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Komunikacja na nowo
 Znamy już ostateczny projekt nowych tras i rozkładów
autobusów. Niektóre zmiany wejdą w życie… za półtora roku.
wiedziała się minimalna liczba
osób, więc ZTM zdecydował o jej
zastąpieniu na ciągu Odkryta-Nowodworska-Świderska przez 518.

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.

„Odzyskać jak najwięcej autobusów z linii dublujących tramwaj
na Nowodwory i wysłać je
na wschodnią Białołękę” – takie
były założenia projektu, który Zarząd Transportu Miejskiego przygotował w listopadzie. Następnie
pomysły zostały poddane konsultacjom społecznym. W 100-tysięcznej dzielnicy o komunikacji
miejskiej zechciało porozmawiać
tylko kilkaset osób, ale – jeśli nie
liczyć spotkania w ratuszu – konsultacje przebiegały w wyjątkowo
dobrej atmosferze. Oto ich wyniki.

Nowodwory przesiadają się
na szyny
Linia 2 zostanie przedłużona
o dwa przystanki najprawdopodobniej 27 lutego, czyli natych-

miast po feriach. Częstotliwość jej
kursowania wyniesie 4 min w godzinach szczytu, 6 min poza szczytem i 7–8 min w weekend. Na odcinku między Tarchominem Kościelnym a Młocinami „dwójka”
będzie wzmocniona dodatkowymi
składami, dzięki czemu w godzinach szczytu tramwaj z Tarchomina do metra będzie odjeżdżać
co 2–4 min.
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.
Przedłużenie „dwójki” oznacza
także zniknięcie 314. Podczas
konsultacji w obronie linii wypo-

516 pojedzie częściej: co 10 min
w szczycie, co 15 poza nim i co 20
min w weekend. Zwiększona zostanie także częstotliwość 211 –
na pełnej trasie autobus podjedzie na przystanek co 10 min
w szczycie, co 15 min poza nim
i co 20 min weekend. Trasy obu linii zostaną bez zmian.

511 zostaje
Propozycja ZTM zakładała zastąpienie linii 511 zwykłym autobusem 101, zatrzymującym się
na żądanie na wszystkich przystankach. Tak się nie stanie.
W wyniku konsultacji pomysł trafił do kosza, co oznacza – ciekawostka dla miłośników komunikacji miejskiej – zniknięcie nume-

dokończenie na stronie 2

Twoja reklama odbije się Echem tel. 502-280-720

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

dokończenie ze strony 1
ru z Tarchomina numeru 101,
związanego z osiedlem od 1985
roku.

Zielona Białołęka czeka
na Głębocką
Propozycja wyprostowania linii 120 na Głębockiej spotkało się
z ciepłym przyjęciem większości,
ale sprzeciwem mieszkańców Lewandowa. ZTM zdecydował się
wyprostować linię, na Lewandów
wysyłając inny autobus. Według
szacunków czas dojazdu z północnej Białołęki na Pragę skróci się
o 5 min.
132 i 134 pojadą na Marymont,
do starej linii metra. 132 będzie
obsługiwać Głębocką, zaś 134 –
Kobiałkę, Zdziarską i Ostródzką.
Linia zostanie też wycofana
z Bródna i pojedzie na Marymont
prosto trasą S8 i mostem Grota-Roweckiego.
527 zostanie skierowane na trasę z Grodziska przez Kąty Grodziskie, Berensona, Skarbka
z Gór, Jesiennych Liści, Głębocką
i Wincentego. Częstotliwość kur-

sowania wyniesie 5 min w szczycie
porannym, 7–8 min w szczycie popołudniowym, 15 min poza szczytem i 20 min w weekend.
E-7 będzie przekształcone w linię przyspieszoną kursującą
w obu kierunkach i przez cały tydzień na trasie Grodzisk – Głębocka – Berensona – Oknicka –
Lewandów – Głębocka – S8 – al.
Piłsudskiego – Radzymińska – al.
„Solidarności” – Dw. Wileński.

Autobusy będą odjeżdżać co 10
min w szczycie porannym, co 12
min w szczycie popołudniowym
i co 20 min poza szczytem
i w weekend. Zmiana numeru nie
będzie oznaczać dodawania przystanków, ale ma służyć uporządkowaniu numeracji.
E-9 stanie się linią okrężną, jeżdżącą z Marymontu przez S8,
Głębocką, Jesiennych Liści,
Skarbka z Gór, Berensona,

Na uruchomienie czeka nowa
linia 214, która połączy Tarchomin z Derbami. Raz na pół godziny autobus pojedzie z pętli
na Świętosławskiego przez Świderską, Porajów, Myśliborską,
Światowida, Modlińską, S8, Wysockiego, Bazyliańską, Kondratowicza, Łabiszyńską, S8, Ostródzką, Berensona, Oknicką i Lewandów na Grodzisk.

Nie zmieni się trasa ani
rozkład jady 176
518 wraca na pl. Trzech Krzyży
Autobusy 518 nadal będą dojeżdżać do Śródmieścia, choć zmieni się ich pętla. Od skrzyżowania
Nowego Światu ze Świętokrzyską 518 pojedzie na pl. Trzech
Krzyży. Wycofanie ze Świętokrzyskiej i Dworca Centralnego oraz
przesunięcie na Nowy Świat i pl.
Trzech Krzyży to próba nadania
autobusom większość punktualności. Linię czeka także korekta
trasy na Nowodworach. Autobusy
pojadą teraz ulicami Ordonówny,
Odkrytą, Nowodworską, Mehoffera i Świderską.
Trasy 705 i 735 pozostaną bez
zmian.
(dg)

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!
Ubez pie czy cie le naj chęt niej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku nale ży za pła cić od szko do wa nie,
zaczyna się problem. Ubezpieczy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczycie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medycznego lub doznałeś szkody w wyniku upadku – zgłoś się po BEZPŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

www.gazetaecho.pl

„Echo Białołęckie”

Zmiany też w środkowej
Białołęce

ZTM zajął się też tematem 152
i komunikacji miejskiej na Cieślewskich. Choć data przebudowy
tej ulicy nie jest jeszcze znana, zaplanowano już przedłużenie 152.
Linia pojedzie dalej Białołęcką,
Hemara, Ostródzką, Berensona
i Skarbka z Gór na Derby. Na całej
trasie kursy będą odbywać się
co 20 min w szczycie i 30 min poza
nim, zaś na odcinku z Tarchomina
do Białołęki Dworskiej – co 10 min
w szczycie i co 15 min poza nim.

Porady prawne

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 508 125 419
e-mail: echo@gazetaecho.pl
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Ostródzką i S8 z powrotem
na Marymont. Nie zmieni się częstotliwość kursów.
ZTM planuje też połączenie
osiedla Regaty z… tramwajami
na Żeraniu Wschodnim. Linia 334
pojedzie ulicami Kobiałka, Mochtyńską, Ostródzką, Juranda ze Spychowa, Białołęcką, Daniszewską
i Annopolem. Będzie to oczywiście
możliwe po zakończeniu budowy
Daniszewskiej i budowie zawrotki
dla autobusów na Żeraniu Wschodnim. Częstotliwość wyniesie 20 min
w szczycie i 30 min poza nim.
Zmiany tras 120, 132, 134, 527,
E-7 i E-9 zostaną wprowadzone
dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, po przebudowie Głębockiej i budowie nowej pętli
na Grodzisku.

Złamanie czy trwała szkoda?
Fun da cja po ma ga w spra wach odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku niewielkich szkód jak drobne złamania, zwich nię cia, ura zy, ale
również w przypadku zaniżania
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go
uszczerb ku
na zdrowiu. Różnice w możliwym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!
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Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę pieniędzy na rzecz członków
rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 667 292 145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

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.
kiedyś zamarzniętego psa? Tak
tylko pytam. Przecież bezpańskich
biegają tysiące w całej Polsce.

Pies nie jest przyzwyczajony
do zimna?

W okresie zimowym, gdy
na dworze panują bardzo niskie
temperatury, niewiele osób ma
ochotę na spacery. Stają się one
jednak obowiązkiem, gdy pod opieką mamy czworonożnego przyjaciela. Pies, bez względu na pogodę
i nasz humor, musi zostać wyprowadzony, aby mógł załatwić swoje
potrzeby fizjologiczne. Okazuje, że
niektórzy właściciele wymyślili wygodne wyjście z tej sytuacji.

Pies wyje na balkonie, co
robić?
Na Facebooku pojawił się wpis
pewnej mieszkanki Białołęki, która była oburzona nieodpowie-

dzialnym – w jej ocenie – zachowaniem swojej sąsiadki.
– W bloku nr 12B przy ul. Pasłęckiej ktoś zamyka psa na balkonie. Ja go słyszę od godz. 12.
Rozpaczliwie szczeka… Wezwaliśmy policję, bo straż miejska nie
chciała przyjechać. Czekamy co
będzie dalej. Czy ktoś zna ludzi,
którzy tak postępują ze swoim
psem w zimie? Boję się o tego
psiaka – opisuje mieszkanka.
Po interwencji policji okazało
się, że sąsiadka wystawiła swojego
zwierzaka na balkon, aby ten…
mógł się przewietrzyć. Jak podobno twierdziła właścicielka psa, zostawiła go tam tylko na chwilę,

jednak według autorki wpisu
„musiała być w domu, bo pies został
wpuszczony
od
razu
do mieszkania”.
Pod wpisem rozpętała się burza. – Zamknąłbym babę na całą
noc na balkonie, niech wietrzy
umysł. – To kolejny dowód na to,
że posiadanie psów trzeba reglamentować. Na co komu pies, jak
mu właściciel nie potrafi opieki
zapewnić, angażowani są sąsiedzi
i służby.
Znaleźli się i tacy, którzy w zimowym „wietrzeniu” zwierzęcia
nie widzą niczego niewłaściwego.
– Ma przecież futro, które chroni
je przed zimnem. – Widzieliście
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Marcin Tomczak, lekarz weterynarii w jednej z warszawskich
klinik, mówi bez ogródek: zostawiając domowego psa na balkonie, robimy mu krzywdę.
– Taka sytuacja niewiele różni
się od trzymania psa na łańcuchu
przy budzie. Tam zwierzę także
ma ograniczoną powierzchnię.
Ale jeśli już zostaje na balkonie,
to musi mieć miejsce, gdzie w każdej chwili może się ogrzać. Pies
może wytrzymać ogromny mróz
na dworze, większość psów
na wsiach spędza przecież czas
głównie na zewnątrz. To jednak
kwestia przyzwyczajenia i dobrego odżywiania. Zamykanie psa,
który nie jest do tego przyzwyczajony, na ciasnym balkonie, bez
możliwości schowania się, jest
niedopuszczalne – komentuje
Marcin Tomczak.

Straż: to znęcanie
Niestety, zdarzają się też takie
sytuacje, że pod nieobecność właścicieli zwierzę jest zamknięte
na balkonie nawet na kilka godzin. Sąsiedzi, słysząc donośne
ujadanie psa, często informują
o tym straż miejską.
– I dobrze, ponieważ taki czyn
jest już uznawany za znęcanie się
nad zwierzęciem. W Ustawie
o ochronie zwierząt jest wskazane
wprost, że wystawianie zwierzęcia
domowego lub gospodarskiego
na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego
zdrowiu lub życiu, jest znęcaniem
się nad zwierzętami. Przypominam również, że znęcanie się
nad zwierzętami jest przestępstwem – komentuje Katarzyna
Dobrowolska ze straży miejskiej.
Według statystyk warszawskiej
straży, najwięcej zeszłorocznych
interwencji dotyczących zwierząt
polegało na pomocy właśnie
psom. W samym 2016 roku było
to aż 2890 przypadków.
Klaudia Leszczyńska
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Przyznaję: są problemy na budowach
 Rozmowa z Iloną Soją-Kozłowską, burmistrzem Białołęki.
– Wkrótce minie rok Pani burmistrzowania na Białołęce. Czy
przejście ze spokojnych Bielan
było szokiem?
– Powiem dyplomatycznie – łatwo nie jest. Ostatni rok to był
wyjątkowo intensywny czas. Białołęka, z jej niespotykanym w skali nie tylko Warszawy, ale też Polski, rozwojem, wymaga ogromnych nakładów finansowych,
sprawnego zarządzania, umiejętnego dialogu z mieszkańcami
i wyjątkowo intensywnego zabiegania o wciąż nowe inwestycje.
– Ostatnio dochodzą do nas sygnały, że są poważne problemy
na budowach szkół. Czy powinniśmy się niepokoić?
– Przy takiej skali inwestycji
oczywiste jest, że i skala problemów jest większa. W budżecie
dzielnicy na ten rok jest blisko 60
dużych inwestycji. Jeśli doliczymy
do tego wszystkie zaplanowane
remonty, ta liczba się podwoi.
Mamy więcej placów budów niż
kilka dzielnic razem wziętych. To
ogromny wysiłek dla urzędu, aby
prawidłowo przygotować i dopilnować realizacji wszystkich inwestycji. Jak tylko pogoda pozwoli,
planujemy ruszyć z pracami
na budowie ulicy Daniszewskiej
i wystartować z budową mostu
i ronda przy ul. Zdziarskiej i Kąty
Grodziskie, wkrótce rozpocznie
się przebudowa układu drogowego przy nowych szkołach, powstanie nowy teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Długorzecznej, tylko
z budżetu partycypacyjnego w tym
roku zrealizujemy aż 25 projektów inwestycyjnych, m.in. w rejonie ul. Światowida i Stefanika powstanie kolejne miejsce rekreacji.
A co do sprawności w realizacji
inwestycji – nie chcę się licytować,
ale np. nasze dzielnicowe inwestycje
drogowe są prowadzone w ekspresowym tempie w porównaniu z realizowanymi przez inne jednostki.
By przyspieszyć procedurę przygo-
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towania prac, gdzie tylko można
prowadzimy różne etapy równolegle. To prawdziwa ekwilibrystyka,
ale każdy „zaoszczędzony” tydzień
to możliwość wystartowania szybciej z budową, a w konsekwencji
wcześniejsze oddanie drogi, chodnika czy oświetlenia do użytku.
– Wątpliwości dotyczyły przede
wszystkim inwestycji oświatowych. Mamy sygnały, że bardzo
źle jest na budowie szkoły
przy Warzelniczej.
– W tej chwili w fazie budowy
jest dziewięć obiektów – dwie
szkoły (Myśliborska, Warzelnicza), cztery przedszkola (Myśliborska, Ceramiczna, Głębocka,
Jesiennych Liści – przedszkole
z oddziałami żłobka) i trzy żłobki
(Odkryta, Truskawkowa, Krzyżówki). Budowa wszystkich żłobków przebiega bardzo sprawnie
i terminowo, podobnie trzech
przedszkoli. Prace przy budowie
przedszkola przy ul. Myśliborskiej
mają niewielkie opóźnienie
względem harmonogramu. Szkoła
przy ul. Myśliborskiej jest prawie
w harmonogramie – jeśli mówimy
tu o jakimś poślizgu, to bardzo
niewielkim. Najwięcej siwych włosów kosztuje mnie kompleks
szkolny przy ul. Warzelniczej. To
bardzo duża szkoła, a wykonawca
został wybrany w drugim przetargu, czyli od początku było mało
czasu na budowę.
Zaznaczam, że wciąż możliwe
jest zbudowanie wszystkich realizowanych obiektów oświatowych
przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego pod warunkiem prowadzenia intensywnych prac. Stan
zaawansowania robót wskazuje,
że budynki mogą zostać otwarte 1
września i generalny wykonawca
cały czas zapewnia nas, że tego
terminu dotrzyma. Natomiast
niepokoją nas jego problemy finansowe. Pierwszymi sygnałami
o kłopotach były zgłoszenia podwykonawców o braku zapłaty

za wykonane prace. Gdy tylko dotarły do nas te informacje, porozumieliśmy się z głównym wykonawcą i pieniądze za realizację
poszczególnych prac zaczęliśmy
wypłacać bezpośrednio podwykonawcom zgłoszonym przez generalnego wykonawcę. Dzięki temu
podwykonawcy nie zeszli z budowy i prace są kontynuowane.
Niepokojące informacje na temat
realizacji podobnych inwestycji
przez tego wykonawcę docierają
do nas także od innych samorządów. Na przykład przedszkole
w Zielonce, które miało być gotowe
w sierpniu 2016 roku, wciąż nie zostało oddane do użytku. To martwi
nas bardziej niż stan zaawansowania prac u nas, bo jeszcze raz podkreślam – ten pozwala wciąż na oddanie budynków na 1 września, jeśli
prace będą prowadzone intensywnie. Dobrą informacją natomiast
jest fakt, że wykonawca przyspieszył
z pracami. Mimo zimy, robotnicy
cały czas są na budowach.
– Mieszkańcy pod koniec ubiegłego roku obserwowali przestoje
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na budowach. Jakie możliwości
działania ma dzielnica, gdy wykonawca nie wywiązuje się z harmonogramu prac?
– Jeśli inwestycje zostaną oddane po terminie wskazanym
w umowie, to wykonawca zapłaci
ogromne kary umowne, choć to
oczywiście marna pociecha, bo te
obiekty są potrzebne „na wczoraj”. Wiceburmistrz Jacek Poddębniak, który bezpośrednio nadzoruje inwestycje w naszej dzielnicy, staje na głowie, żeby je „popychać do przodu”. Proszę mi wierzyć, że rozmowy z wykonawcami
nie są łatwe. A trzeba pamiętać,
że inwestycja samorządowa, realizowana zgodnie z prawem zamówień publicznych, rządzi się swoimi prawami. Nie jest tak, jak
w przypadku prywatnej budowy –
majster zawala robotę, więc możemy wziąć innego. Na tym etapie
nie mamy podstaw do odstąpienia
od umów. Robimy wszystko, aby
w tej sytuacji dać radę. Nie zgadzam się na przerzucanie na zarząd dzielnicy odpowiedzialności
za problemy wykonawcy, na które
nie mamy wpływu.
– Dorbud wygrał pięć przetargów, jak wygląda realizacja prac
w przypadku wszystkich inwestycji tego wykonawcy?
– Dorbud buduje trzy przedszkola (Myśliborska, Ceramiczna
i Głębocka) i obie szkoły. Dwa
przedszkola (Ceramiczna i Głębocka) są budowane w bardzo
dobrym tempie, szkoła przy ul.
Myśliborskiej – niewielkie opóźnienie w stosunku do harmonogramu. W przypadku przedszkola
przy Myśliborskiej i szkoły
przy Warzelniczej – zawarty
w umowach termin, czyli 31 maja
raczej na pewno nie zostanie dotrzymany. Na szczęście mamy
pewną rezerwę czasową na wykonanie wszystkich prac i dopuszczenie do użytkowania budynków
na 1 września jest wciąż realne.

– Co prawda Dorbud zapewnia,
że pogłoski o ewentualnej upadłości tej firmy są wyssane z palca, ale czy władze dzielnicy mają
przygotowany scenariusz na wypadek bankructwa wykonawcy
lub opuszczenia przez niego
i podwykonawców placów budów?
– Rozumiem, że rozważamy hipotetyczną sytuację? Na tym etapie to byłoby dla dzielnicy bardzo
złe rozwiązanie. Konieczność
szczegółowej inwentaryzacji i nowe przetargi oznaczałyby wydłużenie prac o wiele miesięcy oraz
znaczny wzrost kosztów. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy.
– A coś optymistycznego
na podsumowanie naszej rozmowy?
– Jestem z natury optymistką
i wierzę, że uda się nam zrealizować plany w terminie. Zwłaszcza,
że ten rok mojej pracy dla Białołęki był naprawdę wyjątkowo udany
pod względem obfitości nowych –
realizowanych i zapowiedzianych
– inwestycji: dzięki budowie kolejnego odcinka trasy, za chwilę
tramwaje ruszą na Nowodwory,
a w 2019 roku do Winnicy, trwają
intensywne prace koncepcyjne
nad długo oczekiwaną linią tramwajową na Zieloną Białołękę, znalazły się pieniądze na bardzo potrzebne przebudowy ulic: Białołęckiej, Kąty Grodziskie, Kołacińskiej, Szynowej, fragmentu małej
Modlińskiej i ronda Ostródzka/Zdziarska. W maju będzie gotowy projekt wielospecjalistycznej
przychodni ze szpitalem chirurgii
jednego dnia – pierwszego tego typu obiektu w dzielnicy, udało się
pozytywnie rozwiązać wieloletni
problem nielegalnego domu samotnej matki „Bajka”, udało się
nie dopuścić do budowy zlewni
ścieków przy oczyszczalni Czajka.
Dzięki naszym staraniom północne dzielnice Warszawy otrzymały
dodatkowy patrol łowczych, a sama Białołęka – kolejne odłownie
dzików. Wygraliśmy batalię o rekompensatę przyrodniczą za drzewa przeznaczone do wycinki
nad Kanałem Żerańskim. Jest
z czego czerpać ten optymizm.
Rozm. oko

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.
W piątek 27 stycznia w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Głębockiej 66 odbyła się uroczysta Gala podsumowująca „XIV Plebiscyt
na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki w 2016 roku „,
podczas której ponad 300 osób
oklaskiwało zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.
Spotkanie uświetnili swoją
obecnością wybitni sportowcy. Tego wieczoru był z nami:
• 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.
Niespodzianką i zaskoczeniem
dla młodych sportowców był występ znanego piosenkarza i byłego zapaśnika Rafała Brzozowskiego, który swoją pozytywną
energią oraz uśmiechem rozgrzał
wszystkich zgromadzonych gości.

Najlepszym młodym sportowcem Białołęki okazała się Anastazja Kłoczyńska, zawodniczka UKS
G-8 BIELANY, trenująca taekwondo olimpijskie, która 2016
roku zajęła 3. miejsce w Mistrzostwach Europy oraz 1. miejsce
w Mistrzostwach Polski (walki).
Drugie miejsce zajął Jan Karolczak – pływak BUKS Białołęka/UKS G-8 Bielany, który
w 2016 roku zdobył aż 10 złotych
medali Mistrzostw Polski oraz
ustanowił rekord Polski juniorów: 50 m stylem grzbietowym.
Na trzecim miejscu znalazł się
Marcin Kowalski – judoka, zawodnik UKJ Lemur Warszawa,
który w 2016 roku zajął 1. miejsce
w Mistrzostwach Polski Młodzików oraz 3. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Juniorów Młodszych.

Kolejne miejsca w „10” zajęli:
• 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
Najlepszym trenerem Roku 2016 został Mariusz Rowicki,
UKJ Lemur Warszawa.
Najlepszą Drużyną Roku 2016
została klasa sportowa o profilu
zapaśniczym ze Szkoły Podstawo-
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wej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 342 im. Jana Marcina Szancera.
Sportową Osobowością Roku 2016 został Radosław Radtke,
trener UKS Talent Białołęka.
Zupełną nowością w tym roku była kategoria „Najpopularniejszego
Młodego Sportowca w 2016 roku.
Przez siedem dni, dzięki specjalnej
aplikacji stworzonej na profilu FB
Białołęckiego Ośrodka Sportu, można było oddawać głosy na wszystkich 36 zgłoszonych kandydatów.
Dzięki Państwa głosom Najpopularniejszym Młodym Sportowcem 2016 roku został judoka
Marcin Kowalski reprezentant
klubu UKJ Lemur Warszawa.
Dodatkowo Kapituła postanowiła wyróżnić trzech sportowców,
którzy z racji wieku nie mogli
wziąć udziału w Plebiscycie, a któ-

rzy w 2016 roku osiągnęli imponujące wyniki w swoich dyscyplinach.
Wyróżnienie w kategorii „Sportowe osiągnięcie Roku 2016”
odebrali:
• 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
Młodym sportowcom gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy im samych sukcesów
w obecnym roku.
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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: FB Białołęcki Ośrodek Kultury

Podczas festiwalu wystąpi m.in. Teatr Pijana Sypialnia
„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. Festiwal to
otwarty dla publiczności konkurs,

ściągający artystów, widzów i teatromanów z całej Polski. Prezentacje konkursowe oceniali w poprzednich
edycjach
wybitni
przedstawiciele środowiska teatralnego m. in.: Jarosław Kilian,
Jarosław Gajewski, Maciej Wojtyszko, Adam Woronowicz, Jacek
Sieradzki, Łukasz Drewniak, Irena Jun, Jacek Cieślak i inni.
W tegorocznym jury zasiądzie
min. Jacek Kopciński, redaktor
naczelny miesięcznika „Teatr”.

Osiemnasta edycja festiwalu
po raz pierwszy odbywać się będzie na dwóch scenach Białołęckiego Ośrodka Kultury – na deskach przy ulicy van Gogha 1
i Głębockiej 66. Szczegóły przedstawień oraz godziny publikowane
są na stronie www.bok.waw.ploraz
profilu FB ośrodka.
Szczególnie godne polecenia są
dwa pokazowe, towarzyszące Festiwalowi wydarzenia, które będzie można obejrzeć na scenie
BOK przy ul. van Gogha 1.

„Osiecka po męsku”
25 marca o godzinie 20.00 z recitalem „Osiecka po męsku” wystąpi Marcin Januszkiewicz. Jak
sugeruje tytuł, będzie to repertuar opierający się na twórczości
Agnieszki Osieckiej. Januszkiewicz to laureat konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” z 2011 roku,
kiedy to jako pierwszy mężczyzna
został jego zwycięzcą, brawurowo

wykonując piosenkę pt. „Wybacz,
mamasza”. Oprócz wspomnianej
piosenki w jego wykonaniu usłyszymy również m.in. „Kołysankę
dla okruszka” czy „Części zamienne”. Program wzbogacony
będzie także o kilka kompozycji
Władysława Szpilmana oraz
utwory autorstwa wykonawcy.

„Teczki”
26 marca o godzinie 20.30,
na deskach „Garderoby” wystawiony zostanie, oparty na faktach,
spektakl pt. „Teczki”. Jest to poruszająca historia inwigilacji Teatru Ósmego Dnia, jego twórców
i aktorów przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Spektakl oparty
na wydobytych z archiwum IPN
dokumentach, obrazujących działania operacyjne SB w stosunku
do Ewy Wójciak, Tadeusza Janiszewskiego, Marcina Kęszyckiego, Adama Borowskiego, zakończone przymusową emigracją ze-

społu w latach 80. „Ósemki” to
zespół – legenda, symbol teatru
zaangażowanego, pulsującego
rytmem najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych.

„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.
W ramach cyklu „Wychodzę
z rodzicami” podczas spektaklu
BOK zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku 3–8 lat, liczba miejsc
ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem mailowym: kasa@bok.waw.pllub numerem telefonu 22 300-48-00 wew. 1.
(mk)

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji
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 (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
– decyzji nr 8/CP/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej
DN 100 mm Lca 30 m oraz sieci kanalizacji ściekowej DN 200 mm Lca 45 m
w drodze dojazdowej do ul. Polnych Kwiatów na dz. nr ew. 48/14 z obrębu 4-0502 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożony dnia 10 listopada 2016 r.
i uzupełniony dnia 5 grudnia 2016 r.
– decyzji nr 9/CP/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na części działki nr ew. 5 z 4-07-09 przy ul. Marywilskiej 38/40 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek – Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K., ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, złożony dnia 7 grudnia 2016 r.
– decyzji nr 10/CP/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oraz przebudowie odcinka
sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV – linii kablowej nN 0,4 kV
i złącza kablowego nN 0,4 kV na części dz. nr ew. 23 z obrębu 4-16-44 przy ul.
Płochocińskiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany przez Jacka Rajza, złożony dnia 21 grudnia 2016r.
– decyzji nr 11/CP/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu boisk sportowych,
parkingów, kładki pieszej z klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych oraz
infrastrukturą techniczną i oświetleniem terenu dla potrzeb budynku oświatowego
w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego na dz. ew. 36/1, 47, 14 z obrębu 4-16-13
przy ul. Ruskowy Bród na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek
Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Jacka Poddębniaka – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122
Warszawa, złożony dnia 12 grudnia 2016 r.
POUCZENIE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 (pokój 305 i 308), w poniedziałki w godz. 08.00- 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00
– 16.00. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
publicznego jej ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-

122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty. Zawiadomienie lub
doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 (licząc od daty ostatniego ogłoszenia)
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Strażnicy miejscy kopali
po głowie i grozili

 Głośna sprawa sprzed roku znalazła swój finał
w sądzie. Dwaj mężczyźni winni przekroczenia uprawnień.
źródło: FB

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.

Skandaliczne wydarzenia z udziałem strażników miejskich rozegrały
się w nocy 14/15 lutego ubiegłego
roku przy Myśliborskiej na Tarchominie. Paweł Surgiel zwrócił funkcjonariuszom uwagę, że zaparkowali radiowóz w niedozwolonym
miejscu i nie zgasili silnika, za co
należą im się mandaty. Ponieważ
strażnicy zachowali się niekulturalnie, pan Paweł zaczął nagrywać ich
smartfonem i zapowiedział wezwanie policji. Wtedy funkcjonariusze
użyli wobec niego siły, bijąc i kopiąc
– także po głowie. Następnie użyli
gazu łzawiącego, skuli mężczyznę
kajdankami, zamknęli w samocho-

dzie i szantażowali, próbując zmusić
go do podpisania mandatu w wysokości 500 zł.
Gdy sprawa trafiła do mediów, 35-latek i 29-latek zostali
dyscyplinarnie zwolnieni ze służby. Teraz Sąd Rejonowy dla
Warszawy Pragi-Północ uznał ich
winnymi. Obaj pójdą do więzienia
na pół roku, a przez kolejne półtora przepracują społecznie
po 720 godzin. Do pracy w straży
miejskiej nie wrócą teoretycznie
przez 10 lat, ale śmiało można założyć, że muszą szukać innego zatrudnienia.
(red)

Nasz Czytelnik opowiada, że
ciężarówki jednej z lokalnych
firm ustawicznie łamią stojący tu
zakaz wjazd dla pojazdów powyżej dziesięciu ton.
– Zgłaszałem ten fakt dwukrotnie pod numer 112, a także funkcjonariuszowi policji, który obiecał
natychmiastową interwencję. Niestety, skutek zgłoszeń jest żaden,
firma wciąż czuje się bezkarna –
skarży się Czytelnik. – Co będzie,
jeśli mostek ulegnie całkowitej dewastacji i nie będzie nadawał się
do dalszej eksploatacji? Mieszkańcy zostaną odcięci od cywilizacji?
Paulina Onyszko, z rejonowej
komendy policji potwierdza, że
podobnych zgłoszeń policjanci
otrzymali wiele, nie tylko
od mieszkańców, ale i od Urzędu
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Dzielnicy. – Od tego czasu teren
regularnie patrolują dzielnicowi,
którzy kilka razy potwierdzili naruszenia przepisów ruchu drogowego – mówi policjantka.
Sprawa zgłoszona przez Czytelnika w najbliższym czasie przestanie być aktualna, ale z innego powodu.
– 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. Jest to duża
inwestycja o wartości blisko jedenastu milionów złotych, połączona
z budową nowego ronda, chodników i ścieżek rowerowych. Zosta-

nie zakończona dopiero w 2018 roku, choć jest spora szansa, że nowy

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.
most pojawi się jeszcze w tym.
Do momentu jego oddania stara
przeprawa będzie przejezdna.
(AS)
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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 wyjątkiem dosłownie kilku
lokali na Tarchominie, Żeraniu
czy w Legionowie brakuje dobrej
gastronomii – przekonał się o tym
każdy, kto próbował znaleźć ciekawe miejsce na wypad ze znajomymi czy spotkanie biznesowe.
Sprawdziliśmy, co zmieni się
w tym temacie jesienią, po otwarciu Galerii Północnej.

…czy może…?

Bierhalle
Pils, weizen albo marcowe w litrowym kuflu, żeberka w sosie
barbecue i biesiada do północy –
to znaki rozpoznawcze lokali
Bierhalle, które w ciągu zaledwie 12 lat mocno zmieniły mapę
towarzysko-gastronomiczną Warszawy. W 2005 roku otwarcie restauracji stylizowanej na niemiecką piwiarnię było sporą sensacją.
Wszystko za sprawą własnego,
nowoczesnego
minibrowaru,
dzięki któremu Bierhalle serwowało – i serwuje nadal – unikatowe piwa. Najpopularniejszym gatunkom (pils i weizen) towarzyszą
produkowane okresowo dunkel,
alt, koźlak i marcowe. W menu
królują też dania mięsne, na czele
z golonką, żeberkami i sznyclem
holsztyńskim.
Na Tarchominie Bierhalle będzie mieć ponad 500 m2 powierzchni, osobne wejście i ogródek piwny od strony mało ruchliwego Traktu Nadwiślańskiego.
Będzie to jedyny lokal tej sieci,
w którym spróbujemy stworzonego specjalnie dla białołęczan…
piwa północnego.

Kuchnie europejskie…
Makarun to największa polska
sieć spaghetterii. Lokal na Tarchominie będzie oferował makarony przygotowane z produktów
wysokiej jakości, bez konserwantów, na bazie włoskiego makaronu z pszenicy durum. W menu
znajdą się typowe włoskie smaki

jak bolognese czy carbonara, ale
także bardziej oryginalne, inspirowane kuchnią meksykańską czy
indyjską.
Z ciekawym designem i tradycyjną polską oraz włoską kuchnią
spotkamy się w Warsztacie Kulinarnym. Co tam zjemy? We wtorkowym menu w jednym z warszawskich lokali sieci mamy kotleta schabowego, rosół, krem
z buraka, kurczaka w płatkach
kukurydzianych, karkówkę w sosie miodowo-musztardowym, cannelloni ze szpinakiem i farfalle
z tuńczykiem.
Nie mogło zabraknąć także pizzerii. O tym, co Amerykanie zrobili z tradycyjnymi włoskimi potrawami i jak dobrze im to wyszło,
przekonujemy się m.in. dzięki
Pizza Hut. I właśnie tej sieci lokal
powstanie przy Światowida.
Sporą ciekawostką będzie bar
Olimp, serwująca posiłki w samoobsługowym systemie sprzedaży
na wagę. W skrócie: klient sam
komponuje swoje menu na zasadzie szwedzkiego stołu a wszystkie potrawy są w tej samej cenie
za 100 g.

kali Thai Wok, w których furorę
robią zupa tom kha gai czy kurczak z orzechami nerkowca.
Z kolei fanów smaków japońskich ucieszy otwarcie Zushi Point. Trzecia restauracja pod tym
szyldem będzie zarazem pierwszą
w północnej Warszawie.
– Chcemy, by była nową jakością w tej części miasta – mówi dodaje Sławek Wasilewski, właściciel
Zushi Point. – Będzie miejscem

z kaszą i świeżo wyciskane soki.
Potrawy w Salad Story składają
się wyłącznie z naturalnych składników, bez dodatku polepszaczy
smaku i wypełniaczy.
Na kanapkę, sałatkę czy wrapa
można liczyć także w Subway.
Trudno zliczyć, który będzie to lokal, bo Amerykanie mają ich już
ponad 44 tys. w 112 krajach.

otwartym dla różnych grup odbiorców, gdzie będą mogli odkryć,
jak bardzo różnorodne i zaskakujące mogą być smaki Japonii.

Coś zdrowego…
W Galerii Północnej zobaczymy także Salad Story – lokal promujący zdrowy tryb życia, serwujący klientom dania zdrowej
kuchni: duże lunchowe porcje sałatek, sycące wrapy, ciepłe boxy

Od kilku lat mamy w Warszawie ciekawe zjawisko: warszawiacy krytykują fast foody, których
wciąż przybywa i są nadal wyjątkowo chętnie odwiedzane przez
tych samych warszawiaków. Byłoby prawdziwą sensacją, gdyby
na Tarchominie zabrakło marek
McDonald's, Burger King i KFC
oraz baru z kebabem. Uspokajamy: nie zabraknie, a słynne
„na cienkim czy na grubym?”
usłyszymy w Sevi Kebab.

I jeszcze deser
Odwiedzający Galerię będą
mogli mogą liczyć także na kawę,
pączka, donuta czy lody. Tradycyjne warszawskie smaki zaserwują Blikle i Grycan, zaś słodycze
amerykańskie – oczywiście Dunkin' Donuts.
(dg)

…i kuchnie azjatyckie
Miłośnikom kuchni azjatyckich
w przystępnym dla Polaków wydaniu nie trzeba przedstawiać lo-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Osiedlowe brudasy zmorą sąsiadów
 Nie chce ci się wynieść śmieci? Wyrzuć je za okno! Takie motto przyświeca mieszkańcom jednego z białołęckich osiedli.
Z pewnością każdemu z nas zdarzyło się wieczorem zapomnieć wyrzucić śmieci i zostawić je do rana
w mieszkaniu lub na balkonie. Nic
w tym złego, szczególnie że nie zawadzają one nikomu, a przykry zapach przeszkadza głównie nam.
Mieszkańcy osiedla Pod Dębami,
znajdującego się przy ul. Pasłęckiej, poszli jednak o krok dalej.
Po co zostawiać śmieci w domu, albo w ogóle schodzić z nimi do altany śmietnikowej, skoro można wyrzucić je… za okno?
– Stosy butelek w moim ogródku, prezerwatywy, igły ze strzykawkami, setki petów. Ludzie, którzy
mieszkacie w blokach na osiedlu
Pod Dębami, pomyślcie, co robicie! Dwa dni temu znalazłam
w ogródku worek ze śmieciami, bo
komuś nie chciało się iść do kosza
– pisze jedna z internautek.
Jej wpis wywołał lawinę kolejnych. – Takie obrazki to na tym
osiedlu codzienność. Pasłęcka jako
osiedle to jedno wielkie nieporozumienie, wąskie uliczki, brak
miejsca parkingowego, bloki tak

blisko siebie, że można sobie cukier podawać, na klatce jest z 50
stopni ciepła, po prostu cud architektury – komentuje jeden z mieszkańców. – Ludzie tutaj nie dbają
o przestrzeń wspólną w ogóle.

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.
Klatki brudne, w ogródkach śmierci. Niestety kultury nie nauczysz…
– dodaje inny.
Nie jest to oczywiście jedyne
osiedle na Białołęce, w którym dochodzi do podobnych sytuacji.
Śmieciarze są wszędzie, ale sytuacja sprzed kilku dni przekroczyła
wszelkie normy. Ktoś bowiem wyrzucił przez okno choinkę, która

niefortunnie… zawisła na drzewie.
Teorie takiego występku są – według mieszkańców – dwie. Albo
komuś nie chciało się schodzić, żeby ją wyrzucić, albo – żeby nie zasypać igłami klatki schodowej –
wyrzucił ją przez okno z zamiarem późniejszego umieszczenia jej
w śmietniku. Choinka jednak zatrzymała się na gałęziach pobli-

skiego drzewa i z planu nici. Teraz
drzewko stanowi zagrożenie dla
innych mieszkańców.
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, czyli mówiąc krótko, za porządek są odpo-

wiedzialni wszyscy, a jednocześnie
nikt. Powiadamianie służb także nie
przynosi żadnych efektów. – Straż
miejska chodziła po domach i upominała. Spokój był jeden miesiąc –
opowiada jedna z mieszkanek. – Ja
już nie daje rady. Sąsiedzi też zrezygnowali z walki i się stąd wynieśli –
komentuje autorka wpisu.
Klaudia Leszczyńska

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
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.)
Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02235 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.
Pouczenie
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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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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?

Pomysłów pojawia się wiele.
Zbliżająca się budowa wzdłuż zachodniego brzegu gazociągu i nieuchronna zmiana wyglądu okolic
kanału, jest dobrą okazją do dyskusji o pomysłach na wykorzystanie jednego z najważniejszych terenów zielonych Białołęki jako
atrakcji i miejsca wypoczynku.

Przystań Zdziarska
Wbrew nazwie pomysł budowy
u zbiegu ulic Zdziarskiej i Białołęckiej przystani ma służyć nie tylko
amatorom sportów wodnych, ale
również wędkarzom, rowerzystom
oraz wszystkim tym, którzy chcą
nad wodą po prostu wypocząć.
Projekt zgłoszony w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego ma na celu rekultywację
wschodniego brzegu dawnej przeprawy promowej. Zakłada oczyszczenie
terenu,
pogłębienie
i oczyszczenie zatoki, odbudowę
podestu do wodowania kajaków
i łódek, posadowienie trwałego
pomostu oraz budowę wiaty z ławą, miejsca na grill lub ognisko
i postawienie ławek.
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Na całym białołęckim odcinku
Kanału Żerańskiego brak jest tego rodzaju miejsc, gdzie można
by spędzić czas na tzw. łonie natury, czy jak mawiał sławny Sido-

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.
rowski w pięknych okolicznościach przyrody. Nie ma miejsca
gdzie można oficjalnie zwodować
kajaki, pontony czy niewielkie łodzie bez obawy o ich uszkodzenie. Brak jest również ogólnodostępnych pomostów do rekreacji

i wędkarstwa, ławek, wiat i miejsc
biwakowo-plażowych gdzie można rozpalić ognisko lub grill.
Projekt zaś wykorzystuje starą infrastrukturę przeprawy promowej
– zatokę nie kolidującą z torem
wodnym, umocnione i wybetonowane
częściowo
nabrzeże.
Do planowanej przystani byłby
też dogodny dojazd. Nie tylko samochodem, ale np. rowerem, bo
miejsce usytuowane jest tuż
przy ścieżce rowerowej. Wstępny
kosztorys projektu określa koszt
jego realizacji na zaledwie 88 tys.
zł. Nie jest to aż tak dużo wziąwszy pod uwagę zakres prac i zysk.
Bo miejsce zapowiada się i urokliwe, i wielofunkcyjne.

„Zimowisko Żerań”
W ramach tegorocznego budżetu pojawił się podobny pomysł
budowy przystani dla łodzi i kajaków wykorzystującej fragmenty
istniejącej infrastruktury zatoki,
tzw. zimowiska dla statków w pobliżu śluzy na kanale i kładki
w rejonie wschodniego końca ulicy Zarzecze.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Przystań miałaby się składać
z solidnych pływających pomostów zacumowanych w istniejącym
zimowisku. – Oprócz obsługi ruchu łodzi turystycznych i kajaków
na Wiśle powyżej i poniżej przystani może ona także służyć jako
początkowy lub końcowy punkt
spływów kanałem Żerańskim. Ponadto, z uwagi na to że przystań
znajdować się będzie na bocznym
basenie a nie na głównym nurcie,
stanowić ona może miejsce ćwiczeń dla początkujących użytkowników łodzi i kajaków – argumentuje autor pomysłu Mikołaj Józefowicz. Rzeczywiście, miejsce wydaje się idealne, w dodatku projektowana przystań znajduje się
przy nowym szlaku pieszo-rowerowym. A i sam pomysł pływających pomostów ma ręce i nogi,
a przy tym urok i rozmach. Pomosty zmieniałyby swoje położenie
w zależności od poziomu wody
w Wiśle, byłyby zamocowane
do ukośnych szyn zbudowanych
na lądzie, lub do pali wbitych
w dno, a z lądem połączyłby je wygodny trap. Każdy miałby niecki

w kształcie rozwartej litery V, częściowo zanurzone w wodzie,
w które będzie można wpłynąć
łódką lub kajakiem i wygodnie
z niego wysiąść.
Przystani na kanale ciągle brak,
więc tak samo jak tę na Zdziarskiej
i tę w zimowisku uważam za świetną
ideę. Choć szacunkowy koszt jest
pokaźny – wedle wstępnych wyliczeń wynosi blisko 270 tys. zł, to korzyść wręcz gigantyczna. Byłoby to
świetne miejsce, atrakcyjne i unikalne. Byłoby bazą wypadową zarówno
dla zakończenia spływu kajakowego
przez Warszawę, jak i miejscem
startu na spływ do Modlina, czy wycieczki na Zalew Zegrzyński. W dodatku trasę wodną w można spiąć
z rowerową. Same zalety, a w przyszłości mógłby tu powstać fantastyczny ośrodek wodno-rowerowy,
a nawet port rzeczny. To kiedyś,
a póki co warto zacząć od przystani!

Wypożyczalnia kajaków
Jak już będą przystanie, gdzie
kajak czy łódkę będzie można
bezpiecznie zwodować, przydałaby się jeszcze wypożyczalnia. I proszę – jak na zawołanie
w tegorocznym budżecie pojawił
się i taki pomysł. Filip Pelc chciałby, aby taka sezonowa wypożyczalnia
kajaków
działająca
od końca marca do końca września, powstała na terenie przystani KS Spójnia.
Kanał Żerański to bezsprzecznie
urokliwy szlak kajakowy, a przy tym
bezpieczny i łatwy, dostępny nawet
dla bardzo początkujących. Pomysł
naprawdę znakomity. Na początek
autor proponuje zakup 10 kajaków
jednoosobowych i 10 dwuosobowych.
Wydaje mi się to trochę mało, ale
od czegoś trzeba zacząć. Za to koszt
nie taki duży, oszacowany na 48 tys.
zł. Jestem zdecydowanie na tak? A co
Państwo myślicie o tych pomysłach
na zagospodarowanie kanału?
(wk)

OGŁOSZENIA DROBNE
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

·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
Naprawa, regulacja, uszczelnianie okien PCV
i drewnianych, naprawy po włamaniach,
przerabianie okien na antywłamaniowe. tel.
504-078-410
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
BUDOWLANE
REMONTY = Mieszkania Łazienki Kuchnie
506-091-379
·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741
Zabudowy gips karton, gładzie, malowanie
607-679-454

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·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@kancelariedoradcze.pl

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

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

·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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

Elastyczne protezy nylonowe
N y lo n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a ta c h 5 0 .
ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale w Polsce wciąż uchodz i za techno logię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk
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„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 ubiegłym miesiącu warszawscy radni PO ogłosili, że pary borykające się z problemem bezpłodności będą mogły liczyć na-

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.
wet na 5 tys. zł dofinansowania
zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro. Z pro-

gramu skorzystają osoby w wieku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych. Teraz także samorząd wojewódzki zdecydował
się na program wspierający leczenie bezpłodności. 300 tys. zł zostało przeznaczonych na terapię
metodą NaProTechnology, które
będą prowadzone w Szpitalu
Bródnowskim. Będą one przeznaczone dla par z całego województwa. Dlaczego „naprotechnologia”, a nie in vitro?
– Z taką inicjatywą wystąpiła
grupa 24 radnych z PiS i PSL – informuje biuro prasowe urzędu
marszałkowskiego. – Zarząd województwa dostrzegając problemy
i potrzeby wielu par z Mazowsza,
które borykają się z problemem

niepłodności, przychylił się do tej
inicjatywy, a ostateczną decyzję
w tej sprawie podjął sejmik.
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. Jest ona
stosowana na bardzo małą skalę
i ignorowana przez największe organizacje medyczne. Wyszukiwarka prac medycznych notuje sześć
prac naukowych o tej metodzie
wobec ponad 1,4 mln o in vitro.
W ubiegłym roku o NaProTechnology wypowiedziało się Polskie
Towarzystwo Medycyny Rozrodu
i Embriologii.
– Zasadą dobrej praktyki medycznej jest stosowanie wiedzy
opartej na faktach, a takimi, co
należy wyraźnie podkreślić, nie
dysponuje naprotechnologia – napisała grupa siedmiu ginekologów,
w tym trzech profesorów. – Pojedyncze publikacje w czasopismach
niezwiązanych z medycyną rozrodu nie pozwalają, aby naprotechnologię uznać za sposób postępowania zgodny z obowiązującą wiedzą medyczną. W terapii niepłodności należy stosować metody
o udokumentowanej skuteczności.
(dg)

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.
niamy opiekę nad dziećmi w wieku 3–8 lat, liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują wcześniejsze zapisy
pod adresem mailowym: kasa@bok.waw.pllub numerem telefonu 22 300-48-00 .
(mk)

Bohaterka filmu to odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu
i radu. Kobieta, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany
przez mężczyzn. Film w reżyserii
Marie Noëlle to jednak przede
wszystkim portret kobiety, jakiej
nie znaliśmy – czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć pełnej dylematów i sprzeczności.
Maria Skłodowska-Curie jako
pierwsza kobieta w Europie uzy-

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.
Od marca ruszają nabory
do sekcji artystycznych prowadzonych przez Białołęcki Ośrodek
Kultury. Prócz dotychczas działających, których wykaz można znaleźć na stronie www.bok.waw.pl,
jest kilka nowych, które działać
będą w placówce przy ul. Głębockiej 66. Do nowych form należą
m.in. zajęcia Break Dance i sekcja
Cheerleaders. Zajęcia te łączą
w sobie elementy tańca, gimnastyki i akrobacji. Wspaniale wpływają
na poczucie rytmu i koordynację.
Break dance i popping to jeden
z najbardziej widowiskowych
technik tanecznych. Ze względu
na swój charakter są stylami
szczególnie ulubionym przez
chłopców. Początkowe zajęcia to
nauka izolacji poszczególnych
partii ciała, rozciąganie, usprawnianie całego organizmu, ćwiczenia półakrobatyczne. Nowością są
także sekcje obejmujące swoim
zakresem szeroko pojętą dziedzi-

nę filmu i fotografii. Animacje,
kręcenie filmów i wykonywanie
profesjonalnych zdjęć będą dla
uczestników zajęć nie lada wyzwaniem, jednak pod okiem fachowych instruktorów wykonane
zostaną zapewne na najwyższym
poziomie.
W ofercie BOK na nowy semestr
proponowane są zajęcia zarówno
dla najmłodszych jak i starszych
mieszkańców naszej dzielnicy. Nauka na instrumentach odbywać się
będzie na trzech poziomach:
od początkującego aż po zaawansowany. Z kolei zajęcia teatralne
przygotują swoich uczestników nawet do egzaminów na wydziały aktorskie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Ośrodka www.bok.waw.pl, a zapisów można dokonać także za pomocą internetowego formularza
pod adresem www.strefazajec.pl.
(mk)

skała tytuł doktora nauk. W 1906
roku przyznano jej profesurę
i powierzono katedrę na paryskiej
Sorbonie, co we Francji było
wówczas wydarzeniem bez precedensu. Była też pierwszą uczoną,
która otrzymała nagrodę Nobla.
W dziejach tej nagrody nadal jest
jedynym podwójnym laureatem,
wyróżnionym w dwóch różnych
dziedzinach naukowych.
„Maria
Skłodowska-Curie”
w Kinie Na Boku od 4 marca.
Podczas seansu 9 marca
o godz.18.00, w ramach cyklu
„Wychodzę z rodzicami”, zapewreklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych

 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)
O dofinansowanie na wymianę
starych pieców węglowych można
uzyskać wsparcie wysokości od 7
tys. do 20 tys. zł. Udzielone
wsparcie nie może przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów
inwestycji.
Natomiast na realizację inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej można otrzymać kwotę
do 40 proc. rzeczywistych kosztów, 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.
Wnioski o dofinansowanie
na wymianę starych pieców węglowych jak i inwestycje w odnawialne źródła energii będą przyjmowane do dnia 31 mar ca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania dotacji
i potrzebnych dokumentów uzyskać można w Biurze Ochrony
Środowiska w Wydziale Opiniowania Wniosków Ekologicznych
przy pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, na stronie
internetowej Biura Ochrony Środowiska, gdzie będzie można pobrać i złożyć wniosek o udzielenie
dotacji na realizację w 2017 r.
Wnioski można pobrać również ze
strony: http://zielona.um.warszawa.pl/ oraz w Wydziale Obsługi
Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Program ten jest wieloletni
– mieszkańcy będą mogli ubiegać
się o wsparcie finansowe na te
cele, także w kolejnych latach

Nabór do pracy w obwodowych
komisjach ds. referendum
W związku z uchwałą nr XLII/1056/2017 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, rozpoczynamy nabór osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum. Referendum odbędzie się w dniu 26
marca 2017 r. w godzinach 7.00 – 21.00.
Kandydatami do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum
mogą być osoby pełnoletnie, ujęte w stałym rejestrze wyborców m.st.
Warszawy.
Wysokość diet:
• przewodniczący komisji – 190 zł,
• z-ca przewodniczącego komisji – 165 zł,
• członek komisji – 150 zł.
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Białołęka, I piętro, pokój 108, tel. 22 51-03-188 lub 22 51-03-101. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bialoleka.waw.pl w zakładce
urząd- referendum.

Problem dzików i zwierzyny dziko żyjącej
Od 01.02.2017 r. tereny północnych dzielnic są obsługiwane
przez 2 patrole ds. zwierzyny dziko żyjącej. Ich siedziba znajduje
się przy ul. Dziwożony 1 (Bielany). W patrolu biorą udział pracownicy znający teren i szlaki migracyjne zwietrząt.
Interwencje można zgłaszać
pod numerami:
• 600 020 746
• 600 020 747
Dodatkowo na terenie Dzielnicy Białołęka ustawione są 3 dodatkowe odłownie stacjonarne (razem z już istniejącymi jest ich 12).
W Warszawie występuje spora
ilość dzikich zwierząt m.in. łosie,
sarny, bobry i dziki. Tych ostatnich sporo jest na Białołęce. Dzik
zasiedla obszary o dużej lesistości, gdzie znaleźć może pokarm
i schronienie. Pojawiają się wśród
ludzi ze względu na łatwy dostęp
do resztek pożywienia. Karmiony,

przyzwyczaja się do takiej sytuacji
i przekazuje wyuczone postawy
swojemu potomstwu. Aby uniknąć pojawiania się dzików wśród
ludzi należy:
• 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

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

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).

