tle niem. Znisz czo ny frag -
ment uli cy Wi no ro śli do koń ca te go

ro ku na pra wi fir ma Barc. Wy ko na
pod bu do wę, dro gę wy rów na
i utwar dzi. Na to miast w przy szłym
ro ku, po za koń cze niu prac bu dow -
la nych na swo jej in we sty cji, po ło ży
na ca łej sze ro ko ści jezd ni as falt.
Po po ło że niu sie ci cie płow ni czej
pod ist nie ją cym chod ni kiem, de -
we lo per od two rzy ta kże chod nik
oraz wy ko na oświe tle nie. Na skrzy -
żo wa niu uli cy Wi no ro śli i ul. Dio -
ni zo sa po wsta nie ron do. Zbu du je
je in ny de we lo per, któ ry pro wa dzi
in we sty cję przy uli cy Dio ni zo sa –

Tri ton. Ron do wraz z dro gą do jaz -
do wą do po wsta ją ce go osie dla zo -
sta nie zbu do wa ne w 2017 ro ku.
Wów czas zo sta nie prze bu do wa ny
i wy re mon to wa ny przez de we lo pe -
ra ta kże ist nie ją cy frag ment
ul. Dio ni zo sa. No wy od ci nek dro gi,
jesz cze nie ist nie ją cy w te re nie, wy -
bu du je zno wu fir ma Barc, któ ra
na koń cu ul. Dio ni zo sa, przy skrzy -
żo wa niu z ul. Świa to wi da pla nu je
bu do wę cen trum han dlo we go. Do -
ce lo wo uli ca Dio ni zo sa zo sta nie
włą czo na w ul. Świa to wi da
i ul. Ćwi kliń skiej.

Uli ca mi Wi no ro śli i Dio ni zo sa
pro jek tan ci za mie rza li wy pro wa -
dzić z pę tli au to bu sy w kie run ku
No wo dwo rów i Tar cho mi na. Pro -
jekt prze bu do wy tych ulic go to wy
jest jed nak od daw na i po sia da
wszel kie nie zbęd ne uzgod nie nia.
Prze ciw ko ta kie mu roz wią za niu
pro te sto wał pod czas li sto pa do we -
go spo tka nia z pro jek tan ta mi wi ce -
bur mistrz Piotr Smo czyń ski. – Zu -
peł nie so bie nie wy obra żam sy tu -
acji, w któ rej miał bym za ak cep to -
wać pusz cze nie in ten syw ne go ru -
chu au to bu sów dro ga mi osie dlo -
wy mi tuż pod okna mi miesz kań -
ców – mó wił. Pro jek tan ci kon cep -
cję wy pro wa dze nia ru chu au to bu -
so we go z pę tli ma ją więc opra co -
wać na no wo, tak by unik nąć ru chu
au to bu so we go w naj bli ższym są -
siedz twie po wsta ją cych przy Wi no -
ro śli i Dio ni zo sa osie dli.          (wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Boom inwestycyjny w Winnicy
� W oczekiwaniu na tramwaj oraz drogowe połączenie Światowida i Modlińskiej teren Winnicy na Białołęce jest niezwykle intensywnie
zabudowywany. W dwóch ostatnich latach powstały tam trzy nowe osiedla. W budowie są dwa kolejne.

Ulicami
Winorośli i Dionizosa
projektanci zamierzali
wyprowadzić z pętli
autobusy w kierunku
Nowodworów
i Tarchomina. Projekt
przebudowy tych ulic
gotowy jest jednak
od dawna i posiada
wszelkie niezbędne
uzgodnienia.

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.



Miał by po wstać mię dzy uli ca mi
Ksią żko wą, Ste fa ni ka, Świa to wi da
i Od kry tą. Miał by, bo wszyst ko
za le ży od miesz kań ców – pro jekt
je go bu do wy zło żo no do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Po my sło daw cy
chcie li by, by te ren ten ura to wać
przed za bu do wą miesz ka nio wą,
a spo so bem na to by ło by wła śnie
po wsta nie skwe ru re kre acyj no -
-spor to we go, „sta no wią ce go miej -
sce in te gra cji miesz kań ców, gdzie
bę dzie mo żna spę dzić ak tyw nie
wol ny czas lub po pro stu od po -
cząć” – jak pi szą w pro jek cie zgło -
sze nio wym.

In te gra cja in te gra cją, ale ja kieś
atrak cje być po win ny. Co za tem
pla nu ją? Za czy na się bar dzo po -
zy tyw nie, bo od na sa dze nia do -
dat ko wych drzew i krze wów, a si -
łow nia ple ne ro wa czy oświe tlo ny
plac za baw scho dzą na dru gi plan.
Stre fa spor to wa mia ła by po mie -
ścić sprzęt do te ni sa sto ło we go

czy siat ki do bad min to na a stre fa
re lak su – ha ma ki.

Jak się oka zu je, po mysł ma
spo re szan se na re ali za cję, bo
miesz kań com kon cep cja się po -
do ba. – Bar dzo faj ny pro jekt. Im
wię cej zie le ni i miejsc do re lak su
tym le piej – twier dzi pa ni Ewa. –
Nie za wsze ma się czas i chęć iść

nad Wi słę lub po je chać gdzieś da -
lej, faj nie by ło by mieć ta kie zie lo -
ne miej sce rów nież ko ło do mu.
Ha ma ki – baj ka po mysł, wi dzia ła -
bym tam rów nież za dba ną tra wę,
na któ rej mo żna by ło by na ko cy -
ku w le cie się po ło żyć z dzie ciacz -
ka mi i po od po czy wać

– Za pro po no wa na in we sty cja
jest ide al na dla te go miej sca.
W oko li cy bra ku je po dob ne go
miej sca. A bio rąc pod uwa gę za -
mknię ty cha rak ter więk szo ści są -
sied nich osie dli, ta ki skwer spra -
wi, że re jon bę dzie,, żył „- pi sze
pan Mi chał, a wtó ru je mu pan Ja -

nek: – Bar dzo po trzeb ne są ta kie
miej sca. Sup cio po mysł, szcze gól -
nie po sa dze nie ty lu du żych drzew
i in nej zie le ni, któ rej bra ku je
w oko li cy. Mnie rów nież cie szy,

że w pro jek cie prze wi dzia no te -
ren wraz z wy po sa że niem do gry
w bad min to na. Ka pi tal ny pro jekt,
któ ry po pie ra my ca łą ro dzin ką.

W do bie za mknię tych osie dli
ka żda” in te gra cyj na „ini cja ty wa
jest do bra. A co są dzą o po my śle
na si Czy tel ni cy?

(wt)

Rekreacja na Odkrytej? Czemu nie!
� Choć na skrzyżowaniu Odkrytej i Nowodworskiej jest spory plac zabaw
i (nieczynny) skatepark, to mieszkańcom okolicy marzy się też teren rekreacyjny dla
tych, którzy z powyższych atrakcji już wyrośli.
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Zaproponowana
inwestycja jest
idealna dla tego miejsca.
W okolicy brakuje
podobnego miejsca.
A biorąc pod uwagę
zamknięty charakter
większości sąsiednich
osiedli, taki skwer sprawi,
że rejon będzie,, żył” –
pisze pan Michał.

Stre fa spor to wa mia ła by po mie ścić sprzęt do te ni sa sto ło we go
czy siat ki do bad min to na a stre fa re lak su – ha ma ki

Kwie cień jest mię dzy na ro do -
wym mie sią cem au ty zmu. Głów -
nym ce lem spo tka nia jest bu do -
wa nie świa do mo ści, czym jest au -
tyzm. A wbrew po wszech nym opi -
niom nie jest cho ro bą – to za bu -
rze nie roz wo jo we, w któ rym wa -
żną ro lę od gry wa funk cjo no wa nie
mó zgu. Au tyzm jest za bu rze niem
ca ło ścio wym, co ozna cza, że
uosób au ty stycz nych ob ser wu je się
ob ja wy nie pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia we wszyst kich ob sza rach
roz wo ju. Oso by z au ty zmem są
czę sto po strze ga ne ja ko „dziw ne”
i przez to nie spra wie dli wie oce -
nia ne.

– Po przez ta kie pro jek ty dą ży -
my do te go, by to le ran cja wo bec
nie peł no spraw no ści ro sła, by oso -

by z za bu rze nia mi roz wo jo wy mi,
in te lek tu al ny mi i fi zycz ny mi spo -
ty ka ły się z ak cep ta cją i zro zu mie -
niem w swo ich pró bach in te gra cji
w śro do wi sku spo łecz nym. Nie -
ste ty w Pol sce te mat au ty zmu
wciąż nie jest zbyt na gło śnio ny
– mó wi An na Dra gan -Ba braj, ko -
or dy na tor kon fe ren cji.

Udział w kon fe ren cji jest bez -
płat ny. Dla pracowników oświaty
na ży cze nie bę dą wy da wa ne za -
świad cze nia o uczest nic twie
w kon fe ren cji. Zgło sze nia w spra -
wie za świad czeń pro si my kie ro wać
na ma il: an na.dra gan -ba braj@ra -
zem dla bia lo le ki.waw.pl

Po czą tek kon fe ren cji o go dzi -
nie 9.00.

(red)

Oswoić się z autyzmem
� 23 kwietnia w sali widowiskowej Białołęckiego
Ośrodka Kultury odbędzie się konferencja naukowa
„Oswoić autyzm – oswoić społeczeństwo”.

źródło: W
ikipedia, autor: C

ountincr



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!
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ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWSSZZCC  ZZĘĘ  CCIIUU  PPOO  SSTTĘĘ  PPOO  WWAA  NNIIAA
Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go (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.)
ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy  zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,  żżee  wwsszz  cczzęę  ttoo  ppoo  ssttęę  --

ppoo  wwaa  nniiee  aadd  mmii  nnii  ssttrraa  ccyyjj  nnee  nnaa wwnniioo  sseekk

SSaa  mmoo  ddzziieell  nnee  ggoo  PPuu  bblliicczz  nnee  ggoo  ZZaa  kkłłaa  dduu  OOppiiee  kkii  ZZddrroo  wwoott  nneejj  WWaarr  sszzaa  wwaa  --BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa, zło żo ny
dnia 22 mar ca 2016 r. i zmie nio ny dnia 1 kwiet 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 no wej przy chod ni wraz
ze szpi ta lem jed no dnio wym na dz. ew. 79 z obr. 4-07-03 przy ul. Przy ko sza ro wej
na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

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

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go (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.)

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

MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii  ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa
AAkk  ccyyjj  nnaa, pl. Sta ryn kie wi cza 5, 02-015 War sza wa, zło żo ny dnia 10 mar ca 2016 r.,
i zmie nio ny dnia 22 mar ca 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 i prze bu do wie prze wo dów wo do cią go wych
DN 100/200 mm L ca 1560 w ul. Alu zyj nej i w ul. Kę pa Tar cho miń ska dla za opa trze -
nia w wo dę pro jek to wa nej szko ły (dz. ew. nr 13/1 i 13/3 z ob rę bu 4-01-27), na dz. nr
ew. 13/1, 13/2, 13/3, 11/3, 4/7, 14, 15, 111, 5/5, 5/6, 6/1, 17/5, 18/4, 110, 20/1, 19/
2, 18/2, 38/2, 112/5, 62/6, 62/7, 61/2, 60/2, 59/2, 4/8, 39/1 z ob rę bu 4-01-27 na te -
re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

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

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
2015 r. poz. 2031 j.t.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) 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.,

ZZAAWWIIAADDAAMMIIAAMM,,
że w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka zostało wszczęte
postępowanie administracyjne na wniosek  złożony 16 lutego 2016 roku, przez
Prezydenta m. st. Warszawy w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka
oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka ww  sspprraawwiiee  wwyyddaanniiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  zzeezzwwoolleenniiuu
nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj  ww  ddzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy  ppoolleeggaajjąącceejj
nnaa  kkoommpplleekkssoowweejj  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  SSkkaarrbbkkaa  zz  GGóórr  ((pprrzzeeddłłuużżeenniiee  uulliiccyy  ww  kkiieerruunnkkuu  uulliiccyy
JJeessiieennnnyycchh  LLiiśśccii))  oobbeejjmmuujjąąccee  bbuuddoowwęę::
--  jjeezzddnnii  zz  oobbuussttrroonnnnyymmii  cchhooddnniikkaammii,,  
--  ddwwóócchh  pprrzzeeppuussttóóww  ddrrooggoowwyycchh,,    
--  oośśwwiieettlleenniiaa,,  
oorraazz  wwddrroożżeenniiee  pprroojjeekkttuu  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu,,  
nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr::    11//117722  ––
cczz..,,  11//117744,,  oorraazz  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3366,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii
ggrruunnttóóww  nnrr  4411//88,,  3388//1111,,  335544//1100,,  335544//88  ––  cczz..,,  4411//1100  ((ppoo  wwyyddzziieelleenniiuu  zz  ddzziiaałłkkii  nnrr
4411//66)),,  3388//1133  ((ppoo  wwyyddzziieelleenniiuu  zz  ddzziiaałłkkii  nnrr  3388//99))..  

NNaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  nnrr  11//117700,,  11//117755  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388  iissttnniieejjee  oobboowwiiąązzeekk
pprrzzeebbuuddoowwyy  uurrzząąddzzeeńń  wwooddnnyycchh,,  uurrzząąddzzeeńń  mmeelliioorraaccjjii  wwooddnnyycchh  sszzcczzeeggóółłoowwyycchh  ppoopprrzzeezz
uummooccnniieenniiee  ddnnaa  ii  sskkaarrpp  ppłłyyttaammii  bbeettoonnoowwyymmii  ppeerrffoorroowwaannyymmii  nnaa  ddłłuuggoośśccii  33  mm..
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.

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Ki no dla dzie ci za in au gu ru je
swo ją dzia łal ność w nie dzie lę 10
kwiet nia o go dzi nie 11.00.
Na ekra nie po ja wi się film pt
„Kac per i Em ma – naj lep si przy -
ja cie le”. To opo wieść o dziew -
czyn ce imie niem Em ma, któ ra
nie dłu go bę dzie świę to wać swo je
pią te uro dzi ny. Jest prze ko na na
o tym, że to już naj wy ższy czas, by
mo gła do stać od ma my wy ma rzo -
ne go psa. Kac per wła śnie prze -
pro wa dził się z ro dzi ną do no we -
go do mu i pe łen obaw cze ka
na po czą tek na uki w przed szko lu.

Pierw szą oso bą, któ rą tam po zna -
je, jest wła śnie Em ma. To dzię ki
niej ten dzień nie bę dzie dla nie -
go ta ki trud ny i oka że się po cząt -
kiem wiel kiej przy jaź ni. Kac per
i Em ma oraz ich plu szo wi to wa -
rzy sze, Leo i Pa ni Kró lik, spę dza -
ją ze so bą ka żdą wol ną chwi lę.
Dzię ki wspól nym przy go dom do -
wia du ją się, czym jest przy jaźń
i co to zna czy li czyć na po moc
naj lep sze go przy ja cie la.

Dla ro dzi ców ad re so wa ny jest
film pt. „Opo wieść o mi ło ści
i mro ku”. Jest to ekra ni za cja be st -

sel le ro wej po wie ści au to bio gra -
ficz nej Amo sa Oza. Film to przej -
mu ją ca hi sto ria dzie ciń stwa i do ra -
sta nia jed ne go z naj wy bit niej szych
pi sa rzy XXI wie ku. Oz wspo mi na
dzie ciń stwo u bo ku ro dzi ców:
prag ma tycz ne go Arie go i ma rzy -
ciel skiej, ob da rzo nej nie zwy kłą
wy obraź nią Fa ni. Nie szczę śli wa
w ma łżeń stwie mat ka Amo sa uko -
je nie znaj do wa ła w opo wia da niu
uko cha ne mu sy no wi nie sa mo wi -
tych hi sto rii z po gra ni cza ja wy
i snu. Z cza sem opo wie ści by ły co -
raz bar dziej mrocz ne i nie zro zu -
mia łe, by w koń cu stać się rze czy -
wi sto ścią… Jak bar dzo zmie ni to
ży cie chłop ca, któ ry wkrót ce zo sta -
nie świa to wej sła wy pi sa rzem?

Film bę dzie wy świe tla ny we
wto rek, 14 kwiet nia o go dzi -
nie 18.15.

W ce nie bi le tu – 15 zł BOK za -
pew nia ro dzi com opie kę
nad dzieć mi w wie ku od 3 do 8 lat.

(mj)

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry za -
pra sza me lo ma nów na wy jąt ko we
mu zycz ne świę to. Na sce nie
BOK -u go ścić bę dzie szwaj car skie
trio Ve in, któ re go go ściem spe -
cjal nym bę dzie Greg Osby – wy -
bit ny sak so fo ni sta ame ry kań ski.
Osby jest czte ro krot nym zdo byw -
cą pre sti żo wej na gro dy Jazz Jo ur -
na li sts Award i lau re atem na gro -
dy kom po zy tor skiej przy zna wa nej
przez Do ris Du ke Fo un da tion.
Je go bio gra fia to ka wa łek hi sto rii
jaz zu – od lat 80. wy stę po wał i na -
gry wał z naj więk szy mi gwiaz da mi,
ta ki mi jak Jack De Joh net te, Ste -

ve Co le man, Jim Hall, An drew
Hill, Hen ry Ka iser i Wa da da Leo
Smith. Pod czas kon cer tu wy stą pi
z for ma cją Ve in w skła dzie: Mi -
cha el Ar benz – for te pian, Tho -
mas Lähns – kon tra bas, Flo rian
Ar benz – per ku sja. Ten kon cert,
po stycz nio wym wy stę pie Włod ka
Paw li ka, jest kon ty nu acją cy klu
Bia ło łęc kich Spo tkań z Jaz zem.

30 kwiet nia go dzi na 19.00.
Bi le ty w ce nie 70 zł par ter

i 50 zł bal kon do na by cia w ka sie
ośrod ka lub na www.bok.waw.pl.

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

Gwiazda jazzu na Białołęce
� 30 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu,
na Białołęce wystąpi legendarny amerykański
saksofonista Greg Osby. Razem z nim zagra szwajcarskie
trio Vein. To będzie prawdziwe święto muzyki jazzowej.

Rodzice idą do kina, dzieckiem
opiekuje się animator
� Kino na BOKU, działające przy Białołęckim Ośrodku Kultury, wprowadza w kwietniu
dwa nowe cykle. Będą przeznaczone dla dzieci oraz dla rodziców. Podczas seansów
dla rodziców zapewniona będzie opieka nad dziećmi.

„Opo wieść o mi ło ści i mro ku”

źródło: m
at. organizatora

źródło: m
at. dystrybutora



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

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam przestronne 4-pokojowe
mieszkanie 93 m2 na Tarchominie,
z balkonem. Mieszkanie mieści się
w jedynym bloku wśród domków
jednorodzinnych. Do mieszkania
przynależy komórka lokatorska. Jest
gotowe do wprowadzenia. Dodatkowo są
2 miejsca w garażu podziemnym. Tel.
722-227- 793

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Sprzątanie mycie, tel. 571-398-521

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

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

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

·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756,
tel.535-920-035

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

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

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

·Szkoła Podstawowa nr 257 w Warszawie, ul.
Podróżnicza 11 ZATRUDNI kontrolera ruchu
drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych
„STOPEK”. 0,25 etatu (2 godz. dziennie 7.00 –
9.00). Kontakt: 22 811-24-40, e-mail:
sp257@edu.um.warszawa.pl

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE
OO  WWYYDDAANNIIUU  DDEECCYYZZJJII

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. ze zm)

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

--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1133//CCPP//22001166  z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistrali wodociągowej DN300
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, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, złożony dnia 8 grudnia 2015 r., zmieniony dnia 21 grudnia 2015
r. oraz 5 stycznia 2016 r.
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1144//CCPP//22001166 z dnia 2 marca 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, na wniosek inwestora Zarządu Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana
Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, reprezentowanego przez Małgorzatę Brudnicką –
Szprot, złożony dnia 8 stycznia 2016 r.
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1155//CCPP//22001166 z dnia 9 marca 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, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, złożony dnia 14 stycznia 2016 r.
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1166//CCPP//22001166 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nn na terenie działki nr ew. 12/2 w obrębie 4-06-15 przy ul.
Elektronowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora RWE
STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 46, w imieniu
którego występuje Pełnomocnik Marcin Rowicki MIRMAR S.C., złożony 25 stycznia
2016 r. 
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1177//CCPP//22001166 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej wysokiego
ciśnienia redukcyjno-pomiarowej na dz. ew. nr 17/36 z obr. 4-02-24 przy ul.
Marmurowej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-
235 Warszawa, złożony dnia 14 stycznia 2016 r.
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1188//CCPP//22001166 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej wysokiego
ciśnienia pomiarowo-regulacyjnej na dz. ew. nr 17/37 oraz cz. dz. ew. nr 17/36 z obr.
4-02-24 przy ul. Marmurowej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na
wniosek inwestora GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
złożony dnia 14 stycznia 2016 r. i zmieniony dnia 22 stycznia 2016 r.
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  1199//CCPP//22001166 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej dla
zaopatrzenia nowobudowanego osiedla na dz. ew. nr 60/6, 61/1, 64/1 z obr. 4-06-30
przy ul. Myśliborskiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora Victoria Dom S.A., ul. Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa,
reprezentowanego przez Artura Dygulskiego, złożony dnia 19 stycznia 2016 r. i
zmieniony dnia 25 stycznia 2016 r.
--  ddeeccyyzzjjii  nnrr  2200//CCPP//22001166 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego zmieniającej decyzję nr 68/CP/2010 z dnia 24 sierpnia
2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie
i nadbudowie istniejącego budynku administracyjnego zakładu karnego w Warszawie
na działce ew. nr 30/2 z obr. 4-05-11 położonej przy ul. Ciupagi na terenie Dzielnicy
Białołęka w Warszawie, na wniosek inwestora Zakładu Karnego w Warszawie
Białołęce, ul. Ciupagi 1b, 03-016 Warszawa, złożony dnia 1 marca 2016 r.

PPOOUUCCZZEENNIIEE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w
Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197
(pokój 305 i 308), w poniedziałki w godz. 08.00- 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 – 16.00. 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 (licząc od daty ostatniego ogłoszenia)

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

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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Pod ko niec mar ca roz po czę to
pra ce nad do cią gnię ciem Kar to -
gra ficz nej do osie dla Le wan dów
Park II. 200 me trów dro gi, już
za skrzy żo wa niem z Ja siń cem, bę -
dzie mia ło no we chod ni ki, oświe -
tle nie i jezd nię. Koszt prac to po -
nad 400 ty się cy zło tych.

W oko li cy szy ku ją się jed nak po -
wa żniej sze zmia ny dro go we. Nie -

daw no pi sa li śmy o tym, że Ra da
War sza wy przy zna ła dziel ni cy środ ki
na bu do wę trzy na stu ulic – naj wa -
żniej szą bę dzie są sia du ją ca z Kar to -
gra ficz ną Siecz na, któ ra po łą czy się
z Głę boc ką ron dem, a po prze bu do -
wie bę dą mo gły nią kur so wać au to -
bu sy. Jej pro jekt i bu do wa ma kosz -
to wać 8,5 mi lio na zło tych.

(wt)

Ruszyły prace przy przedłużeniu
Kartograficznej
� Po ubiegłorocznych pracach Kartograficzna
połączyła Głębocką z osiedlami przy ulicy Jasiniec.
Teraz trwają prace nad jej przedłużeniem.

Je śli pla ny i har mo no gram prac
Miej skie go Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji zo sta ną
zre ali zo wa ne, wszy scy ode tchnie -
my wresz cie z ulgą. Mi ło mi Pań -
stwa po in for mo wać, że w tym ro -
ku po win ny zo stać wy eli mi no wa ne

ucią żli wo ści zwią za ne z dzia łal no -
ścią po bli skiej prze pom pow ni
ście ków, czy li skoń czy się smród
do cho dzą cy okre so wo do bu dyn -

ków przy ul. Stru my ko wej, Ste fa -
ni ka, Era zma z Za kro czy mia,
a nie kie dy i Me hof fe ra. Ak tu al nie
MPWiK ode brał do ku men ta cję
tech nicz ną mo der ni za cji prze -
pom pow ni i po sia da wa żną de cy -
zję na jej prze bu do wę. Trwa pro -
ce du ra wy bo ru wy ko naw cy prze -
bu do wy, w wy ni ku któ rej zo sta nie
zmo der ni zo wa na wen ty la cja oraz
wy ko na ny układ dez odo ry za cji za -
pa chów (bio filtr ze wnętrz ny).

Mam na dzie ję, że po wy ko na -
nych pra cach, „po wie trze zło won -
ne”, jak okre śla MPWiK smród
do cie ra ją cy do bu dyn ków, bę dzie
prze szło ścią.

Woj ciech Tu masz
woj tum@ga ze ta.pl

Nowodwory wolne
od „złowonnego powietrza”
� Każdy, kto mieszka w pobliżu przepompowni ścieków Nowodwory, miał
z pewnością wątpliwą przyjemność ją czuć. Charakterystyczny zapach daje się we
znaki szczególnie od wiosny do jesieni.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka,
przewodniczącym Komisji Planu i Budżetu,

współzałożycielem SISKOM




