
Jak będzie wyglądać komunika-
cja miejska na Tarchominie
po przedłużeniu linii tramwajo-
wej? Jak poprawić kursowanie au-
tobusów na Zielonej Białołęce bez
czekania na budowę ważnych

dróg? Czy Choszczówka może li-
czyć na lepszy dojazd do centrum?
Tematom tym będą poświęcone
rozpoczynające się już w tym tygo-
dniu konsultacje społeczne z Za-
rządem Transportu Miejskiego.

– Wzrost liczby mieszkańców
naszej dzielnicy nie idzie w parze
z rozwojem komunikacji miejskiej
i budową nowych dróg – mówi
Ilona Soja-Kozłowska, burmistrz
Białołęki. – Bardzo cieszy nas
obietnica wiceprezydent Renaty
Kaznowskiej, że tramwaj na Zie-
loną Białołękę powstanie możli-
wie szybko.

– Białołęka to najdynamiczniej
rozwijająca się dzielnica – przy-
znaje wicedyrektorka ZTM Kata-
rzyna Strzegowska. – Chętnie wy-
słuchamy propozycji mieszkań-
ców, ale musimy brać pod uwagę
tabor, jakim dysponujemy oraz
środki finansowe Warszawy.

Przygotowany przez ZTM pro-
jekt zakłada m.in. wzmocnie-
nie 518 na Żeraniu przez skróce-
nie linii do Marymontu, zwiększe-
nie częstotliwości 211 i 516, bez-
pośrednie połączenie Tarchomina
z os. Derby za pomocą nowej linii
oraz dodatkowe kursy 176, możli-

we dzięki skróceniu na Bródno.
Oto proponowane zmiany:
2: Młociny – Światowida –

Nowodowry
częstotliwość: co 4 min
w godzinach szczytu, co 6
min poza szczytem i co 7–8
min w weekend
(na odcinku Młociny –
Tarchomin Kościelny: co 2

min w godzinach szczytu,
co 6 min poza szczytem
i co 7–8 min w weekend)

E-7: w porannym szczycie:
Jesiennych Liści – Skarbka
z Gór – Berensona – Kąty
Grodziskie – Głębocka –
trasa S8 – al. Piłsudskiego
– Radzymińska – al.
Solidarności – dw. Wileński

E-7: w popołudniowym szczycie:
Dw. Wileński- Wileńska –
Targowa – zawrotka
przy ul. Ząbkowskiej –
Targowa – al. Solidarności
– Radzymińska – al.
Piłsudskiego – Armii
Krajowej – trasa S8-
Głębocka – Jesiennych
Liści – Skarbka z Gór –
Berensona – Kąty
Grodziskie – Głębocka –
Jesiennych Liści
częstotliwość: bez zmian

E-8: likwidacja linii
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Jaka komunikacja na Białołęce?

Startują konsultacje
� Aż 19 linii może zmienić trasy, jeśli mieszkańcy zgodzą się na projekt ZTM. Dyskusja
potrwa do stycznia.

dokończenie na stronie 2

Bia ło łę ka
to naj dy na micz niej roz wi -
ja ją ca się dziel ni ca –
przy zna je wi ce dy rek tor ka
ZTM Ka ta rzy na Strze gow -
ska. – Chęt nie wy słu cha -
my pro po zy cji miesz kań -
ców, ale mu si my brać
pod uwa gę ta bor, ja kim
dys po nu je my oraz środ ki
fi nan so we War sza wy.



E-9: Marymont (powrót:
Włościańska – Żelazowska)
– trasa S8 – most
Grota-Roweckiego – trasa
S8- Głębocka – Jesiennych
Liści – Skarbka z Gór –
Berensona – Ostródzka –
trasa S8 – most
Grota-Roweckiego – trasa
S8 – Słowackiego –
Włościańska – Marymont

(powrót: Włościańska –
Żelazowska)
częstotliwość: bez zmian

101: likwidacja linii
120: Olesin – … – Berensona –

Głębocka – Malborska –
… – Dw. Wschodni
(Kijowska)
częstotliwość: bez zmian

132: Grodzisk – Lewandów –
Głębocka – (powrót:
Głębocka – Berensona –
Oknicka – Lewandów) –
trasa S8- … – Marymont
częstotliwość: co 10 min
w godzinach szczytu, co 20
min poza szczytem
i w weekend

134: Olesin – … – Ostródzka –
trasa S8 – most
Grota-Roweckiego – trasa
S8 – Słowackiego –
Włościańska – Marymont

częstotliwość: co 15 min
w godzinach szczytu, co 20
min poza szczytem
i w weekend

176: Choszczówka – … –
Wysockiego – Matki Teresy
– Bodowlana (powrót:
Matki Teresy –
Rembielińska – Bartnicza)
częstotliwość: co 10 min
w godzinach szczytu
porannego, co 12 min
w godzinach szczytu
popołudniowego, co 15 min
poza szczytem i co 20 min
w weekend

204: trasa bez zmian
częstotliwość: co 15 min

w godzinach szczytu, co 30
min poza szczytem
i w weekend

211: trasa bez zmian
częstotliwość: co 10 min
w godzinach szczytu, co 15
min poza szczytem i co 20
min w weekend, kursy
skrócone Dąbrówka
Wiślana – Ćwiklińskiej bez
zmian

214: (nowa linia): Os. Derby –
Skarbka z Gór –
Berensona – Ostródzka –
trasa S8 (powrót: trasa S8
– Głębocka – trasa S8-
Ostródzka) – Łabiszyńska –
Kondratowicza –
Bazyliańska – Wysockiego

– trasa S8- Modlińska –
Światowida –
Świętosławskiego –
Tarchomin (powrót:
Świderska – Ćmielowska)
częstotliwość: co 30 min

314: likwidacja linii
511: przekształcenie w linię

zwykłą
częstotliwość: bez zmian

516: trasa bez zmian
częstotliwość: co 10 min
w godzinach szczytu, co 15
min poza szczytem i co 20
min w weekend

518: Nowodwory – Światowida –
Ordonówny – Strumykowa

– Štefánika – Odkryta –
Nowodworska – Mehoffera
– Świderska – Porajów –
Myśliborska – Światowida

– Modlińska – most
Grota-Roweckiego – trasa
S8 – Słowackiego –
Włościańska – Mamrymont
częstotliwość: co 7–8 min
w godzinach szczytu, co 10
min poza szczytem i co 15
min w weekend (wyłącznie
autobusy przegubowe)

527: Esperanto – … – Głębocka
– Jesiennych Liści –
Skarbka z Gór –
Berensona – Kąty
Grodziskie – Grodzisk
(nowa pętla, która
powstanie w przyszłym
roku)
częstotliwość: bez zmian

705: Rynia – … – Modlińska –
Żerań FSO
częstotliwość: bez zmian

735: Zegrze Płd. – … –
Modlińska – Żerań FSO
częstotliwość: bez zmian

ZTM zaprasza na spotkania
warsztatowe:
• 7 grudnia, godz. 15.00–21.00,

Szkoła Podstawowa nr 342,
ul. Strumykowa 21a

• 11 grudnia, godz. 11.00–18.00,
Białołęcki Ośrodek Kultury,
ul. Głębocka 66

• 15 grudnia, godz. 15.00–21.00,
Gimnazjum nr 164,
ul. Ostródzka 175

• 11 stycznia, godz. 15.00–21.00,
Szkoła Podstawowa nr 110,
ul. Bohaterów 41

(dg)
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Wie le osób są dzi, że je śli prze -
sta nie jeść glu ten, tak jak zna na
ce le bryt ka, to w cu dow ny spo sób
po wró ci od ra zu do zdro wia.
Tym cza sem, nie ma jed nej, od -
po wied niej dla wszyst kich die ty!
Ka żdy z nas ma swój wła sny,
ukształ to wa ny przez ge no typ
i na wy ki ży wie nio we ze staw pro -
duk tów spo żyw czych, któ re nam
nie tyl ko nie słu żą, ale wręcz
szko dzą. W ta kim przy pad ku
układ im mu no lo gicz ny, któ ry
po wi nien za jąć się nisz cze niem
bak te rii, wi ru sów, ko mó rek no -
wo two ro wych ata ku je czą stecz -
kę nie stra wio ne go, nie ak cep to -
wa ne go przez nasz or ga nizm po -
kar mu. Pro wa dzi to do po wsta -
nia w or ga ni zmie prze wle kłe go
sta nu za pal ne go.

Ob ja wy nie to le ran cji po kar -
mo wej są bar dzo ró żne:
od wzdę cia, bó lu brzu cha i bie -
gun ki po przez zmia ny skór ne

czy na wra ca ją ce in fek cje,
po oty łość, mi gre ny, nie płod -
ność i wie le in nych. Do bór wła -
ści we go ja dło spi su jest klu czo wy
i mu si opie rać się na in dy wi du al -
nie prze pro wa dzo nych te stach,
co po zwa la wy klu czyć skład ni ki,
któ re szko dzą. Od po wied nia do -
agni sty ka umo żli wia spraw dze -
nie nie to le ran cji spo ży wa nych
pro duk tów, w tym ta kże do dat -
ków spo żyw czych ta kich jak
kon ser wan ty, barw ni ki czy aro -
ma ty; a rów nież na stwier dze nie
nie do bo rów pier wiast ków śla do -
wych i wi ta min. Eli mi na cja szko -
dzą cych po kar mów po zwa la
na szyb ką po pra wę sa mo po czu -
cia i sta nu zdro wia.

Te sty nie to le ran cji po kar mo -
wych me to dą MO RA mo żna
prze pro wa dzić w Ga bi ne cie Bio -
re zo nan su „Re al -Med” przy ul.
Po mor skiej 31A w War sza wie.
Za pi sy: 22 814–52–40.

Chorzy na własne życzenie

O tym, jak karmimy
nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia
i w ramach niego różnorodnych diet eliminacyjnych
(bezmlecznej, bezglutenowej itp.), promowanych przez
znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką
w naszym zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja
pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.

dokończenie ze strony 1

Startują konsultacje
źródło: ZT
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Praktyka
dziennikarska

Zdobądź pierwsze
doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Te mat bu do wy pod brze giem
ka na łu Że rań skie go ga zo cią gu
wy so kie go ci śnie nia, łą czą ce go
no wy blok ga zo wy EC Że rań
z tłocz nią w Rem belsz czyź nie,
dzie li miesz kań ców Bia ło łę ki już
od pół to ra ro ku. Zgod nie z po -
zwo le niem na bu do wę fir ma Gaz -
-Sys tem mo że wy ciąć 3999 drzew,

zaś na sa dze nia za stęp cze bę dą
sta no wić mło de li py, ja wo ry, dę -
by, gru sze i ja bło nie w le sie
w Bia ło łę ce Dwor skiej. Po pro te -
stach miesz kań ców i sa mo rzą -
dow ców in we stor po sta no wił ku -
pić wię cej ro ślin.

– Skła da my de kla ra cję, że
po za koń cze niu prac po sa dzi my

do dat ko we 1500 drzew o ob wo -
dzie mi ni mum 8 cm na wy so ko ści
jed ne go me tra – na pi sał pre zes
Gaz -Sys te mu To masz Stę pień.

Mło de drzew ka ma ją zo stać za -
sa dzo ne nad brze giem ka na łu.
Wciąż po zo sta nie jed nak sze ścio -
me tro wy pas tzw. stre fy kon tro lo -
wa nej ga zo cią gu, któ ry w na tu ral -

ny spo sób sta nie się sze ro ką ście -
żką pie szo -ro we ro wą.

– Gaz -Sys tem spra wia wra że -
nie, jak by chciał wy kpić się ta nim
kosz tem z od po wie dzial no ści
za stwo rze nie pu sty ni że rań skiej –
pi sze Ma te usz Sen ko, pro wa dzą -

cy stro nę „Ocal my te re ny nad Ka -
na łem Że rań skim”. – Mó wi
o ogra ni cze niach fi nan so wych
spół ek Skar bu Pań stwa, par ty cy -
po wa niu w fi nan so wa niu in nych
pod mio tów: de we lo pe rów, Urzę -
du m.st. War sza wy, PGNiG Ter -
mi ki.

Sen ko uwa ża, że de kla ra cja
pre ze sa jest kro kiem w do brym
kie run ku, ale war to kłaść na cisk
na sa dze nie więk szych i lep szych
ga tun ko wo drzew oraz ape lo wać
o prze sa dze nie przy naj mniej naj -
cen niej szych drzew. In ni miesz -
kań cy są znacz nie mniej dy plo ma -
tycz ni, a część war sza wia ków cał -
kiem kwe stio nu je po trze bę bu do -
wy blo ku ga zo we go, żą da jąc sta -
wia nia na ener gię od na wial ną.

W at mos fe rze bra ku za ufa nia
do in we sto ra i wza jem ne go zro zu -
mie nia trwa ją przy go to wa nia
kon sul ta cji spo łecz nych, któ re od -
bę dą się na po cząt ku przy szłe go
ro ku. Gaz -Sys tem za mie rza spo -
ty kać się z miesz kań ca mi na roz -
mo wach w czte ry oczy, by prze ko -

nać spo łe czeń stwo o po trze bie
bu do wy ga zo cią gu i ze brać opi nie
na te mat przy szło ści ka na łu Że -
rań skie go.

Uru cho mie nie blo ku pa ro wo -
-ga zo we go w na le żą cej do
PGNiG Ter mi ki elek tro cie płow ni

Że rań na stą pi w 2019 ro ku. Blok
bę dzie zu ży wał ok. 0,6 mld m3 ga -
zu ziem ne go rocz nie, co po zwo li
na za pew nie nie do staw do
ok. 650 tys. miesz kań. We dług
sza cun ku na stą pi re duk cja emi sji
py łu z EC Że rań o po ło wę, dwu -
tlen ku siar ki o 60% i tlen ków
azo tu o 30%. Licz ba wa go nów
z wę glem prze je żdża ją cych przez
Bia ło łę kę ma zmniej szyć się
o ok. 17 tys., zaś cię ża ró wek
o ok. 4,5 tys. rocz nie.

(dg)

Chcą się wykpić tanim kosztem?

1500 drzewek za rurociąg
� Czekają nas konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania
terenu nad kanałem Żerańskim. Na razie atmosfera jest fatalna.

Młode
drzewka mają zostać
zasadzone nad brzegiem
kanału. Wciąż pozostanie
jednak sześciometrowy
pas tzw. strefy
kontrolowanej
gazociągu, który
w naturalny sposób
stanie się szeroką ścieżką
pieszo-rowerową.

źródło: w
w

w.gaz-system
.pl
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Bia ło łęc ka to jed na z kil ku wiej -
skich szos, któ re w wy ni ku nie kon -
tro lo wa nej dzia łal no ści de we lo pe -
rów prak tycz nie z dnia na dzień
sta ły się głów ny mi uli ca mi du żej
dziel ni cy War sza wy. Dziś kur su ją
tam tę dy au to bu sy, je żdżą set ki sa -
mo cho dów, a pie si i ro we rzy ści
z oba wą o wła sne ży cie prze my ka -

ją wą skim chod ni kiem lub udep ta -
nym po bo czem. Gdy bi te i wy ło żo -
ne ko ci mi łba mi od cin ki Bia ło łęc -
kiej za le wa no as fal tem, nikt nie
my ślał o ta kim na tę że niu ru chu,
więc na wierzch nia psu je się do -
słow nie z mie sią ca na mie siąc.

W cią gu ostat nie go ro ku o prze -
bu do wę uli cy i bez pie czeń stwo pie -

szych wie lo krot nie py ta li w swo ich
in ter pe la cjach rad ni Agniesz ka
Bo row ska, Piotr Goz dek i Ma rio la
Ol szew ska. Za rów no po przed ni
wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń ski,
jak i je go na stęp ca Ja cek Pod dęb -
niak od po wia da li, że Bia ło łęc ka
jest uli cą za rzą dza ną przez sa mo -
rząd war szaw ski, a nie bia ło łęc ki.

Ko lej ne za rzą dy dziel ni cy re gu lar -
nie pro szą o re mont uli cy.

– Uli ca wy ma ga grun tow nej
prze bu do wy – przy zna je dy rek tor
Za rzą du Dróg Miej skich Łu kasz
Pu chal ski. – Jest ona ko niecz na
ze wzglę du na brak od po wied niej
pod bu do wy i od wod nie nia, od cin -
ko wy brak chod ni ków i znacz ne

za gro że nie dla pie szych, a ta kże
re ali zo wa ne oraz pla no wa ne in -
we sty cje miesz ka nio we na te re -
nach przy le głych i prze wi dy wa ny
znacz ny wzrost na tę że nia ru chu.

ZDM już w ma ju po pro sił war -
szaw ski ra tusz o pie nią dze
na prze bu do wę Bia ło łęc kiej. Te raz
wszyst ko w rę kach Ra dy War sza -
wy, któ ra na gru dnio wej se sji ma
zak tu ali zo wać wie lo let nią pro gno -
zę fi nan so wą, za wie ra ją cą li stę in -

we sty cji pla no wa nych na naj bli -
ższe la ta. Jak do wie dzie li śmy się
nie ofi cjal nie, de cy zja w spra wie
Bia ło łęc kiej jesz cze nie za pa dła,
choć prak tycz ne pew ne jest przy -
zna nie pie nię dzy np. na… dro gę
ser wi so wą Mo dliń skiej na wy so -
ko ści Pło cho ciń skiej, re mont któ -
rej wy ni ka z po li tycz nych usta leń.
We dług wstęp nych sza cun ków ka -
pi tal ny re mont ca łej Bia ło łęc kiej
mo że kosz to wać ok. 25 mln zł.
War to za in we sto wać?

(dg)

Zapomnieli o Białołęckiej?
� Brak chodników, rosnący ruch aut i duże zagrożenie dla pieszych to dla niektórych
niewystarczające argumenty, by przyznać pieniądze.

Według
wstępnych szacunków
kapitalny remont całej
Białołęckiej może
kosztować ok. 25 mln zł.
Warto zainwestować?

Mię dzy na ro do wa Wy sta wa
Ko tów Ra so wych zgro ma dzi ho -
dow ców nie tyl ko z Pol ski, ale ta -
kże z za gra ni cy. Obej rzy my m.in.
ko ty bry tyj skie, ma ine co ony, ro -
syj skie nie bie skie, sy be ryj skie,
nor we skie le śne, taj skie czy bez -
wło se sfink sy pe ters bur skie.

W so bo tę 10 grud nia zwie dza -
ją cy bę dą mo gli gło so wać
na swo je go fa wo ry ta, przy zna jąc
mu ty tuł „Ko ta Pu blicz no ści”.
Nie wąt pli wą atrak cją dla zwie -
dza ją cych bę dą do dat ko we kon -
kur sy, któ re od bę dą się za rów no

w so bo tę jak i w nie dzie lę ok.
godz. 14.30. Naj lep si z naj lep -
szych sta ną do ry wa li za cji
ok. 16.30, w kon kur sie Best In
Show.

Wy sta wa bę dzie otwar ta dla
zwie dza ją cych w godz. 10.00–
17.00, bę dą to wa rzy szyć jej tar gi
zoo lo gicz ne. Bi le ty: nor mal -
ny 15 zł, ulgo wy 8 zł (dzie ci, stu -
den ci, eme ry ci, ren ci ści), ma lu -
chy do lat 4 – wstęp bez płat ny.
Szcze gó ło we in for ma cje
www.pzf.pl.

(red)

Święto kotomaniaków
� 10 i 11 grudnia do hali sportowej Koło
przy Obozowej 60 na Woli zawitają najpiękniejsze koty
rasowe. Wystawa to nie tylko święto hodowców
pasjonatów, ale świetny sposób na rodzinne
spędzenie weekendu.

źródło: w
w

w.pzf.pl
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– Przyj mu je my dzie ci od 2,5
ro ku ży cia – mó wi dy rek tor no -
wej pla ców ki. – Ofe ru je my za ję -
cia z an giel skie go i ryt mi kę dwa
ra zy w ty go dniu, opie kę psy cho -
lo ga i lo go pe dy, a ta kże du żo in -
nych atrak cji: spo tka nia z cie ka -
wy mi oso ba mi, kon cer ty, te -
atrzy ki, wy ciecz ki. W no wym bu -
dyn ku znaj dzie się sześć ko lo ro -
wych i prze stron nych sal, a tuż
obok nie go du ży plac za baw.
Szcze gól nie cie szy mnie to, że
w naj bli ższym cza sie na sze
przed szko le wzbo ga ci się o sa lę
do za jęć z in te gra cji sen so rycz -
nej – z du mą pod kre śla dy rek tor
pla ców ki.

– Bar dzo się ucie szy łam, gdy
przy pad ko wo otrzy ma łam ulot -
kę przed szko la Kre cik. Wiem,
że tym ro ku sy tu acja bę dzie wy -
jąt ko wa, po nie waż sze ścio lat ki
nie idą do szko ły tyl ko do przed -
szko la, dla te go bi twa o miej sce

w pu blicz nym przed szko lu bę -
dzie jesz cze cię ższa. Po sta no wi -
łam więc szyb ko „za kle pać”
miej sce dla syn ka – mó wi ma ma
Ada sia.

Jak wy glą da re kru ta cja? To ba -
nal nie pro ste. Wy star czy wejść na
www.przed szko le kre cik.pl, wy peł -
nić for mu larz zgło sze nio wy i wy -
słać nam ma ila na adres: 
przed szko le kre cik@gma il.com. 

Li czy się ko lej ność zgło szeń.
W Kre ci ku, jak w ka żdym przed -
szko lu pu blicz nym, ro dzi ce nie
po no szą żad nych opłat ty pu cze -
sne, po kry wa ją je dy nie kosz ty
wy ży wie nia i opła ty za po byt
dziec ka po godz. 13 – 1 zł/godz
– do da je dy rek tor. 

Za pra sza my rów nież do kon -
tak tu oso bi ste go i te le fo nicz ne -
go 515-905-190. Na przed szko la -
ków cze ka ją mi łe na uczy ciel ki
i ro dzin na at mos fe ra.

(red)

Czy to ko niec po li tycz nej wal ki
rad nych czy po czą tek no wej wo -
jen ki? Wik tor Kli miuk jest prze -
wod ni czą cym ra dy dziel ni cy.

For mal no -praw nie ta spra wa
jest moc no „za plą ta na”. Do ty czy
po dwój ne go roz strzy gnię cia nad -
zor cze go, po praw no ści ogło sze nia
prze rwy przez An nę Maj chrzak
(PO) i te go, czy gru pa rad nych
bez jej wie dzy mo gła pro wa dzić
se sję. Po li tycz nie – pro sta. Czy
prze wod ni czą ca ra dy mia ła pra wo
ogła szać prze rwę w ob ra dach, aby
nie do pu ścić do od wo ła nia jej ze
sta no wi ska i nie wzna wiać ob rad?

NSA stwier dził, że An na Maj -
chrzak nad uży ła pra wa do ogło -
sze nia prze rwy i od da lił skar gę
ka sa cyj ną mia sta sto łecz ne go
War sza wy. Tym sa mym Wik tor
Kli miuk jest pra wo moc nie prze -
wod ni czą cym ra dy dziel ni cy.

– Mam na dzie ję, że te raz już
wła dze War sza wy za czną re spek to -
wać pra wo – mó wi Kli miuk. – Je -
tem prze wod ni czą cym ra dy. Sąd
ja sno po twier dził, że ra tusz i rzą -
dzą ca nim Plat for ma Oby wa tel ska
od ro ku ła mie pra wo na Bia ło łę ce.
Te raz mo że dojść do za ska rże nia
uchwa ły o po wo ła niu za rzą du
z obec ną pa nią bur mistrz na cze le,
po nie waż po ja wi ła się no wa prze -
słan ka – za rząd zo stał po wo ła ny
na se sji zwo ła nej przez nie upraw -
nio ną oso bę – ko men tu je na go rą -
co tuż po ogło sze niu wy ro ku.

– Mam na dzie ję, że od dziś ra -
da dziel ni cy bę dzie dzia ła ła me ry -
to rycz nie, bez emo cji po li tycz -
nych – mó wi Ilo na So ja -Ko złow -
ska, bur mistrz Bia ło łę ki. – Spo -
koj nie cze kam na ob ra dy naj bli -
ższej se sji zwo ła nej przez Wik to ra
Kli miu ka.

Co ozna cza ten wy rok?
Teo re tycz nie no wa ko ali cja ma

prze wa gę jed ne go rad ne go i mo -
że od wo łać Wik to ra Kli miu ka.
Teo re tycz nie, bo Wik tor Kli miuk
nie mal na pew no nie do pu ści
do ob rad rad nej Lu cy ny Wnu -
szyń skiej. Już wcze śniej twier dził,
że nie zło ży ła ona ślu bo wa nia
przed wła ści wym prze wod ni czą -
cym, więc nie jest for mal nie rad -
ną. Układ sił 11 do 11 nie po zwa -
la na od wo ła nie Kli miu ka.

Nic nie wska zu je na to, że bia -
ło łęc ka woj na się za koń czy ła.
– Ten spór mo żna roz wią zać tyl ko
po li tycz nie, kie dy wszy scy usią dą
do roz mów – po wta rza od pew ne -
go cza su Jan Mac kie wicz, nie do -
szły bur mistrz, nie do pusz czo ny
do peł nie nia funk cji przez wła dze
War sza wy.

oko

Wiktor Klimiuk przewodniczącym rady
� Zapadł prawomocny wyrok w sprawie konfliktu politycznego na Białołęce. Naczelny
Sąd Administracyjny orzekł, że Wiktor Klimiuk (PiS) jest przewodniczącym rady dzielnicy.

Nowe publiczne przedszkole
� Od stycznia 2017 roku dzieci z Zielonej Białołęki
i okolic będą mogły rozpocząć zajęcia w nowo
tworzonych grupach Publicznego Przedszkola
Krecik. Trwa rekrutacja.
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Naj cen niej szy czas dla sty mu la -
cji roz wo ju dziec ka to wiek od ro -
ku do pię ciu lat. To pod czas
pierw szych lat ży cia two rzą się
w na szym mó zgu głów ne dro gi
ner wo we, umo żli wia ją ce na ukę
przez ca łe ży cie.

Przedszkole oferuje
wszechstronny rozwój

Ka żdy ro dzic chce, aby je go
skarb roz wi jał się wszech stron nie,

po zna wał sze ro ko po ję tą kul tu rę
i sztu kę, ale nie ste ty – nie za wsze
jest w sta nie za pew nić mu to w do -
mu. W przed szko lu dzie ci nie tyl -
ko czy ta ją i ćwi czą pa mięć po przez
za pa mię ty wa nie wier szy ków i pio -
se nek. Uczest ni czą rów nież w za -
ję ciach pla stycz nych, ta necz nych,
śpie wa ją, wy stę pu ją w przed sta -
wie niach, uczą się ję zy ka an giel -
skie go. Za ję cia te sprzy ja ją od kry -
wa niu zdol no ści twór czych dziec ka

i po ma ga ją w roz wi ja niu je go in dy -
wi du al nych za in te re so wań.

Przed szko le przy go to wu je
do szko ły

Nie cho dzi tu je dy nie o przy go -
to wa nie dy dak tycz ne, ale ta kże
emo cjo nal ne. Dzie ci prze by wa ją -
ce w przed szko lu są pew niej sze
sie bie, ła twiej ra dzą so bie z wie lo -
ma emo cja mi, nie bo ją się in nych
dzie ci, chęt nie roz ma wia ją, na -
wią zu ją no we kon tak ty. Uczą się
ra dzić so bie z pro ble ma mi. Nie
szu ka ją tak czę sto, jak in ne, po -
mo cy u do ro słych. Przed szko le
uczy sa mo dziel no ści.

Przedszkole uczy
funkcjonowania w grupie

Przed szko le to miej sce, w któ -
rym spo ty ka ją się ró żne dzie ci.
Ma luch po zna za rów no te mi łe,
z któ ry mi na wią że pierw sze przy -
jaź nie, jak i ta kie, z któ ry mi bę -
dzie to czyć bo je o kred ki czy za -
baw ki. Ka żde z tych do świad czeń

jest dla dziec ka cen ne. Przed szko -
le uczy za sad rzą dzą cych gru pą.
Dzię ki te mu przed szko lak uczy
się re ago wać na sy tu acje, z któ ry -
mi mu si się zmie rzyć naj pierw
w przed szko lu, a póź niej w dal -
szym swo im ży ciu.

Przedszkole uczy
nawiązywania kontaktów

Jed nym przy cho dzi to z ła two -
ścią, dla in nych ode zwa nie się
do ró wie śni ka jest pro ble mem nie
do po ko na nia. W pia skow ni cy
wy rę cza je ma ma, w przed szko lu
mu si na uczyć się zwal cza nia wsty -
dli wo ści i po ko ny wa nia nie śmia -
ło ści. Jest to umie jęt ność nie zwy -
kle cen na. Je śli nie na uczy się te -
go na sa mym po cząt ku swo jej ży -
cio wej dro gi, bę dzie mu trud niej
na być umie jęt no ści na wią zy wa nia
kon tak tów w do ro słym ży ciu.

Przed szko le uczy współ pra cy
Za ba wa z ró wie śni ka mi

i wspól ne wy ko ny wa nie za dań jest
dla dziec ka istot nym ele men tem
roz wo ju. Przed szko le uczy to le -
ran cji i otwie ra na świat. Dziec ko
w gru pie sta je się skłon ne
do kom pro mi sów i po tra fi dzie lić
się z in ny mi tak, aby obie stro ny
od no si ły ko rzy ści.

Przedszkole uczy
posłuszeństwa

Po po wro cie z pra cy ro dzic czę -
sto nie ma gło wy do przy pil no wa -

nia, by ma luch sam po sprzą tał za -
baw ki, cza sem bra ku je po pro stu
cier pli wo ści i wo li zro bić to sam.
Dzie ci mu szą się jed nak na uczyć,
że cza sem trze ba się pod po rząd -
ko wać in nym.

Przed szko lak wie, że mu si słu -
chać na uczy ciel ki i jeść to, co jest
na obiad, a nie to, na co ma aku -
rat ocho tę. I tak jak w do mu krzy -
kiem lub pła czem wy mu sił by
na ro dzi cach czy dziad kach to,
cze go chce, tak w przed szko lu ta
me to da już się nie spraw dzi.

Naj wa żniej szym pod su mo wa -
niem tych roz wa żań bę dzie to, że
wca le nie trze ba szu kać bar dzo
dro gie go, do bre go, eks klu zyw ne -
go przed szko la. O ja ko ści nie
świad czy wy so kość cze sne go.

Je ste śmy pry wat ną fir mą, ale
pro wa dzi my przed szko le na za sa -
dach pu blicz nych. To ozna cza, że
ro dzic pła ci zło tów kę za go dzi nę
opie ki po re ali za cji pod sta wy pro -
gra mo wej – czy li po godz. 13.00.
Od 6.30 do 13.00 przed szko le jest
bez płat ne.

Na sze przed szko le dzia ła do -
pie ro trzy mie sią ce, wciąż ma my
wol ne miej sca we wszyst kich gru -
pach wie ko wych. Ze wzglę du
na da tę otwar cia w tym ro ku nie
ob ję ła nas elek tro nicz na re kru ta -
cja – wy star czy więc zgło sze nie te -
le fo nicz ne.

Przed szko le Ołów ko wa Kra ina,
ul. Ołów ko wa 7a, Bia ło łę ka.

Tel. 507–084–652

Wysokość czesnego nie świadczy o jakości

Po co w ogóle wysyłać dziecko do przedszkola?
� Posyłać trzylatka do przedszkola? A może lepiej jak najdłużej zapewnić mu opiekę w domu? Takie pytania zadaje sobie wielu rodziców. Od ich
wyboru zależy bardzo wiele. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu lata przedszkolne determinują późniejsze sukcesy i umiejętności
dzieci. Zalety przedszkola przedstawia Joanna Kamieniecka, dyrektor „Ołówkowej Krainy”, nowego przedszkola publicznego na Białołęce.
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Przez kil ka go dzin las na gra ni -
cy War sza wy na le żał do my śli -
wych, po lu ją cych na dzi ki. War -
sza wia cy są w spra wie tych zwie -
rząt po dzie le ni: część po chwa la
od strzał z oba wy przed spo tka -
niem z dzi kiem, in ni uzna ją po lo -
wa nia za krwa wy i nie po trzeb ny
sport kosz tem nie groź nych istot.
Pra wo ze zwa la ko łom ło wiec kim
na or ga ni zo wa nie po lo wań zbio -
ro wych w ra mach przy zna nych
„li mi tów”. W pią tek 25 li sto pa da
do po lo wa nia ta kie go do szło w le -
sie na gra ni cy Chosz czów ki i Ja -
błon ny.

– Uwa ga! Po lo wa nie zbio ro we
na dzi ki. Pro si my o za cho wa nie
ostro żno ści i omi ja nie wska za ne go
te re nu – nie pod pi sa ne, nie opa trzo -
ne pie cząt ka mi, ano ni mo we kart ki
z in for ma cją za wi sły na nie licz nych
drze wach. Jak do wie dzie li śmy się
w Nad le śnic twie Ja błon na, za ak cję
in for ma cyj ną od po wia da ją sa mi
my śli wy. Nad le śnic two tyl ko przyj -
mu je zgło sze nie, po bie ra opła tę
i nie wi dzi żad ne go pro ble mu, sko -
ro „ta kie po lo wa nia są od 30 lat”.

Za pew ne część miesz kań ców
Chosz czów ki do wie dzia ła się
o po lo wa niu z por ta lu spo łecz no -

ścio we go, na któ rym in for ma cję
za mie ścił przy pad ko wy prze cho -
dzień. Jak usta li li śmy nikt o po lo -
wa niu nie po in for mo wał dy rek cji
gim na zjum przy Przy tul nej i pod -
sta wów ki na Bo ha te rów.
A zwłasz cza gim na zja li ści lu bią
so bie po lek cjach pójść na spa cer
do la su. Nie wie dzie li o po lo wa -
niu bie ga cze i spa ce ro wi cze, oczy
ze zdu mie nia otwie ra ją sa mo rzą -
dow cy.

W do bie In ter ne tu i te le fo nów
ko mór ko wych prze ka za nie in for -
ma cji do po bli skich szkół czy na -
wet ko ścio łów z od po wied nim wy -

prze dze niem naj wy raź niej oka za -
ło się zbyt trud ne.

– Nikt nie po in for mo wał nas
o pla no wa nym po lo wa niu – mó wi
Ma rze na Gaw kow ska, rzecz nicz ka
Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka. – To
nie po ko ją ce. Ma my prze cież wszel -
kie na rzę dzia, umo żli wia ją ce prze -
ka za nie miesz kań com in for ma cji
o tak wa żnym z punk tu wi dze nia
bez pie czeń stwa wy da rze niu.

– Je stem obu rzo na bra kiem in -
for ma cji – do da je rad na z Chosz -
czów ki, Ma rio la Ol szew ska. – Do -
wie dzia łam się o po lo wa niu dwie
go dzi ny przed je go za koń cze niem.

Ostat nie do nie sie nia mó wią, że
za gro że nie ży cia przy pad ko wych
prze chod niów by ło jak naj bar -
dziej re al ne. 23 paź dzier ni ka
w Strze mesz nej w po wie cie to ma -
szow skim my śli wy za strze lił ko le -
gę. Za le d wie czte ry dni póź niej
przy dro dze w po bli żu Wą grow ca
zna le zio no zwło ki 57-let nie go ro -
we rzy sty, któ re go przy pad kiem
po strze lił mło dy my śli wy. Zgod -
nie z pra wem my śli wi mo gą strze -
lać do zwie rząt na wet w od le gło -
ści 100 me trów, a w po lo wa niach
mo gą brać udział na wet 13-let nie
dzie ci.

– Ma my nie bez piecz ne uli ce
i przej ścia dla pie szych, a te raz ta kże
la sy – ko men tu je Mar cin Jac kow ski.
– Brak sze ro kiej ak cji in for ma cyj nej
w ta kiej spra wie to ja kaś gro te ska.
Co wię cej, pla nu je się ko lej ne zła go -
dze nie pra wa ło wiec kie go i nada nie
my śli wym ko lej nych przy wi le jów.

Po lo wa nie w bez po śred nim są -
siedz twie za bu do wań Chosz czów -
ki w ogó le na le ży uznać za skan -
dal, a brak in for ma cji o nim ka że
się za sta no wić czy wciąż ży je my
w nor mal nym kra ju.

Z ko łem my śliw skim „Me wa”
pro wa dzą cym piąt ko wy od strzał
nie uda ło nam się skon tak to wać. 

(dg)

Krwawe łowy w Choszczówce
� Wychodzisz na spacer do lasu i trafiasz na ludzi ze strzelbami? Słyszysz strzały i nie masz pojęcia o co chodzi? Witamy w Polsce.

źródło: Facebook
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518 ist nie je od 16 lat i za wsze
sły nę ło z nie punk tu al no ści, nie za -
le żnie od lo ka li za cji pę tli: na pl.
Trzech Krzy ży (2000–2006),
w oko li cy Dwor ca Cen tral ne go
(od 2013 r. do dziś) czy na Na to li -
nie (2007–2013). Dziś to jed na
z wie lu li nii dla Tar cho mi na, ale
klu czo wa dla Że ra nia.

Dla nie któ rych miesz kań ców
Tar cho mi na, mo gą cych so bie po -
zwo lić na spę dze nie cza su w kor -
ku w bez po śred nim au to bu sie, to
jed na z kil ku opcji do jaz du
na Trakt Kró lew ski (obok szyb -
szych po łą czeń z wy ko rzy sta niem
me tra i tram wa jów). Dla do je -
żdża ją cych co dzien nie do pra cy
miesz kań ców Że ra nia to pod sta -
wo wy śro dek trans por tu, któ rym
do sta ją się do sta cji me tra Ma ry -
mont. We dług po mia rów
ZTM, 518 nie jest w sta nie kur so -
wać punk tu al nie ani w po ran nym,
ani w po po łu dnio wym szczy cie,
a od ci nek mię dzy ron dem ONZ
a Ma ry mon tem po ko nu je na wet
w 34 mi nu ty (czas roz kła do wy
to 23 min). Wie le au to bu sów jest
spóź nio nych już na Dwor cu Cen -

tral nym, a opóź nie nie ro śnie pod -
czas prze jaz du przez za tło czo ne
uli ce Śród mie ścia.

Pod czas zbli ża ją cych się kon sul -
ta cji spo łecz nych Za rząd Trans -
por tu Miej skie go chce prze dys ku -
to wać zwięk sze nie czę sto tli wo ści
i punk tu al no ści 518 kosz tem zli -
kwi do wa nia od cin ka tra sy mię dzy
Ma ry mon tem a Dwor cem Cen -
tral nym. Au to bu sy kur so wa ły by
co 7–8 min w szczy cie, co 10 min
po za szczy tem i co 15 min
w week en dy, koń cząc bieg na pę tli
obok Ha li Ma ry monc kiej. Wszyst -
kie au to bu sy z nu me rem 518 by ły -
by 18-me tro wy mi prze gu bow ca mi.
Miej sca mu sia ły by ustą pić li -
nie 705 i 735, skró co ne do Że ra -
nia FSO. W re zul ta cie licz ba
miejsc w au to bu sach (518 i 326)
od je żdża ją cych z przy stan ku
„Kon wa lio wa” do me tra wzro sła -
by w szczy cie z 1410/h do 1600/h.

Miesz kań cy pro te stu ją…
– Wzy wa my do po rzu ce nia pla -

nów skró ce nia li nii i pro po nu je -
my zwięk sze nie czę sto tli wo ści
kur sów, co mo że re al nie po móc,

zwłasz cza w go dzi nach szczy tu –
bia ło łęc cy rad ni po par li to sta no -

wi sko nie mal jed no gło śnie, nie
za zna cza jąc jed nak, z ja kiej in nej
li nii chcie li by za brać au to bu sy
na wzmoc nie nie 518.

W in ter ne cie ru szy ła ta kże
zbiór ka pod pi sów pod pe ty cją,
aby ZTM nie tyl ko po zo sta -
wił 518,705 i 735 na obec nych tra -
sach, ale też do ło żył kur sów
w głąb Śród mie ścia.

– 518 to dla miesz kań ców Że ra -
nia je dy ne bez po śred nie po łą cze -
nie z cen trum War sza wy – pi sze
w imie niu są sia dów Ma te usz Sen -
ko. – To ta kże klu czo we po łą cze -
nie z cen trum mia sta dla Tar cho -
mi na i No wo dwo rów. Lu dzie je -
żdżą nim do pra cy, stu den ci
na UW, obec na tra sa tej li nii ze
wszech miar ma sens, co po twier -
dza wy peł nie nie au to bu sów i da -
ne z je go po mia rów, któ re wy ko -
nu je ZTM. Trud no jest po wie -
dzieć o 518, że stoi w kor kach po -
nad mia rę. W świe tle po wy ższych
zmian Że rań sta nie się bia łą pla -
mą na ko mu ni ka cyj nej ma pie
War sza wy. Z ogra ni czo nym trans -

por tem au to bu so wym, bez bez po -
śred nie go do stę pu do trans por tu
szy no we go.

…ale nie wszy scy
Pod czas ka żdych kon sul ta cji

spo łecz nych oso by za do wo lo ne
z pro po zy cji ZTM mil czą, za kła -
da jąc praw do po dob nie, że przed -
sta wio ny pro jekt jest osta tecz ną
de cy zją. Gło sy kry tycz ne wo bec
obec nej tra sy 518 mo żna jed nak
zna leźć na na szym fo rum.

– Jaz da 518 jest dłu ga i po wol -
na i na ra żo na na kor ki – to je den
z ko men ta rzy z kwiet nia 2015 ro -
ku. – Ile lu dzi do je żdża tym au -
to bu sem na Kra kow skie Przed -

mie ście z Tar cho mi na? To są jed -
nost ki, któ re mo gą tam do trzeć
ta kże z prze siad ką np. 509
do Wi leń skie go i me trem al bo 17
do Ma ry mon tu z prze siad ką
na 116.

Praw do po dob nie je dy ną oso -
bą, któ ra pu blicz nie po pie ra
„wzmoc nie nie na Że ra niu przez
skró ce nie” jest rad ny Fi lip Pelc.
Gdy ra da dziel ni cy gło so wa ła
nad sta no wi skiem w spra wie 518,
wstrzy mał się od gło su.

– Skró ce nie tra sy to do bry po -
mysł – mó wi rad ny. – Dzię ki te -
mu au to bus bę dzie jeź dził czę -

ściej i umo żli wi miesz kań com
Że ra nia szyb ki do jazd do me tra.
Po zmia nie 518 nie bę dzie sta ło
w kor kach w Śród mie ściu, dzię ki
cze mu po pra wi się je go punk tu -
al ność i re gu lar ność kur so wa nia.

ZTM: „To do pie ro kon sul ta cje”
– Ar gu ment o bia łej pla mie ko -

mu ni ka cyj nej przy „Kon wa lio -
wej” w sy tu acji, gdy zo sta nie tam
dzie sięć li nii a po daż miejsc
w kie run ku me tra się zwięk szy,
jest zu peł nie nie tra fio ny – mó wi
Igor Kraj now, rzecz nik ZTM. –
Na szym zda niem do kła da nie wo -

zów, któ rych i tak nie ma my w za -
pa sie, na obec ną tra sę 518 nie by -
ło by roz sąd ne. Utknę ły by w kor -
kach nie za le żnie od te go, czy tra -
sa pro wa dzi ła by przez Świę to -
krzy ską, Al. Je ro zo lim skie czy
z pl. Trzech Krzy ży. Ma ło kto ko -
rzy sta z 518 na dłu gich od cin kach,
zwłasz cza mię dzy Tar cho mi nem
a Dwor cem Cen tral nym, od kie dy
kur su je tam tę dy li nia 17. Za zna -
cza my jed nak, że to do pie ro kon -
sul ta cje spo łecz ne.

Pod czas kon sul ta cji oma wia na
bę dzie ta kże pro po zy cja zmia ny
tra sy 518 na No wo dwo rach. ZTM
pro po nu je skie ro wa nie li nii przez
Or do nów ny, Stru my ko wą, Štefáni -
ka, Od kry tą, No wo dwor ską, Świ -
der ską i Po ra jów. Dzię ki te mu au -
to bus ob słu żył by kil ka cał kiem no -
wych przy stan ków oraz ciąg Od -
kry ta -Świ der ska, z któ re go mo żna
by ło by usu nąć 314.

(dg)

Ciąć, giąć, skracać? Gorąco wokół 518
� Żerań kontra Tarchomin i bezpośredni dojazd kontra szybkość i punktualność. To będą trudne konsultacje.

Wzywamy
do porzucenia planów
skrócenia linii
i proponujemy
zwiększenie częstotliwości
kursów, co może realnie
pomóc, zwłaszcza
w godzinach szczytu –
białołęccy radni poparli
to stanowisko niemal
jednogłośnie, nie
zaznaczając jednak,
z jakiej innej linii chcieliby
zabrać autobusy
na wzmocnienie 518.



Jeśli Zielona Białołęka ma
swoją główną ulicę, to jest nią
Skarbka z Gór. Stąd odjeżdża
najwięcej autobusów, tu znajduje
się najwięcej sklepów a ruch
pieszy jest największy spośród

wszystkich miejsc, leżących w
Warszawie na wschód od kanału
Żerańskiego. Ranga ulicy nie
idzie jednak pod ramię z
wizerunkiem. Dzięki kiepskiej,
jesiennej aurze na terenie dawnej

pętli autobusowej utworzyło się
bajoro, nad którym – niczym
brodzące w błocie czaple –
przycupnęły dostawcze auta.
Główne skrzypce w tej komedii
pomyłek gra nieświadoma

niczego para kaczek, która uznała
„oczko wodne” na Białołęce za
dobre miejsca do życia dla
zakochanej pary. Wszystko jak w
haśle reklamowym warszawskiego
ratusza: „Zakochaj się w
Warszawie”.

– To prywatna działka w
rezerwie terenu pod trasę
Olszynki Grochowskiej – mówi
Marzena Gawkowska, rzeczniczka
urzędu dzielnicy. – Jako białołęcki
samorząd nie możemy tam
inwestować.

Rezerwę terenu między
Derbami a Lewandowem ma w
przyszłości wypełnić wypełnić
trasa szybkiego ruchu wraz z linią

tramwajową, łączącą Białołękę z
Bródnem, Pragą i Śródmieściem.
Co prawda ani na drogę, ani na
tory nie ma jeszcze oficjalnie
pieniędzy, ale zdaniem

Tramwajów Warszawskich realną
datą otwarcia nowej linii jest rok
2022. Kaczki ze Skarbka z Gór
mogą spać spokojnie do roku
2020 lub 2021. Przegoni je
dopiero poprzedzający budowę
wykup gruntów.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

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

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 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.)

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

JJEE  ZZIIEERR  SSKKII  BBUU  SSII  NNEESSSS  PPAARRKK  SSppóółł  kkaa  JJaaww  nnaa,,  aall..  JJaa  nnaa  PPaaww  łłaa IIII 4499BB, 05-250 Ra dzy min, re pre zen to wa ny przez Jac ka Paw la ka, zło żo ny dnia 7 paź -
dzier ni ka 2016 r. i zmie nio ny dnia 21 paź dzier ni ka 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
chod ni ka i jezd ni w ul. Ksią żko wej na od cin ku od za wrot ki przy ul. Świa to wi da do zjaz du na dział kę nr 233 z ob rę bu 4-01-22 w kie run ku ul. Stru -
my ko wej, na dz. nr ew. 217, 218, 238, 239, 220 z obr. 4-01-22 na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

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

Na pod sta wie art. 61 §4 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.)

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

MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii  ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa  AAkk  ccyyjj  nnaa,, pl. Sta ryn kie wi cza 5, 02-015 War sza wa, zło żo -
ny 04.11. 2016 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie ga zo cią gu wraz z in sta la cją wzbo ga ca nia
bio ga zu Q≥�600m3/h na czę ści dzia łek ew. nr 26/2, 20, 22, 25, 34, 40, 37, 45, 46/1, 46/2, 47, 55, 56, 57, 65, 66, 71 z ob rę bu 4-02-35 na te re nie
Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

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

Na pod sta wie art. 61 §4 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.)

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

MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii  ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa  AAkk  ccyyjj  nnaa, pl. Sta ryn kie wi cza 5, 02-015 War sza wa, zło żo -
ny 04.11. 2016 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie ga zo cią gu wraz z in sta la cją wzbo ga ca nia
bio ga zu Q≥�600m3/h na czę ści dzia łek ew. nr 26/2, 20, 22, 25, 34, 40, 37, 45, 46/1, 46/2, 47, 55, 56, 57, 65, 66, 71 z ob rę bu 4-02-35 i czę ści dz.
ew. nr 11, 20, 21/1, 21/2 z ob rę bu 4-02-11 na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

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

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 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.)

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

––  IINN  NNOO  GGYY  SSTTOO  EENN  OOPPEE  RRAA  TTOORR SSpp..  zz oo..  oo..,, ul. Pięk na 46, 00-672 War sza wa, re pre zen to wa ny przez Mar ci na Ro wic kie go, zło żo ny dnia 4 li sto pa -
da 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 kon te ne ro wej sta cji trans for ma to ro wej 15/0,4 kV,
bu do wie pod ziem nych li nii ka blo wych nn i SN (0,4 kV i 15 kV), bu do wa złą cza ka blo we go na czę ści dzia łek nr ew. 82/2, 5/2, 6/2 z ob rę bu 4-06-
09, czę ści dzia łek nr ew. 3/6, 3/5, 6/1, 6/4 z ob rę bu 4-06-34 przy ul. My śli bor skiej na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy,
––  IINN  NNOO  GGYY  SSTTOO  EENN  OOPPEE  RRAA  TTOORR SSpp..  zz oo..  oo., ul. Pięk na 46, 00-672 War sza wa, re pre zen to wa ny przez Mi cha ła Bo guc kie go ILF Con sul ting En gi ne ers
Pol ska Sp. z o.o. zło żo ny dnia 28 paź dzier ni ka 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
elek tro ener ge tycz nej śred nie go na pię cia na dział ce nr ew. 9/4 z ob rę bu 4-07-02, przy ul. Pło cho ciń skiej na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War -
sza wy,
––  SSmmuurr  ffiitt  KKaapp  ppaa  PPooll  sskkaa SSpp..  zz oo..oo.. w imie niu któ rej wy stę pu je peł no moc nik MAR KO -BIS Wan da Mar kow ska, zło żo ny dnia 4 li sto pa da 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 ce na: bu do wie sie ci ka na li za cji ście ko wej tłocz nej DN60 -400 Lca 300 m
w ul. Kla sy ków – w re jo nie wia duk tu ko le jo we go nad to ra mi War sza wa – Gdańsk w War sza wie na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka zlo ka li zo wa nej
na dział kach o nr ew. 15/4, 15/5, 15/6, 16/6, 14/7, 14/8, 14/10, 1/19, 1/20 w ob rę bie 4-04-07; nr ew. 1/2, 1/3, 9/7 z ob rę bu 4-04-06; nr
ew. 1/2, 1/5, 3/5 w ob rę bie 4-04-12 na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

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

„Zakochaj się w Warszawie”, czyli białołęcka jesień
� Taplające się w błocie kaczki na głównej ulicy dzielnicy? Witamy na Białołęce.

Kaczki
ze Skarbka z Gór mogą
spać spokojnie
do roku 2020 lub 2021.
Przegoni je dopiero
poprzedzający budowę
wykup gruntów.

Para kaczek, która uznała „oczko wodne” na Białołęce za dobre miejsca do życia dla zakochanej pary



Wy rzu ca ne si łą ude rze nia sa mo -
cho dy za trzy mu ją się na wet na pło -
tach po se sji. Gdy na jezd ni wy ma -
lo wa no znak „stop”, zo stał roz je -
cha ny, a dro go wcy do dziś nie na -
ma lo wa li no we go. Skrę ce nie sa -
mo cho dem ze Zdziar skiej
w Ostródz ką gra ni czy z cu dem.
Kie row cy al bo sza rżu ją, pró bu jąc
wy mu sić włą cze nie się do ru chu,
al bo sto ją w kor ku. Cza sem wy bie -
ra ją dro gę na oko ło, ja dąc aż przez
Ko biał kę. Skrzy żo wa nie jest nie wy -
dol ne, a miesz kań ców przy by wa.

Jest szan sa, że w naj bli ższych
la tach po wsta nie tam ron do, któ -
re po pra wi za rów no bez pie czeń -
stwo, jak i prze pu sto wość. Miej -
sce to wraz z są sied nim skrzy żo -
wa niem na z Ką ta mi Gro dzi ski mi
jest splo tem sło necz nym dróg
wschod niej Bia ło łę ki. W tym
miej scu zbie ga ją się wszyst kie li -
nie au to bu so we, kur su ją ce w pół -
noc nej czę ści dziel ni cy i jest tu
naj więk szy ruch pie szy. Ta część
Zdziar skiej jest w ge stii Za rzą du
Dróg Miej skich i je go prze bu do -

wa nie jest w za kre sie za dań sa -
mo rzą du dziel ni cy.

In ten syw na ba ta lia miesz kań ców
o prze bu do wę skrzy żo wa nia
Zdziar skiej z Ostródz ką trwa już
od ro ku. Po trze ba mo der ni za cji
do cie ra ła do pre zy dent i rad nych
mia sta War sza wy ze wszyst kich
stron. Do te go do daj my 4 tys. pod -
pi sów miesz kań ców pod egi dą sto -
wa rzy sze nia Mo ja Bia ło łę ka, wnio -
ski bur mi strzów Pio tra Ja wor skie -
go i Ilo ny Soi -Ko złow skiej i gło sy
rad nych. Od wrze śnia sto wa rzy sze -
nie Mo ja Bia ło łę ka przed sta wi ło
trzy dzie ści trzy pre zen ta cje, w spo -
sób szcze gól ny uzy sku jąc wspar cie
u Alek san dry Ga jew skiej.

Rok 2018 po wi nien na za wsze
zmie nić część ukła du dro go we go
na Bia ło łę ce. Po wsta nie no wa
Głę boc ka z kil ko ma ron da mi, zo -
sta nie prze bu do wa ny most
nad rze ką Dłu gą. W oko li cach
Zdziar skiej stan dar dem sta nie się
dro ga o sze ro ko ści 18 m z chod ni -
ka mi, oświe tle niem i dro gą ro we -
ro wą. Je śli skrzy żo wa nie Ostródz -
kiej i Zdziar skiej nie zo sta nie

prze bu do wa ne, bę dzie my mo gli
je ozna czyć ja ko czar ny punkt
na ma pie Zie lo nej Bia ło łę ki.

Krót ki od ci nek, zjazd z mo stu
w cią gu Zdziar skiej do Ostródz -

kiej, sta nie się tzw. wą skim gar -
dłem. Sze ro kość uli cy spad nie
tam z 18 do 8 me trów.

Skrzy żo wa nie to jest też po pu -
lar nym miej scem prze sia dek. Jak
na iro nię, nie ma przejść dla pie -
szych do przy stan ku na Ostródz -
kiej. De we lo per pla nu ją cy bu do -
wę obok osie dla za de kla ro wał wy -
bu do wa nie przej ścia dla pie szych
na Zdziar skiej w kie run ku Bia ło -
łęc kiej. To jed nak za ma ło, by Za -
rząd Dróg Miej skich uznał ca ły
oma wia ny od ci nek za istot ny
i umie ścił go na li ście dróg
do prio ry te to wej re ali za cji. De cy -
zję o przy zna niu pie nię dzy po zna -
my naj praw do po dob niej na se sji
ra dy mia sta w grud niu. Miej my
na dzie ję, że głos miesz kań ców
Bia ło łę ki zo sta nie wy słu cha ny.

Agniesz ka Bo row ska

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Czarny punkt na Białołęce. Ile możemy czekać?
� Wypadki na skrzyżowaniu Ostródzkiej ze Zdziarską stały się już codziennością. Cudem uniknęła tu śmierci mała rowerzystka, jeżdżąca z tatą
i rodzeństwem na codzienne wycieczki. Nie przeżyła starsza pani – ofiara innego wypadku.

Rok 2018
powinien na zawsze
zmienić część układu
drogowego na Białołęce.
Powstanie nowa
Głębocka z kilkoma
rondami, zostanie
przebudowany most
nad rzeką Długą.
W okolicach Zdziarskiej
standardem stanie się
droga o szerokości 18 m
z chodnikami,
oświetleniem i drogą
rowerową.

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska





reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

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 5577//CCPP//22001166 z dnia 9 li sto pa da 2016 r. w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu -
blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci ga zo wej śred nie go ci śnie nia PE Ř40 mm L=132 m, na cz. dz.
nr ew. 18/4, 19/5, 19/4 z obr. 4-17-08 przy ul. Po lnych Kwia tów na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st.
War sza wy, na wnio sek in we sto ra Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa Sp. z o.o. Od dział w War sza wie, ul.
Rów no le gła 4A, 02-235 War sza wa, re pre zen to wa nej przez Zbi gnie wa Dą brow skie go, zło żo ny dnia 14
wrze śnia 2016 r.
––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 5588//CCPP//22001166 z dnia 9 li sto pa da 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, na wnio sek in we sto ra 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 ne go 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.

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)

Pel co wi zna swo ją na zwę za -
wdzię cza nie ja kie mu Pel co wi –

ży ją ce mu na prze ło -
mie XVIII i XIX wie ku wła ści cie -
lo wi ist nie ją ce go od śre dnio wie -
cza fol war ku Go lę dzi nów. Te nże
Pelc otwo rzył nie opo dal fol war ku
karcz mę – mniej wię cej tam,
gdzie póź niej zbu do wa no bu dy -
nek dy rek cji FSO. Wo kół karcz -
my wkrót ce za czę ła się roz bu do -
wy wać ko lo nia na zwa na Pel co wi -
zną. Pierw sze wzmian ki o niej po -
cho dzą z 1806 ro ku. Oko ło ro -
ku 1820 wy ty czo no tam tę dy szo sę
mo dliń ską (dziś ul. Mo dliń ska).
W 1830 w Pel co wiź nie sta ło za le -
d wie 13 do mów, w tym kil ka na le -
żą cych do ro dzin osad ni ków ho -
len der skich.

Drew nia na osa da
Na po cząt ku XX wie ku za bu -

do wa pe ry fe ryj nej Pel co wi zny by -
ła głów nie drew nia na, choć głów -
ne uli ce by ły wy bru ko wa ne. By ła
tu szko ła, skle py, spo ro warsz ta -
tów rze mieśl ni czych, a na wet ga -
bi net le kar ski i ap te ka. Już wte dy
osie dla no tu pra cow ni ków ko lei.

Zresz tą w 1900 ro ku po wstał tu
przy sta nek ko lej ki wą sko to ro wej
Ja błon na -Kar czew, zli kwi do wa nej
do pie ro w la tach po wo jen nych.

W gra ni cach osie dla znaj do wał
się fort XI VA Pel co wi zna Twier -
dzy War sza wa. To z je go po wo du
Ro sja nie ogra ni cza li w są siedz -
twie bu do wę do mów mu ro wa -
nych. Dziś nie ma po nim śla du,
choć jesz cze kil ka na ście lat te mu
nędz ne reszt ki for tu mo żna by ło
zo ba czyć w miej scu, gdzie dziś
stoi mar ket Au chan. W gra ni cach
War sza wy Pel co wi zna zna la zła się
ofi cjal nie w 1916 ro ku, w la -
tach 20. do pro wa dzo no tu pierw -
szy tram waj. Prze sta ła być koń -
cem świa ta.

Ko ściół opa sa ny śli ma kiem
mo stu

Gra ni ce dziel ni cy od pół no cy
wy zna cza ła ul. To ruń ska, a od po -
łu dnia Go lę dzi now ska, na wscho -
dzie wzdłuż brze gu Wi sły Mo dliń -
ska, a na za cho dzie bocz ni ce i to ry
ko le jo we. Za bu do wa ne nie wiel ki -
mi dom ka mi ma łe ulicz ki z ciem -
ny mi za uł ka mi o na zwach na wią -

zu ją cych do miast po mor skich
(Hel ska, War miń ska, Kar tu ska)
nie prze trwa ły do dnia dzi siej sze -
go. Oca lał je dy nie ko ściół pod we -
zwa niem Świę tej Ja dwi gi Ślą skiej,
dość nie szczę śli wie opa sa ny śli ma -
kiem mo stu gen. Gro ta -Ro wec -
kie go. Ale i on nie jest ory gi nal ny,
wy bu do wa ny zo stał znacz nie póź -
niej na miej scu przed wo jen nej
drew nia nej świą ty ni ufun do wa nej
przez księ żną Ma rię Ra dzi wiłł,
a wy bu do wa nej w czy nie spo łecz -
nym głów nie przez ko le ja rzy i tyl -
ko czę ścio wo ob ło żo nej ce głą.

Ko le ja rze rzą dzi li dziel ni cą
Przed wo jen na Pel co wi zna by ła

bied na, źle oświe tlo na, w więk -
szo ści nie ska na li zo wa na, na nie -
któ rych uli cach pa sły się kro wy,
ale mia ła swój ko le jar ski sznyt.
Za miesz ku ją cy ją pra cow ni cy ko -
lei wła ści wie rzą dzi li dziel ni cą,
wy zna cza li wła sną hie rar chię wła -
sno ści, dą ży li do spo łecz ne go
awan su. Cho ciaż ży li skrom nie, to
jed nak nada wa li ca łej oko li cy
cha rak te ru mo że nie ele ganc kie -
go, ale na swój spo sób po rząd ne -

go. By ły też en kla wy bie do ty.
Głów nie przy sa mych to rach
w oko li cy uli cy Ró żo pol skiej.
Za ce gla nym mu rem był cha -
otycz nie za bu do wa ny frag ment
na zy wa ny po wszech nie „hu tą”
Tam przede wszyst kim miesz ka li
naj ubo żsi miesz kań cy.

Fa bry ka sa mo cho dów
We wrze śniu 1939 r. Pel co wi -

zna zna la zła się na za ple czu walk.
Zor ga ni zo wa no tu sta no wi ska
obro ny. W cza sie oku pa cji dzia ła -
ły tu gan gi spe cja li zu ją ce się w ra -
bo wa niu nie miec kich trans por tów
ko le jo wych re kru tu ją ce się głów -
nie z przed wo jen nych „kadr” zło -
dziei ko le jo wych.

Pel co wi zna do trwa ła prak tycz -
nie nie znisz czo na do wrze -
śnia 1944 ro ku. W cza sie walk
o Pra gę mię dzy Niem ca mi i na -
cie ra ją cą Ar mią Czer wo ną znacz -
na część drew nia nej za bu do wy
spło nę ła. Ale praw dzi wy ko niec
Pel co wi zny na stą pił wraz z po wo -
jen ny mi in we sty cja mi. Na po cząt -
ku lat 50. tam, gdzie daw niej by ły
bru ko wa ne ulicz ki, sta nę ła Fa bry -

ka Sa mo cho dów Oso bo wych
na Że ra niu. Z ko lei na tzw. Ró żo -
po lu wy bu do wa no że rań ską elek -
tro cie płow nię. To, co prze trwa ło
le gło osta tecz nie w gru zach w la -
tach 70., gdy uli ca to ruń ska awan -
so wa ła do mia na Tra sy To ruń skiej
za my ka jąc w es ta ka dach ko ściół.

Każda zmiana zmianą
na lepsze?

To jed na z nie wie lu pa mią tek
daw nej Pel co wi zny. In nym jest kil -
ka krot nie prze no szo ny cmen tarz
cho le rycz ny za to ra mi ko le jo wy mi

na ty łach Go lę dzi now skiej.
Do nie daw na nie by ło tu na wet le -
gal ne go doj ścia, je dy nie sym bo -
licz ny na gro bek z… mo ni to rin -
giem. By ły tu jesz cze do nie daw na
za po mnia ne i za ra sta ją ce dział ki
ro bot ni cze, w więk szo ści za nie -
dba ne, tyl ko kil ka za miesz ka łych,
te raz wy ra sta ją tam po wo li po -
rząd ne do my i wil le z ogro do wy mi
kra sna la mi… Ale dzi siej sza Pel co -
wi zna to te ren głów nie prze my sło -
wy, a mo że ra czej po prze my sło wy,
roz jaz dy to rów ko le jo wych i za -
krza czo nych, za nie dba nych, po wo -
li za go spo da ro wy wa nych po ła ci
i krza ków nad Wi słą. Sta ra, ko le -
jar ska Pel co wi zna już nie ist nie je,
ta prze my sło wa też dziś nisz cze je.
Zmia ny na de szły tu wy jąt ko wo po -
wo li, ale na de szły. I bar dzo do -
brze, bo dla tych te re nów ka żda
zmia na bę dzie zmia ną na lep sze.

(wk)

Korzystałem z obserwacji własnych, wspomnień
zaprzyjaźnionego kolejarza, Wikipedii i książki
Michała Frąckowiaka „przemysłowe pogranicze”,
której lekturę zresztą polecam.

Pelcowizna, która już nie istnieje
� Dawniej kolejarskie osiedle, dzisiaj właściwie pozostała po nim nazwa, a historyczne tereny Pelcowizny zostały
podzielone. największa część znajduje się dzisiaj w dzielnicy Praga Północ, mniejszy obszarowo fragment (w tym
część zwana Różopolem) należy dziś do Białołęki, a niewielkie skrawki do Targówka.

Prawdziwy
koniec Pelcowizny
nastąpił wraz
z powojennymi
inwestycjami.
Na początku lat 50. tam,
gdzie dawniej były
brukowane uliczki,
stanęła Fabryka
Samochodów
Osobowych na Żeraniu.
Z kolei na tzw. Różopolu
wybudowano żerańską
elektrociepłownię.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny podbitki papy gonty blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa
ul.Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel.
535-920-035

FINANSE

BBiiuurroo  RRaacchhuunnkkoowwee  zz BBiieellaann  uull..  WWrrzzeecciioonnoo  5599//110022
zzaapprraasszzaa  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy  ffiirrmmyy  nnoowwoo  ppoowwssttaajjąąccee

jjaakk  rróówwnniinniieeżż  jjuużż  iissttnniieejjąąccee  wwwwww..bbiiuurroo--
kkwwaannttuumm..ppll  lluubb  bbiiuurroojjoollaannttaa@ggmmaaiill..ccoomm

·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

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

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

DAM PRACĘ
·Benett PEOPLE Agencja Pracy Tymczasowej
i Doradztwa Personalnego (cert. nr 7055)
poszukuje obecnie pracowników na stanowisko:
Operator Suwnicy Warszawa – Białołęka.
Obowiązki: prace związane z produkcją betonu
komórkowego, obsługa suwnic z poziomu
roboczego, przygotowywanie form produkcyjnych,
transport pociętych odlewów na wózki
autoklawowe oraz z hali odlewów na krajalnice, ro
zł adunek autoklawów, załadunek na maszyny
paletyzujące. Wymagania: minimum 6 miesięcy
doświadczenia na podobnym stanowisku,
uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu
roboczego IIS, mile widziane uprawnienia do
obsługi wózków widłowych. Oferujemy: umowa
o pracę na 3 zmiany, opieka medyczna, praca od
zaraz. Tel. 519-301-108

·Energiczną Panią zatrudnię w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587

·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Serwis sprzątający zatrudni Panie i Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
w W-wie na terenie Białołęki i Targówka, praca od
zaraz, tel. 603-924-842

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

·Zatrudnię krawcową do poprawek. tel
694-584-127

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE I KROJCZYCH,
STAŁA PRACA TEL. 601-436- 358

·Zatrudnimy agentów ochrony na osiedla
mieszkaniowe – Ursynów. 7-8 zł na rękę.
885-855-009

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

NAUKA
·Angielski z dojazdem do ucznia
www.angielskibialoleka.pl
·Lekcje fortepian keyboard 502-935-459

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

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

·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
·Pisanie pism użytkowych 511-249-547
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141

DOM I OGRÓD
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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„Na obrze żach la su nie da le ko
uli cy Hu sa spa ce ru je je lo nek. Jest
chy ba ran ny, bo uty ka i co chwi lę
się prze wra ca” – ta kie zgło sze nie
straż miej ska otrzy ma ła w nie -
dzie lę ko ło 9:00. Za nim funk cjo -
na riu sze Eko Pa tro lu przy je cha li
do Dą brów ki Szla chec kiej, je leń
zdą żył od da lić się od do mów.
Uda ło się go zna leźć w głę bi la su.

– Miał spuch nię tą no gę i moc no
uty kał – mó wi st. spec. Gra ży na
Go łoś z Eko Pa tro lu. – Z tru dem
się po ru szał. Gdy po de szli śmy, był
spo koj ny, nie ucie kał i bez pro ble -
mu dał się nam odło wić.

Mło dy je leń tra fił pod opie kę
we te ry na rzy Ośrod ka Re ha bi li ta cji
Zwie rząt w Ma ry si nie Wa wer skim.
Nie wia do mo jesz cze, czy je go ra -
na by ła dzie łem przy pad ku, czy
ktoś ce lo wo skrzyw dził zwie rzę.

(red)

Krótka bajka o jelonku
� W niedzielę rano mieszkańcy Dąbrówki Szlacheckiej
zauważyli młodego, rannego jelenia.

W przy szłym ro ku miesz kań cy
Bia ło łę ki już po raz czwar ty sa mo -
dziel nie zde cy du ją o tym, na co wy -
dać część bu dże tu dziel ni cy. Tym
ra zem do wy da nia bę dzie re kor do -
wa kwo ta 4 mln zł (słow nie: czte ry
mi lio ny zło tych), któ ra zo sta ła
rów no mier nie po dzie lo na na ob -
sza ry: tzw. ogól no dziel ni co wy i trzy

lo kal ne. W pierw szym znaj du ją się
Tar cho min z No wo dwo ra mi, Kę pą
Tar cho miń ską, Bu ko wem i Że ra -
niem, w dru gim – Bia ło łę ka Dwor -
ska, Chosz czów ka, Dą brów ka
Szla chec ka, Hen ry ków i Sza mo cin,
w trze cim – Der by, Le wan dów i in -
ne osie dla na wschód od Pło cho -
ciń skiej i Ma ry wil skiej.

W ka żdym z ob sza rów łącz na
war tość wy bra nych pro jek tów bę -
dzie wy no sić do kład nie mi lion.
Wa żne, aby pro jek ty speł nia ły za -
sa dę ogól no do stęp no ści i by ły
mo żli we do wy ko na nia w je den
rok. Po my sły do bia ło łęc kie go bu -
dże tu mo gą zgła szać tyl ko miesz -
kań cy War sza wy i mu szą być one
zlo ka li zo wa ne na te re nie dziel ni -
cy. Zgło sze nia mo żna do ko nać
na spe cjal nym for mu la rzu
na stro nie www.twoj bu -
dzet.um.war sza wa.pllub oso bi ście
w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka
przy Mo dliń skiej 197.

Do tej po ry dzię ki bu dże to wi
par ty cy pa cyj ne mu zre ali zo wa no
na Bia ło łę ce nie mal 70 pro jek tów
za łącz ną su mę ok. 4,5 mln zł. Tak
po wstał m.in. naj więk szy ska te -
park War sza wy, któ ry po wstał
w miej scu sta re go przy Łą czą cej
na No wo dwo rach. Na pro jekt
Mar ci na Ko ro wa ja za gło so wa ło
po nad 900 osób i mi mo wy so kiej
kwo ty (600 tys. zł) zmie ścił się
w pu li środ ków prze zna czo nych

na ten re jon dziel ni cy. Na bli sko
ty siącu me trów kwa dra to wych
sto ją te raz licz ne urzą dze nia o na -
zwach, któ re po tra fią roz szy fro -
wać tyl ko skej te rzy: qu ater pi pe,
fun box z mur kiem, fun box z ga -
pem i po rę czą, scho dy, kic ke ry,
ram py i ró żne ro dza je ma nu al pa -
dów. Po nad to usta wio ne zo sta ły
ław ki (ang. ben ches) i ko sze
na śmie ci (ang. trash cans, dump -
sters). No wo dwo ry ma ją naj wy -
raź niej szczę ście do do brych pro -
jek tów.

– Dziś ra no do War sza wy za wi -
ta ła wresz cie praw dzi wa zi ma
i gór ka sa necz ko wa przy pę tli Tar -
cho min Ko ściel ny mo gła przejść
swój chrzest bo jo wy – pi sa li -
śmy 16 stycz nia o „par ty cy pa cyj -
nej” gór ce po my słu Woj cie cha
Tu ma sza. – Na pi sać, że w pierw -
szą ład ną so bo tę ro ku cie szy się
ona po pu lar no ścią, to nie na pi sać
ni cze go. Gór ka jest wręcz ob lę żo -
na. W ca łej oko li cy wi dać idą ce
w jej kie run ku dzie ci, ko lej ne do -
je żdża ją tram wa ja mi i au to bu sa -

mi. Z dnia na dzień pust ko wie
mię dzy Tar cho mi nem a No wo -
dwo ra mi za czę ło tęt nić ży ciem.

„Rzut be re tem” od ska te par ku
i gór ki sa necz ko wej po wsta ło
mia stecz ko ru chu dro go we go,
w któ rym dzie ci uczą się za sad ru -
chu dro go we go. Zna la zły się tam
wszyst kie ele men ty, któ rych mo -
żna spo dzie wać się w ru chu
w mie ście: skrzy żo wa nia, dro gi
jed no kie run ko we, to ry tram wa jo -
we, sy gna li za cja świetl na, ron da,
licz ne zna ki dro go we i par king
ro we ro wy.

In ne osie dla Bia ło łę ki też ma ją
szan sę na ta kie zmia ny – wy star -
czy zgła szać pro jek ty i gło so wać
przez In ter net, bez wy cho dze nia
z do mu. Szcze gó ło we in for ma cje
mo żna zna leźć na stro nie na stro -
nie www.bia lo le ka.waw.plw za -
kład ce „bu dżet par ty cy pa cyj ny”
oraz na Fa ce bo oku, na stro nie
Bu dżet Par ty cy pa cyj ny w Dziel ni -
cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy. Na -
bór pro jek tów trwa do 23 stycz nia.

(dg)

Budżet partycypacyjny

Jaka będzie Białołęka w 2018? Zgłoś swój pomysł
� 4 miliony zł – taką sumę wydamy w przyszłorocznym głosowaniu nad projektami mieszkańców. Nabór pomysłów na rok 2018 właśnie ruszył.

Plaża na Tarchominie wygrywała w głosowaniu dwukrotnie
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