
Umieszczone na skrzyżowaniach
ul. Światowida z Myśliborską, Ćmie-
lowską, Pancera i Mehoffera słupy
sygnalizacji świetlnej ewidentnie ko-
lidują z planowaną drugą jezdnią.
„Planowaną” a nie „projektowaną”,

bo będący inwestorem Zarząd
Transportu Miejskiego nadal nie
przedstawił nowego projektu dru-
giej jezdni, który zapowiadał w maju
wicedyrektor Łukasz Puchalski.

– Patrząc na przebudowywane
skrzyżowania, na których słupy
sygnalizacji świetlnej i studzienki
teletechniczne sygnalizacji zostały

wykonane w pasie przyszłej dru-
giej jezdni, mam wrażenie, że
druga jezdnia nie będzie budowa-
na – mówi radny Wojciech Tu-
masz. – Dlaczego instalacji sygna-
lizacji świetlnej nie wykonano
w taki sposób, że tylko słupy, któ-
re byłyby docelowe zostałyby
trwale umiejscowione w gruncie?

Czy oznacza to, że druga jezd-
nia Światowida nie powstanie?

– Plan budowy drugiej jezdni jest
aktualny – mówi Łukasz Puchalski,
wicedyrektor ZTM. – Obecnie re-
alizowany jest etap I inwestycji,
w ramach którego powstaje torowi-
sko wraz z sygnalizacją świetlną
i przejazdami. Ponieważ pojawiły
się, moim zdaniem słuszne, głosy
o przeprojektowanie nowej jezdni,
realizacja etapu II (budowa jezdni
wschodniej) opóźni się. Najpóźniej
do końca października wybierzemy
podmiot, który będzie weryfikować

projekt zgodnie z uwagami miesz-
kańców Białołęki. W tym momen-
cie nie jestem w stanie powiedzieć,
kiedy powstanie druga jezdnia
ul. Światowida.

W okolicach ul. Żelaznej krążą
jednak nieoficjalne informacje, że
„nie ma pośpiechu w pracach
nad weryfikacją projektu”, bo…
idą wybory samorządowe, które
będą swojego rodzaju sondażem
na temat poglądów mieszkańców
na sprawy komunikacji i ekologii.
Obecnie władze Warszawy i ZTM
podobno nie mogą się zdecydo-
wać, czego chcą mieszkańcy Bia-
łołęki i czy lepiej postawić na Tar-
chominie na szeroką jezdnię (jak
na Prostej i Wincentego), czy
na komunikację miejską (jak
na Targowej i Świętokrzyskiej).
Wydaje się, że sytuacja wyklaruje
się po 16 listopada. Po wyborach.
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poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-393
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Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem te l .  502-280-720

W tym momencie
nie jestem w stanie
powiedzieć, kiedy
powstanie druga jezdnia
ul. Światowida – mówi
wicedyrektor ZTM.

Jezdni nie będzie?
� Przebudowa ul. Światowida dobiega końca. Ułożona jest już większość chodników,
widać zarysy nowych odcinków dróg rowerowych, ustawiono sygnalizatory. Ich układ
wskazuje, że plany drugiej jezdni zostały odłożone na bardzo odległą przyszłość.

Dlaczego
instalacji
sygnalizacji
świetlnej nie
wykonano
w taki sposób,
że tylko słupy,
które byłyby
docelowe
zostałyby
trwale
umiejscowione
w gruncie?



Za rząd dziel ni cy po sta no wił, że
już w przy szłym mie sią cu na Or do -
nów ny za mon to wa ne zo sta ną pro gi
wy spo we. Po ja wią się przy skrzy żo -
wa niach ze Stru my ko wą i Ćwi kliń -
skiej, a więc w miej scach naj bar -
dziej uczęsz cza nych przez dzie ci
z po bli skich szkół pod sta wo wych.

Zde cy do wa no się na wy bór pro -
gów wy spo wych po kon sul ta cjach
z Za rzą dem Trans por tu Miej skie -
go, któ ry kon se kwent nie od ma wia
sto so wa nia in ne go ty pu pro gów
na uli cach ob słu gi wa nych przez
au to bu sy. Eu ro pej ska i war szaw -
ska prak ty ka po ka zu je, że na wet
naj więk sze so la ri sy mo gą jeź dzić

po pro gach pod rzu to wych (jest tak
np. w Ate nach) a pro gi wy spo we
są czę sto kry ty ko wa ne za po zo sta -
wia nie sze ro kiej prze rwy mię dzy
pa sa mi ru chu, z któ rej przy ma łym
ru chu ko rzy sta ją roz pę dzo ne sa -
mo cho dy. 

Rów nież w paź dzier ni ku pro gi wy -
spo we zo sta ną za mon to wa ne
na ul. Ostródz kiej przy skrzy żo wa -
niach z uli ca mi Współ cze sną, Ju ran -
da ze Spy cho wa, He ma ra oraz
przy fi lii Szko ły Pod sta wo wej nr 112,
na ul. Ko biał ka obok szko ły
i na ul. Od kry tej przy skrzy żo wa -
niach z uli ca mi Łą czą cą i Ksią żko wą.
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Będą progi na Ordonówny
� Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o petycji
mieszkańców Nowodworów, domagających się
przebudowy ul. Ordonówny i o groźnym wypadku na tej
ulicy a już pojawiły się nowe informacje.

Za rząd Trans por tu Miej skie go
cze ka na ukoń cze nie bu do wy cen -
tral ne go od cin ka II li nii me tra oraz
li nii tram wa jo wych na Po wstań ców
Ślą skich i Świa to wi da, by wpro wa -
dzić ma łą re wo lu cję: nie któ re przy -
stan ki tram wa jo we sta ną się przy -
stan ka mi na żą da nie a czte ry li nie
w mie ście zo sta ną pod nie sio ne
do ran gi „ma gi stral nych” i za czną
kur so wać czę ściej, co 4 mi nu ty
w szczy cie. Jak wpły nie to na tram -
wa je na Tar cho mi nie?

Przede wszyst kim bę dą kur so wać
czę ściej, bo obie li nie pla no wa ne
do przed łu że nia, czy li 2 i 17 bę dą li -
nia mi ma gi stral ny mi. Ich czę sto tli -
wość ma wy glą dać tak: co 4 mi nu ty
w go dzi nach szczy tu, co 6 mi nut
mię dzy szczy ta mi i co 7–8 mi nut
w week end. Nie ofi cjal nie wia do mo
jed nak, że co dru gi kurs 17-tki nie
po je dzie na Tar cho min. Tram wa je
skoń czą tra sę na Bie la nach.

Li nia z Mło cin na Sta re Świ dry
jest obec nie naj szyb szą w War sza -

wie. Tram wa je osią ga ją na niej
śred nią pręd kość han dlo wą 35,7
km/h, czy li dwu krot nie więk szą,
niż na więk szo ści tras w War sza -
wie. Być mo że jesz cze ona wzro -
śnie, bo przy stan ki Świ der ska
i Za jezd nia Żo li borz są kan dy da -
ta mi na przy stan ki na żą da nie.

We dług ak tu al nych in for ma cji
bu do wa li nii do Me hof fe ra skoń -
czy się w paź dzier ni ku, póź niej na -
stą pi okres od bio rów tech nicz nych.
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Tramwaj na Tarchominie – szybciej i częściej
� Po otwarciu II linii metra i dwóch nowych tras tramwajowych ZTM planuje bardzo
duże zmiany w funkcjonowaniu tramwajów.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

EEG Bio fe ed back jest me to dą te ra peu tycz ną. Wy wo dzi się
z USA – po pra wia sku tecz ność funk cjo no wa nia umy słu. Me -
to da ta po cząt ko wo by ła sto so wa na przez ko smo nau tów
w ośrod kach NA SA przy no si po zy tyw ne efek ty w przy pad ku:
pro ble mów szkol nych, bra ku kon cen tra cji, dys lek sji, za bu rzeń
uwa gi, ADHD a ta kże przy spek trum au ty zmu.

EEG Bio fe ed back jest me to dą da ją cą trwa łe efek ty, po nie -
waż dzię ki sys te ma tycz ne mu prze twa rza niu mózg uczy się no -
wych sche ma tów dzia ła nia.

Ko rzy ści:
– po pra wa pa mię ci
– wy daj niej sza pra ca na lek cjach
– po pra wa kon cen tra cji i uwa gi, per cep cji
– lep sze przy swa ja nie na uki ję zy ka ob ce go
– re duk cja stre su

Spe cja li zu je my się w uspraw nia niu pra cy mó zgu: dia gno zie
– ba da niu QE EG (ana li za bio elek trycz no ści fal mó zgo wych)
i w tre nin gach me to dą EEG Bio fe ed back. 

Tre ning EEG Bio fe ed back jest bez in wa zyj ny – elek tro dy są
przy kle ja ne przy po mo cy spe cjal nej pa sty kle ją cej. Elek tro dy
od czy tu ją ak tu al ny za pis bio elek trycz ny, a sprzęt me dycz ny
prze twa rza ten za pis na ilo ścio wy za pis fal mó zgo wych. Dzię ki
te mu mo że my ob ni żać ak tyw ność fal mó zgo wych, któ rych jest
zbyt du żo, a wzmac niać te, któ rych jest zbyt ma ło. Na ekra nie
ob ser wo wa nym przez dziec ko wi docz ne jest to ja ko zmia -
na w grze lub pod czas oglą da nia fil mu.

NEURON-BIOFEEDBACK
Warszawa-Białołęka, ul. Atutowa 13 

Tel. 694 231 213
ATRAKCYJNE CENY !

Zapraszamy na zajęcia
rozwojowe dla dzieci 

w wieku szkolnym

DZIEŃ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI dla dzieci powyżej 2 lat:
psycholog, logopeda, EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna

11.10.2014 w godz. 10-13 w Przedszkolu " Wiatr w żagle"
Zapisy tel. : 883 608 708 ul. Sieczna 5 (od Głębockiej)
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Ar chi tekt Aga ta Żoł now ska swo -
ją pra cę ma gi ster ską na Uni wer sy -
te cie War szaw skim po świę ci ła pro -
jek to wi elek trow ni al go wej, któ ra
mo gła by kie dyś po wstać wła śnie
na Że ra niu. Pro jekt ten przed sta wi -
ła na stro nie Fu tu wa wa.pl, zbie ra ją -
cej no wa tor skie wi zje dla War sza wy.

– Mi kro al gi sta no wią jed no z naj -
bar dziej obie cu ją cych, no wa tor -
skich źró deł od na wial nych, zy sku ją -
cych w ostat nich la tach co raz wię cej
za in te re so wa nia nie tyl ko na świe -
cie, ale rów nież w na szym kra ju

– pi sze au tor ka. – Obec nie roz wi ja -
na jest tech no lo gia, któ ra po zwo li -
ła by na pro duk cję bio pa li wa z bio -
ma sy mi kro alg na ska lę prze my sło -
wą. Al gi są te ma tem przy szło ścio -
wym. Dzi siaj nie za stą pią nam ro py,
ale być mo że nie ba wem po zwo lą
na ogra ni cze nie ener ge tycz ne go
uza le żnie nia od państw -do staw ców
pa liw ko pal nych.

Zgod nie z wi zją Żoł now skiej
na Że ra niu mógł by po wstać ośro -
dek, zaj mu ją cy się ba da nia mi na -
uko wy mi, pro mo cją no wych tech -

no lo gii i edu ka cją. Obok sta nę ła by
Fa bry ka Ener gii.

– Al gi ży wić się bę dą dwu tlen -
kiem wę gla ze spa lin elek tro cie -
płow ni wę glo wej – czy ta my w pro -
jek cie. Dla sa me go bu dyn ku do star -
cza na bę dzie z elek tro cie płow ni od -
pa do wa wo da tech no lo gicz na
na ce le grzew cze (obec nie od da wa -
na do ba se nu por to we go) oraz pa ra
od pa do wa na ce le chłod ni cze.
Ener gię elek trycz ną zaś otrzy ma my
dzię ki hy dro tur bi nie ulo ko wa nej
w nur cie Wi sły.

Dla la ików wszyst ko to brzmi nie -
praw do po dob nie, ale elek trow nie
al go we ist nie ją w kra jach wy so ko
roz wi nię tych od lat. Nie ste ty Fa bry -
ka Ener gii na Że ra niu to pieśń
przy szło ści. Dla cze go? Są trzy od -
po wie dzi. Pie nią dze, pie nią dze
i jesz cze pie nią dze.

DG

Elektrownia na… glony?
� Kominy elektrociepłowni na Żeraniu na tyle wpisały się
w krajobraz Białołęki, że ciężko wyobrazić sobie dzielnicę
bez nich. A co by było, gdyby wprowadzić do tego
miejsca supernowoczesną, proekologiczną technologię?

To jesienią opłaca się inwestować w ogród!
�Choć zakładanie ogrodu to dla wielu czynność wiosenna, to właśnie jesienią
warto pamiętać o niektórych czynnościach, które wykonane teraz pozwolą
zaoszczędzić nam w następnym sezonie czas i – przede wszystkim – pieniądze.  

Je sień to naj lep szy czas
na za ło że nie traw ni ka – na sio na
zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić
się przed zi mą, a wio sną bę dzie
cie szyć oczy so czy sta zie leń. Je śli
za bie rze my się za to wio sną
– tra wa nie wzmoc ni się wy star -
cza ją co, by słu żyć la tem. Jesz cze
lep szym roz wią za niem jest traw -
nik roz wi ja ny z rol ki – już po kil -
ku dniach za cznie się wią zać
z grun tem i bę dzie jesz cze moc -
niej szy.

Je śli chce my wio sną cie szyć
się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy

nar cy za mi, to naj lep szy czas
na po sa dze nie ro ślin ce bu lo -
wych. Nie za po mi naj my o wrzo -
sach – tyl ko je sie nią wi dać, w ja -
kich ko lo rach kwit ną.

Te raz jest je dy ny czas, by po -
my śleć o przy szło rocz nych ży wo -
pło tach – li gustr czy ber be rys
do stęp ny jest w do brej ce nie,
po dob nie jak drze wa owo co we.
Pa mię taj my, by ku po wać je z od -
kry tym ko rze iem, po dob nie jak
i ro śli ny ko pa ne. Za sa dze nie ich
je sie nią za pew ni ich do brą kon -
dy cję w na stęp nym se zo nie.

Je że li je sie nią nie wy ro bi my
się z za ło że niem ca le go ogro du,
war to cho ciaż przy go to wać
pod nie go te ren na wio snę, czy li
oczy ścić z za nie czysz czeń oraz
po na wo zić i roz plan to wać zie -
mię, aby po zi mie uzu peł nić
jesz cze jej nie do bo ry.                                               

architekt krajobrazu
Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744

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

Re ak cje by ły głów nie ne ga tyw -
ne, in ter nau ci kry ty ko wa li es te ty -
kę, a naj wię cej kon tro wer sji bu -
dzi ły otwo ry w ścia nach bu dyn ku,
imi tu ją ce… No wła śnie, co?

Na do ro słych wra że nie ro bią
dość nie po ko ją ce, na to miast dzie -
ci… Po ka za li śmy zdję cia bu dyn ku
zna jo mym kil ku lat kom. Co od po -
wia da ły? – To są uśmiech nię te ro -

bo ty. Wy glą da ją na za do wo lo ne!
– mó wi sze ścio let ni An toś, a je go
rok młod sza ko le żan ka do da je: – Są
po dob ne do bu zi lu dzi ków LE GO.
Jak dom by się tak do mnie uśmie -
chał, to ja też bym się uśmiech nę ła.

Jak wi dać, dzie ci i do ro śli gu sta
ma ją zde cy do wa nie od mien ne.
A o gu stach się nie dys ku tu je.

(wt)

Mi gaw ki z oko li cy

Szczerbate przedszkole
�O budynku przedszkola przy Internetowej zrobiło się
głośno, gdy „Gazeta Wyborcza” nominowała je do
„Makabryły” – nagrody dla wyjątkowo szpetnych budynków.

Dzisiaj algi
nie za stą pią nam ro py,
ale być mo że nie ba wem
po zwo lą na ogra ni cze nie
ener ge tycz ne go uza le -
żnie nia od państw -do -
staw ców pa liw ko pal -
nych.
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Ten po mysł po ja wił się jesz cze
w cza sie pi sa nia pro gra mu wy bor -
cze go w 2010 r., kie dy kan dy do wa -
łam do ra dy dziel ni cy Bia ło łę ka.
Nie da ło się nie za uwa żyć, że
oprócz istot ne go za po trze bo wa nia
na żłob ki, przed szko la i szko ły,
w na szej dziel ni cy bra ku je noc nej,
week en do wej i świą tecz nej po mo -
cy le kar skiej po go dzi nie 18.00.

Do tych czas miesz kań cy dziel ni -
cy zmu sze ni by li do ko rzy sta nia
z po mo cy le kar skiej na Pra dze
(ul. Dą browsz cza ków 5a), Bród -
nie (ul. Kon dra to wi cza 27b), a ta -
kże w Szpi ta lu Bie lań skim
(ul. Ce głow ska 80). Do dat ko we
utrud nie nia to pro ble my ko mu ni -
ka cyj ne np. brak bez po śred nie go
do jaz du (509 – ne ga tyw na de cy zja
do ty czą ca przy wró ce nia przy stan -
ku na żą da nie przy przy chod ni)
do pla có wek w in nych dziel ni -
cach, a ta kże czas ocze ki wa nia
i ko lej ki w izbach przy jęć. Po my -
śla łam: dość te go! I za czę ło się
dzia ła nie: dzię ku ję miesz kań com
za wspar cie, uzbie ra łam 2,5 ty sią -
ca pod pi sów. Po licz nych spo tka -
niach z rad ny mi dziel ni cy, mia sta,
dy rek to rem SPZOZ War sza wa

Bia ło łę ka i wie lu in nych, ra da
dziel ni cy wy pra co wa ła w tej spra -
wie sta no wi sko. Po tem by ło stwo -
rze nie Kon sor cjum Zdro wia
z udzia łem SPZOZ War sza wa
Bia ło łę ka oraz po zo sta łych pod -
mio tów lecz ni czych udzie la ją cych
świad czeń w za kre sie pod sta wo -
wej opie ki zdro wot nej na te re nie
dziel ni cy. Uda ło się ze brać 65 850
po ten cjal nych świad cze nio bior -
ców noc nej opie ki le kar skiej!

Po trzech la tach – suk ces. Naj -
póź niej w paź dzier ni ku, w przy -
chod ni na Mi le nij nej 4 zo sta nie
otwar ta noc na (czy li
po godz. 18.00), week en do wa
i świą tecz na po moc le kar ska. To
do wód na to, że za wsze trze ba
wal czyć do koń ca.

An na Maj chrzak

A jednak! Będzie nocna pomoc lekarska!
� Do wszystkich tych, którzy mówili: nie da się, nie uda, nie ma szans, szkoda czasu
itp. W październiku na Białołęce startuje nocna pomoc lekarska.

Autorka jest wi ce prze wod ni czą cą
ra dy dziel ni cy Bia ło łę ka

Pościg i strzały na Krokwi
�We wtorkowe przedpołudnie na ulicy Krokwi działy się
rzeczy jak z filmu sensacyjnego: policyjny pościg, strzały
i zatrzymanie rabusiów.

Ak cję prze pro wa dzi ła po li cja
z Ra do mia, któ ra na mie rza ła po -
dej rza nych o roz bój dwóch mę -
żczyzn. – Kie dy ra bu sie zo rien to -
wa li się, że mo gą być za trzy ma ni,
za czę li ucie kać – mó wi ko mi sarz
Ali cja Śle dzio na z KWP w Ra do -
miu. – Sta ra no wa li ra dio wóz i usi -
ło wa li zbiec, po li cjan ci za czę li
strze lać, tra fi li jed ne go z ucie ki -
nie rów w rę kę, a dru gi, po krót kim
po ści gu – już na pie cho tę – zo stał

uję ty. Ran ne go za bra no do szpi ta -
la, tam też tra fi li dwaj mun du ro wi,
któ rzy ucier pie li pod czas ko li zji.

Ra bu sie by li ob ser wo wa ni
przez po li cję już od dłu ższe go
cza su, w War sza wie za le d wie
na kil ka na ście mi nut przed za -
trzy ma niem do pu ści li się ko lej ne -
go ra bun ku. Do po łu dnia uli ca
Kro kwi by ła za mknię ta dla ru chu.

TW Fulik 
na podstawie informacji policji

Kandydujesz 
na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl



Pro blem w tym, że bur mistrz
wnio sko wał do ra dy tyl ko o bu do wę
szkół pod sta wo wych: „Wno si się
o wpro wa dze nie do bu dże tu no we -
go za da nia na la ta 2014–2017
i prze zna cze nie na je go re ali za cję
łącz nie 32 150 000 zł. Środ ki w ro ku
bie żą cym w wy so ko ści 150 000 zł
prze zna czo ne zo sta ną na roz po czę -
cie prac pro jek to wych zwią za nych
z wy ko na niem pro gra mu funk cjo -
nal no -użyt ko we go wraz z kon cep cją
ar chi tek to nicz ną. Po zo sta łe środ ki
w wy so ko ści 32 000 000 zł prze zna -
czo ne zo sta ną na do koń cze nie
spraw zwią za nych z pro jek to wa -
niem oraz bu do wę obiek tu w sys te -
mie pro jek tuj i bu duj. Pla no wa na
do bu do wy szko ła to obiekt na mi -
ni mum 1000 uczniów na jed ną
zmia nę (40 od dzia łów) wraz z za -
ple czem spor to wym oraz świe tli co -
wym i do jaz dem.”

Tak brzmia ło uza sad nie nie
do uchwa ły ra dy dziel ni cy z ma ja
br., w któ rej wnio sko wa li śmy
do mia sta o bu do wę dwóch szkół

pod sta wo wych (dla ka żdej szko ły
iden tycz ne uza sad nie nie). Ani
sło wa o gim na zjach.

Na stęp nie bur mistrz na pi sał
o przy szłych gwa ran cjach bu do wy
gim na zjum na Kę pie Tar cho miń -
skiej. Pro blem w tym, że szko ła
na Kę pie Tar cho miń skiej ma być
szko łą pod sta wo wą, któ ra w koń -
cu od cią ży obec ną pla ców kę
na Le śnej Po lan ki po sia da ją cą te -
raz dwie fi lie.

Po tym wstę pie bur mistrz opi -
sał sta ra nia o żłob ki, pi sząc o po -
wsta ją cym na pl. Świa to wi da oraz
o za mie rze niach bu do wy trzech
ko lej nych pla có wek. Wszyst ko
na pi sał w tej ko lej no ści, aby móc
na pi sać o mnie ja ko prze ciw ni ku
bu do wy żłob ków. Tyl ko że żło bek
na pl. Świa to wi da bę dzie od da lo -
ny od roz bu do wa nej uli cy Świa to -
wi da o ok. 30 m, dla któ rej w tym
miej scu nie prze wi dzia no ekra -
nów, gdyż na eta pie pro jek to wa -
nia uli cy, w bu dyn ku gdzie te raz
ma być żło bek prze wi dy wa no bi -

blio te kę i miesz ka nia. Dla ta kie go
za go spo da ro wa nia te re nu ekra ny
nie mu sia ły być pro jek to wa ne.

Żłob ki nie te raz
Za ne go wa łem bu do wę żłob ków

w tej chwi li, gdyż mo im zda niem
pil niej szą in we sty cją w dziel ni cy
jest obec nie bu do wa gim na zjów,
któ re są bar dzo prze peł nio ne
i nie przyj mą dzie ci, któ re w naj -
bli ższych la tach bę dą opusz czać
prze peł nio ne pod sta wów ki.
Przy obec nym wy mia rze urlo pu
ma cie rzyń skie go i ro dzi ciel skie go
ro dzi ce mo gą opie ko wać się
dziec kiem na wet przez rok. Na -
stęp nie naj młod sze dzie ci są czę -
sto pod opie ką dziad ków, któ rzy
za pew nia ją lep sze wa run ki niż
naj lep sze żłob ki, w któ rych ma lu -
chy zwy kle tyl ko cią gle cho ru ją.
Za tem nie obo wiąz ko wy żło bek
słu żył by przy obec nym wy mia rze
urlo pu ro dzi ców mak sy mal nie
przez rok. Nie daw no pre mier za -
po wie dział dal sze udo god nie nia
dla ro dzi ców, któ rzy bę dą de cy -
do wa li się na uro dze nie dzie ci.
Tym sa mym in sty tu cja żłob ka mo -
że wkrót ce być… nie po trzeb na.
W prze ci wień stwie do gim na zjów,
któ re ja ko obo wiąz ko we słu żą
dzie ciom trzy la ta. Na wszel kie
wnio ski w spra wie ko niecz no ści
bu do wy gim na zjów, mia sto
i dziel ni ca od po wia da, że ana li zu -
je bie żą cą sy tu ację oświa to wą i…
nie bu du je się gim na zjów. Brak
do dat ko wych gim na zjów (jest ich
sześć) przy 12 ist nie ją cych szko -
łach pod sta wo wych bę dzie bar dzo
od czu wal ny za naj wy żej dwa la ta.
Istot nym fak tem jest też to, że
z bu do wą gim na zjów mo żna by
by ło zdą żyć, za nim za czną do nich
uczęsz czać rocz ni ki 2003 i ko lej -
ne, ale trze ba je (mi ni mum dwa)
za cząć pla no wać i bu do wać
„wczo raj”. Ich bu do wa jest jed -
nak od kła da na o ko lej ne mie sią -

ce, po nie waż dzie ci ze szkół pod -
sta wo wych na Bia ło łę ce ma so wo
kon ty nu ują na ukę w gim na zjach
w in nych czę ściach mia sta. Czę sto

lep szych, bo nie prze peł nio -
nych. I ko ło się za my ka: ro dzi ce
mu szą po słać dzie ci do gim na -
zjum w in nej dziel ni cy, bo re jo no -
we le d wie dy szy z nad mia ru dzie -
ci. Dla te go naj pierw po win ny po -
wstać gim na zja. Z bu do wą żłob -
ków jest i tak już za póź no, a po -
nad to mo gą nie być tak po trzeb -
ne, jak się są dzi. Chy ba że za po -
wie dzi PO w za kre sie po li ty ki

pro ro dzin nej na po zio mie kra ju
to tyl ko obie can ki i na wet lo kal ne
wła dze PO w nie nie wie rzą.

Dziw na po li ty ka
Ko men ta rza wy ma ga ta kże

przed sta wia nie przez bur mi strza
uchwał do ty czą cych bar dzo wa -
żnych in we sty cji oświa to wych.
Do pu blicz nej wia do mo ści po da -
wa na jest jed na treść uchwa ły,
a fak tycz ną rad ni do sta ją przed gło -
so wa niem np. dzień wcze śniej – do -
brze, że nie tuż przed se sją. Ża den
z rad nych przed gło so wa niem nie
jest w sta nie skon sul to wać tre ści
z za in te re so wa ny mi miesz kań ca mi.
Uchwa ły nie są też przed mio tem
dys ku sji na żad nej, za pla no wa nej
z dłu ższym wy prze dze niem, ko mi -
sji. Dla cze go tak się dzie je? Mo że
po to, aby bur mistrz mógł po tem
pi sać, że: „jest pew ny że prze łom
wrze śnia i paź dzier ni ka przy nie sie
nam wia do mość o za gwa ran to wa -
niu fun du szy na bu do wę du że go
gim na zjum.”

Woj ciech Tu masz
woj tum@ga ze ta.pl

Dlaczego głosowałem przeciwko żłobkom?

W dzielnicy brakuje gimnazjów
� W poprzednim numerze „Echa” mieli Państwo okazję przeczytać artykuł burmistrza
o jego staraniach na rzecz poprawy infrastruktury oświatowej dzielnicy. Przeczytali
Państwo o budowie m.in. zespołów szkół, w których skład będzie wchodziło gimnazjum.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Zanegowałem
budowę żłobków w tej
chwili, gdyż moim
zdaniem pilniejszą
inwestycją w dzielnicy jest
obecnie budowa
gimnazjów, które są
bardzo przepełnione i nie
przyjmą dzieci, które
w najbliższych latach
będą opuszczać
przepełnione
podstawówki.

Autor jest radnym Białołęki, 
działaczem Stowarzyszenia Integracji 

Stołecznej Komunikacji (SISKOM)

Brak dodatkowych gimnazjów (jest ich sześć) przy 12
istniejących szkołach podstawowych będzie bardzo odczuwalny

za najwyżej dwa lata

źródło: w
w

w.gim
nazjum

.w
aw.pl
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Mo gło by się wy da wać, że Bia ło -
łę ka nie na rze ka na brak hi per -
mar ke tów i in nych wiel ko po -
wierzch nio wych obiek tów han dlo -
wych. Wzdłuż eks pre so wej ob wod -
ni cy War sza wy (Tra sy To ruń skiej),
od dzie la ją cej dziel ni cę od Pra gi
Pół noc i Tar gów ka, znaj du ją się
– pa trząc z za cho du na wschód
– hi per mar ket z mar ke tem bu -
dow la nym, ga le ria Fac to ry, ko lej -
ny mar ket bu dow la ny, ol brzy mie
Atrium Tar gó wek z hi per mar ke -
tem (naj więk szy wol no sto ją cy
obiekt han dlo wy pra wo brze żnej
War sza wy) i wresz cie gi gan tycz ne

„cen trum cen trów han dlo wych”
na gra ni cy War sza wy, Zą bek i Ma -
rek. Do te go do cho dzi no we cen -
trum han dlo we w Ło mian kach, 10
mi nut sa mo cho dem od ra tu sza
Bia ło łę ki i – ja ko wi sien ka na tor -
cie – naj więk szy w War sza wie
obiekt han dlo wy przy Ma ry wil -
skiej. Ale to nie ko niec.

Wciąż brak pozwolenia
na budowę

Wio sną fir ma GTC zło ży ła
wnio sek o po zwo le nie na bu do wę
Ga le rii Pół noc nej o po wierzch -
ni 60 tys. m2 (dla po rów na nia:

han dlo wo -roz ryw ko wa część Zło -
tych Ta ra sów ma 65 tys. m2).
Obiekt miał by po wstać przy Świa -
to wi da, vis -à-vis mar ke tu Car re fo -
ur, bli sko ra tu sza. Na ra zie zgo dy
na bu do wę jesz cze nie ma, jest
za to skar ga Zie lo ne go Ma zow sza
na de cy zję śro do wi sko wą, o któ -
rej pi sa li śmy już w ma ju. Wie le
osób zwra ca ta kże uwa gę na fakt,
że obec ność ga le rii mo że kom -
plet nie za kor ko wać Mo dliń ską,
Świa to wi da i Tra sę Ku kliń skie go.

– Dzi wi fakt, że ta kie kon tro -
wer sje bu dzi in we sty cja ko rzyst na
dla roz wo ju dziel ni cy i zgod na
z pla nem miej sco wym – mó wi wi -
ce bur mistrz Bia ło łę ki Piotr Smo -
czyń ski.

Cał ko wi cie od mien ne sta no wi -
sko na te mat tej i in nych ga le rii
ma ją so cjo lo dzy i ak ty wi ści miej -
scy, zrze sze ni w gru pie War sza wa
Han dlo wa.

– W kon se kwen cji „mal li za cji”
han dlu [ang. mall – ga le ria han -
dlo wa, przyp. red.], za miast spa ce -
ro wa nia tęt nią cy mi ży ciem uli ca -
mi i lo kal ny mi pla ca mi, miesz kań -

cy War sza wy tło czą się w sztucz -
nych, uda ją cych mia sto prze strze -
niach, nad któ ry mi peł ną kon tro lę
spra wu je pry wat ny wła ści ciel – pi -
sze War sza wa Han dlo wa w li ście
otwar tym. – Zna ne są przy pad ki
nie wpusz cza nia do cen trów han -
dlo wych przed sta wi cie li mniej za -
mo żnych grup spo łecz nych lub
utrud nia nia płyn ne go prze miesz -
cza nia się we wnątrz bu dyn ku, aby
dłu żej za trzy mać klien tów. Ro zu -
mie my po trze bę ist nie nia wiel ko -
po wierzch nio wych obiek tów han -
dlo wych, któ re są atrak cyj ny mi
miej sca mi za ku pów i spę dza nia
cza su dla wie lu miesz kań ców,
uwa ża my jed nak, że po win ny być
lo ka li zo wa ne z roz wa gą i peł ną
świa do mo ścią kon se kwen cji ta -
kich in we sty cji.

Uli ce opa no wa ne przez ban ki
So cjo lo dzy zwra ca ją ta kże uwa -

gę, że ga le ria han dlo wa czy hi per -
mar ket są w sta nie znisz czyć lo -
kal ny han del w ca łej oko li cy. Mię -
dzy in ny mi z po wo du za mi ło wa -
nia war sza wia ków do za ku pów
w ogrom nych obiek tach na przed -
mie ściach ta kie uli ce jak Świa to -
wi da są opa no wa ne przez ban ki
i skle py mo no po lo we. Po zy tyw -
nym przy kła dem jest Ga le ria Od -
kry ta na No wo dwo rach, w któ rej

do wszyst kich punk tów usłu go -
wych wcho dzi się z uli cy. Efekt
jest ta ki, że oko licz ni miesz kań cy
pi ją ka wę na świe żym po wie trzu
a Od kry tą cho dzi co raz wię cej
pie szych. Sło wem: wy glą da to jak
mia sto.

Bra ku je głów nie ki na
List War sza wy Han dlo wej był

od po wie dzią na ra port fir my
AECOM, przy go to wa ny na zle ce -
nie władz mia sta, w któ rym prze -
ana li zo wa no 26 po ten cjal nych lo -
ka li za cji dla wiel ko po wierzch nio -
wych obiek tów han dlo wych. Lo -
ka li za cji przy Świa to wi da w ogó le
nie bra no w ra por cie pod uwa gę,
roz wa ża no za to te ren przy węź le
Mo dliń skiej z Pło cho ciń ską, na le -
żą cy do Po lfy Tar cho min. Uzy ska -
ły one oce nę po zy tyw ną, mi mo
ne ga tyw nej oce ny za do jazd sa -
mo cho dem i neu tral nej za ob słu -
gę ko mu ni ka cją miej ską i wpływ
na śro do wi sko. Oce ny te re nu,
na któ rym mo że po wstać Ga le ria
Pół noc na, nie zna my.

Czy tak ró żne opi nie da się po -
go dzić? Ani so cjo lo dzy, ani eko lo -
dzy, ani sa mo rząd nie ne gu ją po -
trze by bu do wy na Bia ło łę ce ki na.
Mo że wy pa da ło by za cząć wła śnie
od te go, co łą czy wszyst kie opcje?

DG

Nie wszyscy chcą galerii
� Wciąż nie ma zgody na budowę Galerii Północnej. Nie ma też zgody co do samej
idei jej budowy.



Okręg nr 6:
Białołęka – Praga Północ
Li de rem War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej bę dzie:

Dariusz Kacprzak
Od wie lu lat miesz ka na Bia ło łę ce, ale szcze gól nym sen ty men tem da rzy jed nak Pra gę Pół noc. Ab sol went po li to lo gii na Uni wer sy te cie War szaw -

skim, stu diów po dy plo mo wych z za kre su MBA w Pry wat nej Wy ższej Szko le Biz ne su i Ad mi ni stra cji w War sza wie oraz za rzą dza nia w ad mi ni stra -
cji na Aka de mii Le ona Koź miń skie go w War sza wie. Na tej uczel ni ukoń czył rów nież stu dia dok to ranc kie z za kre su za rzą dza nia, na stęp nie roz po -
czął swo ją przy go dę z pra wem w Wy ższej Szko le Psy cho lo gii Spo łecz nej w War sza wie. Ma za so bą bo ga te do świad cze nia za wo do we, za rów no
w sek to rze pry wat nym jak pu blicz nym. Bez par tyj ny. Spraw dził się ja ko pry wat ny przed się bior ca, na uczy ciel aka de mic ki, czło nek za rzą du spół ek
pra wa han dlo we go, a ta kże pra cow nik ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej m.in. peł nił funk cję Dy rek to ra Biu ra Ra dy m.st. War sza wy. Już ja ko dziec ko
był za cie ka wio ny ki nem, co urze czy wist nił ro la mi w fil mach „Pan Kleks w ko smo sie” oraz „Ko chan ko wie mo jej ma my”. Jesz cze bar dziej w tym
sa mym cza sie ab sor bo wał go ta niec to wa rzy ski. Lek cje po bie ra ne u naj lep szych tre ne rów na świe cie za owo co wa ły ty tu ła mi mi strzow ski mi oraz
mo żli wo ścią wie lo krot ne go re pre zen to wa nia na sze go kra ju w Mi strzo stwach Świa ta i Eu ro py. Po za koń cze niu dzia łal no ści na tym po lu od dał się
pra cy tre ner skiej. Współ pra co wał z ta ki mi sła wa mi jak Iwo na i Ar ka diusz Pa vlo vic, Ka ro li na i Krzysz tof Wa si lew scy oraz Piotr Ga liń ski. Nie -
zmien nie in te re su je go te nis ziem ny, któ re go jest za pa lo nym ki bi cem i gra czem. Peł ni funk cję wi ce pre ze sa Sto wa rzy sze nia Klub Te ni so wy Le gia.
Wię cej in for ma cji: www.kac przak.war sza wa.pl

Na li ście do Ra dy m.st War sza wy znaj dą się mię dzy in ny mi:
Je rzy Smo czyń ski, wie lo let ni rad ny i bur mistrz dziel ni cy Bia ło łę ka, ab sol went SGGW, oj ciec troj ga dzie ci. Ze non Ję dra, pre zes Sto wa rzy sze nia

Kup ców War szaw skich Ba za ru Ró życ kie go, któ re po wsta ło w paź dzier ni ku 1999 ro ku w sy tu acji wy ższej ko niecz no ści dla ra to wa nia za gro żo ne go
Ba za ru. Jo an na Gał ka, ab sol went ka wy dzia łu pra wa i dzien ni kar stwa UKSW, pra cu je w in sty tu cji, zaj mu ją cej się po mo cą oso bom nie peł no spraw -
nym. O man dat bę dzie ubie gać się rów nież Ju sty na Ka im, miesz kan ka Pra gi Pół noc, 28 lat, in struk tor ka tań ca – pro wa dzi za ję cia dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych w Do mu Kul tu ry Pra ga.

Na li stach do dziel ni cy Bia ło łę ka znaj dą się mię dzy in ny mi:
Mi chał Le gac ki pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą w bra nży za rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi oraz dys try bu cji ga zów tech nicz nych. Od lat jest

wo lon ta riu szem w To wa rzy stwie Przy ja ciół Dzie ci. Re pre zen tu je miesz kań ców Tar cho mi na. Przed się bior ca z dy plo mem MBA Mar cin Wój cik to
li der po pu lar nej ak cji „Tak dla bez piecz nej uli cy Han ki Or do nów ny”. An na Kru pa, pra cu je w du żym ban ku, a w sa mo rzą dzie za mie rza wal czyć
o bu do wę ko lej nych żłob ków, przed szko li i szkół. Me ne dżer w mię dzy na ro do wej fir mie Prze my sław Ko ra siak był jed nym z ini cja to rów bu do wy
kład ki, łą czą cej osie dle JW Con struc tion z Le wan do wem Le śnym. Woj ciech Tu masz nie zwy kle po pu lar ny rad ny, dzia łacz SI SKOM oraz eks pert
w dzie dzi nie ko mu ni ka cji.

War szaw ską Wspól no tę Sa mo -
rzą do wą two rzą miesz kań cy
wspól not lo kal nych, sa mo rzą dow -
cy zwią za ni z nie par tyj ny mi ko mi -
te ta mi wy bor czy mi, po dzie la ją cy
prze ko na nie, iż w dzia łal no ści sa -
mo rzą do wej nie po win ny mieć
zna cze nia sym pa tie i przy na le żno -
ści par tyj ne. Nie je ste śmy an ty par -
tyj ni. Uwa ża my, że miej sce par tii
jest w par la men cie, na to miast sa -
mo rząd te ry to rial ny po wi nien być
two rzo ny przez pa sjo na tów War -
sza wy, dzia ła czy lo kal nych zna ją -
cych pro ble my miesz kań ców
i umie ją cych z ni mi roz ma wiać. 

WWS w mi nio nym ro ku za ini -
cjo wa ła prze pro wa dze nie re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz z funk cji Pre -
zy den ta War sza wy. Te raz Wspól -
no ta pro po nu je po zy tyw ny pro -
gram dla Sto li cy, po zwa la ją cy
na uwol nie nie spo łecz nej ener gii
War sza wia ków. Kan dy da tem
WWS na Pre zy den ta Mia sta jest
Piotr Gu ział, bur mistrz Ur sy no wa.
WWS wy sta wia li sty wy bor cze
do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go, Ra dy Mia sta Sto łecz -
ne go War sza wy oraz do Rad
Dziel nic. Star tu ją z nich sa mo rzą -
dow cy, któ rzy są fa chow ca mi
w swo ich dzie dzi nach, są kom pe -
tent ni i po sia da ją sze ro ki za sób
do świad cze nia z ró żnych sek to rów
i te ma tów. 

Kan dy da ci WWS ró żnią się
mię dzy so bą po glą da mi po li tycz -
ny mi i świa to po glą dem. Ró żnią
się wy ko ny wa ny mi za wo da mi,
płcią i wie kiem. Łą czy ich za to
mi łość do na sze go Mia sta i prze -
świad cze nie, że po ra w War sza wie
na in no wa cyj ne za rzą dza nie
i uwa żne słu cha nie War sza wia -
ków, a nie par tyj nych roz ka zów.

War szaw ska Wspól no ta 
Sa mo rzą do wa
Ul. Mar szał kow ska 34/50 lok. 99
tel. 22 127 68 92
e-mail: biuro@wws.org.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Od po cząt ku do koń ca by ło
ono two rzo ne w kon sul ta cji
z miesz kań ca mi, trwa ją cy mi
od po ło wy czerw ca do po ło wy
lip ca. To wła śnie po my sły, któ re
na ro dzi ły się pod czas tych spo -
tkań, sta ną się osią pro gra mu wy -
da rzeń, ja kie bę dą się tu od by wać
w cią gu naj bli ższych mie się cy.
Już na eta pie kon sul ta cji oka za ło
się, że lu dzie chcą się spo ty kać
i brać udział w ró żnych warsz ta -
tach spo łecz no -ar ty stycz nych. Po -
ja wi ły się więc po my sły na są -
siedz kie za ję cia szwal ni cze, po ra -
dy praw ne, fit ness dla mam, tre -
ning roz wo ju oso bi ste go, spo tka -
nia li te rac kie, dys ku syj ny klub
ksią żki, wspól ne oglą da nie fil -
mów, warsz ta ty de co pau ge czy
ma lo wa nie na je dwa biu.

Czas dla in nych
Kon sul ta cje by ły też do brą oka -

zją do na wią za nia zna jo mo ści
z są sia da mi. Wy ło ni li się rów nież

pierw si ak ty wi ści, któ rzy za ofe ro -
wa li in nym nie od płat nie swój
czas, wie dzę i umie jęt no ści. Co
wa żne, wszyst kim, któ rzy zgło szą
się z ja ki miś po my sła mi, udo stęp -
nio na zo sta nie prze strzeń, ma te -
ria ły oraz po moc or ga ni za cyj na.

– Za sko czy ło mnie to, że lu dzie
ma ją ta kie chę ci do dzia ła nia
i chcą po świę cić swój czas dla in -
nych – stwier dza Mo ni ka, jed na
z są sia dek.

Już wia do mo, że w ka żdą śro dę
dzia łać tu bę dzie klub dla mam,
któ ry po pro wa dzą dwie są siad ki
– Ju li ta i Ma rze na. Od by wać się
po ga dan ki spe cja li stów, wy mia na
ciu chów czy fit ness. Bę dzie też
mo żna oczy wi ście po roz ma wiać
i po wy mie niać do świad cze nia.

Mieszkańcy stworzyli to
miejsce

Po nad to, do pó ki przy no wej
szko le na Głę boc kiej nie po wsta -
nie fi lia Bia ło łęc kie go Ośrod ka

Kul tu ry, to wła śnie tu bę dzie od -
by wa ła się część za jęć sek cyj -

nych, w tym m.in. z: gi ta ry kla -
sycz nej, ryt mi ki -elek tro ni ki, pla -
sty ki z j. an giel skim dla dzie ci,
fil mu dla mło dzie ży czy tań ca dla
do ro słych.

3 Po ko je z Kuch nią znaj du ją się
przy Głę boc kiej 84, na pierw szym
pię trze bu dyn ku, o po wierzch -
ni 156 m2. Miesz kań cy sa mi stwo -
rzy li to miej sce – ma lu jąc me ble
czy przy no sząc na czy nia i ró żne
bi be lo ty. To, że świet nie się tu
czu ją i od naj du ją wi dać by ło pod -
czas pa ra pe tów ki, któ rą ofi cjal nie
roz po czę to funk cjo no wa nie te go
miej sca. Im pre za na wią zy wa ła
do kli ma tu lat 80. i nie za bra kło
za baw i gier z tam te go okre su.

3 Po ko je z Kuch nią otwar te bę -
dą przez sześć dni w ty go dniu
(wt.–sob. 10–21, niedz. 14–18).
Za pro sze ni są wszy scy, któ rzy
chcą włą czyć się do twór cze go
dzia ła nia.

Bez go tów ko wa wy mia na
Oprócz po miesz czeń na gó rze

cze ka na nich też „je sien ny ogró -
dek”, któ ry bę dzie dzia łał do ostat -
nich cie płych dni w ro ku. Jest to
wy jąt ko wa ka wia ren ka, któ ra dzia -
ła na za sa dzie są siedz kiej wy mia ny.
Wpro wa dzo na jest tam peł na do -
bro wol ność w spo so bie od wza jem -
nia nia się – mo żna np. przy nieść
cia sto al bo sta nąć za ba rem. Środ -

kiem płat ni czym w tym miej scu
na pew no nie bę dą pie nią dze.

– Po do ba mi się ta ka bez go tów -
ko wa idea. Z chę cią bę dę przy -
cho dził do 3 Po koi z Kuch nią z sy -
nem, że by po ka zać mu, że pie nią -
dze nie są naj wa żniej sze, że war to
so bie po ma gać, że wspie ra jąc się
mo żna stwo rzyć coś wy jąt ko we go
– pod kre śla je den z są sia dów.

Ka wa dla ka żde go
Na miej scu cze ka ją też ani ma -

to rzy, któ rzy za chę ca ją wszyst kich
do od wie dzin 3 Po koi z Kuch nią.

– Chce my za zna jo mić miesz -
kań ców z ideą te go miej sca, któ -
re go wy gląd bę dzie za le żał od ich
po trzeb i za an ga żo wa nia. Ka żdy
mo że je współ two rzyć. Pra gnie -
my, aby pa no wa ła tu przy ja zna
i twór cza at mos fe ra. Ka żdy mo że
tu przyjść i po roz ma wiać. Mo że
uda się coś wspól nie wy my ślić
i zre ali zo wać. Za pra sza my wszyst -
kich są sia dów na ka wę i cia sto,
ma jąc na dzie ję, że bę dzie to po -
cząt kiem twór czej współ pra cy
– za chę ca ją ani ma to rzy Mag da
Rejt czak i Mi chał Mio du szew ski.

amk

Miejsce stworzone przez mieszkańców
� 3 Pokoje z Kuchnią to nowy punkt na kulturalnej mapie Białołęki. To miejsce,
w którym mieszkańcy mają być współgospodarzami i czuć się jak u siebie w domu.

W 3 Pokojach
z Kuchnią funkcjonuje
wyjątkowa kawiarenka,
która działa na zasadzie
sąsiedzkiej wymiany.
Wprowadzona jest tam
pełna dobrowolność
w sposobie
odwzajemniania się
– można np. przynieść
ciasto albo stanąć
za barem. Środkiem
płatniczym w tym miejscu
na pewno nie będą
pieniądze.



Idea in no wa cyj ne go po dej ścia
do edu ka cji naj młod szych miesz -
kań ców Bia ło łę ki zro dzi ła się
w 2011 ro ku, z na dzie ją pod nie -
sie nia, ja ko ści kształ ce nia w ró -
żnych gru pach wie ko wych. Na sza
szko ła jest pla ców ką no wo cze sną,
gwa ran tu ją cą wy so ki po ziom
kształ ce nia ogól ne go, twór cze go
i ję zy ko we go. Ja ko na uczy cie le
ak cep tu je my dziec ko ta kie, ja kie
jest - ra zem z je go do tych cza so wy -
mi do świad cze nia mi, ta len ta mi,
ocze ki wa nia mi. Za le ży nam
na tym że by na si wy cho wan ko wie
idąc przez ży cie kie ro wa li się in -
tu icją i nie za chwia ną wia rą we
wła sne mo żli wo ści.

W In spi ra cji dą ży my do roz wi -
ja nia na tu ral nych pre dys po zy cji
na szych pod opiecz nych, dla te go
du ży na cisk kła dzie my na do sto -
so wa nie spo so bów na ucza nia
do in dy wi du al nych po trzeb i mo -
żli wo ści ka żde go dziec ka. Z te go
po wo du, czas po za lek cyj ny
w szko le obej mu ją warsz ta ty ar ty -
stycz ne, ję zy ko we, na uko we oraz
spor to we, któ rych ofer ta jest po -
sze rza na.

Co po wo du je, że In spi ra cja jest
miej scem wy jąt ko wym? Naj le piej
je śli wy ja śni to uczą cy w In spi ra cji
fi lo zof pan Bar tosz Kar piń ski:

„Jest rze czą zu peł nie na tu ral -
ną, że ka żdy kto po raz pierw szy
sły szy o po my śle ucze nia ma łych
dzie ci fi lo zo fii za sta na wia się
nad sen sem ta kie go przed się wzię -
cia – prze cież nie któ re po ję cia fi -
lo zo ficz ne są tak skom pli ko wa ne,
że na wet lu dzie do ro śli ma ją pro -
ble my ze zro zu mie niem ich, tym
bar dziej nie zro zu mie ją ich dzie -
ci… czy nie po mie sza im się
od te go wszyst kie go w gło wie?
Wszyst kie te oso by zmie nia ją jed -
nak zda nie, gdy po zna ją szcze gó ły
te go przed się wzię cia.

Hi sto ria współ cze snej dy dak ty -
ki fi lo zo ficz nej roz po czę ła się
w ro ku 1969 w Sta nach Zjed no -

czo nych, gdzie ze spół pod prze -
wod nic twem prof. Mat thew Lip -
ma na (z The In sti tu te for Ad va -
ce ment of Phi lo so phy for Chil -
dren (IAPC) w Montc la ir Sta te
Uni ver si ty, USA) opra co wał pro -
gram” Fi lo zo fia dla dzie ci „1. Ce -
lem te go pro gra mu nie jest prze -
ka zy wa nie uczni om ja kiejś kon -
kret nej wie dzy fi lo zo ficz nej, lecz
sa mo tre no wa nie zdol no ści my -
śle nia. W pro gra mie tym wy ró -
żnia się dwie pod sta wo we funk cje
in te lek tu: zdol ność my śle nie lo -
gicz no -kry tycz ne go oraz zdol ność
my śle nia wy obra że nio wo -twór -
cze go. War to zwró cić tu uwa gę
na to, że zdol ność my śle nia wy -
obra że nio wo -twór cze go to wła -
śnie ta funk cja in te lek tu, któ rą
po pu lar nie na zy wa się dziś kre -
atyw no ścią.

Pro gram pro fe so ra Lip ma na to
za le d wie fun da ment te go, czym
zaj mu je my się w In spi ra cji.

Dru gim fi la rem, na któ rym
opie ra się re ali zo wa ny w in spi ra -
cji pro jekt edu ka cyj ny jest ety ka.

Już dwa i pół ty sią ca lat te mu
fi lo zo fo wie grec cy do strze gli, iż
pra wi dło wy roz wój in te lek tu al ny
isto ty ludz kiej jest ści śle po wią za -
ny z pra wi dło wym roz wo jem mo -
ral nym – i na od wrót, pra wi dło wy

roz wój mo ral ny czło wie ka jest wy -
ni kiem pra wi dło we go roz wo ju
umy słu. To, dla te go ety ka sta ła się
in te gral nym ele men tem fi lo zo fii
już od sa mych jej po cząt ków.
W In spi ra cji roz bu dza my u dzie ci
po czu cie wła snej god no ści, po nie -
waż je śli chce my, by dzie ci do -
strze gły w in nych mo ral ną
pod mio to wość, by sza no -
wa ły god ność in nych osób,
to naj pierw sa me mu szą
mieć po czu cie wła snej
god no ści. Po czu cie wła -
snej war to ści
u dzie ci ob ja wia się
po przez chęć wy ra -
ża nia oso bi stych

opi nii i po glą dów na fo rum kla sy.
Da le go tak wiel ką wa gę przy wią -
zu je my do pro wa dzo nych w kla sie
roz mów, de bat i spo rów. Na si
ucznio wie i uczen ni ce do sko na le
wie dzą, że do ce nia my i na gra dza -

my u nich wszel kie ob ja wy sa mo -
dziel ne go my śle nia.

Do tych dwóch fi la rów fi lo zo -
ficz no -etycz nej edu ka cji do cho dzi
ele ment trze ci: nad bu do wa wie -
dzy. W młod szych kla sach ak cen 

ty wie dzy fi lo zo ficz nej są wpro -
wa dza ne – a mo że ra czej” prze -
my ca ne „dzie ciom bar dzo de li -
kat nie w for mie za ba wy. W kla -
sach star szych ele men tów hi sto rii
fi lo zo fii stop nio wo przy by wa. Ab -
sol wen ci i ab sol went ki In spi ra cji
ru szą w świat wy po sa że ni w wie -
dzę fi lo zo ficz ną, któ rej ich ró wie -
śni cy bę dą im mo gli je dy nie po -
zaz dro ścić. Pa mię taj my, że wie -
dza fi lo zo ficz na za wsze w hi sto rii
ludz ko ści by ła do me ną ary sto kra -
cji i spo łecz nej eli ty. Fi lo zo fia
– a w szcze gól no ści fi lo zo fia kla -
sycz na, to wie dza, któ ra po zwa la
czło wie ko wi od na leźć się w naj -
bar dziej dys tyn go wa nym to wa rzy -
stwie, na wet na dwo rze Kró lo wej
An giel skiej opo wie ści fi lo zo fów
słu cha się z sza cun kiem.”

Wi zja edu ka cyj na In spi ra cji zo -
sta ła stwo rzo na zgod nie z teo rią
ho li stycz ne go roz wo ju dziec ka.
Ucznio wie pod czas za jęć obo -
wiąz ko wych, ob ję tych pod sta wą
pro gra mo wą Mi ni ster stwa Edu -
ka cji Na ro do wej po przez za ba wę
ła god nie wkra cza ją w świat war -
to ści fi lo zo ficz nych. Do kła da my
wszel kich sta rań, by ka żdy uczeń
w na szej szko le roz wi jał się twór -
czo i in te lek tu al nie, od naj du jąc
wie le in spi ra cji do kre atyw ne go
dzia ła nia.

In spi ra cja Przed szko le i Szko ła
Pod sta wo wa Nie pu blicz ne

ul.Me hof fe ra 90
03–118 War sza wa
tel.: 22 889 57 27
www.in spi ra cja -edu.pl

„My ślę więc je stem”
o na ucza niu fi lo zo fii w szko le In spi ra cja

Zajęcia w Centrum Piłkarskim FC Barcelona Escola Varsovia
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– Kla sy pierw sze są od A do P!
To chy ba re kord w ska li War sza -
wy! W tak ma łym bu dyn ku do -
słow nie na si łę upchnię to zde cy -
do wa nie zbyt wie le dzie ci. Sy tu -
acji nie uła twia nie wiel ka świe tli -
ca. Mia ło być pięk nie, no wo cze -
śnie, ro dzin nie a jest cia sno i nie -
bez piecz nie. Pa nu je cha os i ba ła -
gan – obu rza się jed na z ma tek.

Dan tej skie sce ny?
– Sy tu acja nie jest we so ła, sko ro

jest po nad sied miu set uczniów.
Po dob no mia ło być ich na wet ty -
siąc, ale trze cie kla sy w ostat niej
chwi li „prze rzu co no” z po wro tem
na Stru my ko wą. Ra no przed szko -
łą od by wa ją się dan tej skie sce ny.
Ścisk pa nu je też w sto łów ce, gdyż
więk szość dzie ci je po sił ki w szko -
le. Sie dze nie w świe tli cy rów nież

nie jest kom for to we. Dla cze go
ktoś – we dług pla nu z 2012 ro ku
– za pro jek to wał naj pierw szko łę
na 450 osób, sko ro miał od lat ty le
dzie ci w dziel ni cy – prze cież one
nie uro dzi ły się wczo raj. To ta jem -
ni ca. Po noć za wi nił ra tusz a dziel -
ni ca się pod po rząd ko wa ła – iry tu -
je się ko lej na mat ka.

Więcej uczniów 
niż przewidziano

Bur mistrz Bia ło łę ki po twier -
dza, że rze czy wi ście jest tam szes -
na ście klas pierw szych i przy zna -
je, że uczniów jest sied miu set,
choć szko łę zbu do wa no na po -
trze by pię ciu set dzie ci.

– Rze czy wi ście, w tej chwi li jest
wię cej niż jed na zmia na – przy zna -
je bur mistrz Piotr Ja wor ski. – Licz -
ba sied miu set uczniów jest im po -

nu ją ca, ale wy ni ka ona z kil ku kwe -
stii. Po pierw sze z od cią że nia szko -
ły pod sta wo wej przy ul. Stru my ko -
wej, po dru gie – z do brej wo li ro -
dzi ców, któ rzy gre mial nie zgła sza li
się z in nych szkół spo za ob wo du.
Za ich zgo dą dzie ci by ły za pi sy wa -
ne do tej szko ły, dzię ki cze mu od -
cią żo ne zo sta ły po zo sta łe szkol ne
pla ców ki. Pro szę jed nak spoj rzeć
na in ne szko ły pod sta wo we – np.
w pla ców ce przy ul. Głę boc kiej jest
czter na ście klas pierw szych. Ta ka
jest Bia ło łę ka. Dla te go ma my
w pla nach bu do wę ko lej nych
przed szko li, szkół pod sta wo wych
i gim na zjów – wy ja śnia bur mistrz.

Mają kontakt tylko
z rówieśnikami

Bur mistrz po wta rza też swój
apel, któ ry wy gła sza za wsze

do ro dzi ców uczniów ze ró wek
i pierw szych klas, zwłasz cza tych,
któ rzy od da ją pierw sze swo je
dziec ko do szko ły.

– To dla nich wiel kie prze ży cie
i zda rza się, że nie któ rzy z nich
wy ol brzy mia ją pew ne sy tu acje.
Chciał bym pod kre ślić jed ną kwe -
stię – że jest to szko ła ma łych
dzie ci – są tam tyl ko od dzia ły ze -
ro, pierw sze i dru gie kla sy. Ro dzi -
ce czę sto oba wia ją się kon tak tu
swo ich po ciech ze star szy mi
dzieć mi z klas 5. i 6. Tu nie ma my
ta kich sy tu acji. Ta kie roz wią za nie
spraw dzi ło się cho cia żby w przy -
pad ku szko ły przy uli cy Ostródz -
kiej, gdzie by ło je de na ście od -
dzia łów klas ze ro wych i pierw -
szych. Ro dzi ce się ba li co bę dzie,
ale po dwóch, trzech mie sią cach
oka za ło się, że dzię ki te mu, że ich

dzie ci ma ją kon takt tyl ko ze swo -
imi ró wie śni ka mi ła twiej jest im
wdro żyć się w szkol ne obo wiąz ki
– tłu ma czy bur mistrz.

Co z uwa ga mi na te mat nie wy -
star cza ją cej ilo ści miej sca i brak
kom for tu prze strze ni? Bur mistrz
pod kre śla, że i tak jest le piej niż
w wie lu in nych sto łecz nych szko łach.

– Sa la wie lo funk cyj na nie jest
mo że du ża, ale za to ma my tam
bo isko wie lo funk cyj ne i du ży plac
za baw. Po za tym w sa lach lek cyj -
nych jest no we wy po sa że nie,
w tym mul ti me dial ne ta bli ce,
rzut ni ki, kom pu te ry. Ro zu miem
oba wy ro dzi ców, któ rych po cie -
cha idzie po raz pierw szy do szko -
ły, ale na praw dę kom fort w tej
szko le jest du żo więk szy niż
w wie lu in nych szko łach na Bia ło -
łę ce czy w War sza wie. Trze ba
przyjść i zo ba czyć. Mam wra że -
nie, że kil ku ro dzi ców dys kre dy -
tu je funk cjo no wa nie pla có wek
oświa to wych, któ re mo im zda -
niem funk cjo nu ją do brze – pod -
kre śla bur mistrz.

Par king za ma ły 
czy w sam raz?

Ro dzi ce na rze ka ją też na brak
miejsc par kin go wych i na czy ha ją -
cych na nich stra żni ków miej -
skich, któ rzy chcą wle pić man dat
za nie pra wi dło we par ko wa nie.

– Wia do mo, że są ta kie sy tu acje
jak np. 1 wrze śnia czy pod czas ze -
brań, kie dy przy je żdża ją wszy scy
ro dzi ce i wte dy nie ma nie tyl ko
fi zycz nej mo żli wo ści, ale i więk -
sze go sen su, aby szko ła za pew ni ła
na ta kie oka zje par king na kil ka -
set sa mo cho dów. Zda rza się to
tyl ko kil ka ra zy w ro ku – stwier -
dza Piotr Ja wor ski.

amk

Szkoła przy ul. Topolowej: 16 klas pierwszych
� Pierwsze tygodnie funkcjonowania szkoły przy ul. Topolowej, będącej filią SP nr 342 przy ul. Strumykowej, wielu rodziców
ocenia krótko: chaos i bałagan.

Ro dzi ce na rze ka ją na brak miejsc par kin go wych i na czy ha ją cych na nich stra żni ków miej skich, 
któ rzy chcą wle pić man dat za nie pra wi dło we par ko wa nie

Z ra por tu Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia (WHO) na te mat pro ble -
mu wad zgry zu wy ni ka, że 40% ba -
da nych osób wy ma ga le cze nia or -
to don tycz ne go, po zo sta łym 60%
za le ca się pro fi lak ty kę, dzię ki któ -
rej wy eli mi nu je się cał ko wi cie wa dy
zgry zu, bądź za po bie gnie ich na si -
le niu w przy szło ści. Ozna cza to, że
ka żdy z nas po trze bu je opie ki or to -
don tycz nej. 

Wa dy zgry zu, choć mo gą mieć
pod ło że ge ne tycz ne, aż w 80-ciu
pro cen tach są wy ni kiem złych na -
wy ków ży wie nio wych w dzie ciń -

stwie, szcze gól nie pi cia z bu tel ki ze
smocz kiem oraz ssa nia pal ca.
Na szczę ście mo żna je sku tecz nie
sko ry go wać.

Pierw sze apa ra ty or to don tycz ne
po ja wi ły się w Pol sce na po cząt ku
lat osiem dzie sią tych i ich po pu lar -
ność sta le ro śnie. No szą je już nie
tyl ko dzie ci i na sto lat ko wie, ale ta -
kże oso by do ro słe, wszy scy ci któ -
rzy chcą po pra wić swój wy gląd.

A son da że po ka zu ją, że aż 71%
pra co daw ców chęt niej za trud ni ło -
by w swo jej fir mie oso bę z pięk nym
uśmie chem, a po nad po ło wa jest

zda nia, że uśmiech znacz nie wpły -
wa na oce nę kan dy da ta pod czas
roz mo wy re kru ta cyj nej. 

Błęd na jest jed nak opi nia, że
cho dzi tyl ko o es te ty kę twa rzy.
Le cze nie or to don tycz ne to
przede wszyst kim kwe stia zdro -
wia. Wła ści we usze re go wa nie zę -
bów umo żli wia pra wi dło we
utrzy ma nie hi gie ny uzę bie nia,
chro ni więc przed próch ni cą. Po -
pra wia ta kże funk cjo nal ność
zgry zu i zmniej sza na pię cie mię -
śni oraz sta wów. Pra wi dło wy
zgryz chro ni przed nad mier nym
ka mie niem na zęb nym i cho ro ba -
mi przy zę bia, zwłasz cza po -
wszech ną pa ra don to zą. Ma ta kże
wpływ na po pra wę wy mo wy.
Dzię ki or to don cji mo że my ta kże
od zy skać cią głość łu ków zę bo -
wych po utra cie zę bów, wy eli mi -
no wać stło cze nia i po zbyć się
szpar mię dzy zę bo wych.

Pie lę gna cja zę bów krzy wych
i stło czo nych jest znacz nie utrud -
nio na, cię żko je szczot ko wać i nit -

ko wać, wy glą da ją też na ciem niej -
sze i bar dziej ma to we po nie waż ró -
żnie od bi ja ją świa tło i na wet pro fe -
sjo nal ne za bie gi wy bie la ją ce nie
da ją ta kie go sa me go efek tu jak
przy zę bach pro stych.

Pro ste zę by i zdro we dzią sła
ozna cza ją ta kże ła twiej szy pro ces
żu cia. Zę by są mniej wra żli we
na cie pło i zim no dzię ki cze mu ry -
zy ko bó lu pod czas je dze nia się mi -
ni ma li zu je. Za le tą jest też, że ca ła
ich po wierzch nia jest cią gle ob my -
wa na śli ną. Zgro ma dzo ne w niej
prze ciw cia ła i en zy my za bi ja ją
drob no ustro je od po wie dzial ne
za ubyt ki i nie świe ży od dech. 

Wa dy or to don tycz ne i nie pra wi -
dło wo ści zę bo we mo gą też za szko -
dzić ca łe mu or ga ni zmo wi i mieć
wpływ na na sze póź niej sze ży cie.
Czę sto ge ne ru ją lub na si la ją po wa -
żne cho ro by.

Prze wle kły stan za pal ny wy wo ła -
ny przez cho ro by przy zę bia mo że
być czyn ni kiem wy wo łu ją cym cho -
ro by ser ca i no wo two ro we, zwięk -

sza ta kże ry zy ko roz wi nię cia cho ro -
by Al zhe ime ra.

Le cze nie or to don tycz ne mo żli -
we jest w ka żdym wie ku. No wo cze -
sna or to don cja po tra fi sta wić czo ło
na wet naj bar dziej wy ma ga ją cym
pro ble mom, a le ka rze mo gą wy -
brać dla ka żde go pa cjen ta od po -
wied ni dla je go po trzeb apa rat
i do pa so wać naj lep szą, in dy wi du al -
ną me to dę le cze nia.

Rock Your Smile 
Kliniki Ortodontyczne

ul. Odkryta 1a
tel. 22 300 46 70, 22 300 46 71
www.kliniki-ortodontyczne.pl

Pro ste zę by to zdrow sze zę by
� Nie pra wi dło wy zgryz czy krzy we i na cho dzą ce na sie bie zę by są dla wie lu z nas czę sto przy czy ną dys kom for tu, złe -
go sa mo po czu cia, gor szej sa mo oce ny, a na wet wsty du. Nie od dziś bo wiem wia do mo, że to – na co przy pierw szym
spo tka niu zwra ca ją uwa gę in ni – to nasz uśmiech. Sym bol zdro wia i uro dy. War to więc o nie go za dbać.

pr
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Mło dzi pły wa cy z Bia ło łę ki suk -
ce sy od no szą od lat, ale głów nie
w ska li mia sta czy wo je wódz twa.

– W tym ro ku po je cha łem
na mi strzo stwa Pol ski z 15-lat ka -
mi. Jesz cze dwa la ta te mu nie li -
czy li się ni gdzie. A te raz Pa weł
Kraw czyk ma naj lep szy wy nik
w kra ju i ósmy w Eu ro pie! Ju lia
Ba cha nek by ła szó sta na 100 m
del fi nem. Po ma łej su szy za czy na -
my co raz le piej pły wać. Są dzę, że
Pa weł Kraw czyk na mi strzo stwach
Eu ro py po wi nien awan so wać
do fi na łu. A ma my prze cież me da -
li stów w tych za wo dach. W prze -
szło ści me da le zdo by wa li na si za -
wod ni cy Mar cin Tar czyń ski, Jo an -
na Bu dzis czy Mi chał Cie ślak. Oby
tyl ko nam nie prze szka dza no, bo
ostat nio kli mat nie jest naj lep szy.
Sły chać na przy kład ta kie gło sy, że
po win no się zo sta wić pły wa nie

w pod sta wów ce, a w gim na zjum je
zli kwi do wać. Prze cież ucznio wie
Gim na zjum nr 121 to na sza pod -
sta wa. Chce my, że by Bia ło łę ka nie
by ła bia łą pla mą w spo rcie – cie szy
się, ale jed no cze śnie też mar twi
tre ner Rod kie wicz.

Mi strzo stwa Pol ski to nie je dy -
ne suk ce sy, ja kie ostat nio osią -
gnę li za wod ni cy BUKS. W Mię -
dzy wo je wódz kich Dru ży no wych
Mi strzo stwach Mło dzi ków 13-let -
nich w Ostrow cu Świę to krzy skim
zło to na 200 m grzbie to wym wy -
wal czył Jan Ka rol czak. Do te go
do szły brą zo we me da le te go za -
wod ni ka na 100 m grzbie tem oraz
szta fe ty na 4×50 m sty lem zmien -
nym w skła dzie Bar tek Pa jąk, Jan
Ka rol czak, Bar tek Gar lic ki i Fi lip
Ko ło dziej ski.

– Po dwóch run dach Dru ży no -
wych Mię dzy wo je wódz kich Mi -

strzostw Pol ski dla rocz ni ka 2002
zaj mu je my pierw sze miej sce. Na sza
szta fe ta dziew cząt 4×50 m sty lem
do wol nym po bi ła re kord kra ju w ka -
te go rii 11-lat ków. Dziew czy ny by ły
naj lep sze ta kże na 4×50 m zmien -
nym. Me da le w tych za wo dach zdo -
by wa li rów nież: Ju lia Za rę ba -Pa ra -
dow ska, San dra Miel cza rek, Ali na
Go lub ska i Pa try cja Śmie chow ska
oraz Krzysz tof Ra dzi szew ski, Ja kub

Szczu rek i Łu kasz Plo na – wy mie nia
tre ner ka Do ro ta Chy lak.

Rocz nik 2003 po raz dru gi
z rzę du zdo był wi ce mi strzo stwo
Pol ski w ra mach wie lo bo ju pły -
wac kie go dzie ci 10- i 11-let nich.
Pa weł Ury niuk był naj lep szy w in -
dy wi du al nej kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej. Do te go szta fe ty sty la mi
zmien nym i do wol nym oraz Ja -
kub Kor czak, Kac per Mar kow ski,
Wik tor Ćwiek i Ma te usz Przy byl -
ski. Szko da by ło by to za prze pa -
ścić. W tej sy tu acji zwy cię stwo
z wiel ką prze wa gą w kla sy fi ka cji
dru ży no wej o Pu char Bur mi strza
Mła wy mo żna usze re go wać wśród
po mniej szych suk ce sów.

Jak by na do kład kę tre ner
Rod kie wicz w tzw. cza sie wol -
nym (kie dy?) za jął się przy go to -
wa niem 53-let nie go Bog da na
Woź nia ka do prze pły nię cia Ka -
na łu La Man che. I ten, ja ko
szó sty Po lak w hi sto rii, do ko nał
te go 20 sierp nia w cza sie 12 h
i 56 min.

Co jesz cze? – Prze pro wa dza my
na bór dla przy szłych pierw szo kla -
si stów, któ rzy chcą pły wać. Pierw -
sze za ję cia od 2 do 4 paź dzier ni ka
– mó wi Do ro ta Chy lak.

Za pi sy przyj mu ją tre ne rzy Grze -
gorz Kir cun (tel. 600–832–015)
i Ro bert Bo rec ki (696–157–773).

mac

BUKS wśród najlepszych w Polsce
� W mistrzostwach Polski 15-latków w Gliwicach w klasyfikacji drużynowej pływacy BUKS
Białołęka zajęli szesnaste miejsce wśród 114 drużyn biorących udział w zawodach.
– Paweł Krawczyk zdobył złoty medal na 1500 metrów z najlepszym wynikiem w kraju.
Na 400 m stylem dowolnym był trzeci – wylicza trener Andrzej Rodkiewicz.

Rekordzistki Polski 11-latek w sztafecie 4×50 m stylem dowolnym



Fe sti wal ma pro mo wać ze spo ły
gra ją ce mu zy kę „z do brym na sta -
wie niem” – bo choć rock i je go
po chod ne uzna wa ny jest przez
część spo łe czeń stwa za nie har mo -
nij ny ło mot z oczy wi stym prze sła -

niem sa ta ni stycz nym, to wca le tak
nie jest, cze go do wo dzą uczest ni -
cy fe sti wa lu z kra ju i za gra ni cy.
Przy kład? Ar mia, 2Tm 2,3, Deus
Meus, Full Po wer Spi rit – wy mie -
niać mo żna dłu go, choć nie prze -
ko na nych i tak to nie prze ko na.
A wła śnie ar ty ści te go po kro ju
gra ją na Do brej Stro nie Roc ka.
W fi na ło wych prze słu cha niach,
któ re bę dą się od by wać na sce nie
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry,
za gra dwa dzie ścia sześć ze spo łów.
Po czą tek prze słu chań w pią tek 26
wrze śnia o 18.00. W so bo tę wy stę -
py za czną się o 12.30 (do 15.30),
a w nie dzie lę – o 15.30 (do 21.00). 

(red)

Dobra Strona Rocka nadciąga
� Już po raz dziewiąty Fundacja Ave organizuje
Międzynarodowy Festiwal Garażowych Zespołów
Rockowych „Dobra Strona Rocka”. Tegoroczna edycja
odbędzie się w dniach 26–28 września.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

W ofer cie BAW znaj dą się nie
tyl ko wy kła dy, kur sy czy za ję cia
ar ty stycz ne, ale i wspól ne zwie -
dza nie, m.in. Cen trum Na uki Ko -
per nik czy Cen trum Sztu ki
Współ cze snej. Udział w Aka de -
mii po zwo li rów nież słu cha czom
na po sze rze nie wie dzy o hi sto rii
War sza wy. W cza sie se me stru za -
pla no wa no cykl pre zen ta cji mul ti -
me dial nych przy bli ża ją cych dzie je
na sze go mia sta. Nie za brak nie
rów nież cie ka wo stek zwią za nych
z Bia ło łę ką, któ re bę dzie mo żna
po znać na spa ce rach z prze wod -
ni kiem.

Pro jekt skie ro wa ny jest do osób
doj rza łych. – Je go ce lem jest bu -

do wa re la cji mię dzy po ko le nio -
wych, za le ży nam ta kże na tym,
aby se nio rzy po zna li no we kie -
run ki w kul tu rze oraz na by li
umie jęt no ści zwią za ne ze zmia na -
mi spo łecz ny mi – tłu ma czy
Krzysz tof Mi ko ła jew ski, dy rek tor
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry,
ini cja tor pro jek tu. Dla te go w pro -
gra mie aka de mii zna lazł się też
cykl wy kła dów z psy cho lo giem.
W cza sie spo tkań se nio rzy do wie -
dzą się, jak bez kon flik to wo po ro -
zu mieć się z cór ką, zię ciem czy
wnucz kiem. Zwró cą uwa gę na to,
w ja ki spo sób po strze gać świat
i in ne po ko le nie, ale i jak mó wić,
by zo stać wy słu cha nym.

Nie za brak nie rów nież mu zy ki.
Oso by bio rą ce udział w pro jek cie
po zna ją tań ce z ró żnych stron
świa ta m.in. bał kań skie, ukra iń -
skie, ro syj skie, izra el skie cy gań -
skie i oczy wi ście pol skie. Bę dą
mo gli ma lo wać na je dwa biu, wy -
ko na ją wła sny wi traż i we zmą
udział w pro duk cji fil mu.

– Po przez swo je dzia ła nia chce -
my oba lić mit, że se nio rzy nie -
chęt nie po ja wia ją się w in sty tu -
cjach kul tu ry – tłu ma czy dy rek tor
Mi ko ła jew ski.

– Dzi siej si se nio rzy sta ją się co raz
bar dziej ak tyw ni i twór czy, dla te go
sta ra li śmy się stwo rzyć miej sce
na mia rę ich ocze ki wań – do da je

Do mi nik Wen do łow ski, in struk tor
te atral ny pro wa dzą cy od 10 lat Te atr
„Po ra na Se nio ra” oraz ko or dy na tor
Bia ło łęc kiej Aka de mii Wie dzy.

Wy kład in au gu ra cyj ny i pierw -
sze spo tka nie już 1 paź dzier ni ka
o godz. 10.30 w sa li wi do wi sko wej

Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry.
Koszt udzia łu w se me strze wy no si
tyl ko 60 zł. Wię cej in for ma cji pod
tel. 22 884–46–25 lub na stro nie
www.bok.waw.pl, zgło sze nia:
baw@bok.waw.pl.

(wd)

Ak cja dra ma tu „Czer wo ne no -
sy” dzie je się w owład nię tej epi -
de mią dżu my XIV -wiecz nej Eu -
ro pie. Oj ciec Flo te, wie rząc, że
sztu ka i śmiech bę dzie sku tecz -
nym orę żem w wal ce z czar ną
śmier cią, po wo łu je brac two Czer -
wo nych No sów, któ re go człon ko -
wie – ko me dian ci – uzdra wia ją
śmie chem…

Spek takl bę dzie mo żna obej -
rzeć 30 wrze śnia o godz. 19.00 i 4
paź dzier ni ka o godz. 18.00.
Wstęp wolny, rezerwacja: pod nr
tel. 22 614–66–56.                        ASP

Czerwone nosy znowu w akcji
Największe przedsięwzięcie sceniczne w historii Kompani Teatralnej Mamro – znanej
białołęckiej grupy teatralnej, wraca na deski BOK. Historia francuskiego mistyka, który
w ogarniętej największą w dziejach Europy epidemią dżumy niesie ludziom radość
i zbawienie poprzez śmiech, ponownie będzie bawić i wzruszać publiczność
zgromadzoną w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Rusza Białołęcka Akademia Wiedzy
� Varsavianistyczne wykłady, wycieczki do galerii i muzeów, poniedziałki z Teatrem
Telewizji, spotkania z dietetykami i mistrzami tańca – rusza Białołęcka Akademia Wiedzy.

Zespół Mojra zagra na DSR

źródło: D
obra Strona R

ocka

Koordynatorem Białołęckiej Akademii Wiedzy jest Dominik
Wendołowski, instruktor teatralny prowadzący od 10 lat Teatr

„Pora na Seniora”



Od czerw ca po Zie lo nej Bia ło -
łę ce wę dru je wy sta wa ple ne ro wa
„Mia sto jak My Bia ło łę cza nie”,
przy go to wa na przez sto wa rzy sze -
nie Mo ja Bia ło łę ka pod okiem
Agniesz ki Bo row skiej, je go pre ze -
ski i rad nej dziel ni cy. Pre mie ra
od by ła się na Bo cia nim Za kąt ku,
czer wiec i sier pień wy sta wa spę -
dzi ła na Re ga tach na stęp nie tra fi -
ła na Der by, gdzie to wa rzy szy ła
otwar ciu Edu ka cyj ne go Za kąt ka
o Kul tu rze Ma zow sza a te raz mo -
żna ją oglą dać na ogro dze niu bo -
iska pił kar skie go w par ku Ma gicz -
na. Przy oka zji wzbo ga ci ła się
o trzy ko lej ne plan sze.

– Pla nu je my, że wy sta wa za ja -
kiś czas ru szy w dal szą pod róż
po osie dlach Zie lo nej Bia ło łę ki.

– mó wi Pa weł Gro cho wal ski,
se kre tarz sto wa rzy sze nia Mo ja
Bia ło łę ka. – Na 12 plan szach za -
pre zen to wa li śmy cie ka we miej sca
w na szej dziel ni cy, zwią za ne z jej
kul tu rą, przy ro dą i to żsa mo ścią
miesz kań ców, m.in. szla ki ro we -
ro we, za byt ki kul tu ry i przy ro dy,
or ga ni za cje kul tu ral ne, so cjal ne
i spo łecz ne czy ini cja ty wy na sze go
sto wa rzy sze nia.

– Chcie li by śmy, by wśród
miesz kań ców Bia ło łę ki kształ to -
wa ła się lo kal na to żsa mość i po -
czu cie du my z ży cia w tej wła śnie
dziel ni cy – mó wią au to rzy.

A co na to miesz kań cy? Czy
po 20 la tach mo żna już po wie -
dzieć, że „bia ło łę cza nin – to
brzmi dum nie”?

DG
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Fa bu ła spek ta klu przed sta wia
się na stę pu ją co: głów na bo ha ter ka
sztu ki Aga fia Ti cho now na za na -
mo wą swat ki po sta na wia wy dać się
do brze za mąż. Pra gnąc pod nieść
swą po zy cję spo łecz ną, ma rzy
o przed sta wi cie lu wy ższej sfe ry.
Przez sa lon Aga fii prze wi nie się
ca ły ko ro wód kan dy da tów do rę ki.
Fi zjo no mia, ma nie ry i cha rak ter
absz ty fi kan tów po zo sta wia ją jed -
nak wie le do ży cze nia…

„Oże nek” to oby cza jo wa sa ty ra.
Trak tu je o za mą żpój ściu, ale nie
ma w nim miej sca na ro man tyzm

i mi łość. Ma łżeń stwo uka za ne jest
tu ra czej ja ko zwy kła trans ak cja
han dlo wa. Ni ko łaj Go gol, ja ko
prze śmiew ca i zna ko mi ty ob ser wa -
tor ludz kich po staw, kre śli swe po -
sta ci z mi strzow ską prze ni kli wo ścią
i swa dą. Re ży ser spek ta klu Ane ta
Mu czyń po sta wi ła na wy ra zi ste ak -
tor stwo i cie ka we roz wią za nia sce -
no gra ficz ne, gwa ran tu ją ce wi dzom
du żą daw kę hu mo ru. Re zer wa cja
miejsc na przed sta wie nia 11 i 12
paź dzier ni ka ru sza pod ko niec
wrze śnia. Wstęp jest wol ny.

ASP

O zamążpójściu
z przymrużeniem oka
� Zespół Teatru 13 sezon teatralny rozpocznie
znakomitą komedią z kanonu arcydzieł światowej
dramaturgii – „Ożenkiem” Nikołaja Gogola. Prze strzeń bia ło łęc kie go par ku

przy uli cy Ma gicz nej na naj bli ższe
dwa mie sią ce zo sta ła wzbo ga co na
o wy sta wę po świę co ną żoł nie rzom
i od dzia łom „Ob ro ży”. Miej sce
wy sta wy nie jest przy pad ko we. To
wła śnie przez Bia ło łę kę, po we -
zwa niu do walk przez An to nie go
Chru ście la ps. Mon ter prze bi ja ły
się po wstań cze od dzia ły w stro nę
Kam pi no su. Wy sta wę za de dy ko -
wa ną te mu wy da rze niu za pro jek -
to wa ły An na Ło skie wicz i Zo fia
Stru mił ło -Su kien nik z Beza Stu -
dio. Ar tyst ki stwo rzy ły mi ni ma li -
stycz ną, rzeź biar ską eks po zy cję

zło żo ną z kil ku na stu ta blic two -
rzą cych nie re gu lar ny sym bo licz ny
krąg – ze wnętrz na część in sta la cji
jest gład ka i srebr na z da le ka po -
ły sku je w słoń cu. – Jak odła mek,
pan cerz, ob ro ża – pod kre śla ją.
We wnętrz na część in sta la cji po -
świę co na zo sta nie eks po zy cji.

– Nie ty po wa for ma wy sta wy ma
przy cią gać lu dzi, stać się punk tem
orien ta cyj nym par ku. Za le ża ło
nam na eks po zy cji hi sto rycz nej,
ale w no wo cze snej for mie – pod -
kre śla Krzysz tof Mi ko ła jew ski,
dy rek tor Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry.

Pro jekt po wstał we współ pra cy
z Mu zeum Po wsta nia War szaw skie -
go. Na Bia ło łę ce miej scem upa mięt -
nia ją cym po wsta nie jest m.in. kwa -
te ra żoł nie rzy AK na tar cho miń -
skim cmen ta rzu przy Me hof fe ra.
Spo czy wa ją tu żoł nie rze z Ba ta lio nu
„Znicz” por. Bo le sła wa Szym kie wi -
cza, któ rzy wspar li Gru pę „Kam pi -
nos” w ak cji pod No wym Po le siem.

In au gu ra cja i otwar cie wy sta wy
„Zgru po wa nie Ob ro ża” już w nie -
dzie lę 21 wrze śnia, o godz. 15,
w par ku przy ul. Ma gicz nej
(wjazd od ul. Je sien nych Li ści).

ASP

Park zamienił się w muzeum
� Wystawę poświęconą powstańczym walkom na Białołęce zaprojektowało studio
projektowe Beza Studio, jeden z prężniejszych warszawskich „teamów designerskich”.

Wystawa plenerowa
� Białołęka kończy w tym roku 20 lat. Przez te dwie
dekady z gminy o zabudowie jednorodzinnej
przekształciła się w dzielnicę wielkości średniego
polskiego miasta. To świetna okazja do wspomnień.



Bajki a potem warsztaty: kino Praha 
W ka żdą nie dzie lę o godz. 10.00 ki no Pra ha pre -

zen tu je naj now sze baj ki dla naj młod szych wi dzów
po łą czo ne z ak tyw no ścia mi zwią za ny mi z kul tu rą
i sztu ką. Po po ran nych pro jek cjach, od godz. 12.00
za pra sza na edu ka cyj ne i ar ty stycz ne warsz ta ty,
któ re bę dą pro wa dzo ne w ho lu ki na. Spo tka nie dla
dzie ci w wie ku od 4 do 10 lat wraz z opie ku na mi.

Plan warsz ta tów:
• 28.09 – „Czy nie bo jest nie bie skie? Ar ty ści

o po go dzie”
Ki no Pra ha, ul. Ja giel loń ska 26,

tel. 22 343–03–07.

Sędzia Anna Maria Wesołowska
na Uniwersytecie

27.09, godz. 11.00 – wy kład z pra wa po pro wa dzi
sę dzia An na Ma ria We so łow ska.

„Jak żyć bez piecz nie” – pod czas wy kła du dzie ci
do wie dzą się, jak wy glą da pra ca sę dzie go, co to jest
to ga i ja kie są jej ro dza je, jak wy glą da roz pra wa są -
do wa.

W Bród now skim Uni wer sy te cie Dzie ci nie ma
nud nych wy kła dów, ko lo kwiów, za li czeń i eg za mi -
nów, jest za to in try gu ją ca pod róż w świat wie dzy.

Opła ta za se mestr wy no si 100 zł (8 wy kła dów)
plus 5 zł za in deks. Wstęp na je den wy kład – 20 zł.

Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wysockiego 11, tel. 22
811–01–05.

Mu si cal dla dzie ci
28.09, godz. 12.00 – mu si cal dla dzie ci „Za cza ro -

wa ni” w wyk. Te atru Mu zycz ne go Tin ti lo.
„Za cza ro wa ni” to wzru sza ją ca, po etyc ka i peł na

se kre tów opo wieść o po świę ce niu, na dziei i zna -
cze niu re la cji ro dzin nych, opar ta na wy bra nych
mo ty wach ba śni Han sa Chri stia na An der se na.

Hi sto ria o świe cie, w któ rym na wet naj słab szy
czło wiek mo że pod jąć wal kę z po tę żny mi si ła mi
zła, za gra ża ją cy mi je go ro dzi nie, i je po ko nać. Orę -

żem sta je się wier ność, do broć i nie zwy kła wy trwa -
łość.

Ta jem ni cza, ma lar ska sce no gra fia prze no si wi -
dza w ba śnio wy świat. Po etyc kie go na stro ju do peł -
nia iście fil mo wa mu zy ka.

Szcze gól nie po le ca my uczniom szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów. Spek takl trwa 2 godz. i 15 min
z prze rwą.

Bi le ty 25 zł. Re zer wa cje pod nu me rem tel. 22
811–01–05.

Prot i Fi lip – przed sta wie nie dla dzie ci
5.10, godz. 17.00 – przed sta wie nie dla dzie ci

w wie ku 4–9 lat, bi le ty 10 zł. Licz ba miejsc ogra ni -
czo na.

Jest to za baw na opo wieść o dwóch przy ja cio łach
– Pro cie i Fi li pie – któ rzy zna ni są z te go, że ro bią
so bie nie sa mo wi te psi ku sy, ale też nie mo gli by bez
sie bie żyć. Spek takl po przez dow cip ne dia lo gi oraz
za ska ku ją ce i peł ne hu mo ru sy tu acje po ka zu je, jak
wa żna jest przy jaźń.

Dom Kul tu ry Za ci sze, ul. Blo ko wa 1,
tel. 22 679–84–69.

Pod róż z Pchłą Sza chraj ką 
– po ra nek z te atrem

5.10, godz. 12.00 – Ro dzin ny Po ra nek Te atral ny
„Pod róż z Pchłą Sza chraj ką”.

An na Se niuk, re ży ser sztu ki, w za baw ny i barw ny
spo sób po łą czy ła wier sze Ju lia na Tu wi ma i Ja na
Brze chwy w cie ka wą hi sto rię. Mo ty wem prze wod -
nim przed sta wie nia jest pod róż Pchły Sza chraj ki,
któ ra na swo jej dro dze spo ty ka po sta ci z in nych
ba jek, w tym Sa mo chwa łę, Ska rży py tę oraz zwie -
rzę ta z ZOO Ja na Brze chwy.

Bi le ty 12 zł. Re zer wa cje pod nu me rem
tel. 22 811–01–05.

Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wy soc kie go 11.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-72016

Pla ce za baw są wła ści wie dwa
– je den dla star szych dzie ci
z urzą dze nia mi bar dziej wy czy no -
wy mi, ulo ko wa ny jest od fron tu
te re nu. Dru gi – dla ma lusz ków
znaj du je się w za ci szu są siedz twa
bu dyn ku bi blio te ki.

Plac za baw bę dzie czyn ny w go -
dzi nach funk cjo no wa nia Bi blio te -
ki. Z pew no ścią sta nie się do dat -
ko wą atrak cją dla miesz kań ców
i przy cią gnie no wych pa sjo na tów
ksią żek. Już dziś Zie lo ną Bi blio -
te kę od wie dza ok. 2,5 tys. czy tel -
ni ków mie sięcz nie. Miesz kań cy
lu bią to miej sce.

Prze strzeń ogród ko wa
Eko lo gicz ny cha rak ter Zie lo nej

Bi blio te ki był za pla no wa ny od po -
cząt ku. Ma rzy nam się – za rów no jej
czy tel ni kom, dy rek cji jak i mi, dal sze

za go spo da ro wa nie te go te re nu. Pod -
czas roz mów na te mat po my słów
do pro jek tu bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go spo tka łam się z oso ba mi chęt ny -
mi do wspól nych spo tkań, po czy ta -
nia ksią żki na ze wnątrz przy sto li ku,
wspól nych ław kach. Mia łam swój
wpływ ja ko rad na na po wsta nie Zie -
lo nej Bi blio te ki – cie szę się, że jest
cią gle prze strzeń do dal sze go roz wo -
ju i kon ty nu acji in we sty cji.

Z oka zji otwar cia pla cu zabaw
4 paź dzier ni ka w Zie lo nej Bi blio -
te ce od będzie się pik nik ro dzin ny
(w godz. 15.00-17.00). Te go sa me -
go dnia war to zaj rzeć na Wa łu -
szew ską 24 do Wy po ży czal ni
nr 58 – o godz. 11.00 roz pocz nie
się spotkanie są siedz kie.

Agniesz ka Bo row ska

Zielona Biblioteka ma
nowy plac zabaw
� Przy skrzyżowaniu Głębockiej z Berensona w Zielonej
Bibliotece powstał plac zabaw.

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

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





tel. 502-280-72018

Po mysł na tre no wa nie strze lec -
twa spor to we go przy szedł dość
spon ta nicz nie. Wszyst ko za czę ło
się pa rę lat te mu, gdy ra zem z ko -
le ga mi ba wił się w strze la nie
na po bli skiej opusz czo nej gar bar -
ni re pli ka mi ASG. Co to ta kie go?
Jak wy ja śnia mło dy mistrz: ta ki
pa int -ball, ale bar dziej przy po mi -
na ją cy praw dzi wą broń. Wy ko rzy -
sty wa na amu ni cja to sze ścio mi li -
me tro we pla sti ko we kul ki.

– To mi gdzieś za wsze sie dzia ło
w gło wie, chy ba zwy czaj nie ni gdy
z te go nie wy ro słem. Do pie ro dwa

la ta te mu w wa ka cje upro si łem ta tę,
aby za brał mnie na strzel ni cę. Moi
ro dzi ce za wsze by li prze ciw ni wszel -
kiej bro ni, więc mia łem z tym tro chę
za cho du. I tak na praw dę, gdy by nie
ta wi zy ta na strzel ni cy, nie za czął -
bym tre no wać, a wła śnie wte dy od -
kry łem swo je za mi ło wa nie do strze -
lec twa. Wy cho dząc stam tąd już wie -
dzia łem, że coś się za czy na – opo -
wia da Ma ciek i do da je, że po cząt ki
by ły cię żkie, bo strze lec two nie jest
zbyt emo cjo nu ją cym spor tem dla
więk szo ści lu dzi, dla te go pra wie nie
wspo mi na się o nim w me diach.

– To przy kre, bo cho cia żby ostat -
nio pol skie dziew czy ny w mi strzo -
stwach świa ta roz gry wa nych
w Hisz pa nii ustrze li ły pierw sze
miej sce w pi sto le cie pneu ma tycz -
nym dru ży no wym i oczy wi ście nie
zna la złem żad nej wzmian ki o tym
w me diach. Tym cza sem wy ni ki me -
czu pił ki no żnej któ rejś tam li gi zna
ka żdy – ska rży się 17-la tek, któ ry
nie ukry wa, że szyb ko do pa dła go
ru ty na i nu da, bo ka żdy tre ning wy -
glą dał tak sa mo. Za sta na wiał się
na wet, czy nie zre zy gno wać. Wte dy
do ak cji wkro czy ła ma ma.

– Po wie dzia ła mi, że sko ro już
za pi sa łem się do klu bu, to war to
po tre no wać jesz cze tro chę, abym
miał pew ność, że to nie dla mnie.
Po pew nym cza sie wręcz wy rzu ca ła
mnie z do mu na strzel ni cę. Po oko -
ło mie sią cu sys te ma tycz ne go tre -
nin gu tre ne rzy po sta no wi li, że wy -
ślą mnie na pierw sze za wo dy. By ły
to ja kieś „po dwór ko we” roz gryw ki
or ga ni zo wa ne na strzel ni cy Le gii
War sza wa – bo da jże mi strzo stwa
War sza wy – mó wi Ma ciek. Pierw -
sze za wo dy i od ra zu pierw sze
miej sce. Po tem z mo ty wa cją by ło
już du żo le piej.

Co da je strze lec two? Ma ciek
pod kre śla, że na uczył się na praw -

dę wie le. Wy trwa łość i opa no wa -
nie to ce chy, któ re mu si mieć ka -
żdy strze lec. Naj trud niej sze dla
na sto lat ka by ło mo zol ne bu do wa -
nie for my, ty sią ce po wtó rzo nych
strza łów – ogrom na mo no to nia.

– Jed nak war to. Mo ment, w któ -
rym po mie sią cach tre nin gu sta je
się na po dium, jest czymś nie
do opi sa nia – na tu ral ny haj – śmie -
je się Ma ciek i skrom nie przy zna je,
że dwa la ta pra cy to jesz cze nie ka -
rie ra. Mo że i tak, ale na pół kach
w po ko ju przy by wa ją ko lej ne tro -
fea za mi strzo stwa Pol ski, Ma zow -
sza. Za ka żdym z nich stoi wy trwa -
łość dziec ka i… upór ro dzi ca.

AS

Wystrzelał mistrzostwo
� Pierwsze miejsce w ogólnopolskich zawodach strzeleckich, mistrzostwo kraju w pistolecie
pneumatycznym 40 –17-letni Maciek Kozicki z Białołęki podbija strzelnice w Polsce.

Do szko ły uczęsz cza po nad
1200 uczniów, par king przy bu -
dyn ku mie ści 22 sa mo cho dy. Ma -
ły ow szem, ale był. Pod czas prze -
bu do wy zwią za nej z li nią tram wa -
jo wą miej sca par kin go we znik nę -
ły. Zo sta ła ma ła ulicz ka pro wa -
dzą ca do bra my szko ły, na któ rej
nie mo żna za wra cać.

– Po skrę cie ze Świa to wi da jest
je den pas w kie run ku szko ły i dwa

z po wro tem. A po mię dzy ni mi… li -
nia po dwój na cią gła. Da lej – po 100
me trach – znak za kaz wjaz du tuż
przy bra mie do szko ły. To jak
do dia bła mam za wró cić? – de ner -
wu je się miesz kan ka Tar cho mi na.

W ja ki spo sób, nie ła miąc pra -
wa, od je chać sprzed szko ły? Pó ki
co nie ma ta kiej mo żli wo ści.
Po prze bu do wie po zo sta wio no
roz grze ba ny te ren za po mi na jąc,

że od wrze śnia par kin gi
przed szko łą są wręcz nie zbęd ne.
Dziel ni ca wy mu si ła na Za rzą dzie

Dróg Miej skich zo bo wią za nie, że
miej sca po sto jo we bę dą od bu do -
wa ne „już” w paź dzier ni ku.

– Zo bo wią za li śmy ZDM do pil -
nej re kon struk cji par kin gu znisz -
czo ne go w cza sie prac zwią za nych
z li nią tram wa jo wych. To ich obo -
wią zek. Ma my za pew nie nia, że
w paź dzier ni ku pra ce zo sta ną wy -
ko na ne – po twier dza bur mistrz
Piotr Ja wor ski.

AS

źródło: Tarchom
in i m

y

Została mała
uliczka prowadząca
do bramy szkoły,
na której nie można
zawracać.

Absurd na Erazma, jak długo?
� Budowa linii tramwajowej na Tarchomin większości rodzicom uczniów,
uczęszczających do szkoły nr 344 przy Erazma z Zakroczymia kojarzyła się jak dotąd
z jednym, dość absurdalnym obrazkiem: drogą kończącą się na bramie. Już niedługo.

reklama w „Echu”





No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je my
się wspa nia le: ustę pu je my miej -
sca, mu zy ki słu cha my tyl ko przez
słu chaw ki… To czym tak bar dzo
grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus mo -
że być pu sty – a sta nie ta ki je den,
nie rzad ko z dru gim i stoi. Nie, że
za raz wy sia da. Pół tra sy tak prze -
stoi, cza sa mi na wet wy sia da jąc, że -
by mo żna by ło wsiąść. I wra ca

na miej sców kę przy drzwiach.
Czort wie – mo że ktoś lu bi pa trzeć
na mi ga ją cy nie mal pod sto pa mi
as falt? Zresz tą – jak chce, to niech
stoi. Ty le, że w przy pad ku ko niecz -
no ści ewa ku acji bę dą pro ble my
z awa ryj nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo ny
A sko ro już o sie dzą cych miej -

scach – sze ro ko roz sta wio ne ko la -
na. Co praw da dys pla zja sta wu bio -
dro we go to po wa żne scho rze nie,
ale trud no przy pusz czać, że na gle
się roz wi nę ła wśród mło dzie ży.
A mo że to nie wi na bio der, tyl ko
per ma nent na wa da mię śni przy wo -

dzi cie li ud? Cho ciaż na mię śnie
u do tknię tych ze spo łem sze ro kie go
roz sta wu ko lan nie ma co na rze kać
– bez tru du dźwi ga ją za wie szo ny
na wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi de -
ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro wie
nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa przy -
stan ki – i dać szan sę na za ję cie

wol ne go tym, któ rzy wsie dli póź -
niej? Nie trze ba by się prze py -
chać, trą cać – ale nie. Te miej sca
bli żej przej ścia ja kieś lep sze są?
O, al bo jesz cze do dat ko wo ukła -
da nie na sie dze niu od okna to reb
i sia tek. Re zer wa cja dla przy ja -
ciół ki, co wsią dzie na na stęp nym,
czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko mór -
ki, któ rej ja kość nie dość, że jest
gor sza od dy cha wicz ne go dziu ra -
we go tłu mi ka tra ban ta, to jesz cze
do rów nu je mu gło śno ścią. I nie
ma zna cze nia, czy to Haydn czy
Week end. Chcesz po słu chać mu -
zycz ki? Użyj słu cha wek. Współ -
pa sa że ro wie nie mu szą po dzie lać
two ich gu stów. A po za tym, jak
się uprzeć, mo żna to pod cią gnąć
pod pu blicz ne od twa rza nie
– a wów czas ZA iKS się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -
der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -
rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.

By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go
czosn ku i nie zwa ża jąc na woń
do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -
ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner wu -

ją ce jest, gdy tram waj już sta nął,
drzwi otwar te, kto miał wy siąść to
wy siadł i za czy na się wsia da -
nie. I wła śnie wte dy gap cio (al bo
gap cia, wszyst ko jed no) zry wa się
z sie dze nia z te le fo nem przy
uchu, bo się za ga dał i nie za uwa -
żył. A sko ro już o ga da niu – patrz
aka pit o mu zy ce. Gło śne roz mo -
wy o tym, co He niek mó wił o Go -
ś ce i co na to Be ata nie in te re su -
ją 99% współ pa sa że rów. Resz ta
to agen ci ob ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi we.
Mo żna do pi sać jesz cze na mięt ne
dłu ba nie w no sie, po pra wia nie
ma ki ja żu, zdej mo wa nie bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.

Stacze przydrzwiowi? Są!

reklama w „Echu” tel. 502-280-72020
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Roz po czy na się kam pa nia wy -
bor cza, któ ra nie za wsze po le ga
na wza jem nym sza cun ku i pre -
zen ta cji po my słów, pro jek tów
i wi zji roz wo ju Bia ło łę ki. Po win ni -
śmy się ście rać na wi zje a nie
na nie czy ste za gryw ki per so nal ne,
ha ki na kan dy da tów i in ną ak tyw -
ność z roz wo jem dziel ni cy nic nie
ma ją cą wspól ne go.

Psu cie kul tu ry po li tycz nej fun -
du ją nam rzą dzą cy na szcze blu
kra jo wym, dla te go od no wa kul tu -
ry i prak ty ki po li tycz nej po win na
roz po czy nać się od sa me go do łu,
od sa mo rzą du lo kal ne go.

Ja ko klub opo zy cyj ny wie lo -
krot nie po ka za li śmy, że po tra fi my
dzia łać twór czo i kon struk tyw nie
z ka żdym, kto ma do bry po mysł
dla miesz kań ców Bia ło łę ki. Zaw -
sze sta ra li śmy się, aby na sza pra ca
opie ra ła się na me ry to ry ce a nie
pu stych emo cjach i głu pim sprze -
ci wie.

Że by na sza bia ło łęc ka kul tu ra
po li tycz na na bra ła no wej ja ko ści,
pro po nu ję de ba tę sa mo rzą do wą.
Do tych cza so we kam pa nie wy bor -
cze roz gry wa ły się głów nie na uli -
cach po przez ak cje ulot ko wo -pla -
ka to we. Nie by ło prak ty ki dys ku -
sji po mię dzy głów ny mi si ła mi po -
li tycz ny mi w na szym sa mo rzą dzie.
Pro po nu ję za tem de ba tę sa mo -
rzą do wą otwar tą dla miesz kań -
ców, któ ra bę dzie oka zją dla nas
wszyst kich do po zna nia wi zji roz -
wo ju Bia ło łę ki przy szłych rad nych
i bur mi strzów.

Roz po czą łem już kon sul ta cje
z ugru po wa nia mi za sia da ją cy mi
w ra dzie dziel ni cy na te mat za sad
pla no wa nej de ba ty, te ma tów dys -
ku sji, jej ter mi nu oraz spo so bu re -
pre zen to wa nia ugru po wań w de -
ba cie. Pro po nu ję, aby wzię li w niej

udział przed sta wi cie le ugru po wań
za sia da ją cych obec nie w ra dzie.

W ko lej nym nu me rze „Echa”
miesz kań cy Bia ło łę ki zo sta ną po -
in for mo wa ni o do ko na nych usta -
le niach i zo sta ną za pro sze ni
na I De ba tę Sa mo rzą do wą
w dziel ni cy.

W ka żdej po rząd nej de ba cie
po wi nien być bły sko tli wy mo de ra -
tor. Uda ło mi się do te go na mó -
wić oso bę, któ ra jest au to ry te tem
lo kal nym i cie szy się sym pa tią

wie lu miesz kań ców Bia ło łę ki.
My ślę, że po wi nien on być za ak -
cep to wa ny przez wszyst kich bio -
rą cych udział w de ba cie. Szcze gó -
ły ujaw nię po za koń cze niu kon -
sul ta cji z ugru po wa nia mi w na -
stęp nym wy da niu ga ze ty.

Piotr Oracz

Pierwsza debata samorządowa na Białołęce
� Na tle miasta Białołęka wypada nietypowo – w wielu obszarach. Ze specyfiki
naszej dzielnicy wynikają także problemy, często nieznane w innych częściach
miasta. Ta „inność” Białołęki wymaga innych sposobów funkcjonowania samorządu,
wymaga także innej kultury politycznej, która powinna opierać się głównie
na współpracy i współdziałaniu.

Dotychczasowe
kampanie wyborcze
rozgrywały się głównie
na ulicach poprzez akcje
ulotkowo-plakatowe. Nie
było praktyki dyskusji
pomiędzy głównymi
siłami politycznymi
w naszym samorządzie.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka,
przewodniczącym Klubu Radnych PiS

– Tłum na przy stan ku cze ka ją cy
na au to bus do cen trum jest tak
du ży, że za sła nia wi docz ność
po le wej stro nie – pi sze na sza czy -
tel nicz ka. – Wy jazd z osie dla sta je
się przez to bar dzo nie bez piecz ny.
Sa mo chód stoi na gór ce i nie ma
mo żli wo ści wy je cha nia bar dziej
do przo du lub cof nię cia się dla
lep szej wi docz no ści. Pew ne go
dnia, w pią tek w stycz niu, na przy -
stan ku przed 8.00 ra no by ło oko -
ło 40 osób. Je cha łam do szko ły
i przed szko la z trój ką dzie ci.
Po za trzy ma niu się i kil ka krot nym
spraw dze niu dro gi (na ty le, na ile
po zwa lał na to sto ją cy na przy stan -
ku tłum) wy je cha łam z pręd ko -
ścią 5 km/h i wje chał we mnie sa -
mo chód do staw czy. Mój sa mo -
chód po szedł do ka sa cji a naj -
młod sze dziec ko do szpi ta la. Wie -
lu są sia dów mia ło ta ką sa mą sy tu -
ację. Nie któ rzy na pod jeź dzie cze -
ka ją, aż przy je dzie au to bus i za bie -
rze lu dzi z przy stan ku, że by bez -
piecz nie włą czyć się do ru chu. Za -
rząd Trans por tu Miej skie go od -
mó wił nam prze nie sie nia przy stan -
ku w in ne miej sce, a nie bez piecz ne
sy tu acje są tam co dzien nie. Uli ca
Skarb ka z Gór jest wą ska a sa mo -
cho dy je żdżą tu bar dzo szyb ko,
o czym świad czy fakt, że w mo im
sa mo cho dzie pod czas ude rze nia
otwo rzy ły się po dusz ki. Mo że war -
to by usta wić pro gi, że by nie co po -
ha mo wać pę dzą cych kie row ców?

– Wie le ulic na Bia ło łę ce jest użyt -
ko wa nych przez sza leń ców – po twier -
dza wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń ski.
– Gdy by śmy sta wia li pro gi wy spo we
wszę dzie tam, gdzie po ja wia ją się sza -
leń cy, wszyst kie uli ce mu sia ły by mieć
za mon to wa ne pro gi. Ze wzglę du
na ogra ni czo ne fi nan se na in fra struk -
tu rę przy ję li śmy za ło że nie, że bu du je -
my pro gi w oko li cach szkół pod sta -
wo wych. Uzna li śmy, że przed szko la ki
za zwy czaj nie cho dzą sa me uli ca mi,
a gim na zja li ści są już na ty le po wa żni,
że po win ni uni kać nie bez piecz nych
sy tu acji. Je dy nym wy jąt kiem od tej re -
gu ły jest uli ca Współ cze sna, na któ rej
w wy ni ku nie kon tro lo wa nej za bu do -
wy ruch jest wie lo krot nie więk szy, niż
za kła da no, i mu si zo stać fi zycz nie
uspo ko jo ny.

A mo że bu dżet?
Czy ozna cza to, że Skarb ka

z Gór po zo sta nie uli cą nie bez -
piecz ną? Na ra zie ra czej tak, ale
na dzie ją dla miesz kań ców jest bu -
dżet par ty cy pa cyj ny na rok 2016.
Fi zycz ne uspo ko je nie ru chu po ja -
wi się na jezd ni pod kil ko ma wa -
run ka mi: je śli ktoś zgło si ta ki pro -
jekt, je śli zo sta nie on po zy tyw nie
zwe ry fi ko wa ny, je śli przej dzie
ewen tu al ną pre se lek cję i je śli zo -
sta nie wy bra ny w gło so wa niu.
Na ra zie po zo sta je uwa żać na sza -
leń ców i li czyć na to, że nie bę -
dzie ko lej nych wy pad ków.

DG

Skarbka z Gór bezpieczniejsza?

Może w 2016 r.
� W maju pisaliśmy o terroryzujących pieszych
i rowerzystów kierowcach pędzących przez wąską ulicę
Szamocin. To nie jedyny taki przypadek na wschodniej
Białołęce. Do niebezpiecznych sytuacji notorycznie
dochodzi również na Skarbka z Gór.



Cho dzi o nie któ re kur sy S9, któ -
re zo sta ły po skra ca ne do War sza wy
Gdań skiej. Obec nie już po ło wa
z 20 po cią gów dzien nie w kie run ku
War sza wy nie do je żdża na sta cje
na Wo li (Ko ło i Ka sprza ka) oraz
do War sza wy Za chod niej. W go dzi -
nach po ran ne go szczy tu
(6:30–8:30) na sta cję Ka sprza ka,
w oko li cy któ rej znaj du je się jed no
z naj więk szych w aglo me ra cji sku -
pisk miejsc pra cy, od je żdża ją z Płud
czte ry po cią gi – dwie SKM -ki i dwa
skła dy Ko lei Ma zo wiec kich.

O przy wró ce nie po cią gu od je -
żdża ją ce go z Płud o 7:21 zwró cił

się do pre zy dent War sza wy Han -
ny Gron kie wicz -Waltz rad ny Woj -
ciech Tu masz.

– Po cią giem tym jeź dzi ło wie le
osób, do szkół i za kła dów pra cy zlo -
ka li zo wa nych przy ul. Ka sprza ka
i w oko li cach – pi sze rad ny. – Obec -
nie oso by te ma ją utrud nio ny do jazd
i z pew no ścią część z nich prze sią -
dzie się do sa mo cho dów, gdyż al ter -
na tyw ne prze jaz dy ko mu ni ka cją pu -
blicz ną na tej tra sie są du żo gor sze.

Czy bra ku ją ce kur sy wró cą?
Od po wiedź brzmi: tak. Nie w wy -
ni ku in ter wen cji rad ne go, lecz za -
koń cze nia na Wo li re mon tu to -

rów, bo wła śnie z tym wią że się
zmia na roz kła du jaz dy. PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we po sta no wi ły
wresz cie na pra wić bę dą ce w fa tal -
nym sta nie to ro wi sko przy sta cji
Ka sprza ka. S9 wró ci do nor mal -
ne go kur so wa nia 12 paź dzier ni ka.

Naj wy raź niej i miesz kań cy,
i rad ny nie wie dzie li, że zmia na
roz kła du jest cza so wa. Pra cow ni -
cy PKP PLK i Za rzą du Trans por -
tu Miej skie go po win ni (zno wu)
na pi sać 100 ra zy na ta bli cy:
„Wpro wa dzę lep szy sys tem in for -
ma cji pa sa żer skiej”.

DG

Poranne połączenie z Wolą wyparowało
� Z nowego rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej wypadły niektóre bezpośrednie
połączenia Białołęki z zagłębiem biurowym na Woli.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72022

NAUKA
·ANGIELSKI – profesjonalnie, szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum.
500-214-057
·Lekcje gry keyboard, fortepian, nauczycielka
502-935-459
·MATEMATYKA – każdy zakres 605-726-395
·NIEMIECKI – autor książek, egz. maturalny,
język ogólny i zawodowy, autorska metoda,
konwersacje z DVD, skutecznie i atrakcyjnie,
www.naukaniemieckiego.pl, 603-881-419
·Rosyjski tel. 22 772-51-60
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI STOLARSKIE
·Pracownia stolarska meble Brzeziński. Tel.
519-150-193 www.mebleskierdy.dei.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

NNaapprraawwaa  kkoommppuutteerróóww,,  uussłłuuggii  iinnffoorrmmaattyycczznnee..
SSoolliiddnniiee  ii sszzyybbkkoo..  tteell..  660088--119999--000055

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

ZDROWIE I URODA
·Chcesz pozbyć się bólu? Wrócić do
pełnej sprawności? Zregenerować swoje
mięśnie? Umów się na wizytę.
Profesjonalne zabiegi i masaże
wykonywane przez mgr fizjoterapii.
Specjalizuję się w rehabilitacji
sportowej, ortopedycznej i bólu pleców.
Już od 70 zł ! Sprawdź na www.proreh.pl
lub zadzwoń 504-498-48

DAM PRACĘ
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724
·Przemysłowa pralnia PRAWOL, ul.
Marywilska zatrudni sortowaczy bielizny
i maglarzy. 
Kontakt tel. 22 671-00-33 w. 13

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do Fiata 125 p (blacharskie
i galanteryjne) tel. 501-041-555

Ogłoszenie drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl

OGŁOSZENIA DROBNE



Je go ze ga ro wa pa sja roz po czę -
ła się po nad pięć dzie siąt lat te mu,
gdy pan Jan był jesz cze Ja siem.
Pew ne go dnia po szedł do do mu
ko le gi i za fa scy no wał go me cha -
nizm ze ga ra sto ją ce go w do mu
zna jo me go. Wró cił do do mu i…
ro ze brał ze gar, że by zo ba czyć, co
się w nim kry je. Od tej po ry ca ła
ro dzi na wie dzia ła, że war to prze -
ka zy wać mu sta re ze ga ry. On
sam, aby jak naj le piej zgłę bić ta -
jem ni ce ze ga ro wych me cha ni -
zmów, ukoń czył nie ist nie ją cą już
Za sad ni czą Szko łę Rze miosł Ar -
ty stycz nych na Mo ko to wie.
Kształ ci się do dziś w ró żny spo -
sób, ale naj wa żniej sza oka za ła się
oczy wi ście wie lo let nia prak ty ka.

Czas dla cza su
Przez ten ca ły czas ko lek cjo nu -

je ze ga ry i ze gar ki, wśród któ rych
znaj du ją się na wet ta kie z koń -
ca XVIII wie ku oraz na rzę dzia
i ar ty ku ły ze gar mi strzow skie.
Wie le je go „zdo by czy” po cho dzi

z XIX i XX wie ku. Zbie ra je pod -
czas swo ich wy praw w kra ju
i za je go gra ni ca mi (m.in. na wiej -
skich jar mar kach), po moc ne oka -
zu ją się ta kże in ter ne to we au kcje.
Pan Jan pod kre śla, że mo że po -
zwo lić so bie na kup no ze psu tych
ze ga rów i ze gar ków, któ re są tań -
sze, bo prze cież sam mo że je na -
pra wić. Jak mó wi „po świę ca swój
czas dla cza su”. Oczy wi ście na -
pra wia ta kże ze ga ry przy no szo ne
przez klien tów – na wet te naj bar -
dziej nie ty po we.

– Tkwi we mnie chęć „ra to wa -
nia” wszyst kich cza so mie rzy.
Z ze ga ra czy ze gar ka po tra fię wy -
czy tać je go hi sto rię – czy był trak -
to wa ny z pie ty zmem czy ra czej
z bra kiem sza cun ku. Mo że to za -
brzmi dziw nie, ale w ze ga rach
szu kam czło wie ka. Czę sto zda rza
się, że sta ry ze ga rek jest bar dziej
war to ścio wy dla wła ści cie la i le -
piej trak to wa ny niż ba je ranc ki
„Ro lex”. Zaw sze do kła dam
wszel kich sta rań, aby ura to wać

ta ki me cha nizm. War to. Cza sa mi
zda rza ją się praw dzi we gra ją ce
cac ka, np. z po zy tyw ką – wy ja śnia
Jan Szy mań ski.

Ja ką war tość ma czas?
Ubo le wa, że lu dzie nie sza nu ją

te raz cza su, co po nie kąd zwią za -
ne jest z bra kiem sza cun ku dla
urzą dzeń, któ re go od mie rza ją.

– Cze mu kie dyś ze gar ki by ły
dro gie? Bo sta no wi ły ma łe dzie ła
sztu ki, na stwo rze nie któ rych ze -
gar mistrz po świę cił wie le swo je go
cza su. Wraz z roz wo jem tech ni ki
i tech no lo gii do szło do nad pro -
duk cji ze ga rów i ze gar ków, co
spo wo do wa ło, że ry nek opa no wa -
ły ma so wo pro du ko wa ne cza so -
mie rze, któ re mo żna na być na wet
za kil ka na ście zło tych. Tym cza -
sem ka żdy ze ga rek jest cza so mie -
rzem, a tyl ko nie licz ne cza so mie -
rze za słu gu ją na mia no ze gar ka.
To ta kże po ka zu je sto su nek lu dzi
do cza su – kie dyś uwa ża no go
za wiel ką war tość, dziś je go po ję -

cie się zde wa lu owa ło. A tym cza -
sem ja ca ły czas sza nu ję czas
– pod kre śla pan Jan.

„Za ra ża” swo ją pa sją
Ze gar mistrz już od kil ku lat re -

zy du je na Bia ło łę ce – ma tu nie
tyl ko swo ją pra cow nię, ale ta kże
miesz ka. Przy cho dzą do nie go
ucznio wie oko licz nych szkół i pan
Jan z pa sją opo wia da im o cza sie,
ze ga rach i pre zen tu je swo je nie -
zwy kłe eks po na ty.

– Zda rza się, że „za ra żam” in -
nych lu dzi pa sją zbie ra nia ze ga -
rów czy ze gar ków. Nie mu szę
udo wad niać, że ko cham ze ga ry,
bo to wi dać i dla te go ci, któ rzy
po ja wia ją się w mo jej pra cow ni
i prze ka zu ją swo je ze ga ry, mi ufa -
ją. Jak mó wi przy sło wie – jesz cze
się ta ki nie na ro dził, któ ry by ka -
żde mu do go dził, ale na szczę ście
– choć lu dzie tak jak ze ga ry by wa -
ją ró żni – to w spra wie na pra wy
za wsze do cho dzi my do po ro zu -
mie nia – stwier dza pan Jan.

Wej dzie, ale dłu go nie wyj dzie
Naj lep szą re ko men da cją je go

dzia łań są za do wo le ni klien ci.
– Jan Szy mań ski to ze gar mistrz

sta rej da ty, a jed no cze śnie pa sjo -
nat i ko lek cjo ner ze gar ków,
zwłasz cza tych naj star szych. By -
łem u nie go dzi siaj ze swo imi ze -
gar ka mi i zno wu ze szła go dzi na
na roz mo wach i oglą da niu ko lek -
cji wspa nia łych oka zów. War to się
wy brać oso bi ście. Wi zy ta po trwa
tro chę dłu żej niż „wszedł, ode brał
i wy szedł”, ale war to – ta kie opi -
nie mo żna wy czy tać na in ter ne to -
wych fo rach.

Po twier dza my: je go pra cow nia
to miej sce ma gicz ne, w któ rym ła -
two się za sie dzieć. Na wet zwy kłe
skró ce nie bran so le ty w ze gar ku
za mie nia się w cie ka wą roz mo wę,
któ rą aż żal koń czyć.

Naj lep sze dni na wi zy tę to po -
nie dzia łek i wto rek, bo wte dy
mistrz jest w pra cow ni od ra na
do wie czo ra. W po zo sta łe naj le -
piej dzwo nić pod nu mer
tel. 694–591–986. War to też zaj -
rzeć na stro nę in ter ne to wą pra -
cow ni – www.ze gar mistrz -war sza -
wa.in fo.

amk

Magiczna pracownia na Ceramicznej
� W budynku przy ulicy Ceramicznej 5 rezyduje niezwykły człowiek – Jan Szymański – pasjonat i kolekcjoner
zegarków, a przede wszystkim zegarmistrz i prawdziwy mistrz w swoim fachu.

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

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

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

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

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

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

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

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 23



Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Od wrze śnia ru szył „Spe cjal ny
pro gram Stru my ko wa Je -
sień 2014”, dzię ki któ re mu dzie -
ci i mło dzież w wie ku od 7 do 18
lat pod opie ką in struk to ra mo gą
wziąć udział w bez płat nych za ję -
ciach re kre acyj nych pro wa dzo -
nych na bo iskach Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu przy ul. Stru -
my ko wej 21. Oczy wi ście za ję cia
od by wa ją się wte dy, gdy nie ma
ofi cjal nych roz gry wek pił kar -

skich war szaw skich klu bów gra ją -
cych w li dze ma zo wiec kiej – wów -
czas za pra sza my do ki bi co wa nia.

Za in te re so wa nie za ję cia mi
by ło tak du że, że Bia ło łęc ki
Ośro dek Spor tu zwięk szył ich
licz bę i do dał no we go dzi ny
w czwart ki.

Za ję cia są zró żni co wa ne,
głów nie o pro fi lu pił kar skim,
ale nie tyl ko – prze bieg po -
szcze gól nych spo tkań bę dzie

do pa so wa ny do za in te re so wań
uczest ni ków.

Przy do brej po go dzie ćwi cze -
nia bę dą pro wa dzo ne pra wie
do koń ca je sie ni. Bę dą się od by -
wa ły w so bo ty i nie dzie le (z wy łą -
cze niem 1 li sto pa da) oraz do dat -
ko wo w Dzień Na uczy cie la (14
paź dzier ni ka) i Świę to Nie pod le -
gło ści (11 li sto pa da) w go dzi nach
od 11.00 do 16.00, jak rów nież
w czwart ki w godz. 16.00–17.30.

Cross w BOS
Od paź dzier ni ka ru szy dru gi

pro gram przy go to wa ny przez
BOS pn. „CROSS w BOS”. To
cykl ok. 1-go dzin nych tre nin gów,
roz po czy na ją cych się ka żdo ra zo -
wo o godz. 11.00 w trzy ko lej ne
so bo ty, tj. 4,11 i 18 paź dzier ni -
ka 2014 r. na bo isku ze wnętrz nym
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Spor tu
przy uli cy Świa to wi da 56. W przy -
pad ku złych wa run ków at mos fe -
rycz nych za ję cia bę dą od by wa ły
się w ha li spor to wej przy uli cy
Świa to wi da 56. Pro gram prze zna -
czo ny jest dla ca łych ro dzin
– dzie ci (wa run kiem uczest nic twa
jest ukoń czo ny 6 rok ży cia), mło -
dzie ży i do ro słych. Tre nin gi pro -
wa dzo ne bę dą przez dwóch in -
struk to rów/tre ne rów z mo żli wo -
ścią po dzia łu na gru py ze wzglę du
na wiek lub spraw ność fi zycz ną.
Za ję cia bę dą mia ły for mę tre nin -
gu ogól no ro zwo jo we go, czy li ró -
żne for my i me to dy tre nin go we
zo sta ną po łą czo ne (m.in. cross
tre ning, tre ning funk cjo nal ny,
ele men ty sztuk walk i sa mo obro -
ny). Ich za da niem bę dzie kształ -
to wa nie ta kich cech mo to rycz -
nych jak ko or dy na cja ru cho wa,
gib kość i zwin ność, szyb kość, si ła
i wy trzy ma łość.

Do dat ko we i zak tu ali zo wa ne
in for ma cje bę dzie mo żna uzy -
skać bez po śred nio w Bia ło łęc -
kim Ośrod ku Spor tu pod
tel. 22–676–67–49 wew. 101 oraz
na www.bos.waw.pl i fa ce bo oku
lub w re cep cji przy ul. Stru my -
ko wej 21.

Sport w szko łach
Dziel ni ca od kil ku lat sta ra

się sys te ma tycz nie po sze rzać
i wzbo ga cać ofer tę spor to wą
w szko łach. Pier wot nie re ali zo -
wa no je dy nie je den ta ki pro -
gram na te re nie War sza wy pn.
„Od Za ba wy do Spor tu”, któ ry
obej mo wał uczniów klas I –III.

W na stęp nych la tach wpro wa -
dzo ny zo stał ko lej ny pro gram
miej ski „Otwar te Obiek ty Spor -
to we”, któ ry de dy ko wa ny był je -
dy nie pię ciu wy ty po wa nym
w Dziel ni cy pla ców kom. Dziel -
ni ca roz sze rzy ła za kres za jęć
spor to wych, two rząc no wy pro -
gram pn. „Spor to wa Bia ło łę ka”
i ob ję ła nim wszyst kie szko ły.

W ubie głym ro ku uru cho mi li -
śmy za ję cia spor to we z ele men -
ta mi za baw ru cho wych dla dzie -
ci 5-let nich, któ re na zwa li śmy
„Spor to we Przed szko le”. Spo -
tka ły się one z nie zwy kle przy -
chyl nym przy ję ciem dzie ci, ro -
dzi ców i na uczy cie li z bia ło łęc -
kich przed szko li.

Z ko lei, od wrze śnia te go ro -
ku, Bia ło łę ka ja ko je dy na dziel -
ni ca na te re nie War sza wy, za ini -
cjo wa ła ko lej ny au tor ski pro -
gram spor to wy dla naj młod -
szych pod na zwą „Spor to wa Ze -
rów ka”. Dzię ki tym ini cja ty wom
z za jęć o cha rak te rze spor to -
wym mo gą ko rzy stać wszy scy
ucznio wie naj młod szych klas
szkół pod sta wo wych oraz przed -
szko la ki.

BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  nnaa ssppoorrttoowwoo
We wrze śniu i paź dzier ni ku za pra sza my do wspól ne go spę dza nia cza su na spor to wo. Dla dzie ci i mło dzie ży ośro dek
spor tu przy go to wał pro gra my „Stru my ko wa Je sień 2014” i „Cross w BOS”. W tro sce o kon dy cję uczniów spe cjal ne pro -
gra my na zle ce nie urzę du re ali zu ją szko ły.

Za rząd Dziel ni cy Bia ło łę ka
i przed sta wi cie le MPO spo -
tka li się, by za pla no wać
uspraw nie nie od bio ru od pa -
dów w na szej dziel ni cy. Aby
uła twić miesz kań com, głów nie
do mów jed no ro dzin nych, je -
sien ne po rząd ki wła dze Bia ło -
łę ki za pro po no wa ły MPO
kon ty nu ację ak cji zbiór ki li ści
i od pa dów zie lo nych, przez la -
ta or ga ni zo wa ną przez dziel -
ni cę.

Efek tem roz mów bę dą też
spo tka nia dla miesz kań ców,
pod czas któ rych mo żli wa bę -
dzie dys ku sja o no wych za sa -
dach od bio ru od pa dów.

Ter mi ny spo tkań z miesz -
kań ca mi:

7.10.2014 r. godz. 18.00
– Szko ła Pod sta wo wa nr 355
przy ul. Ce ra micz nej

09.10.2014 r. godz. 18.00
– Szko ła Pod sta wo wa nr 356
przy ul. Głę boc ka

Spo tka nie dla za rząd ców i ad -
mi ni stra to rów nie ru cho mo ści:

10.10.2014 r. godz. 14.00
– Urząd Dziel ni cy Bia ło łę ka
ul. Mo dliń ska 197, sa la kon fe -
ren cyj na I pię tro.

Przy po mi na my rów nież, że
na stro nie www.mpo.com.pl
mo żna za po znać się z har mo -
no gra mem od bio ru od pa dów
z po szcze gól nych po se sji.

Śmie cie po zmia nach
Od sierpnia w dzielnicy obowiązuje nowy system
odbioru odpadów komunalnych, a firmą odpowiedzialną
za odbiór odpadów jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania. Wprowadzone zmiany spowodowały
liczne interwencje mieszkańców niezadowolonych
z usług świadczonych przez MPO.


