
„Odzyskać jak najwięcej auto-
busów z linii dublujących tramwaj
na Nowodwory i wysłać je
na wschodnią Białołękę” – takie
były założenia projektu, który Za-
rząd Transportu Miejskiego przy-
gotował w listopadzie. Następnie
pomysły zostały poddane konsul-
tacjom społecznym. W 100-ty-
sięcznej dzielnicy o komunikacji
miejskiej zechciało porozmawiać
tylko kilkaset osób, ale – jeśli nie
liczyć spotkania w ratuszu – kon-
sultacje przebiegały w wyjątkowo
dobrej atmosferze. Oto ich wyniki.

Nowodwory przesiadają się
na szyny

Linia 2 zostanie przedłużona
o dwa przystanki najprawdopo-
dobniej 27 lutego, czyli natych-

miast po feriach. Częstotliwość jej
kursowania wyniesie 4 min w go-
dzinach szczytu, 6 min poza szczy-
tem i 7–8 min w weekend. Na od-
cinku między Tarchominem Ko-
ścielnym a Młocinami „dwójka”
będzie wzmocniona dodatkowymi
składami, dzięki czemu w godzi-
nach szczytu tramwaj z Tarchomi-
na do metra będzie odjeżdżać
co 2–4 min.

W związku z uruchomieniem
nowego odcinka linii tramwajo-
wej z ulic znikną autobusy linii E-
-8 i 101. Odzyskane dzięki temu
autobusy pozwolą poprawić roz-
kład np. 509, ale docelowo trafią
na Zieloną Białołękę.

Przedłużenie „dwójki” oznacza
także zniknięcie 314. Podczas
konsultacji w obronie linii wypo-

wiedziała się minimalna liczba
osób, więc ZTM zdecydował o jej
zastąpieniu na ciągu Odkryta-No-
wodworska-Świderska przez 518.

516 pojedzie częściej: co 10 min
w szczycie, co 15 poza nim i co 20
min w weekend. Zwiększona zo-
stanie także częstotliwość 211 –
na pełnej trasie autobus podje-

dzie na przystanek co 10 min
w szczycie, co 15 min poza nim
i co 20 min weekend. Trasy obu li-
nii zostaną bez zmian.

511 zostaje
Propozycja ZTM zakładała za-

stąpienie linii 511 zwykłym auto-
busem 101, zatrzymującym się
na żądanie na wszystkich przy-
stankach. Tak się nie stanie.
W wyniku konsultacji pomysł tra-
fił do kosza, co oznacza – cieka-
wostka dla miłośników komuni-
kacji miejskiej – zniknięcie nume-
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Komunikacja na nowo
� Znamy już ostateczny projekt nowych tras i rozkładów
autobusów. Niektóre zmiany wejdą w życie… za półtora roku.

dokończenie na stronie 2

W związku
z uruchomieniem
nowego odcinka linii
tramwajowej z ulic znikną
autobusy linii E-8 i 101.
Odzyskane dzięki temu
autobusy pozwolą
poprawić rozkład np. 509,
ale docelowo trafią
na Zieloną Białołękę.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

ru z Tar cho mi na nu me ru 101,
zwią za ne go z osie dlem od 1985
ro ku.

Zie lo na Bia ło łę ka cze ka
na Głę boc ką

Pro po zy cja wy pro sto wa nia li -
nii 120 na Głę boc kiej spo tka ło się
z cie płym przy ję ciem więk szo ści,
ale sprze ci wem miesz kań ców Le -
wan do wa. ZTM zde cy do wał się
wy pro sto wać li nię, na Le wan dów
wy sy ła jąc in ny au to bus. We dług
sza cun ków czas do jaz du z pół noc -
nej Bia ło łę ki na Pra gę skró ci się
o 5 min.

132 i 134 po ja dą na Ma ry mont,
do sta rej li nii me tra. 132 bę dzie
ob słu gi wać Głę boc ką, zaś 134 –
Ko biał kę, Zdziar ską i Ostródz ką.

Li nia zo sta nie też wy co fa na
z Bród na i po je dzie na Ma ry mont
pro sto tra są S8 i mo stem Gro ta -
-Ro wec kie go.

527 zo sta nie skie ro wa ne na tra -
sę z Gro dzi ska przez Ką ty Gro -
dzi skie, Be ren so na, Skarb ka
z Gór, Je sien nych Li ści, Głę boc ką
i Win cen te go. Czę sto tli wość kur -

so wa nia wy nie sie 5 min w szczy cie
po ran nym, 7–8 min w szczy cie po -
po łu dnio wym, 15 min po za szczy -
tem i 20 min w week end.

E -7 bę dzie prze kształ co ne w li -
nię przy spie szo ną kur su ją cą
w obu kie run kach i przez ca ły ty -
dzień na tra sie Gro dzisk – Głę -
boc ka – Be ren so na – Oknic ka –
Le wan dów – Głę boc ka – S8 – al.

Pił sud skie go – Ra dzy miń ska – al.
„So li dar no ści” – Dw. Wi leń ski.

Au to bu sy bę dą od je żdżać co 10
min w szczy cie po ran nym, co 12
min w szczy cie po po łu dnio wym
i co 20 min po za szczy tem
i w week end. Zmia na nu me ru nie
bę dzie ozna czać do da wa nia przy -
stan ków, ale ma słu żyć upo rząd -
ko wa niu nu me ra cji.

E -9 sta nie się li nią okrę żną, je -
żdżą cą z Ma ry mon tu przez S8,
Głę boc ką, Je sien nych Li ści,
Skarb ka z Gór, Be ren so na,

Ostródz ką i S8 z po wro tem
na Ma ry mont. Nie zmie ni się czę -
sto tli wość kur sów.

ZTM pla nu je też po łą cze nie
osie dla Re ga ty z… tram wa ja mi
na Że ra niu Wschod nim. Li nia 334
po je dzie uli ca mi Ko biał ka, Moch -
tyń ską, Ostródz ką, Ju ran da ze Spy -
cho wa, Bia ło łęc ką, Da ni szew ską
i An no po lem. Bę dzie to oczy wi ście
mo żli we po za koń cze niu bu do wy
Da ni szew skiej i bu do wie za wrot ki
dla au to bu sów na Że ra niu Wschod -
nim. Czę sto tli wość wy nie sie 20 min
w szczy cie i 30 min po za nim.

Zmia ny tras 120, 132, 134, 527,
E -7 i E -9 zo sta ną wpro wa dzo ne
do pie ro w dru giej po ło wie przy -
szłe go ro ku, po prze bu do wie Głę -
boc kiej i bu do wie no wej pę tli
na Gro dzi sku.

Zmiany też w środkowej
Białołęce

Na uru cho mie nie cze ka no wa
li nia 214, któ ra po łą czy Tar cho -
min z Der ba mi. Raz na pół go dzi -
ny au to bus po je dzie z pę tli
na Świę to sław skie go przez Świ -
der ską, Po ra jów, My śli bor ską,
Świa to wi da, Mo dliń ską, S8, Wy -
soc kie go, Ba zy liań ską, Kon dra to -
wi cza, Ła bi szyń ską, S8, Ostródz -
ką, Be ren so na, Oknic ką i Le wan -
dów na Gro dzisk.

ZTM za jął się też te ma tem 152
i ko mu ni ka cji miej skiej na Cie -
ślew skich. Choć da ta prze bu do wy
tej uli cy nie jest jesz cze zna na, za -
pla no wa no już przed łu że nie 152.
Li nia po je dzie da lej Bia ło łęc ką,
He ma ra, Ostródz ką, Be ren so na
i Skarb ka z Gór na Der by. Na ca łej
tra sie kur sy bę dą od by wać się
co 20 min w szczy cie i 30 min po za
nim, zaś na od cin ku z Tar cho mi na
do Bia ło łę ki Dwor skiej – co 10 min
w szczy cie i co 15 min po za nim.

Nie zmieni się trasa ani
rozkład jady 176

518 wra ca na pl. Trzech Krzy ży
Au to bu sy 518 na dal bę dą do je -

żdżać do Śród mie ścia, choć zmie -
ni się ich pę tla. Od skrzy żo wa nia
No we go Świa tu ze Świę to krzy -
ską 518 po je dzie na pl. Trzech
Krzy ży. Wy co fa nie ze Świę to krzy -
skiej i Dwor ca Cen tral ne go oraz
prze su nię cie na No wy Świat i pl.
Trzech Krzy ży to pró ba nada nia
au to bu som więk szość punk tu al -
no ści. Li nię cze ka ta kże ko rek ta
tra sy na No wo dwo rach. Au to bu sy
po ja dą te raz uli ca mi Or do nów ny,
Od kry tą, No wo dwor ską, Me hof -
fe ra i Świ der ską.

Tra sy 705 i 735 po zo sta ną bez
zmian.

(dg)
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je -
dy nie ja ko płat ni ków skła dek.
Kie dy ubez pie czo ne mu lub po -
szko do wa ne mu w wy pad ku na -
le ży za pła cić od szko do wa nie,
za czy na się pro blem. Ubez pie -
czy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wy pła cić ani gro sza…

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

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

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

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

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

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła -
tę pie nię dzy na rzecz człon ków
ro dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 667 292 145

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!
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W okre sie zi mo wym, gdy
na dwo rze pa nu ją bar dzo ni skie
tem pe ra tu ry, nie wie le osób ma
ocho tę na spa ce ry. Sta ją się one
jed nak obo wiąz kiem, gdy pod opie -
ką ma my czwo ro no żne go przy ja -
cie la. Pies, bez wzglę du na po go dę
i nasz hu mor, mu si zo stać wy pro -
wa dzo ny, aby mógł za ła twić swo je
po trze by fi zjo lo gicz ne. Oka zu je, że
nie któ rzy wła ści cie le wy my śli li wy -
god ne wyj ście z tej sy tu acji.

Pies wyje na balkonie, co
robić?

Na Fa ce bo oku po ja wił się wpis
pew nej miesz kan ki Bia ło łę ki, któ -
ra by ła obu rzo na nie od po wie -

dzial nym – w jej oce nie – za cho -
wa niem swo jej są siad ki.

– W blo ku nr 12B przy ul. Pa -
słęc kiej ktoś za my ka psa na bal -
ko nie. Ja go sły szę od godz. 12.
Roz pacz li wie szcze ka… We zwa li -
śmy po li cję, bo straż miej ska nie
chcia ła przy je chać. Cze ka my co
bę dzie da lej. Czy ktoś zna lu dzi,
któ rzy tak po stę pu ją ze swo im
psem w zi mie? Bo ję się o te go
psia ka – opi su je miesz kan ka.

Po in ter wen cji po li cji oka za ło
się, że są siad ka wy sta wi ła swo je go
zwie rza ka na bal kon, aby ten…
mógł się prze wie trzyć. Jak po dob -
no twier dzi ła wła ści ciel ka psa, zo -
sta wi ła go tam tyl ko na chwi lę,

jed nak we dług au tor ki wpi su
„mu sia ła być w do mu, bo pies zo -
stał wpusz czo ny od ra zu
do miesz ka nia”.

Pod wpi sem roz pę ta ła się bu -
rza. – Za mknął bym ba bę na ca łą
noc na bal ko nie, niech wie trzy
umysł. – To ko lej ny do wód na to,
że po sia da nie psów trze ba re gla -
men to wać. Na co ko mu pies, jak
mu wła ści ciel nie po tra fi opie ki
za pew nić, an ga żo wa ni są są sie dzi
i słu żby.

Zna leź li się i ta cy, któ rzy w zi -
mo wym „wie trze niu” zwie rzę cia
nie wi dzą ni cze go nie wła ści we go.
– Ma prze cież fu tro, któ re chro ni
je przed zim nem. – Wi dzie li ście

kie dyś za mar z nię te go psa? Tak
tyl ko py tam. Prze cież bez pań skich
bie ga ją ty sią ce w ca łej Pol sce.

Pies nie jest przy zwy cza jo ny
do zim na?

Mar cin Tom czak, le karz we te -
ry na rii w jed nej z war szaw skich
kli nik, mó wi bez ogró dek: zo sta -
wia jąc do mo we go psa na bal ko -
nie, ro bi my mu krzyw dę.

– Ta ka sy tu acja nie wie le ró żni
się od trzy ma nia psa na łań cu chu
przy bu dzie. Tam zwie rzę ta kże
ma ogra ni czo ną po wierzch nię.
Ale je śli już zo sta je na bal ko nie,
to mu si mieć miej sce, gdzie w ka -
żdej chwi li mo że się ogrzać. Pies
mo że wy trzy mać ogrom ny mróz
na dwo rze, więk szość psów
na wsiach spę dza prze cież czas
głów nie na ze wnątrz. To jed nak
kwe stia przy zwy cza je nia i do bre -
go odży wia nia. Za my ka nie psa,
któ ry nie jest do te go przy zwy cza -
jo ny, na cia snym bal ko nie, bez
mo żli wo ści scho wa nia się, jest
nie do pusz czal ne – ko men tu je
Mar cin Tom czak.

Straż: to znę ca nie
Nie ste ty, zda rza ją się też ta kie

sy tu acje, że pod nie obec ność wła -
ści cie li zwie rzę jest za mknię te
na bal ko nie na wet na kil ka go -
dzin. Są sie dzi, sły sząc do no śne
uja da nie psa, czę sto in for mu ją
o tym straż miej ską.

– I do brze, po nie waż ta ki czyn
jest już uzna wa ny za znę ca nie się
nad zwie rzę ciem. W Usta wie
o ochro nie zwie rząt jest wska za ne
wprost, że wy sta wia nie zwie rzę cia
do mo we go lub go spo dar skie go
na dzia ła nie wa run ków at mos fe -
rycz nych, któ re za gra ża ją je go
zdro wiu lub ży ciu, jest znę ca niem
się nad zwie rzę ta mi. Przy po mi -
nam rów nież, że znę ca nie się
nad zwie rzę ta mi jest prze stęp -
stwem – ko men tu je Ka ta rzy na
Do bro wol ska ze stra ży miej skiej.

We dług sta ty styk war szaw skiej
stra ży, naj wię cej ze szło rocz nych
in ter wen cji do ty czą cych zwie rząt
po le ga ło na po mo cy wła śnie
psom. W sa mym 2016 ro ku by ło
to aż 2890 przy pad ków.

Klau dia Lesz czyń ska

Pies wyje, zamknięty na balkonie. „Ma przecież futro”
� Niektórzy właściciele psów wymyślili dosyć kontrowersyjną alternatywę dla spacerów z czworonożnymi
przyjaciółmi. Świeżego powietrza zwierzęta zażywają na balkonach.
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– Wkrót ce mi nie rok Pa ni bur -
mi strzo wa nia na Bia ło łę ce. Czy
przej ście ze spo koj nych Bie lan
by ło szo kiem?

– Po wiem dy plo ma tycz nie – ła -
two nie jest. Ostat ni rok to był
wy jąt ko wo in ten syw ny czas. Bia -
ło łę ka, z jej nie spo ty ka nym w ska -
li nie tyl ko War sza wy, ale też Pol -
ski, roz wo jem, wy ma ga ogrom -
nych na kła dów fi nan so wych,
spraw ne go za rzą dza nia, umie jęt -
ne go dia lo gu z miesz kań ca mi
i wy jąt ko wo in ten syw ne go za bie -
ga nia o wciąż no we in we sty cje.

– Ostat nio do cho dzą do nas sy -
gna ły, że są po wa żne pro ble my
na bu do wach szkół. Czy po win ni -
śmy się nie po ko ić?

– Przy ta kiej ska li in we sty cji
oczy wi ste jest, że i ska la pro ble -
mów jest więk sza. W bu dże cie
dziel ni cy na ten rok jest bli sko 60
du żych in we sty cji. Je śli do li czy my
do te go wszyst kie za pla no wa ne
re mon ty, ta licz ba się po dwoi.
Ma my wię cej pla ców bu dów niż
kil ka dziel nic ra zem wzię tych. To
ogrom ny wy si łek dla urzę du, aby
pra wi dło wo przy go to wać i do pil -
no wać re ali za cji wszyst kich in we -
sty cji. Jak tyl ko po go da po zwo li,
pla nu je my ru szyć z pra ca mi
na bu do wie uli cy Da ni szew skiej
i wy star to wać z bu do wą mo stu
i ron da przy ul. Zdziar skiej i Ką ty
Gro dzi skie, wkrót ce roz pocz nie
się prze bu do wa ukła du dro go we -
go przy no wych szko łach, po wsta -
nie no wy te ren re kre acyj no -spor -
to wy przy ul. Dłu go rzecz nej, tyl ko
z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go w tym
ro ku zre ali zu je my aż 25 pro jek -
tów in we sty cyj nych, m.in. w re jo -
nie ul. Świa to wi da i Ste fa ni ka po -
wsta nie ko lej ne miej sce re kre acji.

A co do spraw no ści w re ali za cji
in we sty cji – nie chcę się li cy to wać,
ale np. na sze dziel ni co we in we sty cje
dro go we są pro wa dzo ne w eks pre -
so wym tem pie w po rów na niu z re -
ali zo wa ny mi przez in ne jed nost ki.
By przy spie szyć pro ce du rę przy go -

to wa nia prac, gdzie tyl ko mo żna
pro wa dzi my ró żne eta py rów no le -
gle. To praw dzi wa ekwi li bry sty ka,
ale ka żdy „za osz czę dzo ny” ty dzień
to mo żli wość wy star to wa nia szyb -
ciej z bu do wą, a w kon se kwen cji
wcze śniej sze od da nie dro gi, chod ni -
ka czy oświe tle nia do użyt ku.

– Wąt pli wo ści do ty czy ły przede
wszyst kim in we sty cji oświa to -
wych. Ma my sy gna ły, że bar dzo
źle jest na bu do wie szko ły
przy Wa rzel ni czej.

– W tej chwi li w fa zie bu do wy
jest dzie więć obiek tów – dwie
szko ły (My śli bor ska, Wa rzel ni -
cza), czte ry przed szko la (My śli -
bor ska, Ce ra micz na, Głę boc ka,
Je sien nych Li ści – przed szko le
z od dzia ła mi żłob ka) i trzy żłob ki
(Od kry ta, Tru skaw ko wa, Krzy -
żów ki). Bu do wa wszyst kich żłob -
ków prze bie ga bar dzo spraw nie
i ter mi no wo, po dob nie trzech
przed szko li. Pra ce przy bu do wie
przed szko la przy ul. My śli bor skiej
ma ją nie wiel kie opóź nie nie
wzglę dem har mo no gra mu. Szko ła
przy ul. My śli bor skiej jest pra wie
w har mo no gra mie – je śli mó wi my
tu o ja kimś po śli zgu, to bar dzo
nie wiel kim. Naj wię cej si wych wło -
sów kosz tu je mnie kom pleks
szkol ny przy ul. Wa rzel ni czej. To
bar dzo du ża szko ła, a wy ko naw ca
zo stał wy bra ny w dru gim prze tar -
gu, czy li od po cząt ku by ło ma ło
cza su na bu do wę.

Za zna czam, że wciąż mo żli we
jest zbu do wa nie wszyst kich re ali -
zo wa nych obiek tów oświa to wych
przed roz po czę ciem no we go ro ku
szkol ne go pod wa run kiem pro wa -
dze nia in ten syw nych prac. Stan
za awan so wa nia ro bót wska zu je,
że bu dyn ki mo gą zo stać otwar te 1
wrze śnia i ge ne ral ny wy ko naw ca
ca ły czas za pew nia nas, że te go
ter mi nu do trzy ma. Na to miast
nie po ko ją nas je go pro ble my fi -
nan so we. Pierw szy mi sy gna ła mi
o kło po tach by ły zgło sze nia pod -
wy ko naw ców o bra ku za pła ty

za wy ko na ne pra ce. Gdy tyl ko do -
tar ły do nas te in for ma cje, po ro -
zu mie li śmy się z głów nym wy ko -
naw cą i pie nią dze za re ali za cję
po szcze gól nych prac za czę li śmy
wy pła cać bez po śred nio pod wy ko -
naw com zgło szo nym przez ge ne -
ral ne go wy ko naw cę. Dzię ki te mu
pod wy ko naw cy nie ze szli z bu do -
wy i pra ce są kon ty nu owa ne.

Nie po ko ją ce in for ma cje na te mat
re ali za cji po dob nych in we sty cji
przez te go wy ko naw cę do cie ra ją
do nas ta kże od in nych sa mo rzą -
dów. Na przy kład przed szko le
w Zie lon ce, któ re mia ło być go to we
w sierp niu 2016 ro ku, wciąż nie zo -
sta ło od da ne do użyt ku. To mar twi
nas bar dziej niż stan za awan so wa -
nia prac u nas, bo jesz cze raz pod -
kre ślam – ten po zwa la wciąż na od -
da nie bu dyn ków na 1 wrze śnia, je śli
pra ce bę dą pro wa dzo ne in ten syw -
nie. Do brą in for ma cją na to miast
jest fakt, że wy ko naw ca przy spie szył
z pra ca mi. Mi mo zi my, ro bot ni cy
ca ły czas są na bu do wach.

– Miesz kań cy pod ko niec ubie -
głe go ro ku ob ser wo wa li prze sto je

na bu do wach. Ja kie mo żli wo ści
dzia ła nia ma dziel ni ca, gdy wy ko -
naw ca nie wy wią zu je się z har mo -
no gra mu prac?

– Je śli in we sty cje zo sta ną od da -
ne po ter mi nie wska za nym
w umo wie, to wy ko naw ca za pła ci
ogrom ne ka ry umow ne, choć to
oczy wi ście mar na po cie cha, bo te
obiek ty są po trzeb ne „na wczo -
raj”. Wi ce bur mistrz Ja cek Pod -
dęb niak, któ ry bez po śred nio nad -
zo ru je in we sty cje w na szej dziel ni -
cy, sta je na gło wie, że by je „po py -
chać do przo du”. Pro szę mi wie -
rzyć, że roz mo wy z wy ko naw ca mi
nie są ła twe. A trze ba pa mię tać,
że in we sty cja sa mo rzą do wa, re ali -
zo wa na zgod nie z pra wem za mó -
wień pu blicz nych, rzą dzi się swo -
imi pra wa mi. Nie jest tak, jak
w przy pad ku pry wat nej bu do wy –
maj ster za wa la ro bo tę, więc mo -

że my wziąć in ne go. Na tym eta pie
nie ma my pod staw do od stą pie nia
od umów. Ro bi my wszyst ko, aby
w tej sy tu acji dać ra dę. Nie zga -
dzam się na prze rzu ca nie na za -
rząd dziel ni cy od po wie dzial no ści
za pro ble my wy ko naw cy, na któ re
nie ma my wpły wu.

– Do rbud wy grał pięć prze tar -
gów, jak wy glą da re ali za cja prac
w przy pad ku wszyst kich in we sty -
cji te go wy ko naw cy?

– Do rbud bu du je trzy przed -
szko la (My śli bor ska, Ce ra micz na
i Głę boc ka) i obie szko ły. Dwa
przed szko la (Ce ra micz na i Głę -
boc ka) są bu do wa ne w bar dzo
do brym tem pie, szko ła przy ul.
My śli bor skiej – nie wiel kie opóź -
nie nie w sto sun ku do har mo no -
gra mu. W przy pad ku przed szko la
przy My śli bor skiej i szko ły
przy Wa rzel ni czej – za war ty
w umo wach ter min, czy li 31 ma ja
ra czej na pew no nie zo sta nie do -
trzy ma ny. Na szczę ście ma my
pew ną re zer wę cza so wą na wy ko -
na nie wszyst kich prac i do pusz -
cze nie do użyt ko wa nia bu dyn ków
na 1 wrze śnia jest wciąż re al ne.

– Co praw da Do rbud za pew nia,
że po gło ski o ewen tu al nej upa -
dło ści tej fir my są wy ssa ne z pal -
ca, ale czy wła dze dziel ni cy ma ją
przy go to wa ny sce na riusz na wy -
pa dek ban kruc twa wy ko naw cy
lub opusz cze nia przez nie go
i pod wy ko naw ców pla ców bu dów?

– Ro zu miem, że roz wa ża my hi -
po te tycz ną sy tu ację? Na tym eta -
pie to by ło by dla dziel ni cy bar dzo
złe roz wią za nie. Ko niecz ność
szcze gó ło wej in wen ta ry za cji i no -
we prze tar gi ozna cza ły by wy dłu -
że nie prac o wie le mie się cy oraz
znacz ny wzrost kosz tów. Mam na -
dzie ję, że to się nie wy da rzy.

– A coś opty mi stycz ne go
na pod su mo wa nie na szej roz mo -
wy?

– Je stem z na tu ry opty mist ką
i wie rzę, że uda się nam zre ali zo -
wać pla ny w ter mi nie. Zwłasz cza,
że ten rok mo jej pra cy dla Bia ło łę -
ki był na praw dę wy jąt ko wo uda ny
pod wzglę dem ob fi to ści no wych –
re ali zo wa nych i za po wie dzia nych

– in we sty cji: dzię ki bu do wie ko lej -
ne go od cin ka tra sy, za chwi lę
tram wa je ru szą na No wo dwo ry,
a w 2019 ro ku do Win ni cy, trwa ją
in ten syw ne pra ce kon cep cyj ne
nad dłu go ocze ki wa ną li nią tram -
wa jo wą na Zie lo ną Bia ło łę kę, zna -
la zły się pie nią dze na bar dzo po -
trzeb ne prze bu do wy ulic: Bia ło łęc -
kiej, Ką ty Gro dzi skie, Ko ła ciń -
skiej, Szy no wej, frag men tu ma łej
Mo dliń skiej i ron da Ostródz -
ka/Zdziar ska. W ma ju bę dzie go -
to wy pro jekt wie lo spe cja li stycz nej
przy chod ni ze szpi ta lem chi rur gii
jed ne go dnia – pierw sze go te go ty -
pu obiek tu w dziel ni cy, uda ło się
po zy tyw nie roz wią zać wie lo let ni
pro blem nie le gal ne go do mu sa -
mot nej mat ki „Baj ka”, uda ło się
nie do pu ścić do bu do wy zlew ni
ście ków przy oczysz czal ni Czaj ka.
Dzię ki na szym sta ra niom pół noc -
ne dziel ni ce War sza wy otrzy ma ły
do dat ko wy pa trol łow czych, a sa -
ma Bia ło łę ka – ko lej ne odłow nie
dzi ków. Wy gra li śmy ba ta lię o re -
kom pen sa tę przy rod ni czą za drze -
wa prze zna czo ne do wy cin ki
nad Ka na łem Że rań skim. Jest
z cze go czer pać ten opty mizm.

Rozm. oko

Przyznaję: są problemy na budowach
� Rozmowa z Iloną Soją-Kozłowską, burmistrzem Białołęki.



W pią tek 27 stycz nia w Bia ło łęc -
kim Ośrod ku Kul tu ry przy ul. Głę -
boc kiej 66 od by ła się uro czy sta Ga -
la pod su mo wu ją ca „XIV Ple bi scyt
na 10 Naj lep szych Mło dych Spor -
tow ców Bia ło łę ki w 2016 ro ku „,
pod czas któ rej po nad 300 osób
okla ski wa ło zwy cięz ców i wy ró żnio -
nych w po szcze gól nych ka te go riach.

Spo tka nie uświet ni li swo ją
obec no ścią wy bit ni spor tow cy. Te -
go wie czo ru był z na mi:
• Paweł Nastula – judoka,

mistrz olimpijski z Atlanty,
dwukrotny mistrz świata,
trzykrotny mistrz Europy;

• Andrzej Supron – zapaśnik,
wicemistrz olimpijski,
wielokrotny medalista
Mistrzostw Świata i Europy;

• Jacek Fafiński – zapaśnik
stylu klasycznego, srebrny
medalista Igrzysk
Olimpijskich w Atlancie;

• Jakub Tokarz – judoka oraz
zawodnik parakajakarstwa,
złoty medalista Letnich
Igrzyskach Paraolimpijskich
w Rio de Janeiro z 2016 roku.

Nie spo dzian ką i za sko cze niem
dla mło dych spor tow ców był wy -
stęp zna ne go pio sen ka rza i by łe -
go za pa śni ka Ra fa ła Brzo zow -
skie go, któ ry swo ją po zy tyw ną
ener gią oraz uśmie chem roz grzał
wszyst kich zgro ma dzo nych go ści.

Naj lep szym mło dym spor tow -
cem Bia ło łę ki oka za ła się Ana sta -
zja Kło czyń ska, za wod nicz ka UKS
G -8 BIE LA NY, tre nu ją ca ta -
ekwon do olim pij skie, któ ra 2016
ro ku za ję ła 3. miej sce w Mi strzo -
stwach Eu ro py oraz 1. miej sce
w Mi strzo stwach Pol ski (wal ki).

Dru gie miej sce za jął Jan Ka rol -
czak – pły wak BUKS Bia ło łę -
ka/UKS G -8 Bie la ny, któ ry
w 2016 ro ku zdo był aż 10 zło tych
me da li Mi strzostw Pol ski oraz
usta no wił re kord Pol ski ju nio -
rów: 50 m sty lem grzbie to wym.

Na trze cim miej scu zna lazł się
Mar cin Ko wal ski – ju do ka, za -
wod nik UKJ Le mur War sza wa,
któ ry w 2016 ro ku za jął 1. miej sce
w Mi strzo stwach Pol ski Mło dzi -
ków oraz 3. miej sce w Ogól no pol -
skiej Olim pia dzie Mło dzie ży Ju -
nio rów Młod szych.

Ko lej ne miej sca w „10” za ję li:
• Klara Kłoczyńska

– taekwondo olimpijskie,
UKS G-8 Bielany

• Krzysztof Radziszewski
– pływanie, BUKS Warszawa

• Jakub Olszewski – strzelectwo
sportowe, Legia Warszawa

• Sandra Mielczarek
– pływanie, lekkoatletyka,
BUKS Warszawa

• Hubert Pasieczyński – judo,
UKJ Lemur Warszawa

• Kamil Bartosiewicz – zapasy,
UKS Talent Białołęka

• Paweł Uryniuk – pływanie,
UKS G-8 Bielany

Naj lep szym tre ne rem Ro -
ku 2016 zo stał Ma riusz Ro wic ki,
UKJ Le mur War sza wa.

Naj lep szą Dru ży ną Ro ku 2016
zo sta ła kla sa spor to wa o pro fi lu
za pa śni czym ze Szko ły Pod sta wo -

wej z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
nr 342 im. Ja na Mar ci na Szan ce ra.

Spor to wą Oso bo wo ścią Ro -
ku 2016 zo stał Ra do sław Radt ke,
tre ner UKS Ta lent Bia ło łę ka.

Zu peł ną no wo ścią w tym ro ku by -
ła ka te go ria „Naj po pu lar niej sze go
Mło de go Spor tow ca w 2016 ro ku.
Przez sie dem dni, dzię ki spe cjal nej
apli ka cji stwo rzo nej na pro fi lu FB
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Spor tu, mo -
żna by ło od da wać gło sy na wszyst -
kich 36 zgło szo nych kan dy da tów.

Dzię ki Pań stwa gło som Naj po -
pu lar niej szym Mło dym Spor tow -
cem 2016 ro ku zo stał ju do ka
Mar cin Ko wal ski re pre zen tant
klu bu UKJ Le mur War sza wa.

Do dat ko wo Ka pi tu ła po sta no -
wi ła wy ró żnić trzech spor tow ców,
któ rzy z ra cji wie ku nie mo gli
wziąć udzia łu w Ple bi scy cie, a któ -

rzy w 2016 ro ku osią gnę li im po nu -
ją ce wy ni ki w swo ich dys cy pli nach.

Wy ró żnie nie w ka te go rii „Spor -
to we osią gnię cie Ro ku 2016”
ode bra li:
• Krzysztof Jelonek – Karate

Kyokushin, Masters Dojo
WASW, 2 miejsce
Mistrzostwa Europy,
1. miejsce Puchar Europy

• Julia Świątkiewicz – Judo,
UKJ Lemur Warszawa,
2. miejsce Puchar Europy
Kadetów, 1. miejsce
Mistrzostwa Polski Kadetów

• Sebastian Ołdak – Judo,
UKJ Arcus, 1. miejsce
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych

Mło dym spor tow com gra tu lu je -
my osią gnię tych wy ni ków oraz ży -
czy my im sa mych suk ce sów
w obec nym ro ku.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Anastazja Kłoczyńska młodym sportowcem Białołęki 2016 roku
� W tegorocznej edycji plebiscytu mogła brać udział młodzież urodzona w latach 2000–2003, zameldowana bądź mieszkająca na terenie
Białołęki lub reprezentująca podczas zawodów sportowych (w roku 2016) szkoły lub kluby z terenu dzielnicy.



„Gar de ro ba” to jed no z wa -
żniej szych cy klicz nych wy da rzeń
ar ty stycz nych Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Kul tu ry i jed no cze śnie
wiel kie świę to mi ło śni ków te atru.
Przez 18 lat wy da rze nie prze szło
dro gę od lo kal ne go kon kur su
do jed nej z bar dziej pre sti żo wych
im prez te atru nie za le żne go, pod -
czas któ rej spo ty ka ją się, wy mie -
nia jąc do świad cze nia, naj lep sze
ze spo ły z ca łe go kra ju. Fe sti wal to
otwar ty dla pu blicz no ści kon kurs,

ścią ga ją cy ar ty stów, wi dzów i te -
atro ma nów z ca łej Pol ski. Pre zen -
ta cje kon kur so we oce nia li w po -
przed nich edy cjach wy bit ni
przed sta wi cie le śro do wi ska te -
atral ne go m. in.: Ja ro sław Ki lian,
Ja ro sław Ga jew ski, Ma ciej Woj -
tysz ko, Adam Wo ro no wicz, Ja cek
Sie radz ki, Łu kasz Drew niak, Ire -
na Jun, Ja cek Cie ślak i in ni.

W te go rocz nym ju ry za sią dzie
min. Ja cek Kop ciń ski, re dak tor
na czel ny mie sięcz ni ka „Te atr”.

Osiem na sta edy cja fe sti wa lu
po raz pierw szy od by wać się bę -
dzie na dwóch sce nach Bia ło łęc -
kie go Ośrod ka Kul tu ry – na de -
skach przy uli cy van Go gha 1
i Głę boc kiej 66. Szcze gó ły przed -
sta wień oraz go dzi ny pu bli ko wa ne
są na stro nie www.bok.waw.plo raz
pro fi lu FB ośrod ka.

Szcze gól nie god ne po le ce nia są
dwa po ka zo we, to wa rzy szą ce Fe -
sti wa lo wi wy da rze nia, któ re bę -
dzie mo żna obej rzeć na sce nie
BOK przy ul. van Go gha 1.

„Osiec ka po mę sku”
25 mar ca o go dzi nie 20.00 z re -

ci ta lem „Osiec ka po mę sku” wy -
stą pi Mar cin Ja nusz kie wicz. Jak
su ge ru je ty tuł, bę dzie to re per tu -
ar opie ra ją cy się na twór czo ści
Agniesz ki Osiec kiej. Ja nusz kie -
wicz to lau re at kon kur su „Pa mię -
taj my o Osiec kiej” z 2011 ro ku,
kie dy to ja ko pierw szy mę żczy zna
zo stał je go zwy cięz cą, bra wu ro wo

wy ko nu jąc pio sen kę pt. „Wy bacz,
ma ma sza”. Oprócz wspo mnia nej
pio sen ki w je go wy ko na niu usły -
szy my rów nież m.in. „Ko ły san kę
dla okrusz ka” czy „Czę ści za -
mien ne”. Pro gram wzbo ga co ny
bę dzie ta kże o kil ka kom po zy cji
Wła dy sła wa Szpil ma na oraz
utwo ry au tor stwa wy ko naw cy.

„Tecz ki”
26 mar ca o go dzi nie 20.30,

na de skach „Gar de ro by” wy sta -
wio ny zo sta nie, opar ty na fak tach,
spek takl pt. „Tecz ki”. Jest to po -
ru sza ją ca hi sto ria in wi gi la cji Te -
atru Ósme go Dnia, je go twór ców
i ak to rów przez Słu żbę Bez pie -
czeń stwa PRL. Spek takl opar ty
na wy do by tych z ar chi wum IPN
do ku men tach, ob ra zu ją cych dzia -
ła nia ope ra cyj ne SB w sto sun ku
do Ewy Wój ciak, Ta de usza Ja ni -
szew skie go, Mar ci na Kę szyc kie -
go, Ada ma Bo row skie go, za koń -
czo ne przy mu so wą emi gra cją ze -

spo łu w la tach 80. „Ósem ki” to
ze spół – le gen da, sym bol te atru
za an ga żo wa ne go, pul su ją ce go
ryt mem naj wa żniej szych wy da -
rzeń po li tycz nych i spo łecz nych.

W ra mach cy klu „Wy cho dzę
z ro dzi ca mi” pod czas spek ta klu
BOK za pew nia 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.pllub nu me -
rem te le fo nu 22 300-48-00 wew. 1.

(mk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  
oo wwyy  ddaa  nniiuu  ddee  ccyy  zzjjii

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 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 88//CCPP//22001177 z dnia 2 lu te go 2017 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 wo do cią go wej
DN 100 mm Lca 30 m oraz sie ci ka na li za cji ście ko wej DN 200 mm Lca 45 m
w dro dze do jaz do wej do ul. Po lnych Kwia tów na dz. nr ew. 48/14 z ob rę bu 4-05-
02 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 Wo do cią gów i Ka na li za cji w m.st. War sza wie Spół ka Ak -
cyj na, pl. Sta ryn kie wi cza 5, 02-015 War sza wa, zło żo ny dnia 10 li sto pa da 2016 r.
i uzu peł nio ny dnia 5 grud nia 2016 r.
– ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 99//CCPP//22001177 z dnia 2 lu te go 2017 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 na czę ści dział ki nr ew. 5 z 4-07-09 przy ul. Ma ry wil skiej 38/40 na te -
re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek – War szaw skie Przed się -
bior stwo Mo sto we Mo sty Sp. z o.o. Bu dow nic two Sp. K., ul. Ma ry wil -
ska 38/40, 03-228 War sza wa, zło żo ny dnia 7 grud nia 2016 r.
– ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 1100//CCPP//22001177 z dnia 6 lu te go 2017 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 oraz prze bu do wie od cin ka
sie ci elek tro ener ge tycz nej ni skie go na pię cia 0,4 kV – li nii ka blo wej nN 0,4 kV
i złą cza ka blo we go nN 0,4 kV na czę ści dz. nr ew. 23 z ob rę bu 4-16-44 przy ul.
Pło cho ciń skiej na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek IN NO -
GY STO EN OPE RA TOR Sp. z o. o., ul. Pięk na 46, 00-672 War sza wa, re pre zen to -
wa ny przez Jac ka Raj za, zło żo ny dnia 21 grud nia 2016r.
– ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 1111//CCPP//22001177 z dnia 9 lu te go 2017 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 ze spo łu bo isk spor to wych,
par kin gów, kład ki pie szej z klat ką scho do wą i win dą dla nie peł no spraw nych oraz
in fra struk tu rą tech nicz ną i oświe tle niem te re nu dla po trzeb bu dyn ku oświa to we go
w re jo nie ulic Ru sko wy Bród i Ver die go na dz. ew. 36/1, 47, 14 z ob rę bu 4-16-13
przy ul. Ru sko wy Bród na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek
Pre zy den ta m.st. War sza wy re pre zen to wa ne go przez Jac ka Pod dęb nia ka – Za stęp -
cę Bur mi strza Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, ul. Mo dliń ska 197, 03-122
War sza wa, zło żo ny dnia 12 grud nia 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)

„Garderoba”
to jedno z ważniejszych
cyklicznych wydarzeń
artystycznych
Białołęckiego Ośrodka
Kultury i jednocześnie
wielkie święto miłośników
teatru. Przez 18 lat
wydarzenie przeszło
drogę od lokalnego
konkursu do jednej
z bardziej prestiżowych
imprez teatru
niezależnego, podczas
której spotykają się,
wymieniając
doświadczenia, najlepsze
zespoły z całego kraju.

Święto miłośników teatru
� Białołęcki Festiwal Teatrów Niezależnych „Garderoba” osiąga w tym roku swoją pełnoletniość.
Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco. Oprócz festiwalowych prezentacji
widzowie będą mogli obejrzeć bardzo atrakcyjne pokazy specjalne.

źródło: F
B
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iałołęcki O
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Podczas festiwalu wystąpi m.in. Teatr Pijana Sypialnia
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Skan da licz ne wy da rze nia z udzia -
łem stra żni ków miej skich ro ze gra ły
się w no cy 14/15 lu te go ubie głe go
ro ku przy My śli bor skiej na Tar cho -
mi nie. Pa weł Sur giel zwró cił funk -
cjo na riu szom uwa gę, że za par ko -
wa li ra dio wóz w nie do zwo lo nym
miej scu i nie zga si li sil ni ka, za co
na le żą im się man da ty. Po nie waż
stra żni cy za cho wa li się nie kul tu ral -
nie, pan Pa weł za czął na gry wać ich
smart fo nem i za po wie dział we zwa -
nie po li cji. Wte dy funk cjo na riu sze
uży li wo bec nie go si ły, bi jąc i ko piąc
– ta kże po gło wie. Na stęp nie uży li
ga zu łza wią ce go, sku li mę żczy znę
kaj dan ka mi, za mknę li w sa mo cho -

dzie i szan ta żo wa li, pró bu jąc zmu sić
go do pod pi sa nia man da tu w wy so -
ko ści 500 zł.

Gdy spra wa tra fi ła do me -
diów, 35-la tek i 29-la tek zo sta li
dys cy pli nar nie zwol nie ni ze słu -
żby. Te raz Sąd Re jo no wy dla
War sza wy Pra gi -Pół noc uznał ich
win ny mi. Obaj pój dą do wię zie nia
na pół ro ku, a przez ko lej ne pół -
to ra prze pra cu ją spo łecz nie
po 720 go dzin. Do pra cy w stra ży
miej skiej nie wró cą teo re tycz nie
przez 10 lat, ale śmia ło mo żna za -
ło żyć, że mu szą szu kać in ne go za -
trud nie nia.

(red)

Strażnicy miejscy kopali
po głowie i grozili
� Głośna sprawa sprzed roku znalazła swój finał
w sądzie. Dwaj mężczyźni winni przekroczenia uprawnień.

Nasz Czy tel nik opo wia da, że
cię ża rów ki jed nej z lo kal nych
firm usta wicz nie ła mią sto ją cy tu
za kaz wjazd dla po jaz dów po wy -
żej dzie się ciu ton.

– Zgła sza łem ten fakt dwu krot -
nie pod nu mer 112, a ta kże funk -
cjo na riu szo wi po li cji, któ ry obie cał
na tych mia sto wą in ter wen cję. Nie -
ste ty, sku tek zgło szeń jest ża den,
fir ma wciąż czu je się bez kar na –
ska rży się Czy tel nik. – Co bę dzie,

je śli mo stek ule gnie cał ko wi tej de -
wa sta cji i nie bę dzie nada wał się
do dal szej eks plo ata cji? Miesz kań -
cy zo sta ną od cię ci od cy wi li za cji?

Pau li na Onysz ko, z re jo no wej
ko men dy po li cji po twier dza, że
po dob nych zgło szeń po li cjan ci
otrzy ma li wie le, nie tyl ko
od miesz kań ców, ale i od Urzę du

Dziel ni cy. – Od te go cza su te ren
re gu lar nie pa tro lu ją dziel ni co wi,
któ rzy kil ka ra zy po twier dzi li na -
ru sze nia prze pi sów ru chu dro go -
we go – mó wi po li cjant ka.

Spra wa zgło szo na przez Czy tel -
ni ka w naj bli ższym cza sie prze sta -
nie być ak tu al na, ale z in ne go po -
wo du.

– Re jon ten cze ka ją du że zmia -
ny, któ re po win ny wy eli mi no wać
wszyst kie opi sy wa ne pro ble my –
cie szy się Agniesz ka Bo row ska,

rad na ze wschod niej Bia ło łę ki.
Roz po czę cie prac bu dow la nych
na stą pi naj praw do po dob niej
pod ko niec kwiet nia. Jest to du ża
in we sty cja o war to ści bli sko je de -
na stu mi lio nów zło tych, po łą czo na
z bu do wą no we go ron da, chod ni -
ków i ście żek ro we ro wych. Zo sta -

nie za koń czo na do pie ro w 2018 ro -
ku, choć jest spo ra szan sa, że no wy

most po ja wi się jesz cze w tym.
Do mo men tu je go od da nia sta ra
prze pra wa bę dzie prze jezd na.

(AS)

Mostek na Zdziarskiej do wymiany
� Most nad rzeką Długą, w ciągu ulicy Zdziarskiej, jest w rozsypce, a każdy
nielegalny przejazd nim ciężarówek powoduje kolejne nieodwracalne uszkodzenia.
Na szczęście, przebudowa okolicy zacznie się już w kwietniu.

Rejon
ten czekają duże zmiany,
które powinny
wyeliminować wszystkie
opisywane problemy –
cieszy się Agnieszka
Borowska, radna ze
wschodniej Białołęki.
Rozpoczęcie prac
budowlanych nastąpi
najprawdopodobniej
pod koniec kwietnia.

źródło: F
B
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Z wy jąt kiem do słow nie kil ku
lo ka li na Tar cho mi nie, Że ra niu
czy w Le gio no wie bra ku je do brej
ga stro no mii – prze ko nał się o tym
ka żdy, kto pró bo wał zna leźć cie -
ka we miej sce na wy pad ze zna jo -
my mi czy spo tka nie biz ne so we.
Spraw dzi li śmy, co zmie ni się
w tym te ma cie je sie nią, po otwar -
ciu Ga le rii Pół noc nej.

Bier hal le
Pils, we izen al bo mar co we w li -

tro wym ku flu, że ber ka w so sie
bar be cue i bie sia da do pół no cy –

to zna ki roz po znaw cze lo ka li
Bier hal le, któ re w cią gu za le d -
wie 12 lat moc no zmie ni ły ma pę
to wa rzy sko -ga stro no micz ną War -
sza wy. W 2005 ro ku otwar cie re -
stau ra cji sty li zo wa nej na nie miec -
ką pi wiar nię by ło spo rą sen sa cją.
Wszyst ko za spra wą wła sne go,
no wo cze sne go mi ni bro wa ru,
dzię ki któ re mu Bier hal le ser wo -
wa ło – i ser wu je na dal – uni ka to -
we pi wa. Naj po pu lar niej szym ga -
tun kom (pils i we izen) to wa rzy szą
pro du ko wa ne okre so wo dun kel,
alt, koź lak i mar co we. W me nu
kró lu ją też da nia mię sne, na cze le
z go lon ką, że ber ka mi i sznyc lem
holsz tyń skim.

Na Tar cho mi nie Bier hal le bę -
dzie mieć po nad 500 m2 po -
wierzch ni, osob ne wej ście i ogró -
dek piw ny od stro ny ma ło ru chli -
we go Trak tu Nad wi ślań skie go.
Bę dzie to je dy ny lo kal tej sie ci,
w któ rym spró bu je my stwo rzo ne -
go spe cjal nie dla bia ło łę czan…
pi wa pół noc ne go.

Kuch nie eu ro pej skie…
Ma ka run to naj więk sza pol ska

sieć spa ghet te rii. Lo kal na Tar -
cho mi nie bę dzie ofe ro wał ma ka -
ro ny przy go to wa ne z pro duk tów
wy so kiej ja ko ści, bez kon ser wan -
tów, na ba zie wło skie go ma ka ro -
nu z psze ni cy du rum. W me nu
znaj dą się ty po we wło skie sma ki

jak bo lo gne se czy car bo na ra, ale
ta kże bar dziej ory gi nal ne, in spi -
ro wa ne kuch nią mek sy kań ską czy
in dyj ską.

Z cie ka wym de si gnem i tra dy -
cyj ną pol ską oraz wło ską kuch nią
spo tka my się w Warsz ta cie Ku li -
nar nym. Co tam zje my? We wtor -
ko wym me nu w jed nym z war -
szaw skich lo ka li sie ci ma my ko -
tle ta scha bo we go, ro sół, krem
z bu ra ka, kur cza ka w płat kach
ku ku ry dzia nych, kar ków kę w so -
sie mio do wo -musz tar do wym, can -
nel lo ni ze szpi na kiem i far fal le
z tuń czy kiem.

Nie mo gło za brak nąć ta kże piz -
ze rii. O tym, co Ame ry ka nie zro -
bi li z tra dy cyj ny mi wło ski mi po -
tra wa mi i jak do brze im to wy szło,
prze ko nu je my się m.in. dzię ki
Piz za Hut. I wła śnie tej sie ci lo kal
po wsta nie przy Świa to wi da.

Spo rą cie ka wost ką bę dzie bar
Olimp, ser wu ją ca po sił ki w sa mo -
ob słu go wym sys te mie sprze da ży
na wa gę. W skró cie: klient sam
kom po nu je swo je me nu na za sa -
dzie szwedz kie go sto łu a wszyst -
kie po tra wy są w tej sa mej ce nie
za 100 g.

…i kuch nie azja tyc kie
Mi ło śni kom kuch ni azja tyc kich

w przy stęp nym dla Po la ków wy -
da niu nie trze ba przed sta wiać lo -

ka li Thai Wok, w któ rych fu ro rę
ro bią zu pa tom kha gai czy kur -
czak z orze cha mi ner kow ca.

Z ko lei fa nów sma ków ja poń -
skich ucie szy otwar cie Zu shi Po -
int. Trze cia re stau ra cja pod tym
szyl dem bę dzie za ra zem pierw szą
w pół noc nej War sza wie.

– Chce my, by by ła no wą ja ko -
ścią w tej czę ści mia sta – mó wi do -
da je Sła wek Wa si lew ski, wła ści ciel
Zu shi Po int. – Bę dzie miej scem

otwar tym dla ró żnych grup od -
bior ców, gdzie bę dą mo gli od kryć,
jak bar dzo ró żno rod ne i za ska ku -
ją ce mo gą być sma ki Ja po nii.

Coś zdro we go…
W Ga le rii Pół noc nej zo ba czy -

my ta kże Sa lad Sto ry – lo kal pro -
mu ją cy zdro wy tryb ży cia, ser wu -
ją cy klien tom da nia zdro wej
kuch ni: du że lun cho we por cje sa -
ła tek, sy cą ce wra py, cie płe bo xy

z ka szą i świe żo wy ci ska ne so ki.
Po tra wy w Sa lad Sto ry skła da ją
się wy łącz nie z na tu ral nych skład -
ni ków, bez do dat ku po lep sza czy
sma ku i wy peł nia czy.

Na ka nap kę, sa łat kę czy wra pa
mo żna li czyć ta kże w Sub way.
Trud no zli czyć, któ ry bę dzie to lo -
kal, bo Ame ry ka nie ma ją ich już
po nad 44 tys. w 112 kra jach.

…czy mo że…?
Od kil ku lat ma my w War sza -

wie cie ka we zja wi sko: war sza wia -
cy kry ty ku ją fast fo ody, któ rych
wciąż przy by wa i są na dal wy jąt -
ko wo chęt nie od wie dza ne przez
tych sa mych war sza wia ków. By ło -
by praw dzi wą sen sa cją, gdy by
na Tar cho mi nie za bra kło ma rek
McDo nald's, Bur ger King i KFC
oraz ba ru z ke ba bem. Uspo ka ja -
my: nie za brak nie, a słyn ne
„na cien kim czy na gru bym?”
usły szy my w Se vi Ke bab.

I jesz cze de ser
Od wie dza ją cy Ga le rię bę dą

mo gli mo gą li czyć ta kże na ka wę,
pącz ka, do nu ta czy lo dy. Tra dy -
cyj ne war szaw skie sma ki za ser wu -
ją Bli kle i Gry can, zaś sło dy cze
ame ry kań skie – oczy wi ście Dun -
kin' Do nuts.

(dg)

Co zjemy w Galerii Północnej?
� Specjalne piwo dla Białołęki, kuchnia tajska, sushi i kilka popularnych fast foodów –
dostępne na Tarchominie menu niedługo znacznie się powiększy.

źródło: galeriapolnocna.pl





Z pew no ścią ka żde mu z nas zda -
rzy ło się wie czo rem za po mnieć wy -
rzu cić śmie ci i zo sta wić je do ra na
w miesz ka niu lub na bal ko nie. Nic
w tym złe go, szcze gól nie że nie za -
wa dza ją one ni ko mu, a przy kry za -
pach prze szka dza głów nie nam.
Miesz kań cy osie dla Pod Dę ba mi,
znaj du ją ce go się przy ul. Pa słęc -
kiej, po szli jed nak o krok da lej.
Po co zo sta wiać śmie ci w do mu, al -
bo w ogó le scho dzić z ni mi do al ta -
ny śmiet ni ko wej, sko ro mo żna wy -
rzu cić je… za okno?

– Sto sy bu te lek w mo im ogród -
ku, pre zer wa ty wy, igły ze strzy kaw -
ka mi, set ki pe tów. Lu dzie, któ rzy
miesz ka cie w blo kach na osie dlu
Pod Dę ba mi, po my śl cie, co ro bi -
cie! Dwa dni te mu zna la złam
w ogród ku wo rek ze śmie cia mi, bo
ko muś nie chcia ło się iść do ko sza
– pi sze jed na z in ter nau tek.

Jej wpis wy wo łał la wi nę ko lej -
nych. – Ta kie ob raz ki to na tym
osie dlu co dzien ność. Pa słęc ka ja ko
osie dle to jed no wiel kie nie po ro -
zu mie nie, wą skie ulicz ki, brak
miej sca par kin go we go, blo ki tak

bli sko sie bie, że mo żna so bie cu -
kier po da wać, na klat ce jest z 50
stop ni cie pła, po pro stu cud ar chi -
tek tu ry – ko men tu je je den z miesz -
kań ców. – Lu dzie tu taj nie dba ją
o prze strzeń wspól ną w ogó le.

Klat ki brud ne, w ogród kach śmier -
ci. Nie ste ty kul tu ry nie na uczysz…
– do da je in ny.

Nie jest to oczy wi ście je dy ne
osie dle na Bia ło łę ce, w któ rym do -
cho dzi do po dob nych sy tu acji.
Śmie cia rze są wszę dzie, ale sy tu -
acja sprzed kil ku dni prze kro czy ła
wszel kie nor my. Ktoś bo wiem wy -
rzu cił przez okno cho in kę, któ ra

nie for tun nie… za wi sła na drze wie.
Teo rie ta kie go wy stęp ku są – we -
dług miesz kań ców – dwie. Al bo
ko muś nie chcia ło się scho dzić, że -
by ją wy rzu cić, al bo – że by nie za -
sy pać igła mi klat ki scho do wej –
wy rzu cił ją przez okno z za mia -

rem póź niej sze go umiesz cze nia jej
w śmiet ni ku. Cho in ka jed nak za -
trzy ma ła się na ga łę ziach po bli -

skie go drze wa i z pla nu ni ci. Te raz
drzew ko sta no wi za gro że nie dla
in nych miesz kań ców.

Szu ka nie win nych na Pa słęc kiej
to szu ka nie igły w sto gu sia na,
a zgła sza nie ta kich rze czy do za rzą -
du osie dla nic nie da, bo… za rzą du
nie ma. Ka żdy blok to od dziel na
wspól no ta miesz ka nio wa, czy li mó -
wiąc krót ko, za po rzą dek są od po -

wie dzial ni wszy scy, a jed no cze śnie
nikt. Po wia da mia nie słu żb ta kże nie
przy no si żad nych efek tów. – Straż
miej ska cho dzi ła po do mach i upo -
mi na ła. Spo kój był je den mie siąc –
opo wia da jed na z miesz ka nek. – Ja

już nie da je ra dy. Są sie dzi też zre zy -
gno wa li z wal ki i się stąd wy nie śli –
ko men tu je au tor ka wpi su.

Klau dia Lesz czyń ska
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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::

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-
235 Warszawa, reprezentowanej przez Agnieszkę Grzesiak,  złożony dnia 30 grudnia
2016 r. i zmieniony dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej gazu ziemnego
średniego ciśnienia – urządzenie podziemne, na dz. nr ew. 2/2, 2/20, 2/63, 2/12,
2/25, 2/32, 2/14, 2/13, 1, 2/9, 16/5, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16,
16/17, 16/20, 16/21, 22, 23, 2/10, 2/11, 3/4 z obrębu 4-17-03, dz. nr ew. 83/1,
98/4, 27/3, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 88/26, 88/1, 88/16, 88/15,
88/14, 88/13, 88/3, 88/25, 88/12, 88/5, 88/27, 61/6, 61/2, 62/5, 62/7, 62/6, 62/2,
62/3, 94/15, 1/3 z obrębu 4-17-02, dz. nr ew. 1/9, 14/3, 1/6, 60/2, 1/10, 1/11, 1/12,
1/13, 1/14, 1/1, 65/18, 65/17, 65/5, 36/9, 36/16, 36/10, 36/11, 36/12, 36/14, 27/3,
27/4, 27/1, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 64/10, 64/8 z obrębu 4-17-07 przy ul. Na Przełaj,
Ślepej, Łazanowickiej, Braniewskiej, Wadowickiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy.

PPoouucczzeenniiee
Osoby, które są stroną postępowania 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.

Osiedlowe brudasy zmorą sąsiadów
� Nie chce ci się wynieść śmieci? Wyrzuć je za okno! Takie motto przyświeca mieszkańcom jednego z białołęckich osiedli.

Szukanie
winnych na Pasłęckiej to
szukanie igły w stogu
siana, a zgłaszanie takich
rzeczy do zarządu osiedla
nic nie da, bo… zarządu
nie ma. Każdy blok to
oddzielna wspólnota
mieszkaniowa.
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Po my słów po ja wia się wie le.
Zbli ża ją ca się bu do wa wzdłuż za -
chod nie go brze gu ga zo cią gu i nie -
uchron na zmia na wy glą du oko lic
ka na łu, jest do brą oka zją do dys -
ku sji o po my słach na wy ko rzy sta -
nie jed ne go z naj wa żniej szych te -
re nów zie lo nych Bia ło łę ki ja ko
atrak cji i miej sca wy po czyn ku.

Przy stań Zdziar ska
Wbrew na zwie po mysł bu do wy

u zbie gu ulic Zdziar skiej i Bia ło łęc -
kiej przy sta ni ma słu żyć nie tyl ko
ama to rom spor tów wod nych, ale
rów nież węd ka rzom, ro we rzy stom
oraz wszyst kim tym, któ rzy chcą
nad wo dą po pro stu wy po cząć.

Pro jekt zgło szo ny w te go rocz -
nej edy cji bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go ma na ce lu re kul ty wa cję
wschod nie go brze gu daw nej prze -
pra wy pro mo wej. Za kła da oczysz -
cze nie te re nu, po głę bie nie
i oczysz cze nie za to ki, od bu do wę
po de stu do wo do wa nia ka ja ków
i łó dek, po sa do wie nie trwa łe go
po mo stu oraz bu do wę wia ty z ła -
wą, miej sca na grill lub ogni sko
i po sta wie nie ła wek.

Na ca łym bia ło łęc kim od cin ku
Ka na łu Że rań skie go brak jest te -
go ro dza ju miejsc, gdzie mo żna
by spę dzić czas na tzw. ło nie na -
tu ry, czy jak ma wiał sław ny Si do -

row ski w pięk nych oko licz no -
ściach przy ro dy. Nie ma miej sca
gdzie mo żna ofi cjal nie zwo do wać
ka ja ki, pon to ny czy nie wiel kie ło -
dzie bez oba wy o ich uszko dze -
nie. Brak jest rów nież ogól no do -
stęp nych po mo stów do re kre acji

i węd kar stwa, ła wek, wiat i miejsc
bi wa ko wo -pla żo wych gdzie mo -
żna roz pa lić ogni sko lub grill.
Pro jekt zaś wy ko rzy stu je sta rą in -
fra struk tu rę prze pra wy pro mo wej
– za to kę nie ko li du ją cą z to rem
wod nym, umoc nio ne i wy be to no -
wa ne czę ścio wo na brze że.
Do pla no wa nej przy sta ni był by
też do god ny do jazd. Nie tyl ko sa -
mo cho dem, ale np. ro we rem, bo
miej sce usy tu owa ne jest tuż
przy ście żce ro we ro wej. Wstęp ny
kosz to rys pro jek tu okre śla koszt
je go re ali za cji na za le d wie 88 tys.
zł. Nie jest to aż tak du żo wziąw -
szy pod uwa gę za kres prac i zysk.
Bo miej sce za po wia da się i uro -
kli we, i wie lo funk cyj ne.

„Zi mo wi sko Że rań”
W ra mach te go rocz ne go bu -

dże tu po ja wił się po dob ny po mysł
bu do wy przy sta ni dla ło dzi i ka ja -
ków wy ko rzy stu ją cej frag men ty
ist nie ją cej in fra struk tu ry za to ki,
tzw. zi mo wi ska dla stat ków w po -
bli żu ślu zy na ka na le i kład ki
w re jo nie wschod nie go koń ca uli -
cy Za rze cze.

Przy stań mia ła by się skła dać
z so lid nych pły wa ją cych po mo -
stów za cu mo wa nych w ist nie ją cym
zi mo wi sku. – Oprócz ob słu gi ru -
chu ło dzi tu ry stycz nych i ka ja ków
na Wi śle po wy żej i po ni żej przy -
sta ni mo że ona ta kże słu żyć ja ko
po cząt ko wy lub koń co wy punkt
spły wów ka na łem Że rań skim. Po -
nad to, z uwa gi na to że przy stań
znaj do wać się bę dzie na bocz nym
ba se nie a nie na głów nym nur cie,
sta no wić ona mo że miej sce ćwi -
czeń dla po cząt ku ją cych użyt kow -
ni ków ło dzi i ka ja ków – ar gu men -
tu je au tor po my słu Mi ko łaj Jó ze -
fo wicz. Rze czy wi ście, miej sce wy -
da je się ide al ne, w do dat ku pro -
jek to wa na przy stań znaj du je się
przy no wym szla ku pie szo -ro we -
ro wym. A i sam po mysł pły wa ją -
cych po mo stów ma rę ce i no gi,
a przy tym urok i roz mach. Po mo -
sty zmie nia ły by swo je po ło że nie
w za le żno ści od po zio mu wo dy
w Wi śle, by ły by za mo co wa ne
do uko śnych szyn zbu do wa nych
na lą dzie, lub do pa li wbi tych
w dno, a z lą dem po łą czył by je wy -
god ny trap. Ka żdy miał by niec ki

w kształ cie roz war tej li te ry V, czę -
ścio wo za nu rzo ne w wo dzie,
w któ re bę dzie mo żna wpły nąć
łód ką lub ka ja kiem i wy god nie
z nie go wy siąść.

Przy sta ni na ka na le cią gle brak,
więc tak sa mo jak tę na Zdziar skiej
i tę w zi mo wi sku uwa żam za świet ną
ideę. Choć sza cun ko wy koszt jest
po kaź ny – we dle wstęp nych wy li -
czeń wy no si bli sko 270 tys. zł, to ko -
rzyść wręcz gi gan tycz na. By ło by to
świet ne miej sce, atrak cyj ne i uni kal -
ne. By ło by ba zą wy pa do wą za rów no
dla za koń cze nia spły wu ka ja ko we go
przez War sza wę, jak i miej scem
star tu na spływ do Mo dli na, czy wy -
ciecz ki na Za lew Ze grzyń ski. W do -
dat ku tra sę wod ną w mo żna spiąć
z ro we ro wą. Sa me za le ty, a w przy -
szło ści mógł by tu po wstać fan ta -
stycz ny ośro dek wod no -ro we ro wy,
a na wet port rzecz ny. To kie dyś,
a pó ki co war to za cząć od przy sta ni!

Wy po ży czal nia ka ja ków
Jak już bę dą przy sta nie, gdzie

ka jak czy łód kę bę dzie mo żna
bez piecz nie zwo do wać, przy da ła -
by się jesz cze wy po ży czal -
nia. I pro szę – jak na za wo ła nie
w te go rocz nym bu dże cie po ja wił
się i ta ki po mysł. Fi lip Pelc chciał -
by, aby ta ka se zo no wa wy po ży -
czal nia ka ja ków dzia ła ją ca
od koń ca mar ca do koń ca wrze -
śnia, po wsta ła na te re nie przy sta -
ni KS Spój nia.

Ka nał Że rań ski to bez sprzecz nie
uro kli wy szlak ka ja ko wy, a przy tym
bez piecz ny i ła twy, do stęp ny na wet
dla bar dzo po cząt ku ją cych. Po mysł
na praw dę zna ko mi ty. Na po czą tek
au tor pro po nu je za kup 10 ka ja ków
jed no oso bo wych i 10 dwu oso bo wych.
Wy da je mi się to tro chę ma ło, ale
od cze goś trze ba za cząć. Za to koszt
nie ta ki du ży, osza co wa ny na 48 tys.
zł. Je stem zde cy do wa nie na tak? A co
Pań stwo my śli cie o tych po my słach
na za go spo da ro wa nie ka na łu?

(wk)

Trzy świetne pomysły dla Kanału
� Kanał Żerański mógłby i powinien być jedną z wizytówek naszej dzielnicy. Tymczasem potencjał turystyczny i rekreacyjny kanału
wciąż jest wykorzystywany w znikomym stopniu. Jak można to zmienić?

Na całym
białołęckim odcinku
Kanału Żerańskiego brak
jest tego rodzaju miejsc,
gdzie można by spędzić
czas na tzw. łonie natury,
czy jak mawiał sławny
Sidorowski w pięknych
okolicznościach przyrody.
Nie ma miejsca gdzie
można oficjalnie
zwodować kajaki,
pontony czy niewielkie
łodzie bez obawy o ich
uszkodzenie.
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OGŁOSZENIA DROBNE ·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

DOM I OGRÓD

NNaapprraawwaa,,  rreegguullaaccjjaa,,  uusszzcczzeellnniiaanniiee  ookkiieenn  PPCCVV
ii ddrreewwnniiaannyycchh,,  nnaapprraawwyy  ppoo  wwłłaammaanniiaacchh,,

pprrzzeerraabbiiaanniiee  ookkiieenn  nnaa  aannttyywwłłaammaanniioowwee..  tteell..
550044--007788--441100

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

BUDOWLANE

RREEMMOONNTTYY  == MMiieesszzkkaanniiaa  ŁŁaazziieennkkii  KKuucchhnniiee
550066--009911--337799

·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

ZZaabbuuddoowwyy  ggiippss  kkaarrttoonn,,  ggłłaaddzziiee,,  mmaalloowwaanniiee
660077--667799--445544

ZDROWIE I URODA
·OPTYK W&W ORŁOWSCY w Warszawie, ul.
Ceramiczna 7 lok. 3, tel. 22 119-88-88 zaprasza
do Salonu. Przy zakupie okularów z soczewkami
z Antyrefleksem STAYCLEAN LUB HMAR –
DRUGA PARA SOCZEWEK ZA 1 ZŁ! Bez
konieczności wyboru soczewek o tej samej mocy,
co pierwsza. BEZPŁATNE BADANIE KOREKCJI
TWOJEGO WZROKU *. Prowadzimy również
sprzedaż w systemie ratalnym. * O szczegóły
zapytaj w salonie. W każdą ŚRODĘ 15 % RABATU
dla EMERYTÓW i RENCISTÓW :) W KAŻDY
PIĄTEK 15% RABATU DLA UCZNIÓW
I STUDENTÓW

DAM PRACĘ
·Centrum Medyczne na Tarchominie zatrudni
Pielęgniarkę. Wymagania: wykształcenie
kierunkowe, ukończony kurs szczepień. Do zadań
należeć będzie: – pobieranie krwi dorosłym
i dzieciom, – szczepienie dorosłych i dzieci, –
przygotowanie i nadzór nad dokumentacją
medyczną, – wykonywanie zleceń lekarskich.
Oferujemy pracę na umowę o pracę/umowę
zlecenie. Kontakt: 513-009-301
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

NAUKA
·Język polski, nauczycielka 500-402-645
·Lekcje keyboard fortepian 502-935-459
·Mgr anglistyki po pobycie w W. Brytanii, lekcje
od 35 zł/h Nowodwory. 603-291-651
·Polecam swoje usługi lektora języka
angielskiego. Jestem wykształconą kierunkowo
i pracującą w zawodzie od 20 lat lektorką. Moje
doświadczenie obejmuje pracę z młodzieżą,
dorosłymi, szkolenia zarówno z języka ogólnego,
jak i business English. Przez ostatnich 9 lat
pracowałam w szkole językowej w Europie
zachodniej. Zapraszam do skontaktowania się ze
mną. Marta Zaleska 500-003-350

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek – dojazd 606-900-333

·Skup książek 509-20-40-60

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666



W ubie głym mie sią cu war szaw -
scy rad ni PO ogło si li, że pa ry bo -
ry ka ją ce się z pro ble mem bez -
płod no ści bę dą mo gły li czyć na -

wet na 5 tys. zł do fi nan so wa nia
za bie gów tzw. za płod nie nia po za -
ustro jo we go, czy li in vi tro. Z pro -

gra mu sko rzy sta ją oso by w wie -
ku 25–40 lat, ży ją ce za rów no
w związ kach ma łżeń skich, jak
i nie for mal nych. Te raz ta kże sa -
mo rząd wo je wódz ki zde cy do wał
się na pro gram wspie ra ją cy le cze -
nie bez płod no ści. 300 tys. zł zo -
sta ło prze zna czo nych na te ra pię
me to dą Na Pro Tech no lo gy, któ re
bę dą pro wa dzo ne w Szpi ta lu
Bród now skim. Bę dą one prze zna -
czo ne dla par z ca łe go wo je wódz -
twa. Dla cze go „na pro tech no lo -
gia”, a nie in vi tro?

– Z ta ką ini cja ty wą wy stą pi ła
gru pa 24 rad nych z PiS i PSL – in -
for mu je biu ro pra so we urzę du
mar szał kow skie go. – Za rząd wo -
je wódz twa do strze ga jąc pro ble my
i po trze by wie lu par z Ma zow sza,
któ re bo ry ka ją się z pro ble mem

nie płod no ści, przy chy lił się do tej
ini cja ty wy, a osta tecz ną de cy zję
w tej spra wie pod jął sej mik.

Na Pro Tech no lo gy to me to da
opra co wa na w la tach 90. w ame -
ry kań skim In sty tu cie Pa pie ża
Paw ła VI i jest je go za re je stro wa -
nym zna kiem to wa ro wym. Po le ga
na sa mo ob ser wa cji cy klu mie -
siącz ko we go ko bie ty. Jest ona
sto so wa na na bar dzo ma łą ska lę
i igno ro wa na przez naj więk sze or -
ga ni za cje me dycz ne. Wy szu ki war -
ka prac me dycz nych no tu je sześć
prac na uko wych o tej me to dzie
wo bec po nad 1,4 mln o in vi tro.
W ubie głym ro ku o Na Pro Tech -
no lo gy wy po wie dzia ło się Pol skie
To wa rzy stwo Me dy cy ny Roz ro du
i Em brio lo gii.

– Za sa dą do brej prak ty ki me -
dycz nej jest sto so wa nie wie dzy
opar tej na fak tach, a ta ki mi, co
na le ży wy raź nie pod kre ślić, nie
dys po nu je na pro tech no lo gia – na -
pi sa ła gru pa sied miu gi ne ko lo gów,
w tym trzech pro fe so rów. – Po je -
dyn cze pu bli ka cje w cza so pi smach
nie zwią za nych z me dy cy ną roz ro -
du nie po zwa la ją, aby na pro tech -
no lo gię uznać za spo sób po stę po -
wa nia zgod ny z obo wią zu ją cą wie -
dzą me dycz ną. W te ra pii nie płod -
no ści na le ży sto so wać me to dy
o udo ku men to wa nej sku tecz no ści.

(dg)
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Bo ha ter ka fil mu to od kryw czy -
ni dwóch pier wiast ków – po lo nu
i ra du. Ko bie ta, któ ra dzię ki swo -
jej in te li gen cji i wie dzy oraz nie -
prze cięt nym umie jęt no ściom zdo -
ła ła prze ko nać do sie bie świat na -
uki, od za wsze zdo mi no wa ny
przez mę żczyzn. Film w re ży se rii
Ma rie Noëlle to jed nak przede
wszyst kim por tret ko bie ty, ja kiej
nie zna li śmy – czu łej mat ki, ko -
cha ją cej żo ny, ko bie ty cha ry zma -
tycz nej, zde cy do wa nej, choć peł -
nej dy le ma tów i sprzecz no ści.

Ma ria Skło dow ska-Cu rie ja ko
pierw sza ko bie ta w Eu ro pie uzy -

ska ła ty tuł dok to ra na uk. W 1906
ro ku przy zna no jej pro fe su rę
i po wie rzo no ka te drę na pa ry skiej
Sor bo nie, co we Fran cji by ło
wów czas wy da rze niem bez pre ce -
den su. By ła też pierw szą uczo ną,
któ ra otrzy ma ła na gro dę No bla.
W dzie jach tej na gro dy na dal jest
je dy nym po dwój nym lau re atem,
wy ró żnio nym w dwóch ró żnych
dzie dzi nach na uko wych.

„Ma ria Skło dow ska-Cu rie”
w Ki nie Na Bo ku od 4 mar ca.

Pod czas se an su 9 mar ca
o godz.18.00, w ra mach cy klu
„Wy cho dzę z ro dzi ca mi”, za pew -

nia my 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.pllub nu me rem te -
le fo nu 22 300-48-00 .

(mk)

Od mar ca ru sza ją na bo ry
do sek cji ar ty stycz nych pro wa dzo -
nych przez Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry. Prócz do tych czas dzia ła -
ją cych, któ rych wy kaz mo żna zna -
leźć na stro nie www.bok.waw.pl,
jest kil ka no wych, któ re dzia łać
bę dą w pla ców ce przy ul. Głę boc -
kiej 66. Do no wych form na le żą
m.in. za ję cia Bre ak Dan ce i sek cja
Che er le aders. Za ję cia te łą czą
w so bie ele men ty tań ca, gim na sty -
ki i akro ba cji. Wspa nia le wpły wa ją
na po czu cie ryt mu i ko or dy na cję.

Bre ak dan ce i pop ping to je den
z naj bar dziej wi do wi sko wych
tech nik ta necz nych. Ze wzglę du
na swój cha rak ter są sty la mi
szcze gól nie ulu bio nym przez
chłop ców. Po cząt ko we za ję cia to
na uka izo la cji po szcze gól nych
par tii cia ła, roz cią ga nie, uspraw -
nia nie ca łe go or ga ni zmu, ćwi cze -
nia pół a kro ba tycz ne. No wo ścią są
ta kże sek cje obej mu ją ce swo im
za kre sem sze ro ko po ję tą dzie dzi -

nę fil mu i fo to gra fii. Ani ma cje,
krę ce nie fil mów i wy ko ny wa nie
pro fe sjo nal nych zdjęć bę dą dla
uczest ni ków za jęć nie la da wy -
zwa niem, jed nak pod okiem fa -
cho wych in struk to rów wy ko na ne
zo sta ną za pew ne na naj wy ższym
po zio mie.

W ofer cie BOK na no wy se mestr
pro po no wa ne są za ję cia za rów no
dla naj młod szych jak i star szych
miesz kań ców na szej dziel ni cy. Na -
uka na in stru men tach od by wać się
bę dzie na trzech po zio mach:
od po cząt ku ją ce go aż po za awan -
so wa ny. Z ko lei za ję cia te atral ne
przy go tu ją swo ich uczest ni ków na -
wet do eg za mi nów na wy dzia ły ak -
tor skie.

Szcze gó ło we in for ma cje znaj -
du ją się na stro nie in ter ne to wej
Ośrod ka www.bok.waw.pl, a za pi -
sów mo żna do ko nać ta kże za po -
mo cą in ter ne to we go for mu la rza
pod ad re sem www.stre fa za jec.pl.

(mk)

Nowy sezon, nowe zajęcia
� Z nowym semestrem Białołęcki Ośrodek Kultury
otwiera kolejne, nowe sekcje artystyczne. Zajęcia
zapowiadają się bardzo atrakcyjnie i odbywać się
będą w dwóch lokalizacjach. Wiele z nich będzie miało
swój epilog na scenie.

Wielka chemia w kinie na Tarchominie
� Nie będzie tu fabuły o zjawiskach chemicznych występujących w przyrodzie, choć
są one tłem scenariusza. Ten film to nie tylko wierna faktom opowieść
o niesamowitym życiu naukowca, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety
– Marii Skłodowskiej-Curie.

NaProTechnology
to metoda opracowana
w latach 90.
w amerykańskim
Instytucie Papieża
Pawła VI i jest jego
zarejestrowanym
znakiem towarowym.
Polega na
samoobserwacji cyklu
miesiączkowego kobiety.

„Naprotechnologia” w Warszawie
300 tys. zł na… kalendarzyki małżeńskie?
� W Szpitalu Bródnowskim bezpłodność będzie leczona metodą, na skuteczność
której nie ma żadnych dowodów i nie zajmują się nią autorytety medyczne.



W związ ku z uchwa łą nr XLII/1056/2017 Ra dy Mia sta Sto łecz ne go
War sza wy z dnia 6 lu te go 2017 r. w spra wie prze pro wa dze nia re fe ren -
dum gmin ne go, roz po czy na my na bór osób chęt nych do pra cy w ob wo -
do wych ko mi sjach ds. re fe ren dum. Re fe ren dum od bę dzie się w dniu 26
mar ca 2017 r. w go dzi nach 7.00 – 21.00.

Kan dy da ta mi do pra cy w ob wo do wych ko mi sjach ds. re fe ren dum
mo gą być oso by peł no let nie, uję te w sta łym re je strze wy bor ców m.st.
War sza wy.

Wy so kość diet:
• prze wod ni czą cy ko mi sji – 190 zł,
• z -ca prze wod ni czą ce go ko mi sji – 165 zł,
• czło nek ko mi sji – 150 zł.

Zgło sze nia przyj mu je Wy dział Or ga ni za cyj ny dla Dziel ni cy Bia ło łę -
ka, I pię tro, po kój 108, tel. 22 51-03-188 lub 22 51-03-101. Druk zgło -
sze nia do stęp ny jest na stro nie www.bia lo le ka.waw.pl w za kład ce
urząd - re fe ren dum.

Od 01.02.2017 r. te re ny pół noc -
nych dziel nic są ob słu gi wa ne
przez 2 pa tro le ds. zwie rzy ny dzi -
ko ży ją cej. Ich sie dzi ba znaj du je
się przy ul. Dzi wo żo ny 1 (Bie la -
ny). W pa tro lu bio rą udział pra -
cow ni cy zna ją cy te ren i szla ki mi -
gra cyj ne zwie trząt.

In ter wen cje mo żna zgła szać
pod nu me ra mi:
• 600 020 746
• 600 020 747

Do dat ko wo na te re nie Dziel ni -
cy Bia ło łę ka usta wio ne są 3 do dat -
ko we odłow nie sta cjo nar ne (ra -
zem z już ist nie ją cy mi jest ich 12).

W War sza wie wy stę pu je spo ra
ilość dzi kich zwie rząt m.in. ło sie,
sar ny, bo bry i dzi ki. Tych ostat -
nich spo ro jest na Bia ło łę ce. Dzik
za sie dla ob sza ry o du żej le si sto -
ści, gdzie zna leźć mo że po karm
i schro nie nie. Po ja wia ją się wśród
lu dzi ze wzglę du na ła twy do stęp
do resz tek po ży wie nia. Kar mio ny,

przy zwy cza ja się do ta kiej sy tu acji
i prze ka zu je wy uczo ne po sta wy
swo je mu po tom stwu. Aby unik -
nąć po ja wia nia się dzi ków wśród
lu dzi na le ży:
• utrzymywać czystość

i porządek na terenach
swoich nieruchomości,

• nie wyrzucać wszelkiej
żywności w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,

• zamykać kosze na śmieci
w okolicy gospodarstw
domowych i zostawiać
worków z odpadami żywności
wokół śmietników

• oddalić się nie wykonując
gwałtownych ruchów
(w momencie gdy
zauważymy dzika i gdy on
nas nie zauważył)

• nie uciekać (kiedy
dojdzie do spotkania
z dzikiem) gdyż może to

sprowokować zwierzę
do ataku,

• bezwzględnie trzymać swoje
zwierzę na smyczy
(w miejscach gdzie może
dojść do spotkania
z dzikiem), aby nie
sprowokować dzika
do ataku,

• zachować szczególną
ostrożność w miejscach
bytowania dzików (zryty
teren),

• nie podchodzić do dzików,
karmić i głaskać ich (dzik,
który sprawia wrażenie
zwierzęcia oswojonego,
w dalszym ciągu jest
niebezpieczny).

Problem dzików i zwierzyny dziko żyjącej

O do fi nan so wa nie na wy mia nę
sta rych pie ców wę glo wych mo żna
uzy skać wspar cie wy so ko ści od 7
tys. do 20 tys. zł. Udzie lo ne
wspar cie nie mo że prze kro -
czyć 75% rze czy wi stych kosz tów
in we sty cji.

Na to miast na re ali za cję in we -
sty cji po le ga ją cej na wy ko rzy sta -
niu lo kal nych źró deł ener gii od -
na wial nej mo żna otrzy mać kwo tę
do 40 proc. rze czy wi stych kosz -
tów, przy czym na:
• zakup i montaż kolektorów

słonecznych
maksymalna wysokość dotacji
nie może przekroczyć:

• 15 000 zł dla osób fizycznych
oraz osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą,

• 40 000 zł dla wspólnot
mieszkaniowych, osób
prawnych i przedsiębiorców
(z wyłączeniem osób
fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą);

• zakup i montaż pomp ciepła
maksymalna wysokość dotacji
nie może
przekroczyć 40 000 zł;

• zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznych
maksymalna wysokość dotacji
nie może
przekroczyć 15 000 zł.

Wnio ski o do fi nan so wa nie
na wy mia nę sta rych pie ców wę -
glo wych jak i in we sty cje w od na -
wial ne źró dła ener gii bę dą przyj -
mo wa ne do dnia 31 mar -
ca 2017 r.

Szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat wa run ków udzie la nia do ta cji
i po trzeb nych do ku men tów uzy -
skać mo żna w Biu rze Ochro ny
Śro do wi ska w Wy dzia le Opi nio -
wa nia Wnio sków Eko lo gicz nych
przy pl. Sta ryn kie wi cza 7/9, pię -
tro IV, po kój 404 i 405, na stro nie
in ter ne to wej Biu ra Ochro ny Śro -
do wi ska, gdzie bę dzie mo żna po -
brać i zło żyć wnio sek o udzie le nie
do ta cji na re ali za cję w 2017 r.
Wnio ski mo żna po brać rów nież ze
stro ny: http://zie lo na.um.war sza -
wa.pl/ oraz w Wy dzia le Ob słu gi
Miesz kań ców w Urzę dzie Dziel ni -
cy Bia ło łę ka m. st. War sza wy. 

Pro gram ten jest wie lo let ni
– miesz kań cy bę dą mo gli ubie gać
się o wspar cie fi nan so we na te
ce le, ta kże w ko lej nych la tach

Nabór do pracy w obwodowych
komisjach ds. referendum

Do fi nan so wa nie do wy mia ny pie ców wę glo wych
� Mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany pieców
i przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła
czy ogniw fotowoltaicznych (dzięki nim prąd produkowany jest za darmo, a produkcja
energii elektrycznej nie wpływa na środowisko)

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy


