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Dro żdżow nia (go rzel nia) Hen ry -
ka Bie nen tha la przy Kla sy ków 10
po wsta ła na po cząt ku XX wie ku
i jest jed nym z naj cen niej szych za -
byt ków pół noc nej War sza wy. Jej

otwar cie by ło po wa żnym im pul sem
do roz wo ju te re nów dzi siej szej
Bia ło łę ki, zaś od imie nia za ło ży cie -
la wzię ło na zwę ca łe mia stecz ko
– dzi siej sze osie dle Hen ry ków. Fa -
bry ka by ła jed nym z naj więk szych

w Pol sce pro du cen tów dro żdży
i spi ry tu su, ale jej roz wój prze rwa -
ła II woj na świa to wa. Od lat 50. za -
byt ko we bu dyn ki zo sta ły prze -
kształ co ne w fa bry kę aro ma tów
che micz nych, któ rej ostat nim wła -
ści cie lem by ła fir ma Pol le na -Aro -
ma. Kom pleks przy Kla sy ków jest
je dy nym te go ty pu za byt kiem
w War sza wie i oko li cach, ale po zo -
sta je cał ko wi cie nie do stęp ny dla
miesz kań ców. Od nie daw na ma
no we go wła ści cie la, któ rym jest
fiń ski de we lo per YIT.

Pierw szą w Pol sce in we sty cją YIT
by ła bu do wa ok. 300 miesz kań
na Ste gnach. Na Hen ry ko wie in we -
stor nie bę dzie mieć cał ko wi cie wol -
nej rę ki, bo obiek ty dro żdżow ni
wpi sa ne są do gmin nej ewi den cji
za byt ków. Za bro nio ne są wszel kie
prze bu do wy in ge ru ją ce w hi sto rycz -
ny kształt bu dyn ków, do zwo lo na
– re kon struk cja de ta li z wy ko rzy sta -
niem ory gi nal nych ma te ria łów.

– Tak ob szer ny i za drze wio ny
te ren po zwa la na peł ne za cho wa -
nie hi sto rycz ne go ukła du prze -
strzen ne go, re wi ta li za cję za byt -
ków oraz wy bu do wa nie ka me ral -
nych, trzy pię tro wych bu dyn ków
miesz kal nych, wpi su ją cych się
w bez po śred nie oto cze nie par ku
– uwa ża To masz Ko nar ski, pre zes
pol skie go od dzia łu YIT. – In we -
sty cja pod na zwą Aro ma Park bę -
dzie re ali zo wa na w kil ku eta pach.
Po wa ka cjach pla nu je my roz po -
cząć bu do wę oko ło 70 miesz kań.

Roz po czę cie przed sprze da ży
pierw szych miesz kań w Aro ma
Park ma ru szyć już wio sną. Do ce -
lo wo na te re nie daw nej dro -
żdżow ni po wsta nie aż 400 lo ka li.
Nie wia do mo jesz cze, gdzie do -
kład nie sta nie no wa za bu do wa.
In we stor szu ka pra cow ni ar chi -
tek to nicz nej, któ ra zaj mie się
pro jek tem. 

(dg)

Kompleks
przy Klasyków jest
jedynym tego typu
zabytkiem w Warszawie
i okolicach, ale pozostaje
całkowicie niedostępny
dla mieszkańców.
Od niedawna ma
nowego właściciela,
którym jest fiński
deweloper YIT.

Bezcenny zabytek sprzedany
� Fiński deweloper YIT jest nowym właścicielem 100-letniej drożdżowni przy Klasyków.
Co planuje?

Docelowo
na terenie

dawnej
drożdżowni
powstanie

aż 400
lokali

źródło: m
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Wła dze chcą po wstrzy mać cha -
otycz ną za bu do wę, ale de we lo pe -
rzy wprost mó wią o nie kom pe -
tent nym ich zda niem wi ce bur mi -
strzu Jac ku Pod dęb nia ku i ci chym
przy zwo le niu na je go dzia ła nia
przez po zo sta łych człon ków za rzą -
du. O co cho dzi? O od ma wia nie
fir mom po zwo leń na bu do wę, mi -
mo obo wią zu ją cych pla nów miej -
sco wych. W ostat ni po nie dzia łek
Bia ło łę ką zaj mo wał się Pol ski
Zwią zek Firm De we lo per skich.

– PZFD otrzy mu je od dłu ższe -
go cza su nie po ko ją ce sy gna ły
o kło po tach spół ek de we lo per -
skich in we stu ją cych w dziel ni cy
Bia ło łę ka. Pro wa dzi my sze reg
spo tkań do ty czą cych pro ble mów
na Bia ło łę ce, a na stęp nie wy pra -

cu je my wspól ne sta no wi sko, któ re
po słu ży do pod ję cia kon kret nych
dzia łań – usły sze li śmy w PZFD.

Ofi cjal ne skar gi wpły nę ły też
do pre zy dent Han ny Gron kie -
wicz -Waltz. – Po twier dzam, że po -
ja wi ło się u nas wie le skarg od in -
we sto rów na dzia ła nia za rzą du
Bia ło łę ki – mó wi wi ce pre zy dent
War sza wy Mi chał Ol szew ski.
– Kom pe ten cje dziel ni cy okre śla
uchwa ła kom pe ten cyj na, co ozna -
cza, że nie któ re de cy zje w za kre -
sie ar chi tek tu ry wy da je dziel ni ca.
Pre zy dent nie jest or ga nem od -
wo ław czym. Nie mniej w try bie
nad zo ru oczy wi ście ana li zu je my
po dej mo wa ne przez za rząd dziel -
ni cy uchwa ły. Te skar gi na ra zie
wy ma ga ją wy ja śnie nia i sko or dy -

no wa nia dzia łań, więc w naj bli ższym
cza sie zor ga ni zu je my spo tka nie,
na któ rym bę dzie my sta ra li się za -
ra dzić za ist nia łej sy tu acji. Wła dze
dziel ni cy ma ją ar gu men ty pro spo -
łecz ne, m.in. o nie wy dol no ści in -
fra struk tu ry – szkół, przed szko li
itd. – i ja je do sko na le ro zu miem
i przyj mu ję, ale te ar gu men ty nie
mo gą być de cy du ją ce w pro ce du -
rze ad mi ni stra cyj nej wy da wa nia
po zwo le nia na bu do wę dla de we -
lo pe ra, je śli je go pro jekt jest
zgod ny z miej sco wym pla nem za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go
– pod su mo wu je wi ce pre zy dent.

– Bia ło łę ka ma w więk szo ści wa -
dli we pla ny za go spo da ro wa nia
uchwa la ne wie le lat te mu – mó wi
Agniesz ka Bo row ska, rad na dziel -

ni cy. – Pla ny te są czę sto ogól ne,
do pre cy zo wywa nie szcze gó łów jest
po trzeb ne, więc tym bar dziej na le -
ży z de we lo pe ra mi roz ma wiać,
przed sta wiać ar gu men ty miesz kań -
ców, ne go cjo wać i sta rać się uzy -
skać jak naj wię cej dla obec nych
i przy szłych bia ło łę czan. Nie ak -
cep tu je my po sta wy za my ka nia
drzwi przed de we lo pe ra mi, któ rzy
po win ni być bar dzo istot ny mi part -
ne ra mi wi ce bur mi strza od po wie -
dzial ne go za in we sty cje. Efekt ta -
kie go po stę po wa nia mo że być ta ki,
że fir my uzy ska ją co chcą w są dzie,
a wów czas miesz kań cy nie otrzy -
ma ją nic oprócz ko lej ne go osie -
dla. I jesz cze za pła ci my od szko do -
wa nia – kon klu du je Bo row ska.

Pod dęb niak: 
Dzia łam zgod nie z pra wem

– Nie do szło do zła ma nia pra -
wa – za pew nia wi ce bur mistrz Ja -
cek Pod dęb niak. – De we lo pe rzy
na roz mo wach w urzę dzie po ja -
wia ją się tyl ko wte dy, je śli nie ma -
ją do stę pu do dro gi pu blicz nej
i pro szą o uru cho mie nie pro ce du -
ry Ze zwo le nia na Re ali za cję In -
we sty cji Dro go wej, wy ni ka ją cej
z tzw. spe cu sta wy dro go wej, dzię -
ki któ rej chcą bu do wać dro gę
do wła snej dział ki, wy własz cza jąc
frag ment nie ru cho mo ści swo je go

są sia da. Pro ce du ra ZRID nie jest
na rzę dziem dla de we lo pe ra, ale
wy łącz nym upraw nie niem sa mo -
rzą du. Na rzę dzie ZRID nie mo że
być wy ko rzy sty wa ne do po pra wy
sy tu acji fi nan so wej firm de we lo -
per skich, a obec nie jest tak, że
de we lo pe rzy ku pu ją dział ki
za gro sze bez do stę pu do dro gi
pu blicz nej i chcą przy po mo cy
ZRID zwięk szyć war tość tych
dzia łek. Je den de we lo per ku pu je
za 1000 zł za metr a in ny za 300.
Cho dzi o spra wie dli wość – pod su -
mo wu je wi ce bur mistrz.

Dom Development: 
Mamy dostęp do Modlińskiej

Ostat nio gło śna sta ła się spra wa
zanegowania pla nów bu do wy
osie dla Dom De ve lop ment na Że -
ra niu. Bia ło łęc ki ra tusz wy ko rzy -
stał fakt, że de we lo per mu si przez
dział kę na le żą cą do mia sta wy ko -
nać wjazd do osie dla od uli cy Ko -
wal czy ka a nie od Mo dliń skiej. 

– My ma my do stęp do dro gi pu -
blicz nej od stro ny uli cy Mo dliń -
skiej, ale plan za go spo da ro wa nia
mó wi, że wy jazd z osie dla ma być
od uli cy Ko wal czy ka – informuje
Ra do sław Bie liń ski, rzecz nik pra -
so wy Dom De ve lop ment. – Z pro -
ce du ry ZRID chce my sko rzy stać,
bo m.in. w trak cie kon sul ta cji spo -

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Deweloper to zło?
� Czy zarząd Białołęki jest wyznawcą nowej „religii” uznającej deweloperów za zło zagrażające mieszkańcom naszej
dzielnicy? Czy wkrótce wszyscy zapłacimy firmom deweloperskim odszkodowania? Trudno to jednoznacznie ocenić, ale
nie ma wątpliwości, że relacje z deweloperami, w tym z największymi, bardzo się ostatnio pogorszyły. Dlaczego?
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łecz nych miesz kań cy są sied nich
osie dli pro si li za rząd dziel ni cy
o re ali za cję ron da, za miast zwy kłe -
go skrzy żo wa nia, któ re prze wi du je
plan za go spo da ro wa nia, a ta ka in -
ge ren cja w plan miej sco wy wy ma -
ga sko rzy sta nia ze spe cu sta wy dro -
go wej. Po nad to po mię dzy na szą
dział ką a uli cą Ko wal czy ka są
dział ki miej skie, nie sta no wią ce
pa sa dro go we go.

– Bu do wa ron da na ul. Ko wal -
czy ka przy wy jeź dzie z dział ki de -
we lo pe ra jest po my słem nie tra -
fio nym, po nie waż uprzy wi le jo wu -
je ruch z dro gi we wnętrz nej
(z osie dla DD – przyp. red). Tam
po trzeb ne jest zwy kłe skrzy żo wa -
nie, zgod nie z za ło że nia mi pla nu
miej sco we go – twierdzi wi ce bur -
mistrz Pod dęb niak.

– Do dat ko wo ra zem z osie dlem
chce my zre ali zo wać plac miej ski,
zie leń ce oraz ście żkę re kre acyj ną,
któ ra po zwo li wszyst kim miesz -

kań com re jo nu uli cy Ko wal czy ka
dojść do Ka na łu Że rań skie go. To
wszyst ko wy ko na my na wła sny
koszt i sprze da my mia stu za 123 zł
brut to – do da je Bie liń ski.

Praw dzi wym 
pro ble mem jest brak szkół

Nie ofi cjal nie wia do mo, że po -
sta wa wi ce bur mi strza wy ni ka wy -
łącz nie z nie wy dol no ści pla có wek
oświa to wych. – Dziś nie mal
wszyst kie szko ły na Bia łołę ce pra -
cu ją na dwie zmia ny, rocz nie
przy by wa nam 20% no wych
uczniów – mó wi Ma rze na Gaw -
kow ska, rzecz nicz ka bia ło łęc kie go
ra tu sza. – W tym re jo nie trwa co
praw da bu do wa szko ły przy ul.
My śli bor skiej, ale z na szych da -
nych wy ni ka, że pla ców ka od ra zu
po jej od da niu do użyt ku w 2017
ro ku bę dzie mia ła peł ne ob ło że -
nie. Do pie ro bu do wa szko ły pod -
sta wo wej przy ul. Świ der skiej po -

pra wi sy tu ację ba zy oświa to wej
w tej czę ści Bia ło łę ki. To jed nak
na stą pi w 2022 ro ku.

– Wła dze dziel ni cy oczy wi ście
ma ją pra wo po wie dzieć: „nie
chce my wię cej miesz kań ców”, ale
mu szą to za pi sać w pla nach za go -
spo da ro wa nia – mó wi przed sta wi -
ciel du że go de we lo pe ra. Do pó ki
obo wią zu ją ta kie a nie in ne pla ny
miej sco we, to nie prze strze ga nie
ich gro zi tym, że de we lo pe rzy za -
żą da ją gi gan tycz nych od szko do -
wań.

– Je śli w miej sco wym pla nie za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go
jest za pla no wa na dro ga pu blicz -
na na te re nie pry wat nym, to wła -
ści ciel dział ki po pierw sze ma
pra wo żą dać wy pła ty od szko do -
wa nia za ob ni że nie war to ści nie -
ru cho mo ści w związ ku z prze zna -
cze niem nie ru cho mo ści pod dro -
gę pu blicz ną, a po dru gie sa mo -
rząd ma obo wią zek wy bu do wa nia
ka żdej za pla no wa nej dro gi w ra -
mach re ali za cji ce lów pu blicz -
nych okre ślo nych w pla nie – ko -
men tu je rzecz nik Dom De ve lop -
ment. – My wy ka zu je my się do -
brą wo lą, re zy gnu je my z na le -
żnych nam od szko do wań i ocze -
ku je my do brej wo li ze stro ny wi -
ce bur mi strza. W przy pad ku ko -
rzy sta nia z pro ce du ry ZRID
prak ty ką w mie ście jest prze ka zy -
wa nie przez de we lo pe rów za rów -
no na kła dów, jak i grun tów
pod dro gi pu blicz ne za sym bo -
licz ną kwo tę. De we lo pe rzy zdej -
mu ją jed no cze śnie z bar ków sa -
mo rzą du obo wią zek re ali za cji ce -
lów pu blicz nych, w tym wy pad ku
obo wiąz ku zbu do wa nia dróg.
Dzia ła my na rzecz do bra pu blicz -
ne go i w in te re sie mia sta, bo
chce my za wła sne pie nią dze zre -

ali zo wać dro gę pu blicz ną
w kształ cie ocze ki wa nym przez
lo kal ną spo łecz ność a wi ce bur -
mistrz wbrew te mu in te re so wi, bo
naraża podatników na
wielomilionowe wydatki –
podsumowuje Bieliński i dodaje,
że re ali za cja dro gi w try bie spe -
cu sta wy po zwala na przy spie sze -
nie re ali za cji in we sty cji o mniej

więcej rok, bo tyle trwa usta no -
wie nie słu żeb no ści dro go wej
w są dzie. Ten rok to jest
oczywiście zysk deweloperów,
dzięki któremu firmy mogą
rezygnować z roszczeń wobec
miasta za zbudowanie dróg. 

– Wbrew te mu, co twier dzą de -
we lo pe rzy, to za rząd dziel ni cy,

po dej mu jąc ta kie dzia ła nia, dzia ła
w in te re sie miesz kań ców i mia sta
– od po wia da wi ce bur mistrz Pod -
dęb niak.

De we lo pe rzy za po wia da ją, że
je śli na Bia ło łę ce bę dą im rzu ca -
ne kło dy pod no gi, to nie zre zy -
gnu ją z żad nych na le żnych im
pie nię dzy za wy rę cza nie mia sta
w bu do wie in fra struk tu ry, a to
mo że ozna czać wie lo mi lio no we
wy dat ki na rzecz ka żde go z więk -
szych de we lo pe rów, a co za tym
idzie – zde cy do wa ne obni że nie
bu dże tu in we sty cyj ne go dziel ni cy
i ja ko ści ży cia na Bia ło łę ce. 

Krzyk rozpaczy?
– Nie ro zu miem po sta wy wi ce -

bur mi strza, ale mam na dzie ję, że
jest to krzyk roz pa czy czło wie ka
od po wie dzial ne go za in we sty cje
w na szej dziel ni cy. Krzyk o zde cy -
do wa nie więk sze pie nię dze
na szko ły, dro gi, par ki i pla ce za -
baw – ko men tu je je den z rad nych.
– I mam na dzie ję, że ten krzyk zo -
sta nie usły sza ny a nie oka że się
ko lej ny wo ła niem na pusz czy. Mo -
że Ja cek Pod dęb niak li czy na to,
że wiel cy de we lo pe rzy wpły ną
na wła dze mia sta i wkrót ce bu dżet
Bia ło łę ki wzro śnie. Mo że? A mo -
że je stem na iw ny... 

(oko)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Nieoficjalnie
wiemy, że władze
dzielnicy doskonale
wiedzą, że deweloper
wygra w sądzie. Liczą
jednak na to, że budowa
opóźni się o rok czy dwa,
a to dla władz oznacza
jedno – większy spokój
przed kolejnymi
wyborami
samorządowymi.

dojście do portu
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Tak Dom
Development chce
zagospodarować
teren między
Modlińską a
Kanałem Żerańskim
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Ar tyst ka za pre zen tu je utwo ry
po cho dzą ce z pły ty „Wszyst ko
Gra”, któ ra swo ją pre mie rę mia ła
w 2013 ro ku. Pod czas fe sti wa lu
So li da ri ty of Arts je den z utwo -
rów po cho dzą cy z te go krą żka pt.
„Wo okies Walk” ar tyst ka wy ko -
na ła ra zem z Bob by McFer ri nem.

Klip, któ ry obiegł ca ły świat
Ur szu la Du dziak to jed na

z naj wy bit niej szych współ cze -
snych wo ka li stek z do rob kiem wy -
kra cza ją cym da le ko po za gra ni ce
na sze go kra ju. Jej utwór pt. „Pa -
paya” pod bił ca ły świat, a po la -

tach od pre mie ry zo stał przy po -
mnia ny tań cem fi li piń skiej ar mii.
Pod czas swo jej ka rie ry wo ka list ka
dzie li ła sce nę z ta ki mi sła wa mi
jak: Her bie Han cock, Sting czy
wspo mnia ny już Bob by McFer rin.
Du dziak pod czas kon cer tów za -
chwy ca nie tyl ko gło sem, ale ta -
kże aneg do ta mi za czerp nię ty mi
ze swo je go ży cia. Ar tyst ka ocza -
ro wu je pu blicz ność po czu ciem
hu mo ru, dy stan sem do co dzien -
no ści, hi sto ria mi o le gen dach
świa to we go jaz zu oraz nie zrów na -
ną ener gią, któ rą ob da rza zgro -
ma dzo ną pu blicz ność.

Wy cho dzę z ro dzi ca mi
Dla tych, któ rzy chcie li by wy -

brać się na kon cert, a nie mo gą
zo sta wić swo ich dzie ci sa mych
w do mu, Bia ło łęc ki Ośro dek Kul -
tu ry ma do brą wia do mość. Pod -
czas Kon cer tu No wo rocz ne go,
w ra mach cy klu „Wy cho dzę z ro -
dzi ca mi”, dzie ciom w wie ku 3–8
lat za pew ni opie kę pod okiem wy -
kwa li fi ko wa nych ani ma to rów.
Licz ba miejsc jest jed nak ogra ni -
czo na. Obo wią zu ją wcze śniej sze
za pi sy pod ad re sem ma ilo wym:
ka sa@bok.waw.pl lub nu me rem
te le fo nu 22 300-48-00 wew. 1.

Kon cert No wo rocz ny – Ur szu la
Du dziak aku stycz nie. 14 stycz -
nia 2017 r., godz. 19:00. Bi le -
ty: 70 zł (nor mal ny) i 50 zł (ulgo -

wy) do na by cia w ka sach BOK
oraz na stro nie www.bok.waw.pl.

Sa la wi do wi sko wa BOK van
Go gha 1.

(ms)

Urszula Dudziak na Tarchominie
� Nowy Rok mieszkańcy Białołęki powitają w wybornym towarzystwie.
Podczas Koncertu Noworocznego, na scenie przy van Gogha, wystąpi
królowa polskiego jazzu Urszula Dudziak.

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać
z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

źródło: W
ikipedia.org/H

enryk K
otow

ski

Tram wa je War szaw skie po in -
for mo wa ły o pod pi sa niu z Cen -
trum Unij nych Pro jek tów Trans -
por to wych umo wy na do fi nan so -
wa nie bu do wy li nii na Ka sprza ka
i Świa to wi da oraz za kup dzie się -
ciu tram wa jów. 114 mln zł z Unii
Eu ro pej skiej po zwo li po kryć
kosz ty nie mal w po ło wie.

Bu do wa od cin ka z Tar cho mi na
do Win ni cy zo sta ła po dzie lo na
na eta py. Na od cin ku mię dzy Me -
hof fe ra a Stru my ko wą trwa obec -

nie roz wie sza nie sie ci trak cyj nej.
Pra ce trwa ją ta kże na plat for mach
przy stan ko wych oraz na skrzy żo -
wa niu Świa to wi da ze Šte fa ni ka.
Uli ca ta na dal jest śle pa dla sa mo -
cho dów skrę ca ją cych z Od kry tej.

Od ci nek do No wo dwo rów po -
wi nien być go to wy w lu tym, ale
nie ofi cjal nie mó wi się, że pra ce
za koń czą się na wet mie siąc wcze -
śniej. Na od ci nek do Win ni cy nie
ogło szo no jesz cze prze tar gu.

(dg)

Są pieniądze
na tramwaj do Winnicy
� Kolejne 2,1 km linii tramwajowej na Światowida
powstanie z pomocą pieniędzy z Brukseli.
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Do Czaj ki wkrót ce do łą czy ko -
lej na in sta la cja. Na prze ciw ko
oczysz czal ni, po dru giej stro nie
uli cy Czy stej Wo dy, po wsta nie
zlew nia ście ków.

– In we sty cja jest zwią za na
z ko niecz no ścią wdro że nia no -
wo cze sne go, eko lo gicz ne go sys -
te mu przyj mo wa nia i kon tro li ja -
ko ści ście ków do wo żo nych – mó -
wi Ro man Bu gaj, rzecz nik
MPWiK. – Bu do wa no wo cze sne -
go i w peł ni her me tycz ne go
punk tu zlew ne go umo żli wi li kwi -
da cję dwóch sta cji zlew nych, ta -
kich jak przy ul. Od lew ni czej 6
i Ja giel loń skiej 65, któ re są po -
wo dem skarg spo łecz no ści lo kal -
nej. Chciał bym pod kre ślić, że
sta cja przy Od lew ni czej nie jest
na szą wła sno ścią. Jest pro wa dzo -
na przez pry wat ne go przed się -
bior cę, a MPWiK jest je dy nie
od bior cą ście ków wpro wa dza -
nych do tej sta cji po przez sieć
ka na li za cyj ną.

Rzecz nik za pew nia, że de cy zja
za pa dła po ana li zie wie lu wa rian -
tów. Brano pod uwa gę m.in.
układ ko mu ni ka cyj ny, skut ki od -
dzia ły wa nia na oto cze nie i kwe -
stie wła sno ści te re nu.

– Pro jek to wa na in sta la cja speł -
nia naj no wo cze śniej sze stan dar dy
tech nicz ne, gwa ran tu ją ce brak
ucią żli wo ści za pa cho wej dla oko li -
cy, a obiekt bę dzie wy po sa żo ny
w roz bu do wa ne sys te my nad zo ru
i kon tro li – za pew nia Bu gaj. – Za -
sto su je my in ny sys tem zrzu tu, któ -

ry nie ma nic wspól ne go z roz wią -
za niem sto so wa nym np.
na ul. Od lew ni czej. Obiekt
przy Od lew ni czej to za da szo na
stud nia ka na li za cyj na, do któ rej
nie czy sto ści zrzu ca ne są przez sto -
ją cy w po bli żu wóz ase ni za cyj ny.
W są siedz twie Czaj ki pla no wa ny
jest obiekt za mknię ty, zher me ty -
zo wa ny, wy po sa żo ny w układ dez -
odo ry za cji po wie trza, au to ma tycz -
nie za my ka ny i wy po sa żo ny w roz -
wią za nia tech nicz ne unie mo żli -
wia ją ce wy do sta wa nie się na ze -
wnątrz za pa chów.

Sta no wi ska zrzu tu nie czy sto ści
bę dą znaj do wać się w za mknię tej
ha li z pod ci śnie niem, po wie trze
od cią ga ne z obiek tu bę dzie kie ro -
wa ne do ukła du dez odo ry za cji,
sta no wi ska zrzu to we bę dą za my -
ka ne opa da ją cy mi szyb ko wro ta -
mi, ko ła szam bia rek my te i de zyn -
fe ko wa ne au to ma tycz nie przed
wy jaz dem za wro ta – MPWiK wy -
li cza roz wią za nia ma ją ce spra wić,

że miesz kań cy Bia ło łę ki nie od -
czu ją są siedz twa zrzut ni.

Szam biar ki teo re tycz nie ma ją do -
cie rać do in sta la cji bez i mien ną uli -
cą, łą czą cą uli ce Mo dliń ską i Czaj ki,
rów no le głą do Przy le sia. To dro ga
tech nicz na, któ rą MPWiK wy bu do -
wa ło ja ko do jazd do oczysz czal ni
ście ków. Na te re nie zlew ni ście ków
po wsta ną miej sca po sto jo we dla
szam bia rek, by nie par ko wa ły one
na oko licz nych uli cach.

– Na ten mo ment w urzę dzie
dziel ni cy nie ma wnio sku o po -
zwo le nie na bu do wę zlew ni ście -
ków, ale z na szych in for ma cji wy -
ni ka, że MPWiK rze czy wi ście ma
ta kie pla ny – mó wi Ma rze na
Gaw kow ska, rzecz nicz ka bia ło łęc -
kie go ra tu sza. – Gdy do sta nie my
do ku men ta cję in we sty cji, uwa żnie
się jej przyj rzy my, szcze gól nie
pod ką tem ucią żli wo ści dla miesz -
kań ców, za sto so wa nej tech no lo gii
i te go, ja ki mi tra sa mi mia ły by do -
je żdżać do zlew ni ob słu gu ją ce ją
po jaz dy. Za rów no za rząd, jak
i rad ni bę dą bacz nie przy glą dać
się te mu te ma to wi.

– Je stem za nie po ko jo ny – przy -
zna je rad ny Fi lip Pelc. – Pa mię -
tam jak wy glą da ły kon sul ta cje
spo łecz ne, a ra czej ich brak,
w spra wie bu do wy oczysz czal ni.
Czaj ka mia ła być no wo cze sna
i bez a wa ryj na, a ca ła oko li ca mia -
ła zo stać ska na li zo wa na. Nie ste ty
jest ina czej. Miesz kań cy Chosz -
czów ki nie chcą ko lej nej fa bry ki
smro du.

– Zda je my so bie spra wę, że te -
mat go spo dar ki od pa da mi ma pra -
wo wzbu dzać kon tro wer sje,
w szcze gól no ści spo łecz no ści za -
miesz ku ją cych są siedz two ta kich
in sta la cji – od po wia da rzecz nik Bu -
gaj. – Na sze do tych cza so we re la cje
ze spo łecz no ścią Bia ło łę ki są
przed mio tem po zy tyw nych do -
świad czeń obu stron w przed mio cie
pra cy ra dy spo łecz nej roz bu do wy
i mo der ni za cji oczysz czal ni ście ków
Czaj ka. Opie ra jąc się na nich je ste -
śmy prze ko na ni, że są one do brą
pod sta wą do opar cia kon struk tyw -
nych roz mów z wła dza mi dziel ni cy
oraz miesz kań ca mi.

(dg)

Zlewnia szamba w Choszczówce?
� Jest Czysta Woda, będzie druga Odlewnicza. MPWiK zamierza zbudować obok Czajki zlewnię ścieków.

Jestem
zaniepokojony
– przyznaje radny Filip
Pelc. – Pamiętam jak
wyglądały konsultacje
społeczne, a raczej ich
brak, w sprawie budowy
oczyszczalni.
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8 grud nia w In ter ne cie po ja wi ła
się pe ty cja au tor stwa le ka rzy Od -
dzia łu Chi rur gicz ne go dla Dzie ci
w Szpi ta lu Bie lań skim, pod któ rą
w cią gu kil ku dni pod pi sa ły dwa
ty sią ce war sza wia ków.

– Zo sta li śmy po in for mo wa ni
przez pa nią dy rek tor Szpi ta la
Bie lań skie go Do ro tę Gał czyń ską -
-Zych o pla nie za mknię cia od -
dzia łu – pi szą au to rzy pe ty cji. –
Pra gnie my po in for mo wać Pań -

stwa, że wią że się to z ogrom ny mi
utrud nie nia mi dla miesz kań ców.
Zaj mu je my się le cze niem pla no -
wym cho rób do ty ka ją cych znacz -
ną część po pu la cji dzie cię cej, ta -
kich jak prze pu kli na, wnę tro stwo,
stu lej ka, zna mio na skór ne i in ne.

Wy ko nu je my ok. 1000 za bie gów
ope ra cyj nych rocz nie, ho spi ta li -
zu je my ok. 1600 pa cjen tów.

19-łó żko wy od dział chi rur gii
dzie cię cej pod kie row nic twem dr
Je rze go Mi cha la ka przyj mu je ma -
łych pa cjen tów nie tyl ko z Bie lan,

ale ta kże Be mo wa, Bia ło łę ki, Le -
gio no wa, Ja błon ny, Cho to mo wa,
i kil ku in nych miej sco wo ści, le żą -

cych na pół noc od War sza wy.
Na przy szły rok pla no wa ne jest
prze nie sie nie od dzia łu do War szaw -
skie go Szpi ta la dla Dzie ci przy Ko -
per ni ka 43 w Śród mie ściu. Jed nym
z ar gu men tów jest ma łe ob ło że nie.
Pod czas gdy Szpi tal Bie lań ski zma -
ga się z nie do bo rem łó żek, śred nie
ob ło że nie Od dzia łu Chi rur gicz ne go
dla Dzie ci to tyl ko 50%.

– Dzia ła nie dy rek cji szpi ta la
jest cał ko wi cie nie od po wie dzial ne
– pi sze rad ny Da niel Pie niek. –
Kil ka ty go dni te mu mie li śmy po -

sie dze nie ko mi sji zdro wia po świę -
co ne przy szło ści szpi ta la i nie by ło
o tym ani sło wa. Nie wy obra żam
so bie, aby od dział, któ ry ist nie je
od 50 lat i w któ rym le cze ni są
naj młod si, miał zo stać za mknię ty.

– Nie zo sta li śmy uprze dze ni
o pla nach prze nie sie nia od dzia łu
– do da je Grze gorz Pie tru czuk,
wi ce bur mistrz Bie lan. – Sia da my
do roz mów na ten te mat.

– To nie za mknię cie, ale prze -
nie sie nie i ra cjo nal na de cy zja –
od po wia da Do ro ta Gał czyń ska -

-Zych, dy rek tor ka Szpi ta la Bie -
lań skie go. – Na na szym Od dzia le
Chi rur gii Dzie cię cej za bie gi są
wy ko ny wa ne u 51% pa cjen tów,
zaś przy Ko per ni ka u 81%. War -
szaw ski Szpi tal dla Dzie ci to su -
per no wo cze sna pla ców ka, prze -

zna czo na tyl ko i wy łącz nie dla
naj młod szych pa cjen tów, po ło żo -
na w pra wie ści słym cen trum War -
sza wy. Są tam dwie prze szklo ne
sa le ope ra cyj ne, a ca ły szpi tal jest
urzą dzo ny z my ślą o dzie ciach.
Na pol skie wa run ki to pla ców ka
ro dem z na stęp ne go stu le cia.

Zgod nie z tzw. ma pą po trzeb
zdro wot nych w na szym wo je -
wódz twie po win no być te raz 150
łó żek na od dzia łach chi rur gii
dzie cię cej, ale jest ich 349. Zda -
niem dy rek tor ki Szpi ta la Bie lań -
skie go wzmac nia nie no wo cze -
snych ośrod ków kosz tem słab -
szych jest roz wią za niem ra cjo nal -
nym, po pra wia ją cym do stęp
do usług me dycz nych i ich po -
ziom. W jej opi nii miesz kań cy
Bie lan wię cej zy ska ją, niż stra cą.

– Bie la ny i Żo li borz to „sta re”
dziel ni ce, ma ją ce ogrom ne za po -

trze bo wa nie na od dzia ły in ter ni -
stycz ne i ge ria trycz ne – mó wi dy -
rek tor ka Gał czyń ska -Zych. – Dzię -
ki prze nie sie niu chi rur gii dzie cię cej
bę dzie my w sta nie wy go spo da ro wać
co naj mniej dzie sięć no wych łó żek
dla od dzia łu in ter ni stycz ne go. We -
dług sza cun ków za po trze bo wa nie
wy no si 130% na szych mo żli wo ści.
Do cho dzi do sy tu acji, w któ rych
bra ku je łó żek dla star szych osób,
pil nie po trze bu ją cych ho spi ta li za cji.

Od dział chi rur gii dzie cię cej zo -
sta nie prze nie sio ny do Śród mie -
ścia praw do po dob nie 1 lu te go.
Pra cu ją cy na Bie la nach le ka rze
bę dą mu sie li for mal nie się zwol -
nić, ale w War szaw skim Szpi ta lu
dla Dzie ci ma ją obie ca ne miej sca
pra cy. Po po łą cze niu przy Ko per -
ni ka bę dą do dys po zy cji łó żka
dla 34 mło dych pa cjen tów.

(dg)

Chirurgia dziecięca znika z Bielan
� Ważny oddział zostanie przeniesiony ze Szpitala Bielańskiego do Śródmieścia. Mieszkańcy protestują.

Podczas
gdy Szpital Bielański
zmaga się z niedoborem
łóżek, średnie obłożenie
Oddziału Chirurgicznego
dla Dzieci to tylko 50%.







Sa mo cho dy je żdżą ce z nad mier -
ną pręd ko ścią to je den z naj więk -
szych pro ble mów War sza wy,
zwłasz cza na „Sta rej Bia ło łę ce”,
gdzie chod ni ki są wy jąt ko wo wą -
skie lub nie ma ich wca le. Jed ną
z dróg, na któ rych kie row cy ma ją
po wa żne pro ble my z prze strze ga -
niem ogra ni cze nia do 50 km/h, jest
ciąg Kla sy ków -Bo ha te rów. O za -
mon to wa nie na dru giej z tych ulic
pro gów zwal nia ją cych od daw na
sta ra ła się rad na Ma rio la Ol szew -
ska, a ta kże ro dzi ce uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 110 i oko licz ni
miesz kań cy. Wresz cie się do cze ka li.

– Pro gi wy spo we po ja wi ły się
w re jo nie przej ścia dla pie szych –
pi sze Za rząd Dróg Miej skich. –
Spo wo du ją one uspo ko je nie ru -

chu po jaz dów w naj bli ższej oko li -
cy szko ły.

…o ile kie row cy bę dą sto so wać
się do prze pi sów i prze je żdżać
po pro gach, a nie po mię dzy ni mi.
Bu do wa na Bo ha te rów peł nych
pro gów zwal nia ją cych, któ rych
nie da się omi nąć środ kiem jezd -
ni, by ła nie mo żli wa ze wzglę du
na kur su ją ce tam tę dy au to bu sy li -
nii 152.

(dg)

Koniec rajdów na Bohaterów?
� Autobusy przejadą bez problemów, samochody
muszą zwolnić. Teoretycznie przed kolejną szkołą będzie
bezpieczniej.

Mo dliń ska to naj bar dziej nie -
bez piecz na uli ca Bia ło łę ki, re gu -
lar nie znaj du ją ca się na po li cyj -
nych li stach „naj gor szych” dróg
w War sza wie. Do grud nia ubie -
głe go ro ku pę dzą cych kie row ców
tem pe ro wał fo to ra dar, usta wio ny
mię dzy skrzy żo wa nia mi z Me hof -
fe ra i Po etów. Je go usta wie nie
po prze dzi ła se ria tra gicz nych wy -
pad ków – w la tach 2009–2011 zgi -
nę ły czte ry oso by. 1 stycz nia 2016
ro ku fo to ra dar zo stał za sło nię ty.
W wy ni ku zmia ny pra wa straż
miej ska stra ci ła upraw nie nia
do usta wia nia ta kich urzą dzeń.

– To po gor szy ło po ziom bez pie -
czeń stwa dro go we go w tym re jo -
nie dziel ni cy – pi sze rad ny Woj -
ciech Tu masz, ape lu ją cy o włą cze -
nie fo to ra da ru przez In spek cję
Trans por tu Dro go we go. – Pro szę
też po now nie roz wa żyć mon taż
po dob ne go urzą dze nia w re jo nie
ul. Dro go wej (Mo dliń ska 223D),
któ ry to frag ment ul. Mo dliń skiej

jest rów nież bar dzo nie bez piecz -
ny dla pie szych.

Pro wa dzo ne na po cząt ku ro ku
roz mo wy mię dzy stra żą miej ską
a ITD za koń czy ły się fia skiem.
Oka za ło się, że prze pro gra mo wa -
nie urzą dzeń na sys tem uży wa ny
przez in ną in sty tu cję jest zbyt
dro gie, więc fo to ra da ry zo sta ły
po pro stu za sło nię te czar ny mi fo -
lio wy mi wor ka mi. Rad ny Tu masz
ma in ny po mysł.

– Fo to ra dar pro po nu ję owi nąć
żół tą fo lią, któ ra z da le ka wy glą -
da ła by tak, jak by w ogó le nie był
za kry ty i tym sa mym dzia łał,
a przez to kie row cy znacz nie czę -
ściej prze strze ga li by do pusz czal -
nej pręd ko ści – pi sze.

We dług po li cyj nych sta ty styk od 1
stycz nia do 30 wrze śnia na Mo dliń -
skiej do szło do ośmiu wy pad ków,
w któ rych ran nych zo sta ło dzie więć
osób. Da ne te nie obej mu ją m.in.
zda rze nia z 2 paź dzier ni ka. Mo to -
cy kli sta po trą cił wów czas pie sze go,

któ ry zmarł w szpi ta lu w wy ni ku
cię żkich ob ra żeń.

Zgod nie z po mia ra mi Za rzą du
Dróg Miej skich z 13 mar ca tyl -
ko 15% po jaz dów prze je żdża ło
obok za sło nię te go fo to ra da ru
z do zwo lo ną pręd ko ścią, któ ra
jest w tym miej scu pod nie sio na
do 60 km/h. Prze cięt ny kie row ca
je chał szyb ciej o 17%, co siód my
– o 33%. Naj szyb ciej ja dą cy te go
dnia sa mo chód po ru szał się
z pręd ko ścią 158 km/h.

(dg)
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Potrzebujemy fotoradarów na Modlińskiej

Czas zdjąć czarną folię?
� Zdaniem jednego z radnych recepta na bezpieczeństwo na Modlińskiej jest
prosta: dwa fotoradary.

Według
policyjnych statystyk
od 1 stycznia do 30
września na Modlińskiej
doszło do ośmiu
wypadków, w których
rannych zostało dziewięć
osób.

źródło: ZD
M

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

EEwwyy  ZZaakkrrzzeewwsskkiieejj,,  rreepprreezzeennttoowwaanneejj  pprrzzeezz  SSttaanniissłłaawwaa  DDeeppoowwsskkiieeggoo, złożony dnia 25 listopada 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowejdn 100 mm oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 mm na dz. nr ew. 22/2, 22/9, 22/8 z
obrębu 4-04-22 przy ul. Podgórnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPoouucczzeenniiee
OOssoobbyy,,  kkttóórree  ssąą  ssttrroonnąą  ppoossttęęppoowwaanniiaa mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału
Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.
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Jak roz wią zać pro blem do jaz du
do cen trum War sza wy z osie dli
Brze zi ny czy Re ga ty, któ rych
miesz kań cy tło czą się w au to bu -
sach na Bia ło łęc kiej i Pło cho ciń -
skiej? Już sześć lat te mu Za rząd
Trans por tu Miej skie go stwier dził,
że naj lep sze po łą cze nie pro wa dzi -
ło by przez bra ku ją cy od ci nek Da -
ni szew skiej, któ rym jeź dzi ły by au -
to bu sy do wo żą ce do li nii tram wa -
jo wej na An no po lu. Kur su ją ca
tam tę dy „czwór ka” po zwa la do -
trzeć do wa żnych punk tów na ma -

pie War sza wy: dwor ca Wi leń skie -
go (20 min), pl. Ban ko we go (28
min) i Cen trum (33 min).

La tem te go ro ku za rząd dziel -
ni cy Bia ło łę ka twier dził, że współ -
pra ca z de we lo pe rem, do któ re go
na le ży te ren pod bu do wę Da ni -
szew skiej, ukła da się do brze i uli -
ca po win na być go to wa do koń ca
ro ku. 24 li sto pa da na Bia ło łę ce
roz po czę ły się kon sul ta cje spo -
łecz ne z ZTM, ale wśród pro po -
zy cji za bra kło no wej li nii, kur su -
ją cej Da ni szew ską.

– Nie otrzy ma li śmy in for ma cji
od urzę du dziel ni cy, do ty czą cej
pla no wa ne go za koń cze nia bu do -
wy uli cy – pi sze dy rek tor ZTM
Wie sław Wi tek. – W związ ku
z tym nie zo sta ły opra co wa ne
pro jek ty zmian w ukła dzie ko mu -
ni ka cyj nym.

– Wy bra li śmy już wy ko naw cę,
któ ry za 1,2 mln zł zbu du je
ul. Da ni szew ską na od cin ku
od Szla chec kiej do Bia ło łęc kiej –

mó wi Ma rze na Gaw kow ska,
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy. –
Pra ce ru szą wcze sną wio sną, jak

tyl ko po zwo lą na to wa run ki at -
mos fe rycz ne. Dro ga ma być go to -
wa do czerw ca. Przy re ali za cji tej
in we sty cji by li śmy uza le żnie ni
od ter mi nu opra co wa nia do ku -
men ta cji przez in we sto ra ze -
wnętrz ne go. Zgod nie z umo wą
za war tą z urzę dem to in we stor
ze wnętrz ny opra co wał do ku men -
ta cję bu dow la ną i uzy skał po zwo -
le nie na bu do wę, ja ko wła ści ciel
grun tu pod dro gą. Do ku men ta cję
wraz z po zwo le niem na bu do wę

otrzy ma li śmy w li sto pa dzie. Pier -
wot nie mia ła do nas tra fić w lip -
cu, ale przy go to wa nie jej się
przed łu ży ło.

Rzecz nicz ka wy ja śnia, że opra -
co wa nie do ku men ta cji wy ma ga ło
od in we sto ra prze pro wa dze nia
do dat ko wych uzgod nień, zwią za -
nych m.in. z pla no wa nym uru cho -
mie niem li nii au to bu so wej. Opóź -
nie nie w pra cach nie po do ba się
rad nej Agniesz ce Bo row skiej.

– Czu ję się oszu ka na i wście kła –
ko men tu je. – Miesz kań cy sta ra li

się o to po łą cze nie od lat. W lip cu
otrzy ma łam od za rzą du dziel ni cy
in for ma cję, że wszyst ko jest
pod kon tro lą i Da ni szew ska ma być
go to wa w grud niu. Sko ro się nie
uda ło, po pro si łam o prze ana li zo wa -
nie pro po zy cji tym cza so we go prze -
jaz du przez Włod ko wi ca i Szla chec -
ką. Bar dzo bym chcia ła, aby wszyst -
kie stro ny sku pi ły się na roz wią za -
niu pro ble mu, a nie szu ka niu ko lej -
nych po wo dów, aby się nie uda ło.

Po mi nię cie te ma tu Da ni szew -
skiej w trwa ją cych kon sul ta cjach

spo łecz nych dzi wi o ty le, że jed na
z oma wia nych pro po zy cji – ko -
rek ta tra sy 527 – jest „uza le żnio -
na od wy bu do wa nia pę tli w re jo -
nie Gro dzi ska w ra mach pla no -
wa nej prze bu do wy Głę boc kiej”.
Je śli tra sa no wej li nii do wo żą cej
do tram wa jów na An no po lu nie
zo sta nie usta lo na już te raz, jej
start mo że się znacz nie opóź nić
z po wo du bra ku wol nych au to bu -
sów. O tym, jak po wa żny jest pro -
blem, świad czy hi sto ria pla no wa -
nej li nii 220, któ ra po łą czy No we
Be mo wo z Okę ciem. Jej uru cho -
mie nie pla no wa no na kwie cień,
ale w za jezd niach wciąż bra ku je
dla niej au to bu sów.

Ko lej nym pro ble mem jest brak
przy stan ków au to bu so wych
i tram wa jo wych na ro gu ul. An -
no pol i Da ni szew skiej. Ca ła li nia
z Że ra nia Wschod nie go na Pra gę
by ła re mon to wa na rok te mu, ale
przy sta nek „Fa ra daya” nie zo stał
prze su nię ty z my ślą o wy god nej
prze siad ce na przy szłość.

(dg)

Ważna ulica opóźniona

Dojazd do tramwaju pod znakiem zapytania
� Brak 450 m ulicy uniemożliwia wygodną przesiadkę do tramwajów mieszkańcom dużej części Białołęki. Budowa Daniszewskiej złapała duże opóźnienie.
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Suk ces Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry przy Van Go gha i „3 po -
koi z kuch nią” przy Głę boc kiej
po ka zu je, że kul tu ra w no wo cze -
snym wy da niu ma się na Bia ło łę -
ce świet nie. Ko lej nym miej scem,
któ re ma szan sę zro bić praw dzi -
wą fu ro rę, jest skrom na ka mie ni -
ca przy Mo dliń skiej 257.

Miesz kań cy uczest ni czą cy
w warsz ta tach, ar ty ści, pa sjo na ci
lo kal nej hi sto rii, or ga ni za cje po -

za rzą do we, mi ło śni cy ksią żki
i ma lar stwa, mło dzi mu zy cy, dzie -
ci – we dług pro jek tu no we go za -
go spo da ro wa nia ka mie ni cy i jej
oto cze nia przy Mo dliń skiej znaj -
dzie się miej sce dla wszyst kich.
Lwią część par te ru zaj mie wie lo -
funk cyj na sa la o po wierzch -
ni 80 m2, w któ rej bę dzie mo żna
or ga ni zo wać spo tka nia, warsz ta ty,
wy kła dy czy kon sul ta cje oraz…
po ka zy fil mo we.

Do dys po zy cji miesz kań ców od -
da ne zo sta nie ta kże pię tro, pod -
da sze i piw ni ca, a na wet nie wiel ki
bal kon i obie ofi cy ny. Po mysł
na ich za go spo da ro wa nie jest nie -
zwy kle ory gi nal ny: w jed nej po -
wsta nie klu bo ka wiar nia, w dru -
giej – warsz tat, wy po sa żo ny m.in.
w na rzę dzia sto lar skie i ma szy ny
do szy cia. Wspól na pra ca nad me -
bla mi z pa let? Za ję cia z wy szy wa -
nia czy warsz ta ty z maj ster ko wa -
nia dla dzie ci? To, jak wy ko rzy sta -
ne zo sta nie cen trum kul tu ry
przy Mo dliń skiej, bę dzie za le żeć
wy łącz nie od po my sło wo ści
miesz kań ców Bia ło łę ki.

100 lat hi sto rii już za na mi
Dwu pię tro wa ka mie ni ca z dwie -

ma ofi cy na mi i ogro dem po cho dzi
z po cząt ku XX wie ku i ma nie zwy -
kle bo ga tą hi sto rię. Pier wot nie na -
le ża ła do To wa rzy stwa Opie ki
nad Ko bie ta mi, a w la tach 30. po -
wstał tu taj Za kład dla Upa dłych
Dziew cząt, pro wa dzo ny przez sa -

ma ry tan ki. Po nad sto mło dych ko -
biet za bra nych wprost z war szaw -
skich ulic oraz ze szpi ta la sta wia ło
tu pierw sze kro ki „na no wej dro -
dze ży cia”.

Pod czas II woj ny świa to wej za -
kon ni ce ukry wa ły Ży dów, uży cza ły
ofi cy ny sto ją cej w ogro dzie
do kon spi ra cji oraz po zwo li ły
na zor ga ni zo wa nie w obo rze skła -
du bro ni od dzia łu Ar mii Kra jo wej.
Od 1942 ro ku dzia łał też kon spi ra -
cyj ny te atr, pro wa dzo ny przez
słyn ne go Le ona Schil le ra. Wy sta -
wia na na prze ło mie 1942 i 1943
ro ku „Pa sto rał ka” ścią gnę ła
na Mo dliń ską ca łą war szaw ską eli -
tę. Wśród wi dzów był mię dzy in ny -
mi ów cze sny woź ny Uni wer sy te tu
War szaw skie go, Cze sław Mi łosz.

W ostat nich la tach za by tek
nisz czał, nie wzbu dzał więk sze go
za in te re so wa nia i po wo li zni kał
z kra jo bra zu Bia ło łę ki, przy tła -
cza ny ha ła sem sa mo cho dów i re -
kla mo wym cha osem Mo dliń skiej.
Do pie ro w lu tym te mat ra to wa nia

ka mie ni cy na brał tem pa: ów cze -
sny bur mistrz Piotr Ja wor ski za -
po wie dział od da nie jej miesz kań -

com, uka za ła się po świę co na za -
byt ko wi ksią żka, prze pro wa dzo no
kon sul ta cje spo łecz ne, a pod czas
prac kon ser wa tor skich od kry to
frag men ty po li chro mii z po cząt -
ku XX wie ku.

(dg)

Nasze nowe centrum

Klubokawiarnia i… warsztat stolarski
� Zabytkowa kamienica przy Modlińskiej 257 zapowiada się na fantastyczne miejsce na mapie Białołęki. Co w niej powstanie?

Dwupiętrowa
kamienica z dwiema
oficynami i ogrodem
pochodzi
z początku XX wieku i ma
niezwykle bogatą historię.
Pierwotnie należała
do Towarzystwa Opieki
nad Kobietami,
a w latach 30. powstał
tutaj Zakład dla Upadłych
Dziewcząt, prowadzony
przez samarytanki.





W efek cie przy le śnej dró żce
w środ ku la su po ra sta ją ce go wy -
dmo we wzgó rza od naj do wa li śmy
sta ry, brą zo wy, drew nia ny krzyż
z na pi sem na ra mio nach „Bo że
bło go sław nam” oraz brzyd ką ta -
blicz ką z dziw nie na pi sa ną da tą

„06 15 1935 „. Krzyż był sta łym
punk tem na tra sie na szych wy cie -
czek i szkol nych lek cji o hi sto rii
Bia ło łę ki.

Pi szę w cza sie prze szłym, po -
nie waż od pół ro ku w le sie zo sta -
ło po nim je dy nie me ta lo we ogro -

dze nie, a sta ry świą tek, prze wró -
co ny przez wiatr, z ini cja ty wy
miesz kań ców na cze le z p. Sta ni -
sła wem Tyt zem, wzmoc nio ny i od -
no wio ny, sta nął na ro gu Ołów ko -
wej i Bo ha te rów, na krań cu po se -
sji na le żą cej do Sióstr Ro dzi ny
Ma ryi w… 90. rocz ni cę przy by cia
zgro ma dze nia na Bia ło łę kę
Dwor ską i za ło że nia tu taj sie ro -
ciń ca. Do brze się sta ło, że uda ło
się krzyż oca lić, bo to wa żny świa -
dek hi sto rii. Świa dek po dwój ny.

„Rano pod Niemcami,
w południe pod Ruskimi”

Po pierw sze – a to za wsze
w cza sie wy cie czek emo cjo no wa ło
chłop ców – utkwi ły w nim licz ne
ku le i odłam ki. Te raz, pie czo ło wi -
cie wy ję te, zna la zły się w szkla nej
szka tu le umiesz czo nej przy krzy -
żu ja ko wy mow ny znak prze cho -
dzą ce go przez Bia ło łę kę pod ko -
niec 1944 ro ku fron tu. Ci, któ rzy

nie da li się wów czas wy sie dlić
i ukry wa li we wła snych do mach,
wspo mi na ją dy na mi kę zmian:
„Ra no by li śmy pod Niem ca mi,
w po łu dnie pod Ru ski mi, a wie -
czo rem znów pod Niem ca -
mi. I ka żdy z nich wo łał: daj cie
jeść! Niem cy ko si li czoł ga mi la sy
i bu rzy li do my. Wów czas znik nę ło
bez pow rot nie wie le cie ka wych
bu dyn ków z koń ca XIX wie ku.
Ta kże tych, któ re sta ły w nie ist -
nie ją cym wów czas le sie na koń cu
uli cy Am ba ras. Po ja wił się on
póź niej, po woj nie, a drze wa po -
za ra sta ły daw ne par ce le i pod mu -
rów ki zruj no wa nych do mów.
Krzyż ta kże ucier piał. Stra cił
wów czas ra mię, któ re uzu peł nio -
no po woj nie.

„9 mi nut ko le ją od War sza wy”
Za sta na wia na to miast miej sce

pier wot ne go usy tu owa nia krzy ża:
na roz le głej, za le sio nej dział ce tuż
pod wy dmo wy mi wzgó rza mi,
z da la od do mostw i ulic. Przy dro -
żne świąt ki wzno szo no w bar dziej
eks po no wa nych miej scach. Co
cie ka we, w le sie wciąż po zo sta ła
ogro dzo na, ce gla na słu po wa ka -
plicz kę de dy ko wa ną Ma ryi, sto ją -
ca kil ka dzie siąt me trów da lej.
Na zwień cze niu spa dzi ste go da -
chu umiesz czo no da tę 1935 ro ku.
Że by roz wi kłać za gad kę, trze ba
się gnąć do przed wo jen nej pra sy.

„Nie ku puj pla cu za nim nie
obej rzysz naj bli ższe go osie dla
pod sto łecz ne go Bia ło łę ka Dwor -
ska! 3 km od gra nic War sza wy, 9
mi nut ko le ją od War sza wy, kil ka -
dzie siąt po cią gów na do bę.
Wkrót ce re gu lar na ko mu ni ka cja
luk su so wy mi au to bu sa mi. Su cha
zdro wa ma low ni cza miej sco wość
czę ścio wo już za bu do wa na. Pięk -
ne la sy so sno we. Prze pro wa dza
się bru ko wa nie ulic i chod ni ków.
Sprze daż par ce li z la sem i bez la -
su” – ogło sze nia mi o ta kiej fan ta -
zyj nej tre ści za chę cał Za rząd
Osie dla Bia ło łę ka Dwor ska i Ró -

żo po le przy uli cy To po lo -
wej 11 m. 81. W la tach 20. i 30.
hra bia Rej par ce lo wał swo je wło -
ści w opar ciu o no wo cze sny
i szcze gó ło wy plan mia sta -ogro -
du, prze wi du ją cy miej sca na bo -
iska, szko ły, ko ściół, ron da, park,
a na wet – jak gło si wieść gmin na
– mia stecz ko fil mo we!

To on ufun do wał oby dwa świąt -
ki, któ re 15 sierp nia 1935 ro ku po -
bło go sła wił sam bi skup w asy ście
miej sco we go du cho wień stwa.
W ka plicz ce umiesz czo no wów czas
po świę co ny w czerw cu 1935 ro ku
(stąd da ta na krzy żu) na Wa we lu
ob raz Mat ki Bo żej Czę sto chow -
skiej, na ma lo wa ny na bla sze przez
J. Kwiat kow skie go. Miał on za pew -
nić miesz kań com Bia ło łę ki Dwor -
skiej opie kę bo żą. Choć prze cho -

dzą cy tu taj w 1944 ro ku front oraz
ku le nie miec kich i so wiec kich ka ra -
bi nów zo sta wi ły trwa łe śla dy na ob -
ra zie, prze trwał on w ka plicz ce po -
nad 70 lat! Nie daw no za stą pio no
go tan det nym oleo dru kiem. Ory gi -
nał zo stał za bra ny przez jed ną z ro -
dzin do re no wa cji. Miej my na dzie -
ję, że wró ci na swo je miej sce.

Skarb!
Rzecz w ca ło ści wy ja śni ła się

na prze ło mie lat 70. i 80. Wów -
czas star si pa ra fia nie po in for mo -
wa li ów cze sne go pro bosz cza
z Płud, księ dza Fran cisz ka Ro gul -
skie go, że ka plicz ka stoi na po se -
sji prze zna czo nej przez Re ja
na bu do wę ko ścio ła. Akt da ro wi -
zny miał być wko pa ny pod ka -
plicz kę. Spra wę pod ję ła Ku ria
Me tro po li tal na War szaw ska.
Oka za ło się, że sto sow na księ ga
wie czy sta spło nę ła. Osta tecz nie
Ko ściół od zy skał za le sio ną dział -
kę o po wierzch ni po nad 6 tys. m2,
któ ra po mo gła ks. Mi ro sła wo wi
Bie law skie mu w wy bu do wa niu
no we go ko ścio ła przy Kla sy ków.
W ten oto spo sób wo la hra bie go
zo sta ła zre ali zo wa na.

Pod no wym krzy żem umiesz -
czo no na gła zie ta bli cę upa mięt -
nia ją cą prze nie sie nie krzy ża. Mo -
wa w nim o wy sta wie niu świąt ka
w 15. rocz ni cę woj ny pol sko -bol -
sze wic kiej. W trak cie roz mów
z naj star szy mi miesz kań ca mi nie
na tkną łem się ni gdy na ten mo -
tyw wznie sie nia krzy ża. Ale do -
brze, że sko ja rzo no te da ty.
Wszak wie lu bia ło łę czan, zwłasz -
cza z Gro dzi ska i Ką tów Gro dzi -
skich, bra ło udział w Cu dzie
nad Wi słą. Nie któ rzy z nich nie
wró ci li…

Ale to już in na hi sto ria.
Bar tło miej Włod kow ski

ku stosz Wir tu al ne go Mu zeum Bia ło łę ki
Fun da cji AVE

Skarb hrabiego Reja
� Pamiętam emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom historycznych wycieczek
po Białołęce zabytkowym amerykańskim schoolbusem, kiedy podczas
ubiegłorocznej Nocy Muzeów około północy i grubo po 2:00 prowadziłem kolejne
grupy do… ciemnego lasu na końcu ul. Ambaras w Białołęce Dworskiej.
Zapowiadałem, że będziemy szukać… skarbu!

tel. 502-280-72014

Pod nowym
krzyżem umieszczono
na głazie tablicę
upamiętniającą
przeniesienie krzyża.
Mowa w nim
o wystawieniu świątka
w 15. rocznicę wojny
polsko-bolszewickiej.
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ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  
oo  wwyyddaanniiuu  ddeeccyyzzjjii

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

PPrreezzyyddeenntt  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,

w dniu 28 listopada 2016 roku, po zakończeniu postępowania wszczętego na
wniosek Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka, działającego z
upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy,  została wydana ddeeccyyzzjjaa  nnrr
448811//22001166//ZZRRIIDD Prezydenta m. st. Warszawy, zzaattwwiieerrddzzaajjąąccaa  pprroojjeekktt
bbuuddoowwllaannyy  ii  uuddzziieellaajjąąccaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj,,
ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  GGeeoommeettrryycczznneejj  ((oobbiieekktt  kkaatteeggoorriiii  XXXXVV))  nnaa
ooddcciinnkkuu  oodd  wwłłąącczzeenniiaa  ww  iissttnniieejjąąccaa  uulliiccęę  ((cczzęęśśćć  ddzziiaałłkkii  nnrr  33//3311  zz  oobbrręębbuu  44--
1166--3388))  ddoo  ggrraanniiccyy  zz  ddzziiaałłkkąą  nnrr  eeww..  33//7755  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388  wwrraazz  zz  bbuuddoowwąą
oośśwwiieettlleenniiaa  ii  ooddwwooddnniieenniiaa,,  

ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  oobbeejjmmuujjąącceejj::
--  bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii  zz  jjeeddnnoossttrroonnnnyymm  cchhooddnniikkiieemm,,  
--  bbuuddoowwęę  ooddwwooddnniieenniiaa  ddoo  ssttuuddnnii  cchhłłoonnnneejj,,    
--  oośśwwiieettlleenniiee,,    
--  wwyycciinnkkęę  ddrrzzeeww  ii  kkrrzzeewwóóww,,  
--  wwddrroożżeenniiee  pprroojjeekkttuu  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu..
IInnwweessttyyccjjaa  ddrrooggoowwaa  rreeaalliizzoowwaannaa  bbęęddzziiee  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  oozznnaacczzoonnyycchh  ww
eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  33//9977,,  33//9988,,  33//9999  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388..    

WW  rraammaacchh  pprrzzeeddmmiioottoowweejj  iinnwweessttyyccjjii  iissttnniieejjee::
--  oobboowwiiąązzeekk  pprrzzeebbuuddoowwyy  uulliiccyy  KKaarrttooggrraaffiicczznneejj  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  oozznnaacczzoonneejj  
ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  33//8877  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388  oorraazz  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  nnrr  11//22  zz
oobbrręębbuu    
44--1166--3399,,  ddoo  kkttóórryycchh    iinnwweessttoorr  ppoossiiaaddaa  pprraawwoo  ddyyssppoonnoowwaanniiaa  nnaa  cceellee
bbuuddoowwllaannee..
--  oobboowwiiąązzeekk  bbuuddoowwyy  ssiieeccii  uuzzbbrroojjeenniiaa  tteerreennuu,,  ttjj..  kkaabbllaa  eenneerrggeettyycczznneeggoo  ddllaa

ppoottrrzzeebb  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliiccyy  GGeeoommeettrryycczznneejj  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  eeww..  nnrr  33//8877  zz
oobbrręębbuu  44--1166--3388,,  
ddoo  kkttóórreejj  iinnwweessttoorr  ppoossiiaaddaa  pprraawwoo  ddyyssppoonnoowwaanniiaa  nnaa  cceellee  bbuuddoowwllaannee..
--  pprrzzeebbuuddoowwaa  zzjjaazzdduu  nnaa  ddzziiaałłkkęę  nnrr  33//3311  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3388..    

PPoouucczzeenniiee
ZZaaiinntteerreessoowwaannyymm  ssttrroonnoomm  pprrzzyyssłłuugguujjee  pprraawwoo  zzaappoozznnaanniiaa  ssiięę  zz  ttrreeśścciiąą
ppoowwyyżżsszzeejj  ddeeccyyzzjjii  ww  UUrrzzęęddzziiee  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  ww  WWyyddzziiaallee  AArrcchhiitteekkttuurryy  ii
BBuuddoowwnniiccttwwaa  ddllaa  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  ((ttaabblliiccaa  ooggłłoosszzeeńń  ww  UUrrzzęęddzziiee  DDzziieellnniiccyy
BBiiaałłoołłęękkaa,,  ppaarrtteerr))..
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. Odwołania należy składać w
Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska197, 03-122 Warszawa Informacje na
temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami dla
Dzielnicy Białołęka pod numerem tel. (22) 51 03 228.
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In sce ni za cja to po wią za nie kil -
ku opo wia dań zna nych i uzna -
nych sa ty ry ków – Eph ra ima Ki -
sho na, Ja nu sza Osę ki i Kor ne la
Ma ku szyń skie go, przed sta wio na
w qu asi ka ba re to wej for mie. Ak -
cja roz gry wa się w mrocz nej piw -
ni cy, gdzie gru pa zde ter mi no wa -
nych mę żczyzn za kła da taj ne sto -
wa rzy sze nie… Au to rzy sztu ki sta -
wia ją swo ich bo ha te rów w ob li czu
ga lo pu ją ce go fe mi ni zmu, wid ma
fi lo zo fii gen der uno szą ce go się
nad cy wi li zo wa nym świa tem i za -
bor czy mi ten den cja mi współ cze -

snych ko biet wspie ra nych przez
wszech obec ną po praw ność po li -
tycz ną. Na pre mie ro we przed sta -
wie nie Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu -
ry za pra sza 7 stycz nia 2017 ro ku
o go dzi nie 19:00 do sa li wi do wi -
sko wej przy ul Głę boc kiej 66.

Pod czas pre mie ry spek ta klu, w ra -
mach cy klu „Wy cho dzę z ro dzi ca mi”,
BOK za pew ni opie kę nad dzieć mi
w wie ku 3–8 lat, licz ba miejsc ogra ni -
czo na. Obo wią zu ją wcze śniej sze za pi -
sy pod ad re sem ma ilo wym: ka -
sa@bok.waw.pl lub nu me rem te le fo -
nu 22 300-48-00 wew. 2.                  (mk)

Mężczyźni schodzą do podziemia
� W Nowy Rok Białołęckie Zagłębie Teatralne wkroczy
premierowym przedstawieniem Kompanii Teatralnej
Mamro, pt. „Sceny z życia” w reżyserii Grzegorza Reszki.
Będzie wesoło i dowcipnie, z feministkami w tle, gdzie
protestujący przeciwko ich postępowaniu mężczyźni
zawiążą tajne stowarzyszenie.

Sty czeń dla mło dych wi dzów
roz pocz nie się 8 stycz nia o go dzi -
nie 11:00 pro jek cją wy jąt ko we go
fil mu pt. „Kró lo wa Śnie gu 2”. Bę -
dzie to ko lej ne spo tka nie z bo ha -
te ra mi naj pięk niej szej ba śni Han -
sa Chri stia na An der se na. Ko lej ny
se ans fil mo wych po ran ków od bę -
dzie się 22 stycz nia. Na ekra nie
obej rzy my opo wieść o ma łym
chłop cu, któ re mu nikt nie wie rzy,
że je go przy ja cie lem, miesz ka ją -
cym w le sie, jest przy po mi na ją cy
smo ka El liott.

Kar na wa ło wy bal
14 i 15 stycz nia dzie ci bę dą

mia ły oka zję do tań ców w rytm
prze bo jo wych pio se nek – cze ka
ich Bal w Kra inie Cza rów! Śla -
dem ty tu ło wej bo ha ter ki Ali cji
dzie ci prze nio są się do świa ta fan -
ta zji, w któ rym cze ka moc za ba wy
i wie le kon kur sów z na gro da mi.
Ba le od bę dą się w dwóch lo ka li -
za cjach: 14 stycz nia o godz. 11:00
w ho lu głów nym BOK
przy ul. van Go gha 1, a dzień póź -
niej na Zie lo nej Bia ło łę ce

przy ul. Głę boc kiej 66. Licz ba
miejsc jest ogra ni czo na.

Sce na Ma łe go Wi dza
Ty dzień póź niej (21 i 22 stycz -

nia) na bia ło łęc kich de skach te -
atral nych wy sta wio ne zo sta ną ko -
lej ne przed sta wie nia pre zen to wa -
ne w ra mach cy klu „Sce na Ma łe -
go Wi dza”. W so bo tę na sce nie
van Go gha za go ści „Kra wiec Ni -
tecz ka”, w nie dzie lę Sce na Ma łe -
go Wi dza prze nie sie się do BOK
przy ul. Głę boc kiej 66. Opar te
na ksią żce Ma rii Ko nop nic kiej
przed sta wie nie pt. „Szkol ne przy -
go dy Pim pu sia Sa deł ko” za pre -
zen tu je Te atr Itak za gra my.

Oba spek ta kle roz po czy na ją się
o godz. 11:00. Po za koń cze niu od -
bę dą się go dzin ne ani ma cje pn.
„Za ba wy z te atrem”. Licz ba miejsc
ogra ni czo na, obo wią zu ją za pi sy.

Bi le ty na wszyst kie dzie cię ce
wy da rze nia mo żna na być w ka -
sach BOK lub na stro nie
www.bok.waw.pl.

(mk)

Styczeń na Białołęce należy do dzieci
� Teatralne przedstawienia w ramach Sceny Małego Widza, atrakcyjne poranki
filmowe no i oczywiście, jak przystało na styczeń, Bal Karnawałowy, to repertuarowe
propozycje, które dla najmłodszych przygotował w styczniu Białołęcki Ośrodek Kultury.

źródło: F
B

 B
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176 to je dy na li nia au to bu so wa,
łą czą ca Chosz czów kę, Bia ło łę kę
Dwor ską i Mar ce lin z sie cią tram -
wa jo wą. Po nie waż du ża część pa sa -
że rów prze sia da się na przy stan ku
„Bu dow la na” do li nii 1, 3, 4 lub 25,
Za rząd Trans por tu Miej skie go re -
gu lar nie pro po nu je skró ce nie tra sy
i zwięk sze nie czę sto tli wo ści.
Po ostat nich kon sul ta cjach spo łecz -
nych, któ re od by ły się w stycz niu
ubie głe go ro ku, ZTM po zo sta -

wił 176 na obec nej tra sie. Po wo dem
by ły pro te sty pa sa że rów, ko rzy sta ją -
cych z bez po śred nie go po łą cze nia
z No wą Pra gą, a naj czę ściej po wta -
rza nym ar gu men tem był do jazd bez
prze siad ki do przy chod ni przy Dą -
browsz cza ków. Obec nie au to bu sy
kur su ją ca co 20 min w go dzi nach
szczy tu i co pół go dzi ny po za szczy -
tem oraz w week en dy. Zda niem
wie lu miesz kań ców to za rzad ko,
a ZTM po dej mu je te mat.

– Ak tu al na, dłu ga tra sa na Pra gę
ne ga tyw nie wpły wa na punk tu al -
ność i re gu lar ność kur so wa nia
– pi sze ZTM. – Wy stę pu ją ce
utrud nie nia dro go we po wo du ją, że
czas pod ró ży jest zmien ny i w go -
dzi nach szczy tu, czy li wte dy kie dy
z ko mu ni ka cji miej skiej ko rzy sta
naj wię cej miesz kań ców, au to bu sy
kur su ją znacz nie opóź nio ne.

No wa pro po zy cja za kła da,
że 176 skrę ca ło by w le wo na skrzy -

żo wa niu Wy soc kie go z Mat ki Te -
re sy i tam wła śnie znaj do wa ła by
się pę tla. Pa sa że ro wie prze sia da ją -
cy się do tram wa jów nie mu sie li by
prze cho dzić na in ny przy sta nek,
ale mie li za pew nio ną prze siad kę
„drzwi w drzwi”. W dro dze po -
wrot nej au to bu sy wra ca ły by
na Wy soc kie go uli ca mi Mat ki Te -
re sy, Rem bie liń ską i Bart ni czą.
Czę sto tli wość kur sów wy no si ła -
by 10 min w szczy cie po ran nym, 12
min w szczy cie po po łu dnio wym
i 20 min po za szczy tem oraz
w week en dy, a ZTM nie mu siał by
prze su wać au to bu sów z in nej li nii
– wy ko rzy sta ne zo sta ły by te sa me
wo zy, co dziś. Dzię ki te mu 176 sta -
ło by się pew nym po łą cze niem ze
sta cją SKM -ki w Płu dach i li nia mi
tram wa jo wy mi.

Po mysł ZTM z pew no ścią nie
spodo ba się oso bom, któ re wo lą
po świę cić nie co cza su na sta nie
w kor ku, by do je chać na No wą
Pra gę bez po śred nio. Po ja wia ją się
ta kże in ne gło sy. Jesz cze
przed ogło sze niem kon sul ta cji
spo łecz nych ro dzi ce uczniów ze
szko ły pod sta wo wej przy Bo ha te -
rów i gim na zjum przy Przy tul nej
za czę li zbie rać pod pi sy pod pe ty -
cją o do ło że nie po po łu dnio we go
kur su na obec nej tra sie, by uła -
twić dzie ciom po wrót do do mów.

Choć pro blem czę ścio wo roz wią -
za ło by in ne roz ło że nie go dzin
lek cyj nych i dzwon ków a do dat -
ko wy kurs ozna czał by za bra nie
jed ne go au to bu su z in nej li nii,
miesz kań cy są zde ter mi no wa ni.

– Nie in te re su je mnie, czy ktoś
in ny stra ci au to bus – mó wi Mag -
da le na Dzie rzyk, au tor ka pe ty cji.
– Na sze dzie ci cho dzą do szko ły
po 3 km na pie cho tę, bo au to bus
kur su je co pół go dzi ny. Idą uli ca -
mi bez oświe tle nia i chod ni ka.
Nam też coś się na le ży.

O li nii 176 chce roz ma wiać ta -
kże sto wa rzy sze nie Ra zem dla
Bia ło łę ki. Pro po zy cja rad nych
i ak ty wi stów to przed łu że nie tra sy
do dwor ca Wi leń skie go. Pod czas
po przed nich kon sul ta cji po mysł
ten po par ło po nad pół ty sią ca
osób. ZTM od po wie dział wów -
czas, że wy sła nie 176 w re jon za -
kor ko wa ne go pl. Wi leń skie go
ozna cza ło by jesz cze więk sze pro -
ble my z punk tu al no ścią, niż wy -
stę pu ją ce na tra sie do pl. Hal le ra.

Co 10 mi nut na Bród no czy
co 20 na Pra gę? ZTM za pra sza
na spo tka nie warsz ta to we 11
stycz nia (godz. 15.00–21.00)
w Szko le Pod sta wo wej nr 110
przy ul. Bo ha te rów 41.

(dg)

176 pojedzie częściej?

Inni stracą? Nam też się należy
� Co 10 minut na Bródno czy co 20 na Pragę? Wraca dyskusja o linii 176.

źródło: w
arszaw

a.w
ikia.com
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·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

·Przyłącza wodno-kanalizacyjne, firma Pat-Kop
Witam zajmujemy się kompleksowym
wykonaniem przyłączy wody i kanalizacji.
Załatwiamy wszystkie formalności
w wodociągach. Zadzwoń a przyjedziemy wycenić
przyłącze 793 – 616-012. Adam

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

BUDOWLANE
·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

·Malarz Remonty 8356618 502255424

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

·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27

·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

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

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·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

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 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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

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

NAUKA
·Lekcje fortepian keyboard 502-935-459

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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

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

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl






