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Nie prze my śla ne in we sty cje de -
we lo per skie na wschod niej Bia ło -
łę ki, za któ ry mi nie po szła w od -
po wied nim cza sie ra dy kal na po -
pra wa in fra struk tu ry, spra wi ły, że
ty sią ce miesz kań ców zmu szo ne są
dziś ko rzy stać z sys te mu trans por -
to we go od po wied nie go dla wsi.
Głów ne cią gi ko mu ni ka cyj ne Zie -
lo nej Bia ło łę ki – Głę boc ka,
Ostródz ka i Bia ło łęc ka – są
od daw na nie wy dol ne. Bra ku je
ko mu ni ka cji szy no wej, miej sca
na wy dzie lo ne pa sy dla au to bu -
sów i ro we rów, a na wie lu uli cach
na wet na chod ni ki. Dziel ni ca ma
dziś naj więk szy (w prze li cze niu
na licz bę miesz kań ców) ze wszyst -

kich bu dżet in we sty cyj ny, ale no -
tu je też naj więk szy wzrost licz by
miesz kań ców. Naj po wa żniej szym
pro ble mem jest co dzien ne prze -
wo że nie ty się cy osób do miejsc
pra cy, szkół i uczel ni w in nych
dziel ni cach oraz od wo że nie ich
do do mów. Au to bu sy nie da ją so -
bie z tym ra dy ze wzglę du na kor -
ki na wszyst kich trzech wy jaz dach
z Zie lo nej Bia ło łę ki.

No wa wi ce pre zy dent War sza wy
Re na ta Ka znow ska, dy rek tor Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go
Wie sław Wi tek i pre zes Tram wa -
jów War szaw skich Krzysz tof Ka -
ros przed sta wi li war szaw skim
rad nym pro gram ra to wa nia sy tu -

acji, mo żli wy do zre ali zo wa nia
w cią gu kil ku naj bli ższych lat.

– Zde cy do wa nie sta wia my
na ko mu ni ka cję szy no wą – mó wi
wi ce pre zy dent Ka znow ska, pry -
wat nie miesz kan ka Bia ło łę ki.
– Do sko na le wia do mo, że au to -
bu sy sto ją w kor kach ra zem z sa -
mo cho da mi, więc re al nym roz -
wią za niem mo że być bu do wa li nii
tram wa jo wej wzdłuż ulic Głę boc -

kiej i w re zer wie te re nu pod tra sę
Ol szyn ki Gro chow skiej.

Tramwaje Warszawskie:
„Potrzebujemy sześciu lat”

Naj bar dziej na tu ral ny prze bieg
mię dzy Zie lo ną Bia ło łę ką a cen -
trum War sza wy mia ła by li nia

Nowe autobusy, tramwaj na Głębockiej

„Plan sześcioletni” dla Białołęki
� E-7, E-9, 527, 120, 132, 134 – to niektóre z autobusów, dla których ZTM
wymyślił nowe trasy.

dokończenie na stronie 3

Obecnie
dyskusja dotyczy więc linii
tramwajowej skręcającej
z ciągu Wincentego
w Matki Teresy i łączącej
się z siecią
na skrzyżowaniu
z Rembielińską. Gdyby
w przyszłym roku udało
się rozpocząć prace
nad jej koncepcją, realne
jest otwarcie w 2022 roku.

źródło: źródło: tw.w
aw.pl
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Pra ce nad bu do wą tra sy tram -
wa jo wej na No wo dwo ry prze bie -
ga ją bar dzo spraw nie i praw do po -
dob ne jest, że sko rzy sta my z niej
jesz cze w tym ro ku, ale war szaw -
ski sa mo rząd wo li trzy mać się dat
umow nych i in for mu je o otwar ciu
pla no wa nym na ma rzec. Przed łu -
że nie li nii tram wa jo wej to do bra
oka zja, by po pra wić układ ko mu -
ni ka cji miej skiej na ca łym Tar cho -
mi nie i No wo dwo rach. Przy oka -
zji Za rząd Trans por tu Miej skie go
chciał by zmie nić roz kła dy ta kże
in nych li nii, kur su ją cych w za -
chod niej czę ści Bia ło łę ki. Pro po -
zy cję zmian po zna li śmy 11 paź -

dzier ni ka na spo tka niu ko mi sji in -
we sty cyj nej Ra dy War sza wy
z udzia łem dy rek to ra ZTM.

– Za ło że niem pro jek tu by ło po -
zo sta wie nie na Bia ło łę ce au to bu -
sów, wy co fa nych z tra sy z No wo -
dwo rów na Mło ci ny – po wie dział
Wie sław Wi tek. – To tyl ko pro po -
zy cja zmian, któ rą prze dys ku tu je -
my z miesz kań ca mi. Od bę dą się
kon sul ta cje po dob ne do tych, ja -
kie prze pro wa dzi li śmy na Be mo -
wie i Wo li przed otwar ciem li nii
tram wa jo wej mię dzy Ra dio wą
a Gór czew ską.

War to przy po mnieć, że wdro -
żo ne wów czas na Be mo wie zmia -

ny by ły osta tecz nie zu peł nie in ne,
niż za kła dał pier wot ny pro jekt.
Na za chod niej Bia ło łę ce kon sul -
ta cje spo łecz ne bę dą do ty czyć li -
nii 2, 101, 314, 511, 516, 518 i E -8.

„Dwój ka” ma zo stać przed łu żo -
na po no wym to ro wi sku o dwa
przy stan ki na pół noc i kur so wać
w go dzi nach szczy tu co 4 mi nu ty,
po za szczy tem co 6 min,
a w week en dy co 7–8 min. Do dat -
ko wo w go dzi nach szczy tu na to ry
wy ja dą skró co ne kur sy z Mło cin
do przy stan ku Me hof fe ra, dzię ki
któ rym czę sto tli wość na Tar cho -
mi nie bę dzie w klu czo wych go dzi -
nach wy ższa, niż na No wo dwo -

rach. Nie zmie ni się tra sa „sie -
dem nast ki”, któ ra na dal bę dzie
za wra cać na Tar cho mi nie Ko -
ściel nym. ZTM pro po nu je, by
otwar ciu no we go od cin ka to rów
z ulic zni kły au to bu sy z nu me ra mi
E -8 i 314.

– E -8 i 101 ob słu gu ją do kład nie
ten sam kie ru nek co „dwój ka”,
na to miast blo ki przy Od kry tej
znaj dą się w stre fie doj ścia
do tram wa ju – mó wi Ar tur Za jąc
z ZTM. – Obec nie E -8 i 101 są
w sta nie prze wieźć z No wo dwo -
rów na Mło ci ny 2440 osób na go -
dzi nę. Przed łu że nie „dwój ki”
zwięk szy po daż miejsc do 3450.

Dzię ki od zy ska niu au to bu sów
mo żli we bę dzie m.in. wzmoc nie -
nie li nii 516, dla któ rej ZTM pro -
po nu je kur sy co 10 min w szczy -
cie, co 15 min po za szczy tem
i co 20 min w week end.

Ze wzglę du na dy na micz ną za -
bu do wę Win ni cy i co raz wię cej
po stu la tów o do dat ko we przy -
stan ki na tra sie 511 stra ci cha rak -
ter przy spie szo ny. Pro jekt za kła -
da do da nie dla li nii przy stan ków
Alu zyj na (n/ż), Dą brów ka Szla -
chec ka (n/ż), Win ni ca (n/ż), Dro -
go wa (n/ż), Bra ci Za wadz kich
(n/ż), Świ der ska (n/ż), Pro zy (n/ż)
i Za jezd nia Żo li borz (n/ż). Li nia
zmie ni ła by na wol ny już wte dy
nu mer, ko ja rzo ny od wie lu lat z tą
czę ścią mia sta: 101. Pro po no wa na
czę sto tli wość to 5 min w szczy cie
po ran nym, 7–8 min w szczy cie po -

po łu dnio wym, 15 min po za szczy -
tem i 20 min w week end. ZTM
chciał by w przy szło ści „roz wi jać
to po łą cze nie”, jesz cze zwięk sza -
jąc czę sto tli wość.

Naj więk sze kon tro wer sje wzbu -
dzi z pew no ścią pro po no wa na
zmia na tra sy 518, bę dą ca nie ja ko
do dat kiem do pro jek tu. ZTM
chce sko rzy stać z oka zji do roz -
mo wy z miesz kań ca mi i spy tać
o opi nię na te mat jej wzmoc nie -
nia kosz tem krót szej tra sy. 518 to
jed na z naj dłu ższych li nii ja dą -
cych do Śród mie ścia, ła pią ca
w cen trum bar dzo du że opóź nie -
nia i w re zul ta cie nie punk tu al na
na ca łej tra sie. Jej skró ce nie

do Ma ry mon tu umo żli wi ło by
zwięk sze nie czę sto tli wo ści do 7–8
min w szczy cie, 10 min po za
szczy tem i 15 min w week end
i po win no za pew nić znacz nie
więk szą punk tu al ność. ZTM chce
po roz ma wiać też o ko rek tach tra -
sy na Tar cho mi nie i No wo dwo -
rach, ta kich jak skie ro wa nie 518
na Stru my ko wą i Štefáni ka.

Ter min kon sul ta cji spo łecz nych
nie jest jesz cze zna ny.

(dg)

Będą konsultacje

Karuzela autobusów na Tarchominie
� 518 do Marymontu, 101 na Aluzyjnej i tramwaj z Nowodworów co 4 minuty. Poznaliśmy szczegóły
projektu ZTM dla Tarchomina i sąsiednich osiedli.

Największe
kontrowersje wzbudzi
z pewnością
proponowana zmiana
trasy 518, będąca niejako
dodatkiem do projektu.
ZTM chce skorzystać
z okazji do rozmowy
z mieszkańcami i spytać
o opinię na temat jej
wzmocnienia kosztem
krótszej trasy.

źródło: w
arszaw

a.w
ikia.com

/Pati133

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, ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) oraz art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445, ze zm.),
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy  (Dz. U. z 2015 r. poz.
1438 j.t.),

ZZ  AA  WW  II  AA  DD  AA  MM  II  AA  MM,,
o wszczęciu postępowania na wniosek złożony 31 sierpnia 2016 roku, przez  Zastępcę
Burmistrza Dzielnicy Białołęka, działającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, ww
sspprraawwiiee  wwyyddaanniiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  zzeezzwwoolleenniiuu  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj  ww  ddzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa
mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  GGeeoommeettrryycczznneejj na odcinku od włączenia w
istniejącą ulicę  (część działki nr 3/31 z obrębu 4-16-38) do granicy z działką ew. nr 3/75 z
obrębu 4-16-38, oobbeejjmmuujjąącceejj::
--  bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii  zz  jjeeddnnoossttrroonnnnyymm  cchhooddnniikkiieemm,,  
--  ooddwwooddnniieenniiee  ddoo  ssttuuddnnii  cchhłłoonnnneejj,,  
--  oośśwwiieettlleenniiee,,  
--  wwyycciinnkkęę  ddrrzzeeww  ii  kkrrzzeewwóóww,,    
--  wwddrroożżeenniiee  pprroojjeekkttuu  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu,,
IInnwweessttyyccjjaa  ddrrooggoowwaa  rreeaalliizzoowwaannaa  bbęęddzziiee  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk::
--  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr::  33//9977,,  33//9988,,  33//9999..

WW  rraammaacchh  pprrzzeeddmmiioottoowweejj  iinnwweessttyyccjjii  iissttnniieejjee::
--  oobboowwiiąązzeekk  pprrzzeebbuuddoowwyy  iinnnnyycchh  ddrróógg  ppuubblliicczznnyycchh,,  ttjj..  uulliiccyy  KKaarrttooggrraaffiicczznneejj  nnaa    tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii
oozznnaacczzoonneejj  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr  33//8877  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388,,  oorraazz  nnaa  ddzziiaałłccee  nnrr  11//22  zz  oobbrręębbuu  44--
1166--3399, do których inwestor posiada prawo do dysponowania  na cele budowlane (obowiązek nie
wymaga wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości),
--  oobboowwiiąązzeekk  bbuuddoowwyy  ssiieeccii  uuzzbbrroojjeenniiaa  tteerreennuu  ttjj..  kkaabbllaa  eenneerrggeettyycczznneeggoo  ddllaa  ppoottrrzzeebb  oośśwwiieettlleenniiaa
uulliiccyy  GGeeoommeettrryycczznneejj  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  eewwiiddeennccyyjjnneejj  nnrr  33//8877  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388  (obowiązek nie
wymaga wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości),  
--  oobboowwiiąązzeekk  pprrzzeebbuuddoowwyy  zzjjaazzdduu  nnaa  ddzz..  nnrr  33//3311  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388..

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w
Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul.
Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 51 03 193, pokój nr 404c, w godzinach pracy
Urzędu, do czasu wydania decyzji.
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tram wa jo wa bie gną ca pro sto obok
osie dla Der by, wzdłuż Głę boc kiej
i Win cen te go do ron da Ża ba,
a da lej po tra sie „czwór ki”. Tram -
wa je War szaw skie wciąż bio rą
pod uwa gę ten wa riant, jed nak
mógł by on ozna czać re zy gna cję
z dru giej jezd ni Win cen te go (co
roz zło ści ło by sa mo rząd Tar gów -
ka) i ewen tu al ne pro ble my z wła -
sno ścią dzia łek (co wy dłu ży ło by
pra ce). Obec nie dys ku sja do ty czy
więc li nii tram wa jo wej skrę ca ją cej
z cią gu Win cen te go w Mat ki Te re -
sy i łą czą cej się z sie cią na skrzy -
żo wa niu z Rem bie liń ską. Gdy by
w przy szłym ro ku uda ło się roz po -
cząć pra ce nad jej kon cep cją, re al -
ne jest otwar cie w 2022 ro ku.

Pla no wa na tra sa koń czy ła by się
za sześć lat na wy so ko ści ulic He -
ma ra i Wa rzel ni czej, ob słu gi wa ła -
by więc naj bar dziej za lud nio ne
osie dla tej czę ści War sza wy: Der -
by i Le wan dów. Tram wa je War -
szaw skie roz wa ża ją ta kże bu do wę
to ru od staw cze go przy Be ren so -
na, dzię ki któ re mu mo żli we by ło -
by uru cha mia ne skró co nych kur -
sów na naj bar dziej new ral gicz -
nym od cin ku. Wstęp ne za ło że nie
mó wi o dwóch li niach tram wa jo -
wych: do wo żą cej do sta cji me tra
przy Kon dra to wi cza (ale bez wy -
god nej prze siad ki) i ja dą cej bez -
po śred nio na Pra gę lub da lej, co
naj mniej do Śród mie ścia. Tram -
wa je War szaw skie sza cu ją koszt
te go wa rian tu na ok. 150 mln zł
net to. Po 2022 ro ku mia ła by po -
wstać jesz cze du ża pę tla na pół -
noc od skrzy żo wa nia Ostródz kiej

z Wa rzel ni czą, do któ rej tram wa je
do je żdża ły by ko lej nym od cin kiem
to ro wi ska, zbu do wa nym w re zer -
wie te re nu pod tra sę mo stu Skło -
dow skiej -Cu rie.

ZTM: „Mo że po pra wić tra sy
au to bu sów”

Za nim po wsta nie li nia tram wa -
jo wa, Za rząd Trans por tu Miej -
skie go chce ra to wać sy tu ację
na Zie lo nej Bia ło łę ce do dat ko wy -
mi au to bu sa mi. Naj bli ższą oka zją
do od zy ska nia po jaz dów bę dzie
start tram wa jów na No wo dwo ry,
któ ry na stą pi naj póź niej w mar cu.
Wczo raj ZTM za pre zen to wał
pro jekt no we go ukła du sie ci ko -
mu ni ka cyj nej na ca łej Bia ło łę ce,
któ ry za mie rza pod dać kon sul ta -
cjom spo łecz nym. Za wie ra on kil -
ka istot nych zmian we wschod niej
czę ści dziel ni cy.

Ory gi nal nie pre zen tu je się kon -
cep cja dla pa ry E -7 i E -9. Dzię ki
przed łu że niu Skarb ka z Gór obok
par ku Ma gicz na mo żli we jest od -
wró ce nie prze bie gu tras w ta ki spo -
sób, by w głąb Bia ło łę ki obie li nie
je cha ły by bez po śred nio Głę boc ką
i Skarb ka z Gór. Na stęp nie E -7 ma
skrę cać w pra wo i wra cać na Pra gę
uli ca mi Be ren so na, Głę boc ką i tra -
są S8, zaś E -9 skrę ci w le wo i po je -
dzie przez Be ren so na i Ostródz ką.
W ten spo sób obie li nie utwo rzy ły -
by w cen trum Zie lo nej Bia ło łę ki
pę tle w kształ cie ser ca.

Ko rek ta z wy ko rzy sta niem no -
we go od cin ka przy par ku Ma gicz -
na pla no wa na jest też dla 527.
Au to bu sy ma ją w obu kie run kach
kur so wać Głę boc ką, Skarb ka
z Gór i Be ren so na do no wej pę tli

na Gro dzi sku, któ ra po wsta nie
pod czas prze bu do wy Głę boc kiej.
Czę sto tli wość ma wy no sić 7–8
min w szczy cie po ran nym, 10 min
w szczy cie po po łu dnio wym, 15
min po za szczy tem i 20 min
w week end.

120 zo sta ło by wy co fa ne z Le -
wan do wa i Oknic kiej i po je cha ło
pro sto Głę boc ką, Be ren so na
i Ką ta mi Gro dzi ski mi, za wsze
co 20 mi nut.

Dla li nii 132 ZTM pro po nu je
prze ło że nie jej z Ostródz kiej
na Głę boc ką, by wy eli mi no wać
ko niecz ność za wra ca nia na S8
i przy spie szyć po wrót na Zie lo ną
Bia ło łę kę. Pla no wa na czę sto tli -
wość to 10 min w szczy cie, 15 min
po za nim i 20 min w week end.

134 zo sta ło by wy dłu żo ne z Że -
ra nia na Ma ry mont i kur so wa ło
co 15 min w szczy cie i co 20 min
po za szczy tem i w week end.

Ja ko uzu peł nie nie ukła du li nii
ZTM pro po nu je no wość ze sta -
rym nu me rem, ko ja rzo nym kil ka
lat te mu z Tar cho mi nem. 214 po -
łą czy ło by to osie dle z Der ba mi

po przez uli ce Świa to wi da, Mo -
dliń ską, S8, Wy soc kie go, Ba zy -
liań ską, Kon dra to wi cza, Ła bi -
szyń ską, S8, Głę boc ką, Ostródz -
ką, Be ren so na i Skarb ka z Gór.
ZTM na po czą tek chciał by wy -
pró bo wać po łą cze nie z kur sa mi
co pół go dzi ny, ale nie wy klu cza
zwięk sze nia jej czę sto tli wo ści
w przy szło ści.

– Nie wpro wa dzi my żad nych
zmian bez kon sul ta cji spo łecz -
nych – za po wia da dy rek tor ZTM
Wie sław Wi tek. – Bę dzie my spo -
ty kać się z miesz kań ca mi Bia ło łę -
ki w ra tu szu, w szko łach i na cza -
cie in ter ne to wym. Wszyst ko zo -
sta nie prze dys ku to wa ne.

Jak „plan sze ścio let ni” ZTM
i Tram wa jów War szaw skich oce -
nia ją na si czy tel ni cy? Za pra sza my
do dys ku sji.

(dg)
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„Plan sześcioletni” dla Białołęki

Oryginalnie
prezentuje się koncepcja
dla pary E-7 i E-9. Dzięki
przedłużeniu Skarbka
z Gór obok parku
Magiczna możliwe jest
odwrócenie przebiegu
tras w taki sposób, by
w głąb Białołęki obie linie
jechałyby bezpośrednio
Głębocką i Skarbka z Gór.



– To jest mo ja szko ła – wy ja śnia
Grześ. – A tam da lej bu du ją już
no wą szko łę.

W drew nia nej szkół ce dzie ci
od by wa ją swą co dzien ną lek cję.
Po chy lo ne ich gło wy wi dać za ma -
ły mi szyb ka mi okien. Dzię ku ję
Grze sio wi za oka za ną po moc. Idę
da lej. Po le wej stro nie dro gi cią -
gną się po la. Wi docz na jest stąd,
jak na dło ni, bu do wa na szko ła
dwu pię tro wa, roz le gła. (…) Miej -

skie Przed się bior stwo Re mon to -
wo -Bu dow la ne nr 3 nie spie szy ło
się zbyt nio z wy koń cze niem szko -
ły na czas. Na opóź nie nie ro bót
wpły nął też brak nie zbęd nych ma -
te ria łów bu dow la nych i źle pro -
wa dzo na do ku men ta cja.”

Ta kim oto tek stem in ter wen cyj -
nym nie ja ki JZ opa trzył trzy zdję -
cia Zbysz ka Sie masz ki, le gen dar -
ne go fo to gra fa od bu do wy wa nej
War sza wy. Na zle ce nie ty go dnia

„Sto li ca” ar ty sta przy je chał
na Bia ło łę kę na po cząt ku lat 50.,
że by uwiecz nić na zdję ciach i przy -
spie szyć śli ma czą ce się so cja li -
stycz ne in we sty cje „na te re nach
przy łą czo nych do War sza wy”.

W pio ru nach i z na gro dą
Po wsta ją cy bu dy nek, któ ry

Grześ po ka zy wał dzien ni ka rzom,
to dzi siej sza Szko ła Pod sta wo wa
nr 257 im. Ma ria na Fal skie go

w Wi śnie wie przy uli cy Pod ró żni -
czej. Mia ła spro stać ro sną cym po -
trze bom oświa to wym i za stą pić
sta ry, drew nia ny bu dy nek
przy uli cy Uczniow skiej, gdzie
lek cje od by wa ły się od ro ku szkol -
ne go 1930/31 z krót ką prze rwą je -
sie nią 1939 i 1944 ro ku.

No wy gmach fi nal nie od da no
do użyt ku w 1956 ro ku. Jest jed -
nym z sym bo li Wi śnie wa i Hen ry -
ko wa. To czwar ta sie dzi ba tej pla -
ców ki, któ re po cząt ki – jak za pi -
sa no w szkol nych kro ni kach – się -
ga ją 1917 ro ku. Wów czas kie row -
nicz ką Szko ły w Hen ry ko wie, pro -
wa dzo nej przez Miej sco wą Ra dę
Opie kuń czą, zo sta ła pa ni Ja dwi ga
Pelc. W „Hi sto rii Bia ło łę ki i jej
dniu dzi siej szym” wspo mi na ła:

„Do szko ły uczęsz cza ły prze wa -
żnie dzie ci ze śro do wi ska ro bot ni -
cze go, bar dzo bied ne go. Zi mą
więk szość dzie ci przy cho dzi ła
do szko ły w tzw. pio ru nach, tj.
obu wiu na drew nia nych po de -
szwach, do któ rych przy cze pio ny
był ka wa łek skó ry osła nia ją cy tyl -
ko przed nią część sto py. W cie -
plej sze dni dzie ci przy cho dzi ły
prze wa żnie bo so. Z trzy dzie ścior -
ga uczęsz cza ją cych do szko ły
dzie ci na wet po ło wa nie mia ła
cie płe go, zi mo we go okry cia. Jed -
nak na lek cje przy cho dzi ły bar dzo
pil nie i chęt nie, a przy tym uczy ły
się do brze. Na uka od by wa ła się
na dwie zmia ny”. W 1919 ro ku,
kie dy pla ców kę prze ję ła Gmi na
Ja błon na, uczy ło się tu taj już
czter dzie ścio ro dzie ci, a „w ro ku
szkol nym 1919/20 stan uczniów
prze kro czył 50”. O ja ko ści pra cy
pe da go gów świad czy fakt, że
w 1922 ro ku pla ców ka otrzy ma ła
na gro dę, któ rą w ca ło ści prze zna -
czo no na za kup po mo cy szkol -
nych do ma te ma ty ki (ką to mie rze,
cyr kle, li nie, bry ły geo me trycz ne)
oraz map i pił ki. Nie dłu go póź niej
szko ła po sia da ła już wła sną bi -
blio te kę, co w ów cze snych cza -
sach by ło rzad ko ścią.

Wów czas sie dzi bą szko ły by ła
ist nie ją ca do dziś ka mie ni ca
przy uli cy Mo dliń skiej 257. Wła -
ści ciel, Le on Haj dzio ny, udo stęp -
nił pla ców ce 25-me tro wą izbę. Co
cie ka we, kie dy pi sa łem ksią żkę
„Mo dliń ska 257-miej sce ma gicz -
ne” na tra fi łem na prze słan ki, że

dzia łal ność oświa to wa pro wa dzo -
no tam już od 1914 ro ku!

W 1922 ro ku Szko łę Po wszech -
ną w Hen ry ko wie prze nie sio no
do in ne go „bu dyn ku znaj du ją ce -
go się w po ło wie dro gi mię dzy
Hen ry ko wem i Dą brów ką, po le -
wej stro nie szo sy ja dąc z War sza -
wy” (Ja dwi ga Pelc), a na stęp nie
w 1925 ro ku do nie ist nie ją ce go
dziś do mu „nad sta wem”, na le żą -
cym do pp. Szo pów i usy tu owa -
nym przy dzi siej szej uli cy Kla sy -
ków w po ło wie dro gi mię dzy szo -
są Mo dliń ską a ko ścio łem w Płu -
dach.

Pani Aniołowa i… Wasze
historie

Ty le twar de fak ty. Ale szko ła to
prze cież nie tyl ko da ty i bu dyn ki,
ale na de wszyst ko ucznio wie, ple -
ja da na uczy ciel skich in dy wi du al -
no ści, roz ma ite zwy cza je, aneg do -
ty, któ re z bie giem cza su ura sta ją
do ran gi le gen dy, ró żne psi ku sy,
wy ciecz ki, sło wem… barw na co -
dzien ność ty się cy ab sol wen tów
i uczniów. Do dziś wspo mi nam
jed ną z na uczy cie lek, za wsze
uśmiech nię tą pa nią Ma rię Po wa -
ło wą, któ ra bę dąc na eme ry tu rze
śpie wa ła u mnie w chó rze
przy ko ście le w Płu dach. Ca łe ży -
cie miesz ka ła przy szko le – dziś
w Jej daw nym miesz ka niu miesz -
czą się sa le szko le ze rów ko wi -
czów i pierw szo kla si stów. A wszy -
scy chó rzy ści, któ rych dzie ci przez
la ta uczy ła, zwra ca li się do Niej
pa nień skim na zwi skiem „pa ni
Anio ło wa”, bo – jak pod kre śla li
– „by ła dla dzie ci tak do bra jak
anioł” …

Z oka zji ju bi le uszu 100-le cia
pla ców ki, któ rą zgod nie z kro ni -
ka mi szko ły świę to wać bę dzie my
w 2017 ro ku Dy rek tor Be ata Per -
ga łow ska, Fun da cja AVE oraz ga -
ze ta „Echo Bia ło łęc kie” pla nu ją
zor ga ni zo wa nie wy sta wy fo to gra fii
i wspo mnień, zwią za nych ze szko -
łą. Bę dzie do stęp na od wio sny
przy szłe go ro ku w ple ne rze bia ło -
łęc kich par ków, a ta kże w for mie
al bu mu do łą czo na zo sta nie do ga -
ze ty. Cho dzi nam za rów no o cza sy
naj daw niej sze i re la cje pra dziad -
ków i dziad ków, jak i okres funk -
cjo no wa nia szko ły w bu dyn ku
przy uli cy Pod ró żni czej.

Wszyst kich, któ rzy dys po nu ją
szkol ny mi zdję cia mi z Wi śnie wa,
pro si my o ich udo stęp nie nie. Fo -
to gra fii nie za bie ra my. Po ze ska -
no wa niu zo sta ną zwró co ne wła ści -
cie lom. Mo żna je przy no sić
do szkol ne go se kre ta ria tu, skąd
po trzech dniach bę dą do ode bra -
nia. Ci, któ rzy chcie li by po dzie lić się
swo imi wspo mnie nia mi – pro si my
o kon takt te le fo nicz ny 608-178-447
lub ma ilo we avet ki@wp.pl. Ocal -
my ra zem hi sto rię!

Bartłomiej Włodkowski
prezes Fundacji AVE, kustosz

Wirtualnego Muzeum Białołęki

Siemaszko w Wiśniewie, czyli 100 lat Szkoły przy Podróżniczej
� „Przewodnik mój Grześ jest uczniem V klasy szkoły podstawowej w Henrykowie. Prowadzi mnie boczną uliczką bez jezdni i chodników. Po obu
jej stronach stoją małe, przeważnie parterowe domki wśród niewielkich ogródków. Mijamy zakręt i zatrzymujemy się przed drewnianym,
pomalowanym na szaro domkiem.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Wszystkich,
którzy dysponują
szkolnymi zdjęciami
z Wiśniewa, prosimy o ich
udostępnienie. Fotografii
nie zabieramy.
Po zeskanowaniu zostaną
zwrócone właścicielom.
Można je przynosić
do szkolnego
sekretariatu, skąd
po trzech dniach będą
do odebrania.

Zdjęcie Zbyszka Siemaszki opublikowane w tygodniku „Stolica” 
– powstający budynek Szkoły Podstawowej nr 257
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Funk cjo no wa nie Pocz ty Pol skiej
to te mat -rze ka, ob fi tu ją cy w skar gi,
uwa gi i na rze ka nia. Awi zo
w skrzyn ce, mi mo obec no ści do -
mow ni ków, nie do star czo ne na czas
pre zen ty, za gu bio ne prze sył ki: ile
osób, ty le opi nii i pro ble mów.

Skar gi miesz kań ców na gmin nie
do ty czą te go, że li sto no sze nie fa -
ty gu ją się z li sta mi po le co ny mi
do drzwi miesz kań – w ogó le nie
spraw dza jąc, czy ktoś jest w do -
mu, zo sta wia ją awi zo w skrzyn -
kach. In nym pro ble mem są
ogrom ne pro ble my ka dro we
pocz ty, ro ta cja ka dry i no to rycz ne
za stęp stwa.

– W mo im re jo nie jest już szó -
sty li sto nosz w cią gu kil ku mie się -
cy. Nie zna ulic i nu me ra cji bu -
dyn ków. Wciąż się my li. Są sie dzi
wza jem nie so bie od no szą li sty,
ale nie wszy scy. Ra czej tyl ko sta -
rzy miesz kań cy, na pły wo wi te go
nie ro bią i wy rzu ca ją li sty czy awi -
zo do śmie ci – ska rży się miesz ka -

niec Dą brów ki Szla chec kiej.
– Ostat nio do wie dzia łem się, że
nie od bie ram prze sy łek są do -
wych, a to nie praw da, na wet awi -
zo nie mia łem w skrzyn ce.

– Li sto nosz, któ ry no si pocz tę
na Od kry tą, jesz cze ni gdy nie do -
star czył mi pacz ki do do mu – ska -

rży się miesz ka niec na Fa ce bo -
oku. – Za dzwo ni łem na My śli bor -
ską, aby za py tać się o ko lej ne
dwie pacz ki, na któ re cze kam
od ra na i oka za ło się, że już daw -
no za awi zo wa ne cze ka ją na mnie
na po czcie – do da je. Po dob ne
pro ble my zgła sza ją ta kże miesz -
kań cy Ksią żko wej czy Mi ko ła ja
Trą by, choć więk szość pod kre śla,
że nie chce cze piać się li sto no sza,
ob cią żo ne go po nad mia rę licz bą
do star cza nej pocz ty. Po nie kąd
słusz nie, bo choć Pocz ta Pol ska to
je den z naj więk szych pra co daw -
ców w kra ju, za trud nia ją cy ok. 78
tys. osób, to ni skie za rob ki po wo -
du ją, że mo no po li sta wciąż po -
szu ku je no wych pra cow ni ków.

– Urlo py czy zwol nie nia per so -
ne lu nie po win ny wpły wać na ca -
ło kształt za dań re ali zo wa nych
przez fir mę. Je śli cho dzi o pocz tę
przy Od kry tej 44c, to na czel nicz -
ka pla ców ki prze pro wa dzi ła
z pra cow ni ka mi roz mo wy dys cy -

pli nu ją ce i ob ję li śmy tę lo ka li za -
cję do dat ko wym mo ni to rin giem
i wspar ciem – ko men tu je rzecz nik
Pocz ty Pol skiej Zbi gniew Ba ra -
now ski.

Kiedy listonosz zostawia
awizo?

Na Bia ło łę ce obec nie jest 17
pla có wek pocz to wych, ko lej na zo -
sta nie nie ba wem uru cho mio na
przy Świa to wi da 51. War to pa -
mię tać, że nie za le żnie od wiel ko -
ści lo ka lu, wszyst kie pla ców ki
pocz to we ob wią zu ją te sa me za sa -
dy, któ re re gu lu je Roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy -
fry za cji z 29 kwiet nia 2013 ro ku.
Je że li na sza prze sył ka nie ma sta -
tu su „re je stro wa na” (czy li nie jest
pacz ką war to ścio wą lub li stem
po le co nym), bo jest wy sła na np.
ja ko list eko no micz ny – zo sta nie

nam do star czo na tyl ko wte dy,
kie dy wej dzie do skrzyn ki.
W prze ciw nym wy pad ku li sto nosz
nie ma obo wiąz ku do nieść nam
jej do rąk i zo sta wi awi zo. Wy -
ciecz ka do pla ców ki pocz to wej
cze ka nas ta kże w przy pad ku pa -
czek cię ższych niż 2 kg. Co
w przy pad ku, kie dy otrzy ma li śmy
awi zo, mi mo że za mó wi li śmy
rzecz lek ką i ma łą? Zda rza się, że
li sto nosz fi zycz nie nie jest w sta -
nie za brać wszyst kich prze sy łek.
Or ga ni za cja pra cy pocz ty nie jest
oczy wi ście na szym zmar twie niem
i w ta kich wy pad kach za strze że -
nia do pra cy li sto no sza lub pla -
ców ki na le ży zgła szać na czel ni ko -
wi swo jej pocz ty. Zło żo ne skar gi
roz pa try wa ne są in dy wi du al nie
w cią gu mie sią ca od dnia na stęp -
ne go po zło że niu za ża le nia.

(mk)
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Skargi
mieszkańców nagminnie
dotyczą tego, że
listonosze nie fatygują się
z listami poleconymi
do drzwi mieszkań
– w ogóle nie
sprawdzając, czy ktoś jest
w domu, zostawiają
awizo w skrzynkach.
Innym problemem są
ogromne problemy
kadrowe poczty, rotacja
kadry i notoryczne
zastępstwa.
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 Poczta Polska

Osiemnasta poczta na Białołęce

Czy listonosz się pofatyguje?
� W tym tygodniu na Białołęce zostanie otwarta kolejna placówka pocztowa.
Wystarczy, by paczki i listy dostarczano na czas?

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

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

RRWWEE  SSTTOOEENN  OOPPEERRAATTOORR  SSpp..  zz  oo..  oo..,, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany przez
Anettę Hamudę, złożony dnia 3 sierpnia 2016 r., zmieniony dnia 7 września 2016 r., 6
października 2016 r. oraz 11 października 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do zasilenia działki ew. nr
96/4 z obrębu 4-17-02 na działkach ew. nr 106, 91/12, 27/3, 20, 96/4 z obrębu 4-17-02 przy
ul. Widnej, ul. Wadowickiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

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

VViiccttoorriiaa  DDoomm  SS..AA..,,  uull..  KKąąttyy  GGrrooddzziisskkiiee  105, 03-289 Warszawa, reprezentowanej przez Artura
Dygulskiego, złożony dnia 9 maja 2016 r., zawieszony dnia 11 maja 2016 r. i zmieniony dnia 4
października 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie wodociągu osiedlowego na dz. nr ew. 98, 58/1 z obrębu 4-06-29, 100, 60/6 z
obrębu 4-06-30 przy ul. Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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



Kon flik ty mię dzy opie ku na mi
psów a oso ba mi, któ re nie prze -
pa da ją za czwo ro no ga mi. Naj czę -
ściej wi do wi sko we sce ny roz gry -
wa ją się w par kach, gdzie wspól ny
ję zyk zna leźć mu szą „psia rze”,
rol ka rze, ro we rzy ści, dzie ci i se -
nio rzy. Naj więk sze ab sur dy roz -
gry wa ją się jed nak w po jaz dach
ko mu ni ka cji miej skiej.

– Mo ja ma łżon ka chcia ła wejść
na No wo dwo rach do au to bu su
z pie skiem ra sy bul dog fran cu ski
na smy czy – pi sze au tor skar gi
do Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go. – Zo sta ła wy rzu co na, bo pies
nie miał ka gań ca. Z na szym psem
jeź dzi my au to bu sem od pra wie
pię ciu lat i brak ka gań ca ni gdy
nie był pro ble mem. W przy pad ku
tej ra sy za ło że nie go jest fi zjo lo -
gicz nie nie mo żli we, bo pies się
po pro stu udu si. Bul dog ma skró -
co ne prze wo dy no so we i przy ja -
kim kol wiek zmę cze niu od dy cha
tyl ko przez pysk. Jest też nie agre -
syw ny.

– Pies to pies – od po wia da ją na
por ta lu spo łecz no ścio wym oso by
po pie ra ją ce kie row cę. – Ka ga niec
mieć w po jeź dzie mu si. Kie row ca

to nie ky no log, na ra sach i oby -
cza jach psów znać się nie mu si.

Szu ka jąc do brych roz wią zań
war to szu kać in spi ra cji za gra ni cą,
zwłasz cza w mia stach z do brze
zor ga ni zo wa ną ko mu ni ka cją
miej ską. W nie któ rych z nich
prze pi sy do ty czą ce prze wo że nia
zwie rząt są ła god niej sze, niż
w War sza wie, w in nych – su row -

sze. Jed no z naj cie kaw szych roz -
wią zań sto so wa ne jest w No wym
Jor ku.

– Zwie rzę mu si być za mknię te
w po jem ni ku i nie mo że prze szka -
dzać in nym pa sa że rom – pi sze por -
tal trans port pu blicz ny.pl – Pa sa że -
ro wie ra dzą so bie z tym prze pi sem
na ró żne spo so by. Nie daw no
na Twit te rze du żą po pu lar ność zy -
ska ło zdję cie pa sa że ra me tra, któ -

re mu z tor by za wie szo nej na ra -
mie niu wy sta je… gło wa psa hu sky.

W War sza wie psy nie mu szą
być prze wo żo ne w tor bach, ale
po wa żne wąt pli wo ści bu dzi obo -
wią zek za ło że nia ka gań ca. Czy

jam nik, chi hu ahua i bul do żek
fran cu ski mu szą no sić ka ga niec?

– Prze pi sy do pusz cza ją prze wo -
że nie psów pod wa run kiem, że
nie za cho wu ją się agre syw nie, nie
są ucią żli we dla pa sa że rów oraz
ma ją za ło żo ny ka ga niec i trzy ma -
ne są na smy czy – od po wia da
rzecz nik ZTM Wik tor Paul. – Te
sa me prze pi sy okre śla ją też jak
prze wo zić in ne ma łe zwie rzę ta
do mo we: „je że li nie są ucią żli we
dla pa sa że rów i są umiesz czo ne
w od po wied nim dla zwie rzę cia
ko szu, skrzyn ce, klat ce itp., za -
pew nia ją cym bez pie czeń stwo pa -
sa że rów i zwie rząt”. Dla ras bar -
dzo ma łych psów, któ rym nie spo -
sób za ło żyć ka gań ca, na le ży za -
pew nić od po wied ni trans por ter,
aby za rów no zwie rzę, jak i pa sa -
że ro wie czu li się kom for to wo.
W bie żą cym ro ku od no to wa li -
śmy 21 in cy den tów z psa mi w au -
to bu sach ko mu ni ka cji miej skiej.
W więk szo ści do ty czy ły one psów,
któ re nie mia ły ka gań ców,
a w oce nie pa sa że rów za cho wy -
wa ły się dość agre syw nie.

(dg)

Przepisy
dopuszczają przewożenie
psów pod warunkiem, że
nie zachowują się
agresywnie, nie są
uciążliwe dla pasażerów
oraz mają założony
kaganiec i trzymane są
na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul.

Taki jest regulamin
Pies i właściciel usunięci z autobusu
� Czy buldożek francuski, jamnik i chihuahua muszą w mieć w autobusie kaganiec? Według niektórych
kierowców: tak.
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I jak na taką mordkę założyć kaganiec?

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWYY  DDAA  NNIIUU  DDEE  CCYYZZ  JJII
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 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 usta wy z dnia 27
mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (t.j.: Dz.U. z 2016 r.
poz. 778 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 4455//CCPP//22001166 z dnia 22 sierp 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 dys try bu cyj nej
PE 40 i 25 mm na te re nie dzia łek ew. nr 39/3, 59 z ob rę bu 4-17-06, dzia łek ew.
nr 1/3, 14/2, 43/1 z ob rę bu 4-17-08 przy ul. Me hof fe ra 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, 02-235
War sza wa, zło żo ny 18 ma ja 2015 r.
––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 4466//CCPP//22001166  z dnia 29 sierp 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 ga zo cią gu śred nie go ci śnie nia DN 40 PE
(do bu dyn ku miesz kal ne go) na dz. nr ew. 17 z ob rę bu 4-16-09, dz. nr ew. 1, 13/3
z ob rę bu 4-16-10 przy ul. Pło cho ciń 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., ul. Rów no le -
gła 4a, 01-235 War sza wa, re pre zen to wa ne go przez Mag da le nę Lesz czyń ską, zło żo ny
dnia 8 czerw ca 2016 r. i uzu peł nio ny dnia 1 lip ca 2016 r.
––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 4477//CCPP//22001166  z dnia 5 wrze śnia 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 2xDN 300
wzdłuż ul. Świa to wi da od ist nie ją cej ko mo ry MD -21/L -26 do pro jek to wa nej ko mo -
ry MD -21/L -27 w tech no lo gii pre izo lo wa nej z in sta la cją alar mo wą Bran des wraz z ka -
na li za cją te le tech nicz ną, na dz. nr ew. 23/5, 22/4, 19/2, 18/2, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2,
10/2, 7/2, 8/1, 5/12 z obr. 4-01-13 na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy,
na wnio sek in we sto ra Ve olia Ener gia War sza wa S.A. ul. Pu ław ska 2, 02-566 War sza -
wa, re pre zen to wa ne go przez Ka ta rzy nę Ja błoń ską, zło żo ny dnia 24 czerw ca 2016 r.
zmie nio ny dnia 12 lip ca 2016 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)
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ZA WIA DO MIE NIE
O WSZC ZĘ CIU PO STĘ PO WA NIA

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 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta -
wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa -
niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Za rząd Dziel ni cy Bia ło łę ka m. st.
War sza wy za wia da mia, że wsz -
czę to po stę po wa nie ad mi ni stra -

cyj ne na wnio sek

Miej skie go Przed się bior stwa Re ali za -
cji In we sty cji Sp. z o.o., ul. Ro sta fiń -
skich 1, 02-593 War sza wa, re pre zen to -
wa nej przez To ma sza Ga ła zi na, zło żo ny
dnia 31 sierp nia 2016 r. i zmie nio ny
dnia 16 wrze śnia 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
od cin ka ka na li za cji sa ni tar nej o śred ni -
cy 200 mm na dz. nr ew. 14/19, 14/37
z ob rę bu 4-07-02 przy ul. Ma ry wil skiej
na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st.
War sza wy.

Po ucze nie

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.

Pierw sza ta ka ław ka znaj du je
się w nie wiel kim chor wac kim
mia stecz ku Hum na Su tli. Po mysł
po sta wie nia po dob nej na Re ga -
tach zgło si ła jed na z miesz ka nek,
spodo bał się rad nej Agniesz ce
Bo row skiej. Zgło si ła go przy pro -
jek to wa niu no we go par ku
przy uli cy Dłu go rzecz nej.

Ław ka do kar mie nia bę dzie
pra wie zwy czaj ną ław ką. Pra wie,
bo bę dzie mia ła pod staw kę przy -
sto so wa ną do po sta wie nia bu tel ki

do pi cia, je dze nia do kar mie nia.
Bę dzie też obok ogro do wy prze -
wi jak – do prze wi ja nia ma łych
dzie ci. Obec nie ław ka jest w fa zie
pro jek to wa nia. Ma się po ja wić
jesz cze w tym ro ku. Je śli po mysł
się przyj mie, po dob ne ław ki być
mo że po ja wią się ta kże w in nych
miej scach dziel ni cy.

Py ta nie, czy się przyj mie? Spo -
ro osób wy po wia da ją cych się
na fo rach in ter ne to wych chwa li
ław kę, za chwy co ne są kar mią ce

mat ki. Nie któ rzy ma ją wąt pli wo -
ści na tu ry eko no micz nej, jak np.
An na: – Spo ko po mysł, tyl ko że
na zwy kłej ław ce też mo żna na -
kar mić a ta kie spe cjal nie to zno -
wu mi lio ny bę dą kosz to wać.

Są i in ne uwa gi: – Ide al ny sto lik
na flasz ki dla ró żnych me ne li – ko -
men tu je Mag da. An drzej z ko lei
ma wąt pli wo ści, czy ław ka oprze
się wan da lom i wy trzy ma do wio -
sny. Mo że jed nak ław ki nie obej -
mą w po sia da nie me ne le ani nikt

jej nie znisz czy, bo w par ku ma być
mo ni to ring. Po ja wi ły się też gło sy
tych, któ rych na dal gor szy wi dok
ma tek kar mią cych w miej scach

pu blicz nych. Al bo dla od mia ny
i ta kie ko men ta rze: – Ga le ria cyc -
ków na wol nym po wie trzu. Su per!

Wy da wa ło by się, że ma my to
już za so bą, w XXI wie ku, a jed -
nak… A Pań stwu jak się po mysł
po do ba?

(wk)

Ławeczka dla karmiących na Kobiałce
� Wygląda na to, że Białołęka znajdzie się wkrótce w światowej awangardzie. W parku na Regatach stanie
prawdopodobnie druga na świecie ławka dla karmiących matek.

Ławka
do karmienia będzie
prawie zwyczajną ławką.
Prawie, bo będzie miała
podstawkę
przystosowaną
do postawienia butelki
do picia, jedzenia
do karmienia. Będzie też
obok ogrodowy
przewijak
– do przewijania małych
dzieci. Obecnie ławka jest
w fazie projektowania.

źródło: Facebook/H
U
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Ławeczka dla matek karmiących w Chorwacji



Za czę ło się od te go, że pew na
dziew czyn ka o wdzięcz nym imie -
niu Ju lia ry so wa ła kre dą po chod -
ni ku na osie dlu Le wan dów. Ta ki
rzad ki wi dok „nor mal ne go” dziec -
ka ba wią ce go się kre dą jak za daw -
nych cza sów, a nie stu ka ją ce go pal -
cem w wy świe tlacz ko mór ki al bo
ta ble tu, mo że tyl ko cie szyć. Oka za -
ło się, że jed nak nie wszyst kich.
Na po cząt ku paź dzier ni ka ro dzi ce
Ju lii z kon ster na cją prze czy ta li we -
zwa nie tre ści na stę pu ją cej: „Pro si -
my ro dzi ców Ju lii o po sprzą ta nie
chod ni ka po mię dzy bu dyn ka mi
Kar to gra ficz ną 58b, a Kar to gra -
ficz ną 58c po ra do snej, so bot niej

twór czo ści cór ki (…) Je że li ma cie
pań stwo kło po ty z za ku pem kar tek
pa pie ru dla Ju lii na twór czość pla -
stycz ną to my po mo że my”. Pod pi -
sa ni pod li stem we zwa niem
„Miesz kań cy ma my na dzie ję czy -
ste go i nie zde wa sto wa ne go osie -
dla” po wo ła li się na wet na pod sta -
wę praw ną – uchwa łę z re gu la mi nu
osie dla.

Ma ni fest przy Kar to gra ficz nej
List po ja wił się na Fa ce bo oku

i się za czę ło. Bia ło łę ka za re ago wa -
ła gre mial nym obu rze niem na mi -
ło śni ków nie zmą co ne go dzie cię cy -
mi ry sun ka mi po rząd ku. Miesz -

kań cy w ko men ta rzach nie po zo -
sta wi li na nich su chej nit ki. Z te go
obu rze nia na ro dzi ła się idea
wspól ne go za ma lo wa nia chod ni -
ków na Kar to gra ficz nej. Przez In -
ter net miesz kań cy skrzyk nę li się
na so bo tę 8 paź dzier ni ka. Spra wa
tra fi ła nie tyl ko do lo kal nych, ale
i ogól no pol skich me diów. W ak cji
wzię ło udział wie le zna nych osób,
był m.in. Fi lip Chaj zer z eki pą te -
le wi zyj ną. Wspól ne spo tka nie oka -
za ło się ma ni fe stem „ra do snej
twór czo ści” chod ni ko wej.

Pił ka na traw ni ku
Chod ni ki zo sta ły za ma lo wa ne,

a zwo len ni cy ste ryl nych osie dli
przy wró ce ni do pio nu. Ty le że ku -
rio zal ny sprze ciw przy Kar to gra -
ficz nej wca le nie jest od osob nio -
nym przy pad kiem. Obu rze nie
nie któ rych są sia dów bu dzi też
na przy kład za ba wa z dzieć mi pił -
ką na traw ni ku. Pe wien naj wy raź -
niej sfru stro wa ny miesz ka niec
osie dla na Tar cho mi nie umie ścił
na jed nym z fo rów in ter ne to wych
ta ki oto wpis: „Dzi siaj na na szym
osie dlu są sie dzi z do łu de wa sto -
wa li traw nik gra jąc z dzieć mi gu -

mo wą pił ką. 2 do ro słych lu dzi:
mę żczy zna ok. 90 kg i ko bie ta
ok. 60 ra zem z 3 dzie ci oko -
ło 20 kg ka żde bie ga ło bez czel nie
po na szym traw ni ku nisz cząc zie -
leń. Jak mo żna by ło do te go do -
pu ścić? Gdzie był ochro niarz?
Dla cze go nie za brał pił ki i nie
prze bił jej? Gdzie jest man dat dla
tak pod łe go za cho wa nia? Prze -
cież gra nie w pił kę jest za ka za ne,
mo żna by ło nią wy bić okno! (…)
Do dat ko wo pro szę zwró cić uwa -
gę na uszko dze nie chod ni ka kre -
dą…”

Wpis nie jest no wy, ale wy pły -
nął nie ja ko przy oka zji spra wy
„kre dy z Kar to gra ficz nej'. Miesz -
kań cy znów się skrzyk nę li i na 15
paź dzier ni ka za pla no wa li ak cję”
Ma lu je my kre dą chod ni ki cz. II „.
Tym ra zem spo tka li się na osie dlu
Stru my ko wa, że by znów po ma lo -
wać chod nik i po ba wić się pił ką.

Ze spół zgryź li we go fru stra ta
Te dwie spra wy da ły asumpt

do wy mie nia nia się in for ma cja mi
o są sia dach, któ rym prze szka dza
do słow nie wszyst ko. Jest ich
wbrew po zo rom cał kiem spo ro.

Miesz kań cy Bia ło łę ki za czę li
o nich opo wia dać.

– Mo ja są siad ka przy bie ga
z pre ten sja mi, kie dy tyl ko có recz -
ka za pła cze. Pi sze do no sy do ad -
mi ni stra cji, że co dzień sły szy „pa -
to lo gicz ny płacz dziec ka”. Nie po -
ma ga ją tłu ma cze nia, że pół rocz -
ne mu dziec ku zda rza się za pła kać
– re la cjo nu je Mag da.

– Mój są siad ska rży się, że cią gle
pusz czam wo dę w ła zien ce i urzą -
dza my „ką pie lo we or gie”. Już bo ję
się na wet wy ką pać po pra cy – do -
da je Agniesz ka. – Są siad ka z blo ku
przy szła do mnie ze skar gą, że mo -
je dziec ko ha ła su je na pla cu za -
baw, a jej się na bal ko nie ku ra nie
chce przez to nieść, rę ce opa da ją
– do da je swój wpis w ka ta lo gu ab -
sur dów Jo an na. Ni by nic ta kie go,
ale ta cy wiecz nie pi szą cy do no sy,
wiecz nie pro te stu ją cy są sie dzi po -
tra fią za truć ży cie. A są i po wa -
żniej sze przy pad ki. Zda rza się, że
ta cy są sie dzi, któ rzy jak pe wien
kan dy dat na po sła chcie li by „że by
nie by ło ni cze go”, roz rzu ca ją
na chod ni kach szkło, bo prze szka -
dza ją im dzie ci na ro we rach, o za -
bój czych trut kach na psy i ko ty już
na wet nie wspo mi nam, bo to kry -
mi nal na spra wa. Oczy wi ście, że
na osie dlach trze ba prze strze gać
pew nych re guł, ale nie daj my się
zwa rio wać, daj my od pór ta kim dzi -
siej szym „OR MO -wcom”. Pó ki co
miesz kań cy Bia ło łę ki po tra fią za -
ma ni fe sto wać so li dar ny opór i nie -
zgo dę na ab surd. Ser ce ro śnie!

(wk)
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Co przeszkadza naszym sąsiadom?

Zespół zgryźliwego frustrata
� Sprawą malowania kredą na chodnikach żyła przez kilka dni cała Białołęka. Dziwaczny sprzeciw wobec
chodnikowej twórczości wywołał lawinę a zakończył się unikalną spontaniczną społeczną akcją. Okazuje się, że
nie tylko bazgranie po chodnikach denerwuje miłośników idealnego porządku na naszych osiedlach.

źródło: R
ysujem

y kredą chodniki / Facebook
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Iza be la Parsz czyń ska uro dzi ła
się na Pod la siu i tam w szko le
pod sta wo wej roz po czę ła swo je
pierw sze tre nin gi bie go we.
Do War sza wy przy je cha ła na stu -
dia i w sto li cy już zo sta ła. W ra -
mach dar mo wych tre nin gów po -
biec z nią mo że ka żda miesz kan -
ka Bia ło łę ki.

– Swo ją przy go dę z bie ga niem
roz po czę łam ja ko dziec ko. Po czą -
tek wca le nie był naj lep szy, na za -
wo dach zaj mo wa łam jed ne
z ostat nich miejsc. Mi mo wszyst -
ko nie pod da wa łam się i z ka -
żdym ko lej nym tre nin giem mo je
wy ni ki by ły lep sze, a sport za czął
to wa rzy szyć mi co dzien nie. Re gu -
lar ne ćwi cze nia po pew nym cza sie
za owo co wa ły pierw szy mi zwy cię -
stwa mi. Dziś bie ga nie wy peł nia
zna czą część mo je go ży cia
i do ak tyw no ści fi zycz nej sta ram
się za chę cać wszyst kie ko bie ty
– mó wi Iza be la Parsz czyń ska.

Pierw sze suk ce sy wca le nie wy -
glą da ły tak skrom nie, jak opi su je
bie gacz ka. Z po cząt ku trzy ki lo me -
tro wy chód, w wie ku 14 lat, po ko -

na ła w cza sie 19:46. Po dwóch la -
tach cho dze nie za stą pi ła bie ga -
niem na 3000 m w Ostra wie po -
trze bo wa ła już 11 mi nut 29 se -
kund. Po tem tra sy za czę ły się wy -
dłu żać i Iza be lę mo żna by ło już
spo tkać pra wie na ka żdym dy stan -
sie m.in.: 800 m, 1500 m, 5 km,
21 km czy 42 km (ma ra ton).
W 2015 ro ku bie gacz ka by ła
pierw szą Po lką pod czas Or len
War saw Ma ra thon, a ostat nio za -
ję ła pierw sze miej sce w kla sy fi ka -

cji ko biet na bia ło łęc kim dzie się -
cio ki lo me tro wym Bie gu przez
Most i dzie sią te w kla sy fi ka cji
ogól nej z cza sem 37:06. Tak szyb -
kie tem po nie jest ca łe szczę ście
na rzu ca ne pod czas out do oro wych
tre nin gów na Tar cho mi nie.

Bie ga my w śro dy i so bo ty
– W ka żdą śro dę o 19:30 i so -

bo tę o 9:15 wszyst kie chęt ne pa -
nie za pra szam na wspól ne bie ga -
nie a ra czej truch ta nie po Tar cho -

mi nie. Za ję cia pro wa dzo ne są
w spo koj nym tem pie, więc żad na
z pań nie mu si oba wiać się, że nie
da ra dy. Ka żda z nas prze cież kie -
dyś mu sia ła za cząć, dziś pię cio ki -
lo me tro we tra sy pro wa dzą dziew -
czy ny, któ re na pierw szy tre ning
przy szły do pie ro trzy mie sią ce te -
mu. Prze pla ta ny trucht z mar -
szem po łą czo ny jest z ćwi cze nia -
mi wzmac nia ją cy mi, a wszyst ko to
dla na sze go lep sze go sa mo po czu -
cia – mó wi tre ner ka.

Nie za le żnie od po go dy bie ga -
nie z ab sol went ką AWF -u od by -
wa się przez ca ły rok. Gru pa Roz -
pę dzO NA, któ rą mo żna zna leźć
na Fa ce bo oku, jest wspól nym

pro jek tem Fun da cji Pro jekt Ona
oraz klu bu I lo ve fit ness.

– Je ste śmy ama tor ka mi, któ re
chcą spę dzić mi ło czas i na uczyć się
po praw nie bie gać – do da je Iza be la.
Oprócz bie ga nia tre ner ka pro wa dzi
rów nież ak tyw ne spa ce ry mam
z dzieć mi (w ka żdy wto rek i czwar -
tek o 10:45) i nor dic wal king (w so -
bo ty o 10:15). Start wszyst kich wy -
da rzeń od by wa się pod klu bem I lo -
ve Fit ness na Świa to wi da 58B, przy -
sta nek No wo dwo ry, do jazd au to bu -
sa mi 101, 186, 509 czy 211.

(mk)

Kobiece bieganie na Tarchominie
� Mieszkanki Tarchomina mogą na co dzień pobiegać z jedną z najszybszych kobiet w Polsce. Grupa amatorek
darmowych treningów rośnie z tygodnia na tydzień.

W każdą
środę o 19:30 i sobotę
o 9:15 wszystkie chętne
panie zapraszam
na wspólne bieganie
a raczej truchtanie
po Tarchominie. Zajęcia
prowadzone są
w spokojnym tempie,
więc żadna z pań nie
musi obawiać się, że nie
da rady – mówi trenerka.

źródło: https://w
w

w.facebook.com
/groups/871609752948945/?fref=

nf
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Pre mie rą sztu ki w re ży se rii Pio -
tra Ra taj cza ka „Woln -ość” w wy -
ko na niu Ze spo łu Te atru 13, Bia -

ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry in au gu -
ru je sce nę te atral ną przy ul Głę -
boc kiej 66. Bę dzie to pre mie ra

szcze gól na, bo wiem otwie ra ją ca
ju bi le uszo wy 20. se zon dzia łal no -
ści ar ty stycz nej.

Woln -ość '90 to te atral ny pro -
jekt do ty czą cy in dy wi du al nych hi -
sto rii po ko le nia do ra sta ją ce go
w okre sie wiel kie go prze ło -
mu 1989 ro ku i w pierw szych la -
tach trans for ma cji. Twór cy spek -
ta klu wraz z ze spo łem ak tor skim
wspo mnie nia wła sne zde rza ją
z iko nicz ny mi, barw ny mi po sta -
cia mi epo ki lat 90. ta ki mi jak
pierw si pol scy biz nes me ni, twór cy
di sco -po lo, sfru stro wa ne ofia ry
trans for ma cji, no wo bo gac ka kla sa
śred nia z pierw szy mi wy jaz da mi
do Egip tu i Tu ne zji, pierw si de -
mo kra tycz ni po li ty cy… Sen ty -
men tal ne hi sto rie z mło do ści łą -
czą się z sza leń czym tem pem epo -
ki lat 90., gdzie w te le wi zji kró lu -
ją: Ko ło For tu ny, Kasz pi row ski,
tur niej Czar Par, pierw sze my dla -
ne ope ry, a w po pkul tu rze mu zy -
ka di sco po lo, grun ge i rap.

Po jed nej z prób, o krót ką roz -
mo wę do ty czą cą przy go to wy wa -
ne go spek ta klu po pro si li śmy je go
re ży se ra Pio tra Ra taj cza ka.

Ty tuł spek ta klu brzmi in try gu -
ją co. Jak bę dą się roz kła dać ak -
cen ty w przed sta wie niu? Któ ry
człon ty tu łu bę dzie do mi no wał
– „Woln” czy „ość”?

Pra ca nad spek ta klem ma cha -
rak ter otwar ty. Tek sty wciąż po -
wsta ją pod czas prób – i sam je -
stem cie ka wy, do cze go nas ten
pro ces, ta pró ba zro zu mie nia na -
szej wol no ści do pro wa dzi. Dla
mnie nie pod wa żal ny jest fakt od -
zy ska nia wol no ści po '89 i nie ak -
cep tu ję do raź nych po li tycz nie
prób dys kre dy to wa nia te go fak tu

(jed ne go z naj więk szych pol skich
osią gnięć XX wie ku). Jed no cze -
śnie wszy scy czu je my, że ta gwał -
tow na i nie zwy kle trud na trans -
for ma cja zro dzi ła mnó stwo nie -
spra wie dli wo ści i nie rów no ści.
Dla mnie oso bi ście nie po ko ją ce
jest to, jak dzi siaj ta wol ność dla
czę ści spo łe czeń stwa sta je się
– ością, że część spo łe czeń stwa
sa ma się z tej wol no ści wy co fu je,
że ona ich prze ra ża, że pra gnie
sil nej rę ki i ja snych wska zó wek,
co jest czar ne co jest bia łe. To jest
ła twa po żyw ka dla wszel kiej ma -
ści po li tycz nych szar la ta nów, de -
ma go gów i po pu li stów.

Czy my śli Pan, że spek takl bę -
dzie czy tel ny dla po ko le nia uro -
dzo ne go już w wol nej Pol sce?

Nie mam wąt pli wo ści, że sen ty -
men tal ne wspo mnie nia z tam te go
cza su, po pkul tu ro we zna ki, przy -
bie ra ją u nas for mę lek ką, uni -
wer sal ną i czę sto gro te sko wo -ko -
me dio wą. Ka żde po ko le nie ma
swo je wsty dli we ki czo wa te sen ty -
men ty i nie po tra fi zro zu mieć sza -
leń stwa swo ich ro dzi ców lub star -
sze go ro dzeń stwa. Mam na dzie ję,
że uni ka jąc kom ba tanc twa po ka -
że my mło dym lu dziom, jak ro dził
się świat, któ ry oni zna ją od uro -
dze nia.

Przed sta wie nie ma dla ośrod ka
szcze gól ny wy miar. To pierw szy
spek takl w no wej sa li wi do wi sko -
wej BOK przy Głę boc kiej 66 za -
ra zem otwie ra ją cy 20. ju bi le uszo -
wy se zon ar ty stycz ny. Ja kie ma
zna cze nie ta pre mie ra dla Pa na?
Na co dzień nie pra cu je Pan prze -
cież w for mu le te atru nie za wo do -
we go.

To dla mnie wiel ka przy jem -
ność, sa tys fak cja i wy ró żnie nie, że
mo że my na szą pra cą uho no ro wać
ju bi le uszo wy se zon. Od czu wam
wiel ką sa tys fak cję w pra cy w for -
mu le te atru nie za wo do we go. Bar -
dzo lu bię i ce nię ener gię, pa sję
ze spo łu ak tor skie go. Bez in te re -
sow ne za an ga żo wa nie to dla mnie
to wiel ka spra wa i wiel ki za strzyk
ener gii.

Piotr Ra taj czak

Reżyser, były dyrektor Teatru im. J.
Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Reżyserował spektakle na wielu
ważnych scenach polskich min:
Teatru Polskiego w Poznaniu,
Teatru Współczesnego
w Szczecinie, Teatru Powszechnego
w Warszawie, Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu
i wielu innych.

(bok)

Hitowa premiera na nowej scenie Białołęki
� 20 listopada w nowej sali widowiskowej przy Głębockiej 66 Białołęcki Ośrodek Kultury wystawi premierowy spektakl Woln-ość '90. Niby nic
niezwykłego, ale jeżeli zestawimy go z czasami polskiej transformacji z lat 80. i 90., to brzmi już bardzo interesująco…

Pre mie ra spek ta klu: sa la wi do wi sko wa BOK ul. Głę boc ka 66,
20 li sto pa da, godz. 18.00.
Po zo sta łe spek ta kle: 26 i 27 li sto pa da, godz. 18.00
Pod czas pre mie ry spek ta klu BOK za pew nia opie kę nad dzieć mi

(w wie ku 3–8) lat w ra mach pro jek tu „Wy cho dzę z ro dzi ca mi”. Obo -
wią zu ją wcze śniej sze za pi sy: ka sa@bok.waw.pllub te le fo nicz -
nie: 22/ 3004800 wew. 2.

Zespół aktorów wraz z reżyserem podczas przygotowania do próby

źródło: B
O

K
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Hi sto ria roz po czę ła się pięć lat
te mu, gdy w le sie ko ło Le gio no wa
pies jed ne go z miesz kań ców przy -
pad kiem zna lazł… ludz ką dłoń.
Wkrót ce po li cjan ci od kry li wy pa -
lo ne ogni sko i zma sa kro wa ne cia -
ło za gi nio ne go Da riu sza S.,
przed się bior cy spod Cie cha no wa,
któ ry ro bił in te re sy w Le gio no -
wie. Bie gli zna leź li w je go cie le

kil ka ran po strza ło wych. Wkrót ce
śledz two do pro wa dzi ło do ko -
men dan ta ko mi sa ria tu przy My -
śli bor skiej, Ma riu sza W. Oka za ło
się, że W. wy naj mo wał od Da riu -
sza S. lo kal usłu go wy na sklep
(ofi cjal nie za re je stro wa ny na żo -
nę) i pro wa dził z nim in te re sy.

W to ku śledz twa usta lo no, że
po li cjant za bił swo je go part ne ra
biz ne so we go strze la jąc czte ro -
krot nie w gło wę i klat kę pier sio -
wą, wy wiózł cia ło do la su, po -
ćwiar to wał i pró bo wał spa lić. Ko -
men dant wy ko rzy stał do za bój -
stwa słu żbo wy pi sto let, ode bra ny
jed ne mu z po li cjan tów i na mó wił
zna jo me go, by go krył. W. nie
przy znał się do wi ny, przed sta wił
wła sną wer sję wy da rzeń i od mó wił
od po wie dzi na wszyst kie py ta nia.

Do kład nie rok te mu Sąd Okrę -
go wy War sza wa -Pra ga uznał by łe -
go ko men dan ta za win ne go za -

bój stwa, prze kro cze nia upraw -
nień i na kła nia nia do skła da nia
fał szy wych ze znań. We dług pro -
ku ra tu ry mo ty wem zbrod ni mógł
być dług w wy so ko ści 15 tys. zł.
Sąd okrę go wy ska zał W. na ka rę
do ży wot nie go wię zie nia, ale by ły
po li cjant od wo łał się do wy ższej
in stan cji. Sąd Ape la cyj ny pod trzy -
mał wy rok do ży wo cia, któ ry te raz
jest już pra wo moc ny.

47-let ni Ma riusz W. prze cho dzi
do hi sto rii ja ko pierw szy w naj -
now szych dzie jach Pol ski ofi cer
po li cji ska za ny za za bój stwo.

(red)

Były komendant skazany na dożywocie
� Pierwszy w historii polskiej policji oficer uznany winnym zabójstwa kierował
białołęckim komisariatem.

„Mąż i żo na” to sztu ka po sia -
da ją ca dwa za koń cze nia. El wi ra,
żo na hra bie go Wa cła wa, zdra dza
go z Al fre dem. Jed no cze śnie obaj
pa no wie ro man su ją z po ko jów ką
Ju sty sią. Rzecz ca ła wy cho dzi
na jaw i wte dy (za koń cze nie sztu -
ki gra nej za ży cia Fre dry) je dy ną
win ną oka zu je się Ju sty sia, któ ra
za ka rę ma być ze sła na do klasz -
to ru. Po zo sta je na dal trój kąt…

Wy śmie ni cie za gra na przez ak to -
rów Kom pa ni Te atral nej Mam ro
sztu ka wra ca na bia ło łęc ką sce nę.
War to ści prze ka zy wa ne przez Alek -
san dra Fre drę są tak po nad cza so -

we, że widz za wsze mo że je od nieść
do cza sów dzi siej szych, a na wet wła -
snej rze czy wi sto ści. Spek takl ma
nie co dzien ną opra wę – wi dzo wie
za sia da ją bo wiem na sce nie, ma jąc
ak to rów na wy cią gnię cie rę ki. Spek -
takl „Mąż i żo na” swo ją pre mie rę
miał w 2012 ro ku i od te go cza su
zdo był wie le lau rów na fe sti wa lach
i prze glą dach te atral nych.

Spek takl „Mąż i żo na” – 5 li sto -
pa da, godz. 18.00, sa la wi do wi -
sko wa BOK ul. van Go gha 1. Bi -
le ty: 10 zł i 8 zł do stęp ne w ka sach
oraz na stro nie www.bok.waw.pl.

(bok)

Powrót przeboju „Mąż i żona”
� „Wtenczas to Fredry chodzili na głowach i nie można
się było nigdzie obrócić, by się nie natknąć na Fredrę.
Trzeba się było chować przed nimi, bo i z ołtarza byliby
ściągnęli, a do tego jeszcze takie wiersze pisali, że
nawet starszym uszy od nich trzeszczały”.

źródło: B
O

K

W toku śledztwa
ustalono, że policjant
zabił swojego partnera
biznesowego strzelając
czterokrotnie w głowę
i klatkę piersiową, wywiózł
ciało do lasu,
poćwiartował i próbował
spalić.

źródło: policja



Obec nie w na szej dziel ni cy po sta -
wio nych jest dzie sięć odłow ni (w ca -
łej War sza wie: 42). Nie są one jed -
nak wy ko rzy sty wa ne per ma nent nie.
Ich ob słu ga ka żdo ra zo wo wią że się
z ko niecz no ścią mo ni to ro wa nia

przez łow czych, któ rych w ca łym
mie ście jest tyl ko dzie wię ciu.

Odłow nie nie są do koń ca sku -
tecz ne. Dzi ki to in te li gent ne
zwie rzę ta. Mi mo że są wa bio ne
ich ulu bio nym przy sma kiem (ku -

ku ry dzą), czę sto wy czu wa ją spi -
sek i nie da ją się zła pać. Je że li
jed nak uda się je odło wić, wy wo -
żo ne są do tzw. ośrod ków ho dow -
li zwie rzy ny, od da lo nych co naj -
mniej 200 km od War sza wy.

Je że li miesz ka cie Pań stwo
na Bia ło łę ce, za pew ne zda rzy ło
Wam się pod czas spa ce ru spo tkać
wa ta hę dzi ków. Obec nie to chleb
po wsze dni. Co raz bar dziej się
do te go przy zwy cza ja my. Nie mo -
że być jed nak tak, że spa cer czy
po wrót do do mu ze szko ły lub
pra cy wią że się ze stra chem. Dy -

rek tor La sów Miej skich Ka rol
Pod gór ski za pew nił mnie, że nie
od no to wa no jesz cze przy pad ku,
w któ rym dzik za ata ko wał by czło -
wie ka, ale przy zwięk sza ją cej się
po pu la cji dzi ków w ka żdej chwi li
mo że dojść do nie szczę ścia. Lo -
chy wy da ją po tom stwo na wet trzy

ra zy do ro ku a brak na tu ral nych
wro gów po wo du je, że w sto li cy
jest ich już gru bo po nad ty siąc.

Co za tem zro bić, gdy spo tka się
dzi ka? La sy Miej skie do ra dza ją,
by spo koj nie odejść w prze ciw -
nym kie run ku i nie sta rać się go
prze stra szyć. Gdy jed nak pod cho -
dzi zbyt bli sko i stwa rza re al ne za -
gro że nie, na le ży za dzwo nić
do stra ży miej skiej (tel. 986) lub
do łow cze go (tel. 600 020 746).
Za da niem łow cze go jest prze pę -
dze nie dzi ków lub – w skraj nych
sy tu acjach – uży cie bro ni Pal me ra
ze środ kiem usy pia ją cym. Czę sto
czas ocze ki wa nia na przy jazd łow -
cze go jest zbyt dłu gi, dla te go
uwa żam, że w na szej dziel ni cy po -
win na zo stać utwo rzo na spe cjal na
de le ga tu ra d/s dzi ków. Dzię ki niej
po moc w ra zie nie bez pie czeń stwa
nad cho dzi ła by znacz nie szyb ciej.

Pod czas spo tka nia z dy rek cją
La sów Miej skich, w któ rym
uczest ni czy łem wraz z wi ce bur mi -
strzem Mar ci nem Adam kie wi -
czem, uzy ska li śmy wstęp ną de kla -
ra cję, że utwo rze nie ta kiej de le -
ga tu ry by ło by mo żli we. Wspól nie
bę dzie my dą żyć do te go, by tak
się sta ło. Bia ło łę ce łow czy po -
trzeb ny jest od za raz.

Fi lip Pelc
Au tor jest rad nym dziel ni cy Bia ło łę ka

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Setki dzików wędrują po Białołęce

Złap je wszystkie
� W tym roku w Warszawie odłowiono już 441 dzików, z czego 165 – na Białołęce.
Statystyki nie kłamią. Naszej dzielnicy powinien zostać przydzielony na wyłączność
łowczy, który będzie zabiegał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Odłownie
nie są do końca
skuteczne. Dziki to
inteligentne zwierzęta.
Mimo że są wabione ich
ulubionym przysmakiem
(kukurydzą), często
wyczuwają spisek i nie
dają się złapać. Jeżeli
jednak uda się je
odłowić, wywożone są do
tzw. ośrodków hodowli
zwierzyny, oddalonych co
najmniej 200 km od
Warszawy.

Age on Se cu ri ty wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom Wspól not
– pro po nu je my E -ochro nę 24 – ra -
cjo nal ne zmniej sze nie sta cjo nar nej
ochro ny fi zycz nej po łą czo ne ze
sta łą trans mi sją wi zji z ka mer za in -
sta lo wa nych na osie dlu do na sze go
cen trum mo ni to rin gu oraz cy klicz -
ne pre wen cyj ne pod jaz dy i ob cho -
dy osie dla re ali zo wa ne przez na sze
pa tro le in ter wen cyj ne. Na osie -
dlach, gdzie nie ma sys te mów

CCTV lub są nie wy star cza ją ce
– do ko nu je my in sta la cji i mo der ni -
za cji mo ni to rin gu. Usłu ga ob ję ta
jest peł nym ubez pie cze niem.

Age on Se cu ri ty jest kon ce sjo -
no wa nym pod mio tem spe cja li zu -
ją cym się w kom plek so wej ochro -
nie osób i mie nia oraz in sta la -
cjach sys te mów za bez pie czeń
tech nicz nych. Na war szaw skim
ryn ku dzia ła my od 2012 ro ku.

Po sia da my wła sne Cen trum Mo -
ni to rin gu Wi zji, wła sną Sta cję
Mo ni to ro wa nia Sy gna łów Alar -
mo wych, wła sne Pa tro le In ter -
wen cyj ne. Zau fa ło nam po nad 40
osie dli miesz ka nio wych, ja ko je -
dy ni w Pol sce ochra nia my Za -
kon, za ufa niem ob da rzy ły nas ta -
kie fir my jak JW. Con struc tion,
Bu di mex, Es -bud, Przed się bior -
stwo Ba dań Geo fi zycz nych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E -OCHRO NA 24 – naj sku tecz niej sza
ochro na Two je go osie dla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823; 
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.



Kie dyś Bia ło łę ka by ła roz po -
zna wal na w Pol sce głów nie dzię ki
aresz to wi śled cze mu przy uli cy
Ciu pa gi. Dla cze go? Ano dla te go,
że za tym za kła dem kar nym cią -
gnie się dość po nu ra hi sto ria.

Zby tek luk su su?
Po nu ra choć nie zbyt dłu ga. Nie

ma wie ko wych dzie jów, nie pa mię -
ta roz bio rów i cza sów II Rze czy -
po spo li tej. Pro jekt wię zie nia po -
wstał w 1951 ro ku i zo stał przed -
sta wio ny do za opi nio wa nia ów cze -
sne mu pre zy den to wi Bo le sła wo wi
Bie ru to wi. Po dob no człon ko wie
KC PZPR zwró ci li szcze gól ną
uwa gę na je den z pa wi lo nów,
w któ rym prze wi dzia ne zo sta ły ce -
le jed no oso bo we, a nie któ re na wet
dwu po ko jo we z ła zien ka mi. Gdy
Bie rut za py tał, po co w wię zie niu
ta ki luk sus, re fe ru ją cy spra wę wy -
ższy ofi cer MBP od po wie dział, że
ce le te prze wi dzia no dla „człon -
ków kie row nic twa par tii i rzą du”.

Bie ru ta za mu ro wa ło, ale „luk su so -
wy” pa wi lon w pla nach zo stał.
W koń cu w tam tych cza sach na wet
ci z sa mej wier chusz ki wła dzy nie
mo gli być pew ni dnia i go dzi ny.

Po nie waż ter mi ny go ni ły, wię -
zie nie zbu do wa li dla sie bie…sa mi
więź nio wie. Po sta wi li czte ry czte -
ro pię tro we pa wi lo ny po łą czo ne
sie cią pod ziem nych ko ry ta rzy.
Otwar ty trzy la ta póź niej za kład
stał się swo istą chlu bą władz
PRL -u. Był i zresz tą jest do tej
po ry naj więk szą pla ców ką kar ną
w Eu ro pie – ka rę mo że od by wać
w nim jed no ra zo wo 1500 osób.

In ter nat
Po nu rą sła wę wię zie nie zy ska ło

po ogło sze niu sta nu wo jen ne go. Był
to je den z naj więk szych ośrod ków
in ter no wa nia w kra ju. Wła dze
zresz tą sia ły pro pa gan dę, że in ter -
no wa ni sie dzą w ce lach -apar ta men -
tach. Rze czy wi stość by ła mniej ró -
żo wa – sie dzie li w ce lach dla więź -

niów kry mi nal nych, któ rzy zro bi li
im miej sce zwol nie ni na mo cy
amne stii. W ośrod ku dla in ter no wa -
nych prze by wa ło w la tach 1981–82
oko ło 600 dzia ła czy „So li dar no ści”,
m.in. m.in. Ja cek Ku roń, Adam
Mich nik, Ja nusz Onysz kie wicz,
Bro ni sław Ko mo row ski, Mar cin
Król, Jan Krzysz tof Ke lus, Zbi -
gniew Bu jak. Bro ni sław Ge re mek
pro wa dził w pral ni uni wer sy tet wię -
zien ny, czy li – jak to okre ślił – „lek -
cje hi sto rii przy dźwię ku bal lad”.
Ma rek No wic ki, nie ży ją cy już Pre -

zes Hel siń skiej Fun da cji Praw Czło -
wie ka, mó wił na spo tka niu in ter no -
wa nych zor ga ni zo wa nym na Bia ło -
łę ce: – My nie wal czy li śmy o zwy cię -
stwo, my wal czy li śmy, bo to by ło na -
szym obo wiąz kiem a okres, któ ry
spę dzi łem w tym wię zie niu, był dla
mnie okre sem du że go po czu cia
god no ści oso bi stej.

Póź niej dla więź niów z wy ro -
kiem śmier ci Bia ło łę ka by ła po -
stra chem nie z ra cji cię żkich wa -
run ków. Tu by ła ostat nia w Pol sce
ce la śmier ci, gdy jesz cze obo wią zy -
wał w na szym pra wo daw stwie naj -
wy ższy wy miar ka ry. Wy wie zie nie
do Bia ło łę ki ozna cza ło więc, że
ka ra nie zo sta nie za mie nio na
na do ży wo cie, a wy rok naj praw do -
po dob niej zo sta nie wy ko na ny.

Dzień dzi siej szy
Pierw sze co rzu ca się w oczy

wcho dzą ce mu na te ren to czy stość,
a da lej wy lud nie nie, jak by
przed chwi lą za rzą dzo no ewa ku -
ację. Do oko ła pa nu je nie zmą co na
ni czym ci sza i spo kój. To oczy wi ście
po zo ry, ży cie to czy się w ce lach i…

pod zie mią. Tak, bo wiem wszyst kie
pa wi lo ny miesz kal ne oraz pa wi lon
szkol ny z po ko ja mi wi dzeń ad wo -
kac kich i prze słu chań po łą czo ne są
pod ziem ny mi ko ry ta rza mi. To bar -
dzo bez piecz ne roz wią za nie. Przej -
ścia są jed no kie run ko we, a ka żdy
„pas ru chu” od dzie la od dru gie go
gru by mur. Co kil ka dzie siąt me -
trów są kra ty ogra ni cza ją ce ruch
w za się gu jed ne go pa wi lo nu, mo ni -
to ro wa ne przez ka me ry. Sza cu je
się, że dłu gość wszyst kich pod ziem -
nych ko ry ta rzy wy no si po nad 500
me trów. Pa wi lo ny są czte ro pię tro -
we, nie li cząc tzw. pię ter ze ro wych,
czy li piw nic, gdzie znaj du ją się ma -
ga zy ny, łaź nie, de po zy ty, bi blio te -
ka, ka pli ca, warsz ta ty re mon to we,
oraz po miesz cze nia me dycz ne
z pra cow nią RTG i ga bi ne tem sto -
ma to lo gicz nym. Od nie daw na uru -
cho mio no łaź nie w ka żdym od dzia -
le, osa dze ni nie mu szą więc scho -
dzić na dół pod prysz ni ce ogól ne.
No wa i no wo cze sna jest też kuch -
nia. Go tu je się tu taj oko ło 1000 li -
trów zu py, 1400 ki lo gra mów ziem -
nia ków, sma ży ok. 1800 ko tle tów.
Cóż, hi sto rię ma wię zie nie na Bia -
ło łę ce po nu rą, dzi siaj ucho dzi
za naj no wo cze śniej szy areszt w kra -
ju. Jak wi dać nie tyl ko de we lo pe rzy
po tra fią ku sić ofer tą.

(wk)

Ponura historia białołęckiego aresztu
� Nie ma co owijać w bawełnę. Zanim na Białołękę hurtem uderzyli deweloperzy, zanim stała się atrakcyjną
dzielnicą do zamieszkania, znana była przede wszystkim z…więzienia. A jego historia jest całkiem ciekawa.
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„Ru szaj się z gło wą” – Mind
the SPORT to pro jekt re ali zo wa -
ny od paź dzier ni ka, któ ry po trwa
w su mie dwa la ta – do wrze -
śnia 2018 ro ku. Bio rą w nim
udział czte ry pań stwa: Pol ska,
Por tu ga lia, Tur cja i Wło chy. Pro -
jekt jest wie lo płasz czy zno wy, ale
je go głów nym za ło że niem jest
wpro wa dze nie do pra cy ka żdej ze
szkół part ner skich sta łych roz wią -
zań spor to wych i te ra peu tycz -
nych. W pla nach jest wpro wa dze -
nie in no wa cji pe da go gicz nej Mo -
ve to Le arn do co dzien nych za jęć
w kla sach 1–6. Do tych czas Mo ve
to Le arn re ali zo wa na by ła w for -
mie in no wa cji pe da go gicz nej
w ze rów kach szko ły przy ul. Po ra -
jów. Pierw sza wi zy ta part ner skich
szkół w szko le pol skiej od bę dzie
się już w paź dzier ni ku, ko lej na

– mie siąc póź niej. W li sto pa dzie
bę dzie pra co wi cie – go ście oraz
go spo da rze od bę dą pię cio dnio we
szko le nie, by móc wpro wa dzać
ele men ty me to dy Mo ve to Le arn
na swo ich lek cjach. W ra mach
pro jek tu wpro wa dzo nych zo sta -
nie wie le roz wią zań spor to wych,
ta kich jak ak tyw ne prze rwy,
w tym z tań cem lub na spor to wo,
za ba wy z ma tą in te rak tyw ną
w świe tli cy szkol nej, nor dic wal -
king, En do mo do oraz in ne pro -
po zy cje ak tyw ne go i twór cze go
spę dza nia wol ne go cza su.

Atrak cyj ność pro jek tu pod no si
po łą cze nie wy żej wspo mnia nych
pla no wa nych roz wią zań z na uką
wy ko rzy sta nia w spo rcie no wo -
cze snych tech no lo gii. A wszyst ko
po to, by wpły nąć na lep szy roz -
wój psy cho fi zycz ny uczniów,

zwłasz cza tych osią ga ją cych słab -
sze wy ni ki w na uce.

Po do świad cze niach zdo by tych
w do tych cza so wych pro jek tach Co -
me nius „Li fe wi tho ut junk fo -
od” 2010–2012 oraz Co me -
nius 2013–2014 „De mo cra cy and
di sci pli ne”, szko ła im. Przy ja ciół
Zie mi dą ży do dal szej po pra wy ja -
ko ści edu ka cji w pla ców ce, uczy
roz wi jać umie jęt no ści, za in te re so -
wa nia i kom pe ten cje ję zy ko we
uczniów i na uczy cie li. Pro jekt ten
bę dzie pro mo wać szko łę, dziel ni cę,
War sza wę i Ma zow sze w Eu ro pie.

Pra ce po wsta łe w wy ni ki pro -
jek tu bę dą pu bli ko wa ne na stro -
nie http://sp314war sza wa.wi xsi -
te.com/mind the sport oraz twin
spa ce pro jek tu na plat for mie
eTwin ning.

Mał go rza ta Ko stian

Unijny projekt w SP 314
� Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi realizuje już trzeci międzynarodowy
projekt, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Na naj wy ższym stop niu po dium
sta nął Mar cin Ko wal ski, brą zo wy
me da li sta Mi strzostw Pol ski z ze -
szłe go ro ku, brą zo wy me da li sta
Mi strzostw Pol ski w star szej ka te -
go rii wie ko wej z te go ro ku.
W koń cu zdo był swój upra gnio ny
zło ty krą żek, po ko nu jąc w fi na le
klu bo we go ko le gę Hu ber ta Pa sie -
czyń skie go (srebr ny me da li sta
Mi strzostw Pol ski z ze szłe go ro -
ku).

– Zo ba czyć dwóch wy cho wan -
ków w fi na ło wej wal ce naj wa -
żniej szej im pre zy w kra ju to fan -
ta stycz na chwi la – pod kre śla ją
zgod nie tre ne rzy Ma riusz Ro wic -
ki i Ma te usz Pa cho lak.

W dro dze do fi na łu Mar cin i Hu -
bert mu sie li zwy cię żyć w pię ciu po -
je dyn kach i w ka żdym za pre zen to -
wa li do sko na łą for mę. Suk ce sy od -
nie śli ta kże Ga briel Ski pia ła (srebr -
ny me da li sta z ze szłe go ro ku), któ ry
zdo był miej sce pią te i Mi chał Ry -
bar czyk – miej sce siód me. Te wy ni ki
da ły klu bo wi Ju do Le mur trze cią
po zy cję w kla sy fi ka cji me da lo wej
i punk to wej w ka te go rii mę żczyzn
wśród 119 star tu ją cych klu bów. – To
do pie ro po czą tek. Na szym ce lem są
me da le Mi strzostw Eu ro py, Świa ta
i oczy wi ście me dal Igrzysk Olim pij -
skich – mó wią tre ne rzy Ma riusz
Ro wic ki i Ma te usz Pa cho lak.

(red)

Kolejny Lemur mistrzem Polski
� 8 i 9 października w Opolu odbyły się Mistrzostwa
Polski młodzików w Judo. W szranki stanęło 485
zawodników i zawodniczek z całego kraju. Zawodnicy
białołęckiego Lemura po raz kolejny pokazali
najwyższą sportową klasę i doskonałe przygotowanie.

Wyniki chłopców dały klubowi Judo Lemur trzecią pozycję
w klasyfikacji medalowej i punktowej Mistrzostw

Uczestnicy jednego z poprzednich projektów szkoły:
Comenius 2013–2014 „Democracy and discipline”.

źródło: sp314.edupage.org
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze -
nia ma te ria łu na kur sie ma tu ral -
nym. Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo żna
by ło po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso -
by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo -
żli wość na uki w przy ja znej at -
mos fe rze oraz ukoń cze nia na sze -
go Li ceum, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral -
ne go, już dziś ser decz nie za pra -
szam do na szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży
na ukę roz po czy na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od -
po wied ni mo ment, aby zde cy do wać się na na -
ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie.

In for ma cje: www.ascho ols.pl 
oraz 22 110-00-99

Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na -
tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt -
no ścią bez błęd ne go do tar cia
do źró dła cho ro by oraz tym, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach Nie mal mie siąc te mu na pla cu

bu do wy Ga le rii Pół noc nej za wi sła
sym bo licz na wie cha, ozna cza ją ca
za koń cze nie prac nad kon struk cją
ogrom ne go bu dyn ku. Te raz ro bot -
ni cy zaj mu ją się m.in. mon ta żem
ele wa cji i za my ka niem da chu.
W nie dzie lę prze pro wa dzo no ta kże
skom pli ko wa ną ope ra cję mon ta -
żu… rzeź by. Pier wot nie GTC pla -
no wa ło, że w głów nym ho lu Ga le rii
Pół noc nej po wsta nie fon tan na.

Osta tecz nie in we stor zde cy do wał
się na atrak cję, któ rej nie ma jesz -
cze żad ne cen trum han dlo we:
ogrom ną rzeź bę. „Wir” Oska ra
Zię ty zo stał wy ko na ny z de li kat nej
sta li nie rdzew nej i ma aż 22 me try
wy so ko ści. To naj wy ższa rzeź ba
w War sza wie i praw do po dob nie
naj więk sze ga ba ry to wo dzie ło sztu -
ki no wo cze snej w Pol sce. Skła da ją -
cy się z pię ciu osob nych czę ści
„Wir” jest na ra zie – ze wzglę dów

bez pie czeń stwa – szczel nie za pa ko -
wa ny w czar ną fo lię. Rzeź bę w peł -
nej oka za ło ści obej rzy my wio sną,
pod czas otwar cia Ga le rii Pół noc nej.

Oskar Zię ta to je den z naj bar -
dziej zna nych na świe cie pol skich
pro jek tan tów, sto su ją cym in no wa -
cyj ne me to dy pra cy ze sta lą. Je go
pra ce znaj du ją się m.in. w pa ry skim
Cen trum Pom pi dou i mo na chij skiej
Pi na ko te ce.

(dg)

Nowy symbol Tarchomina
Ogromna rzeźba w Galerii Północnej
� Na placu budowy przy Światowida stanęła 22-metrowa, stalowa rzeźba Oskara
Zięty pt. „Wir”.

źródło: m
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FINANSE
·Pożyczka bez BIK-u, do 5000 zł, okres 12-
miesięcy, pożyczka na dowód do 1000 zł.
Zadzwoń lub napisz sms o treści: Pożyczka. tel.
796-810-732
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142
·Pożyczka Gotówka na dowolny cel, do 25 tys.,
do 36 miesięcy, minimum formalności. Zadzwoń
796-176-363
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

CARREFOUR W CH ARKADIA ZATRUDNI:
– KASJERÓW tel. (22) 339 11 80

CARREFOUR W CH ARKADIA ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW DZIAŁU:

– NABIAŁ/MROŻONKI tel. (22) 339 11 15
– WĘDLINY/SERY tel. (22) 339 11 20

– PIEKARNIA/CIASTKARNIA tel.
(22) 339 11 23

Wymagana książeczka sanitarna

CARREFOUR W CH ARKADIA ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW DZIAŁU:

– PRODUKTY SUCHE tel. (22) 339 11 08
– TEKSTYLIA tel. (22) 339 11 06

– BAZAR tel. (22) 339 11 03

·Do Sklepu Spożywczego na ul. Kobiałka 2A
zatrudnimy chętnych na stanowisko Kasjer-
Sprzedawca. Kontakt tel. 602-739-907

FFiirrmmaa  pprroodduukkuujjąąccaa  ssłłooddyycczzee  zz ssiieeddzziibbąą
ww RReemmbbeerrttoowwiiee  zzaattrruuddnnii  nnaa  uummoowwęę  zzlleecceenniiaa  oossoobbyy

zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..
WWyymmaaggaannaa  aakkttuuaallnnaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  bbaaddaańń  SSaanneeppiidduu,,

ddyyssppoozzyyccyyjjnnoośśćć,,  ssuummiieennnnoośśćć..  PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz..
KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313
·Poszukuję opiekunki do osoby chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Miejsce
pracy Targówek. Dzwonić po 20-tej. Tel.
791-792-888
·Poszukuję w Nieporęcie opiekunki dla
starszej pani. Wymagania – umiejętność
gotowania oraz jazda samochodem, mój
tel. 608-096-754 lub 603-770-005

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Nowe mieszkanie na warszawskim Tarchominie
gotowe do wynajęcia z końcem roku. Słoneczne,
funkcjonalne, nowoczesne z trzema osobnymi
sypialniami, częścią dzienną i dwiema łazienkami.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu
664-030-725

NAUKA
·j.polski – nauczycielka tel. 500-402-645

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, 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

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  55 zzłł//mm22..
KKaarrcchheerr  550022--448877--889900

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

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Wykończenia wnętrz. Prace montażowe
(meble, drzwi), serwis złota rączka, tel.
601-070-535

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·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
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
mchodkowski@gazetaecho.pl

502-280-720
Można też kontaktować się z Biurem

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

18 tel. 502-280-720reklama w „Echu”
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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

Fo rum jest pro po zy cją dla
wszyst kich tych, któ rzy chcie li by
ak tyw nie uczest ni czyć w roz wo ju
lo kal nej kul tu ry. To oka zja, by do -
łą czyć do dys ku sji nad kształ tem
dzia łań pro wa dzo nych przez
BOK i szan sa na re ali za cję po my -
słów, któ rych twór ca mi bę dą
przede wszyst kim miesz kań cy
dziel ni cy i oko lic. Fo rum jest
otwar te dla wszyst kich, je śli za -

tem czu jesz, że Twój głos mo że
zmie nić na lep sze ob li cze Ośrod -
ka, przyjdź ko niecz nie! Spo tka nie
od bę dzie się 14 li sto pa da o go dzi -
nie 18:00 w no wej pla ców ce BOK
przy uli cy Głę boc kiej 66.

In for ma cji na te mat spo tka nia
udzie la: Ce za ry Nosz czyń ski,
c .nosz  czyn  sk i@bok.waw.p l ,
tel:. 22 300 48 00 wew. 7.

(bok)

Kształtuj Białołękę: wpływaj na kulturę
�Masz pomysł na realizację wydarzeń kulturalnych? Chcesz
mieć wpływ na kulturalne życie dzielnicy? Białołęcki Ośrodek
Kultury zaprasza na spotkanie Forum Ośrodka Kultury. 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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

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



Rok 1956. Wśród spo łe czeństw
kra jów blo ku wschod nie go na ra -
sta nie za do wo le nie m.in. z po wo -
du złych wa run ków pra cy, za pa ści
eko no micz nej, bra ku wol no ści
sło wa, po li ty ki rol nej.

Echa wy da rzeń z Pol ski do cie -
ra ją na Wę gry, a 22 paź dzier ni ka
od by wa się w Bu da pesz cie ma ni -
fe sta cja po par cia dla po znań skich
ro bot ni ków. Do de mon stra cji stu -
den tów, do ma ga ją cych się wol no -
ści oby wa tel skich i de mo kra cji
par la men tar nej przy łą cza się ca łe
spo łe czeń stwo do ma ga ją ce się
peł nej su we ren no ści. Ofi cjal nie
de mon stra cja koń czy się, ale lu -
dzie nie roz cho dzą się do do mów.
Ich ce lem jest par la ment i sie dzi -
ba ra dia. de mon stran ci do ma ga ją
się wy emi to wa nia w ra diu swo ich
żą dań, co za ognia sy tu ację.

W okre sie od 23 paź dzier ni ka
do 4 li sto pa da Wę gry prze ży wa ją re -
wo lu cję. Ogło szo ny zo sta je strajk
ge ne ral ny, do cho dzi do walk ulicz -

nych krwa wo tłu mio nych przez 6 ty -
się cy żoł nie rzy ra dziec kich, wspie ra -
nych przez po nad 200 czoł gów,
współ dzia ła ją cych z wę gier ski mi słu -
żba mi bez pie czeń stwa i ar mią. In -
ter wen cja mi li tar na ar mii ra dziec -
kiej zo sta je na chwi lę wstrzy ma na,
po to tyl ko, że by pa rę dni póź niej
– 4 li sto pa da o świ cie roz po cząć się
od no wa – z uży ciem bro ni pan cer -
nej, fa lą aresz to wań i stra ceń.

W wy ni ku walk od 23 paź dzier -
ni ka zgi nę ło po wę gier skiej stro -
nie 2500 osób, głów nie w cza sie
walk w Bu da pesz cie po nad 20 ty -
się cy aresz to wa no lub in ter no wa -
no, a ok. 200 ty się cy osób ucie kło
z kra ju do Au strii i Ju go sła wii.

Po upad ku po wsta nia Po la cy
na du żą ska lę udzie la li po mo cy
Wę grom – prze sy ła no le ki, ma te -
ria ły pierw szej po trze by oraz
krew. Po wie dze nie, że „Po lak Wę -
gier dwa bra tan ki…” nie wzię ło
się zni kąd. Na sze na ro dy, wie lo -
krot nie w hi sto rii so bie po ma ga ły.

Bia ło łę ka rów nież ma sil ny zwią -
zek z Wę gra mi – ma my umo wę part -
ner ską z jed ną z dziel nic Bu da pesz tu
– Bu da fok – Te te ny. U nas znaj du je
się ul. Jó ze fa An tal la oraz po mnik
Lasz lo Osva tha – wę gier skich bo ha -
te rów. 22 paź dzier ni ka bę dzie my ob -
cho dzić Dzień Wę gier ski.

W ra mach uro czy sto ści za pra -
sza my na wy ciecz kę ro we ro wą
śla da mi wę gier ski mi. W na szej
pod ró ży za trzy ma my się w 3 miej -
scach: przy po mni ku Lasz lo
O’sva tha, przy ul. An tal la i w Ko -
ście le NMP Pięk nej Mi ło ści. Za -
pi sy: bia lo le ka@skar by war sza wy.pl.

W Bia ło łęc kim Ośrod ku Kul tu -
ry rów nież cze ka ją wę gier skie
atrak cje:
• 14.00–15.30 – pokaz filmu

„Łapa”
• 16.00–16.30 – otwarcie

wystawy plakatu węgierskiego
przez Panią Burmistrz

• 16.30–18.15 – pokaz filmu
„Kontrolerzy”.

Dzień Węgierski na Białołęce
� 22 października obchodzimy 60 rocznicę wydarzeń na Węgrzech.

W tym roku w biegu może
wziąć udział maksymalnie 1000
osób startujących aż w 18
kategoriach.
• kat. I – dzieci rocznik 2010

i młodsi, dystans ok. 300 m
– start 12:00

• kat. II – dziewczynki
rocznik 2009, dystans
ok. 300 m – start 12:10

• kat. III – chłopcy
rocznik 2009, dystans
ok. 300 m – start 12:10

• kat. IV – dziewczynki
rocznik 2008, dystans
ok. 300 m – start 12:25

• kat. V – chłopcy rocznik 2008,
dystans ok. 300 m – start 12:25

• kat. VI – dziewczynki
rocznik 2007, dystans
ok. 600 m – start 12:40

• kat. VII – chłopcy
rocznik 2007, dystans
ok. 600 m – start 12:40

• kat. VIII – dziewczynki
rocznik 2006, dystans
ok. 1000 m – start 13:00

• kat. IX – chłopcy
rocznik 2006 dystans
ok. 1000 m – start 13:00

• kat. X – dziewczynki
rocznik 2005, dystans
ok. 1000 m – start 13:15

• kat. XI – chłopcy
rocznik 2005, dystans
ok. 1000 m – start 13:15

• kat. XII – dziewczęta
rocznik 2004–03, dystans
ok. 1500 m – start 13:30

• kat. XIII – chłopcy 2004–03,
dystans ok. 1500 m
– start 13:30

• kat. XIV – dziewczęta
rocznik 2002–01, dystans
ok. 1500 m
– start 13:45

• kat. XV – chłopcy 2002–01,
dystans ok. 1500 m
– start 13:45

• kat. XVI – (Senior K i M)
pow. 50 rok życia, dystans
ok. 1500 m
– start 14:00

• kat. XVII – marsz Nordic
Walking (wszyscy), dystans
ok. 1000 m – start 14.10

• kat. XVIII – (Open kobiet
i mężczyzn) – dystans
ok. 5000 m – start 14.20

Pierw szy bieg wy star tu je punk -
tu al nie o godz. 12.00 z „Dzi kie go
Za kąt ka” przy ul. Chlub nej 1a.

W ra mach bez płat nych pa kie -
tów star to wych uczest ni cy otrzy -
ma ją ko szul kę bie go wą pro mu ją -
ca im pre zę oraz bez płat ny po si łek
re ge ne ra cyj ny i wo dę.

Za pi sy do bie gu – w for mie re -
je stra cji elek tro nicz nej, wy jąt ko -
wo w dniu bie gu, pod wa run kiem,
że nie zo sta ną wcze śniej wy czer -
pa ne li mi ty w po szcze gól nych ka -
te go riach bie go wych.

Ucznio wie – bie ga cze, re pre -
zen tu ją cy bia ło łęc kie szko ły bę dą
re je stro wa ni po uprzed nim prze -
sła niu „Zgło sze nia” ca łej gru py
uczest ni ków przez na uczy cie la
– opie ku na.

XIX Bieg Niepodległości
� Już po raz dziewiętnasty dzieci, młodzież i dorośli pobiegną w Białołęckim Biegu
Niepodległości na terenach leśnych Choszczówki. Świetna atmosfera i liczne kategorie
biegowe, a także sportowy charakter rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – to
chyba najważniejsze aspekty, które charakteryzują tradycyjny już i bardzo lubiany bieg.

6 li sto pa da za pra sza my na kon -
cert „Pójdź my w Tan go” – naj -
pięk niej sze tan ga pol skie i ar gen -
tyń skie w wy ko na niu chó ru i or -
kie stry For ma cji Tan go Pa ra To -
dos, opo wie ści o tan gu, wspól ne
śpie wa nie, lek cja tan ga dla
wszyst kich z po ka zem tan ga ar -
gen tyń skie go oraz po tań ców ka
tan go wa.

Pro gram wy da rze nia:
• godz. 17.00 – koncert tang

polskich i argentyńskich
w wykonaniu Formacji Tango
Para Todos, ponad
30-osobowej grupy muzycznej
składającej się z chóru
i orkiestry

• godz. 18.00 – pokaz tanga
argentyńskiego oraz lekcja
podstawowych kroków tanga
poprowadzona przez
profesjonalnych tancerzy
tanga

• godz. 19.00 – milonga czyli
potańcówka w rytmie tanga,
która będzie dobrą okazją
do wypróbowania w praktyce
kroków poznanych na lekcji.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. Głę boc ka 66.

Pójdźmy w Tango
� Zapisy oraz Regulamin i wię cej in for ma cji na:
www.bia lo le ka.waw.pl




