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Bia ło łę ka dy na micz nie się roz -
ra sta, ro śnie licz ba no wych miesz -
kań ców, w tym dzie ci. Co ro ku
bę dzie ich co raz wię cej. Z wy li -
czeń bia ło łęc kich urzęd ni ków wy -

ni ka, że w naj bli ższych la tach co
ro ku bę dzie przy by wać 650
uczniów pod sta wó wek oraz 150
gim na zja li stów. To trend wzro sto -
wy, któ ry nie pręd ko się za trzy ma.

Do strze gła to wresz cie ra da mia -
sta, któ ra syp nę ła gro szem do za -
nie dba nej pod tym wzglę dem
dziel ni cy.

Na bu do wę obiek tów szkol -
nych Bia ło łę ka wy da oko ło 120
mi lio nów zło tych, a in we sty cje
zo sta ną zre ali zo wa ne w cią gu
naj bli ższych dwóch lat. Je dy nie
przed szko le przy uli cy He ma ra
po roz bu do wie o czte ry ood dzia -
ły zo sta nie od da ne do użyt ku
za rok. – Już pod pi sa li śmy umo -
wę na bu do wę te go obiek tu
– mó wi wi ce bur mistrz Piotr Smo -
czyń ski. No we przed szko le sta nie

dokończenie na stronie 2

120 milionów dla Białołęki
� Przy Myśliborskiej powstanie przedszkole dla trzystu dzieci. – Niedługo ogłosimy
przetarg na jego budowę – mówi wiceburmistrz Piotr Smoczyński. A to nie jedyna
inwestycja – powstaną również kolejne podstawówki, przedszkola i żłobki. Białołęka
otrzymała dodatkowe 120 mln zł na budowę placówek edukacyjnych.

Przedszkole dla 300 dzieci stanie przy Myśliborskiej na Żeraniu

Inwestycje
zostaną zrealizowane 
w ciągu najbliższych
dwóch lat.
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rów nież przy uli cy Ce ra micz nej.
Za osiem mi lio nów zło tych po -
wsta nie pla ców ka dla ośmiu od -
dzia łów, z cze go trzy bę dą in te -
gra cyj ne. Nie dłu go ogło szo ny zo -
sta nie prze targ na bu do wę pod -
sta wów ki przy Wa rzel ni czej.
Dział ka, na któ rej sta nie pla ców -
ka, na le ży do Agen cji Nie ru cho -
mo ści Rol nych i prze ka za na zo -
sta nie nie od płat nie dziel ni cy.
Znaj dą się tu 24 od dzia ły, w tym
dwa dla ze ró wek i szes na ście dla
gim na zjum. Przed szko le z sze -
ścio ma od dzia ła mi i ma łym żłob -
kiem sta nie przy ul. Je sien nych
Li ści nie da le ko Tra sy To ruń skiej.
Trzy ko lej ne żłob ki sta ną

przy Od kry tej, Krzy żów ki oraz
Tru skaw ko wej. Bę dą mia ły
po 150 miejsc dla ma lu chów.

No we przed szko le sta nie ta kże
przy uli cy Głę boc kiej, głów nej
ar te rii wschod niej czę ści dziel ni -
cy.

Du mą Bia ło łę ki bę dzie przed -
szko le przy uli cy My śli bor skiej
na Że ra niu. Znaj dzie się tam
miej sce dla trzy stu dzie ci. – Nie -
dłu go ogło si my prze targ. Dzię ki
te mu już za dwa la ta znaj dzie się
tu dwa na ście od dzia łów – mó wi
wi ce bur mistrz Smo czyń ski. Rów -
nież przy My śli bor skiej sta nie
pod sta wów ka dla dwu dzie stu od -
dzia łów oraz sze ściu od dzia łów
przed szkol nych.

Prze my sław Bur kie wicz

dokończenie ze strony 1

120 milionów dla Białołęki

Elek tro cie płow nia Że rań jest
obec nie opa la na wę glem. To wciąż
dzie więt na sto wiecz ne pa li wo, któ re
jest szko dli we dla śro do wi ska. Nad -
szedł jed nak kres dy mie nia i za -
smra dza nia oko li cy. PGNiG Ter mi -
ka szy ku je się do praw dzi wej re wo -
lu cji – w pla nach ma roz bu do wę
elek tro cie płow ni o no wy blok opa -
la ny ga zem ziem nym. Do za kła du
do pro wa dzo ny zo sta nie dłu gi
na po nad dzie sięć ki lo me trów ga zo -
ciąg z Rem belsz czy zny wzdłuż Ka -
na łu Że rań skie go.

– Bu do wa ga zo cią gu do Elek tro -
cie płow ni Że rań jest in we sty cją ce lu
pu blicz ne go, któ rej głów nym za da -
niem jest za pew nie nie bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go War sza wy.
Gaz bę dzie pa li wem za si la ją cym
no wy blok ga zo wo -pa ro wy w Elek -
tro cie płow ni Że rań – tłu ma czy Do -
ro ta Kra skow ska, rzecz nicz ka
PGNiG Ter mi ka.

Czte ry sta me ga wa tów
Wa run ki za bu do wy PGNiG Ter -

mi ka uzy ska ła już dwa la ta te mu.
No wy blok ener ge tycz ny bę dzie
miał moc czte ry stu me ga wa tów. Je -

go bu do wa roz pocz nie się jesz cze
w tym ro ku i kosz to wać bę dzie 1,3
mld zł. Ma on do ce lo wo za stą pić
pie ce wę glo we, któ re na Że ra niu
dzia ła ją od po nad pół wie ku.

Wy tną 1400 drzew
Kie dy ru szy bu do wa ru ry z Rem -

belsz czy zny na Że rań? – Re ali za cja
ga zo cią gu prze wi dzia na jest w la -
tach 2016–2018. Nie prze wi du je się
bu do wy od cin ków na po wietrz nych
– mó wi Do ro ta Kra skow ska. Pod -
czas bu do wy oko ło 1400 drzew
nad Ka na łem Że rań skim zo sta nie

wy cię tych. – Mo żli wa do za sto so wa -
nia tech no lo gia bu do wy rze czy wi -
ście spo wo du je ko niecz ność wy cię -
cia po nad ty sią ca drzew i krze wów.
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi bę dą re ali zo wa ne na sa dze nia
za stęp cze – wy ja śnia rzecz nicz ka
PGNiG Ter mi ka. Jak in for mu je
Syl wia Ci szyń ska z bia ło łęc kie go
urzę du, do wy dzia łu ochro ny śro do -
wi ska wpły nął już wnio sek w spra -
wie wy cin ki drzew i jest obec nie
roz pa try wa ny. O ja kie drze wa cho -
dzi? Ofi cjal nej od po wie dzi nie ma.
Nie ofi cjal nie wia do mo, że cho dzi
głów nie o to po le, ale nie ste ty nie
tyl ko. Pod to pór pój dą też wie ko we
dę by.

Czy nie da się ich ura to wać?
– Roz pa try wa li śmy wie le mo żli wych
tras ga zo cią gu. Ta, któ rą wy bra li -
śmy, jest na bar dziej opty mal na.
W tej spra wie nie ma roz wią za nia
ide al ne go – mó wi nie ofi cjal nie nasz
in for ma tor w urzę dzie dziel ni cy.

Elek tro cie płow nia nie bę dzie
truć śro do wi ska, a wy cię te drze wa
za stą pią no we. Tyl ko nad Ka na -
łem ład niej nie bę dzie…

Prze my sław Bur kie wicz

Elektrociepłownia bardziej ekologiczna

1400 drzew pójdzie pod topór
� Idzie nowe. Elektrociepłownia Żerań, która zaopatruje w ciepło pół Warszawy,
przejdzie wielką modernizację. PGNiG Termika – obecny właściciel zakładu – zbuduje
nowy blok energetyczny, który będzie opalany gazem. Wzdłuż Kanału Żerańskiego
zbudowany zostanie gazociąg, pod budowę którego niestety będzie trzeba wyciąć
prawie półtora tysiąca drzew.

Nowy blok
energetyczny będzie miał
moc czterystu
megawatów. Jego
budowa rozpocznie się
jeszcze w tym roku
i kosztować będzie
1,3 mld zł. Ma on
docelowo zastąpić piece
węglowe, które
na Żeraniu działają
od ponad pół wieku!
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W śro dę przed po łu dniem
na Zio ło wej po ja wi ły się ło sie
– klem pa i by czek. Na miej sce
we zwa no eko pa trol stra ży miej -
skiej. Mło dy łoś chciał prze sko -
czyć przez płot i na bił się na ostre
prę ty ogro dze nia. – Wi dok był
strasz ny – mó wi nasz czy tel nik,
któ ry po in for mo wał nas o ca łej
sy tu acji. – Sa mi ca nie chcia ła
odejść od zdy cha ją ce go mło de go,
stra żni cy chcie li ją prze go nić
do la su, ale w pew nej chwi li za -

czę ły szcze kać psy i kil ka dzie siąt
me trów od bycz ka ona ta kże pró -
bo wa ła prze sko czyć przez płot.

Klem pę trze ba by ło do bić.
Zwie rzę ta za bra no do uty li za cji.

Ło si w War sza wie jest co raz
wię cej i ich wi dok prze sta je być
czymś nad zwy czaj nym. Nie ste ty
– pu ła pek po dob nych do tej,
na któ rej zgi nę ły te dwa zwie rzę ta
ta kże przy by wa. Wy pa dek był by
du żo mniej przy kry, gdy by nie
szpi cza ste ogro dze nie. – Je stem

zda nia, że ta kie pło ty po win ny
być za ka za ne – po wie dział
na miej scu przed sta wi ciel La sów
Miej skich. 

Świa dek: mo żna by ło ina czej
We dług świad ka ca ła sy tu acja

wy glą da ła tak: ok. 50 m od Bo ha -
te rów zwie rzę ta praw do po dob nie
spło szo ne przez sa mo cho dy prze -
ska ku ją przez me ta lo wy płot za -
koń czo ny ostry mi koń ców ka mi.
– Sa mi cy się to uda je, nie ste ty mło -
dy roz ci na so bie przez ostre za koń -
cze nia pło tu brzuch na ca łej dłu go -
ści, zo sta je na pło cie z wnętrz no -
ścia mi na wierz chu i ko na w strasz -
nych mę czar niach. Przy je żdża ją
słu żby: straż miej ska, przed sta wi -
ciel La sów Miej skich, po li cja
– któ ra za raz od je cha ła. W tym
cza sie sa mi ca znaj du je się na te re -
nie po se sji ogro dzo nej tym nie -
szczę snym pło tem – pi sze nasz czy -
tel nik. – Jest tro chę po ra nio na, ale
chy ba nie groź nie, bo na wet sku bie
ga łę zie. Za pa da de cy zja – otwo rzyć
jed ną bra mę i prze go nić zwie rzę
ul. Zio ło wą w stro nę Bo ha te rów
i da lej do la su. Dzi kie zwie rzę nie
ro zu mie, idzie w prze ciw nym kie -

run ku do za mknię tej dru giej bra my
i usi łu je ją prze sko czyć, co koń czy
się tra gicz nie – na bi ja się na ostre
koń ców ki i za czy na się ago nia.
Przed sta wi ciel la sów prze ci na zwie -
rzę ciu no żem tęt ni cę szyj ną i to jest
ko niec. Zwie rzę cia nie mo żna by ło
obez wład nić np. środ kiem usy pia -
ją cym, bo by ła w cią ży we dług pa -
na z La sów Miej skich. A mo żna
by ło prze cież otwo rzyć dwie bra my,
za blo ko wać ul. Zio ło wą od stro ny
Bo ha te rów i ło sza po szła by 200 m
do ul. Le miesz. Py ta nie – kto za wi -
nił? Cy wi li za cja pło tów, lu dzie czy
na tu ra dzi kie go zwie rzę cia? Mo że
wszy scy i wszyst ko po tro chu...
Przy kro by ło pa trzeć na prze gra ne
star cie na tu ry z cy wi li za cją. Po zo -
stał smu tek i po czu cie wi ny, że nie
pro te sto wa łem i nie chcia łem na -
rzu cić swo jej wer sji, czy li gna nia,
ale w dru gą stro nę i otwar cia dru -
giej bra my, ale prze cież na miej scu
by li kom pe tent ni – zda wa ło by się
– lu dzie.

Za wi ni li lu dzie?
Świad ko wie za rzu ca ją stra ży

miej skiej i łow cze mu, że źle przy -
go to wa li się do ak cji prze pę dza -

nia ło si. – Zaw sze w ta kich sy tu -
acjach de cy du je miej ski łow czy
– mó wi nam rzecz nicz ka stra ży
miej skiej Mo ni ka Ni żniak. Za py -
ta li śmy więc Jó ze fa Mierz wiń skie -
go, któ ry był na miej scu, czy mo -
żna by ło za po biec śmier ci przy -
naj mniej jed ne go ło sia.

– Wy so ko ciel nej klem pie nie
wol no po da wać środ ków usy pia -
ją cych, dla te go nie mo żna by ło jej
uśpić a póź niej prze trans por to -
wać – mó wi łow czy. – Chcie li śmy
ją prze go nić do la su, po li cja
i straż miej ska za bez pie cza ła te -
ren, pro si łem też wła ści cie li są -
sied nich po se sji, by nie wy cho dzi li
z pla ców i za mknę li psy, ale za -
wiódł czyn nik ludz ki. Mó wiąc
wprost: je den z miesz kań ców wy -
szedł na uli cę, by przy glą dać się
ak cji. Miał ja skra wo czer wo ną
kurt kę, co spło szy ło sa mi cę i za -
czę ła ucie kać. Do dat ko wym stre -
sem dla niej by ło też uja da nie
psów, któ rych wła ści cie le nie pod -
po rząd ko wa li się na szym proś -
bom. Klem pa na dzia ła się na płot
i trze ba ją by ło do bić.

Ra da za tem na przy szłość: na -
wet przy naj bar dziej spek ta ku lar -
nej ak cji war to sto so wać się
do za le ceń słu żb. Dla do bra wła -
sne go i zwie rząt...

(wt)

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 392 05 67
668-138-986
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Dwa łosie nadziały się na płot, zawinili ludzie? 
�Klempa i roczny łoś zginęły na płocie na ulicy Ziołowej.



Pa ni Ewa przy sła ła do re dak cji
in for ma cję o tym, że w szko le
przy Po ra jów 3 dzie ci ma ją wszy.
– Od dwóch lat bo ry kam się z pla -
gą wsza wi cy w szko le. Raz na kil -
ka mie się cy mo ja cór ka przy no si
ze szko ły wszy. Je stem prze wra żli -
wio na i co dzień spraw dzam jej
gło wę. Kie dy in for mo wa łam
o tym wy cho waw cę na za bra niu,
do sta wa łam in for ma cję, że pro -
blem jest i pie lę gniar ka w szko le
spraw dzi gło wę tych dzie ci, któ -

rym ro dzi ce wy ra zi li zgo dę
na opie kę pie lę gniar ską na po -
cząt ku ka żde go ro ku szkol ne go
– pi sze pa ni Ewa. Oka za ło się
jed nak, że nie wszy scy ta ki do ku -
ment pod pi sa li. A prze cież wy -
star czy, by jed no dziec ko mia ło
wszy, że by roz nieść je na in ne ma -
lu chy. – Dzwo ni łam do sa ne pi du,
że by za ję li się tą spra wą i uzy ska -
łam od po wiedź, że to nie jest cho -
ro ba za kaź na, tyl ko hi gie nicz na
i oni mo gą zro bić kon tro lę, ale

spraw dzą je dy nie szat nie, czy li to
czy ubra nia dzie ci się sty ka ją i czy
jest czy sto w kuch ni, w sto łów ce
i w in nych miej scach. Nie mo gą
spraw dzić czy sto ści głów dzie ci.
Nie wiem już, co mam zro bić
i gdzie szu kać ra tun ku – pi sze
mat ka i za zna cza, że ocze ku je
koń ca ro ku szkol ne go. Po uzy ska -
niu świa dec twa za bie rze dziec ko
do in nej szko ły. – Nie ste ty in ne
dzie ci tam zo sta ną i in ni ro dzi ce
bę dą się z tą pla gą bo ry kać. Mo że

in ter wen cja pra sy wresz cie otwo -
rzy oczy na uczy cie lom, pie lę -
gniar ce, dy rek cji i ro dzi com dzie -
ci w tej szko le – pi sze pa ni Ewa.

Tym cza sem dy rek tor pla ców ki
Iwo na Tu row ska po wie dzia ła
w roz mo wie z na szym dzien ni ka -
rzem, że w szko le nie ma wsza wi -
cy. Otrzy ma li śmy ta kże la ko nicz ny
ko mu ni kat z tą sa mą in for ma cją:
„W ostat nim cza sie nie spły wa ją
do ze spo łu kie row ni cze go in for -
ma cje do ty czą ce te go zja wi ska, ani
od ro dzi ców, ani wy cho waw ców,
ani od ga bi ne tu me dycz ne go”
– po in for mo wa ła nas Ane ta Ki siel
z se kre ta ria tu szko ły. Wstyd?

Mo że po pro stu na le ży prze -
pro wa dzić w szko łach ak cję in for -
ma cyj ną? Ane ta Lip ka ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 42 przy Bal ko no -
wej mó wi, że wszy to żad ne ta bu.
– Za ra żo ne dzie ci od sy ła my
do od wsza wia nia. Nikt się tu te go
nie wsty dzi, na do da tek na sza pie -
lę gniar ka spraw dza gło wy dzie cia -
ków. Nie ma się cze go wsty dzić
– mó wi i do da je, że to już rzad -
kość. – W tym ro ku nie by ło ani

ra zu te go pro ble mu. Nie mniej je -
ste śmy w po go to wiu, na stro nie
in ter ne to wej na szej szko ły za mie -
ści li śmy na wet ulot kę o wsza wi cy
– pod kre śla.

Mo że więc war to roz ma wiać
i prze ko nać wszyst kich ro dzi ców,
że by zgo dzi li się na spraw dze nie
głów swo ich po ciech. Prze cież
pie lę gniar ka mo że to zro bić dys -
kret nie, tak że by in ne dzie ci nie
wie dzia ły, u ko go stwier dzo no
wszy. Na wszyst ko jest me to da.
Na wet na głu pie prze pi sy. To lep -
sze niż uda wa nie, że nie ma pro -
ble mu.

Prze my sław Bur kie wicz

Od dwóch lat
borykam się z plagą
wszawicy w szkole. Raz
na kilka miesięcy moja
córka przynosi ze szkoły
wszy. Jestem
przewrażliwiona i co
dzień sprawdzam jej
głowę – pisze pani Ewa.

Wszy w szkołach: wciąż obecne i niezmiennie tabu
� Czy w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi na Tarchominie jest plaga wszy? Matka jednej z dziewczynek twierdzi, że tak, i to od lat.
W przejmującym liście do redakcji opisuje nieodpowiedzialne zachowania innych rodziców, którzy nie pozwalają na przebadanie swoich
pociech przez pielęgniarkę. Z kolei dyrekcja szkoły twierdzi, że problemu nie ma.

Przy po mnij my, iż żłobki i
przed szko la dwu ję zycz ne pró bu -
ją prze nieść na swój te ren sy tu -
ację z do mów ro dzin nych dzie ci
dwu ję zycz nych. Po wsta ją w nich
gru py dwu ję zycz ne, gdzie je den
z na uczy cie li – wy cho waw ca an -
glo ję zycz ny – mó wi na co dzień
do dzie ci tyl ko i wy łącz nie po an -
giel sku, za rów no pod czas
za baw w sa li, jak i w szat ni,
ja dal ni, ła zien ce czy pla cu
za baw. W tej sy tu acji obok
oczy wi stych ko rzy ści pły ną -
cych z uczęsz cza nia
do żłobka lub przed szko la, ta -
kich jak roz wój emo cjo nal ny
i spo łecz ny dziec ka, na pierw szy
plan wy su wa się roz wój ta kie go
mło de go czło wie ka pod wzglę -
dem ję zy ko wym. Dzie ci uczęsz -

cza ją ce do gru py dwu ję zycz nej
nie zwy kle szyb ko „oswa ja ją się”
z ję zy kiem, któ ry jest dla nich
prze cież ję zy kiem ob cym. Jed -
nakże, przy wspar ciu wy cho waw -
ców, ję zyk ten sta je się im przy ja -
zny. W krót kim cza sie dzie ci za -
czy na ją ro zu mieć to, co na uczy -
ciel chce im prze ka zać, a na stęp -
nie pró bu ją sa me uży wać no we -
go ję zy ka w kon tak tach z wy cho -
waw ca mi oraz in ny mi dzieć mi.
Z roz wo jem ję zy ko wym idzie
także roz wój in te lek tu al ny.

Ka na dyj scy pio nie rzy z za kre -
su ba dań nad na uką ję zy ków ob -
cych Ho ward Gard ner
i Lam bert, za uwa -
ża ją, iż u dzie ci

dwu ję zycz nych szyb ciej niż u in -
nych roz wi ja się świa do mość ję -
zy ko wa. Są one nie tyl ko świa do -
me fak tu, iż na świe cie ży ją lu -
dzie, któ rzy mó wią in ny mi ję zy -
ka mi, ale ta kże uzmy sła wia ją so -
bie, przy ak tyw nej po mo cy na -

uczy cie li i opie ku nów, że lu dzie
ci ży ją w ró żnych kra jach, na ró -
żnych kon ty nen tach i są przed -
sta wi cie la mi in nych kul tur. To
wszyst ko spra wia, iż dzie ci dwu -
ję zycz ne uczą się sza cun ku dla
tych, któ rzy są od nich in ni, po -
cho dzą z in nych na ro dów, ras
i kul tur. Po nad to, dzie ci dwu ję -
zycz ne są bar dzo kre atyw ne
i szyb ko ko ja rzą. Dzię ki te mu, iż
w dzie ciń stwie zmysł słu chu jest
szcze gól nie wy ostrzo ny, dzie ci
bez pro ble mu wy chwy tu ją ró żni -
ce fo ne tycz ne mię dzy dwo ma ję -
zy ka mi i sto su ją tę wie dzę

w prak ty ce. W dal szym roz ra -
chun ku dzie ci dwu ję zycz ne
ma ją du żą szan sę od nieść
suk ces w ży ciu do ro słym.
Zna jo mość ję zy ka umo żli wia
im pod ró żo wa nie po ca łym

świe cie, jak rów nież stu dio wa -
nie i pra cę za gra ni cą, co zde cy -
do wa nie uła twia mło dym lu -
dziom start w do ro słość i prak -
tycz nie za pew nia po wo dze nie
w ży ciu.

Przed szko la i żłobki dwu ję -
zycz ne próbują prze nieść na swój
te ren sy tu ację z do mów ro dzin -
nych dzie ci dwu ję zycz nych. I tym
renomowanym bardzo dobrze się
to udaje. Reasumując, wy bie ra -
jąc przed szko le lub żłobek dwu -
ję zycz ny ro dzic nic nie tra ci, gdyż
wie dza przy no si za wsze sa me ko -
rzy ści, a zy skać dla swo je go
dziec ka mo żna bar dzo wie le.
Zapraszamy :)

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl

W dzi siej szych cza sach ro dzi ce,
któ rzy za pi su ją swo je dziec ko
do żłobka oraz przed szko la, za da ją
so bie nie tyl ko py ta nie, czy ich
dziec ko bę dzie się tam do brze
czu ło, ale in te re su je ich rów nież
to, co mo że ono zy skać uczęsz cza -
jąc do ta kie go miejsca. A co mo że
zy skać dziec ko, któ re cho dzi
do żłobka lub przed szko la dwu ję -
zycz ne go?

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

CCoo  ddzziieecc  kkoo  mmoo  żżee  zzyy  sskkaaćć??

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



Dziś Dru cia na wciąż ist nie je,
choć tak na praw dę to wła ści wie
jej nie ma. Sto ją przy niej dwa
dom ki jed no ro dzin ne i myj nia sa -
mo cho do wa. A kie dyś by ła to
nor mal na uli ca z za bu do wą, ogro -
da mi i ad re sa mi.

– Bie gła od Mo dliń skiej, rów -
no le gle do są sied niej Wart kiej.
Odro bi nę skrę ca ła na po łu dnie
i bie gła tak, jak dziś po ło żo ny jest
chod nik wzdłuż Pło cho ciń skiej.
Bo sa ma Pło cho ciń ska (daw niej:
Mar ce liń ska, Pło cho cim ska) by ła
odro bi nę na po łu dnie w sto sun ku
do obec ne go prze bie gu. Dzi siaj
mo żna ją za uwa żyć za przy stan -
kiem au to bu so wym w stro nę Nie -
po rę tu… – opo wia da je den
z miesz kań ców.

Pie kar nia i fol wark
Przed woj ną Dru cia na no si ła

na zwę Gra bo wa i wraz z są sied nią
Pie kar ską (dziś Wart ka) – gdzie
w so lid nej ka mie ni cy na ro gu Mo -
dliń skiej dy mi ły ko mi ny pie kar ni
„Wer sal” – sta no wi ły cen tral ną
część osie dla Pie kieł ko. Nie da le -
ko był też fol wark Utu czek,
po któ rym nie ma dziś śla du.
Woj nę Pie kieł ko prze trwa ło prak -
tycz nie bez strat. Za cho wa ły się
do my mu ro wa ne, drew nia ki,
a na wet go łęb ni ki. Zmia ny, o któ -
rych się na wet fi lo zo fom nie śni -
ło, na sta ły do pie ro czter dzie ści lat
póź niej…

Że by wy obra zić so bie daw ną
Dru cia ną, trze ba pójść na są sied -
nią Wart ką. Ogro dy ki pia ły zie le -
nią, gda ka ły ku ry, a nad oko li cą
– tak jak dziś – fru wa ły go łę bie ho -
do wa ne przez oko licz nych miesz -
kań ców. Zu peł nie jak w fe lie to -
nach „Wie cha” o pa nu Pie cy ku, al -
bo na po dwór ku Bal cer ków z se -
ria lu „Al ter na ty wy 4”. Jed nak i dla
te go świa ta na stał smut ny kres.
Naj pierw koń co wy frag ment Dru -
cia nej ska so wa no pod bu do wę
pod sta cji elek trycz nej za si la ją cej

za kła dy Po lfa Tar cho min. Kil ka lat
póź niej zli kwi do wa no ta kże po -
cząt ko wy bieg uli cy. Zo sta ła więc
po Dru cia nej tyl ko li nia prze bie gu
– wy ty cza ją cha rak te ry stycz ny be -
to no wy mur. W miej scu jezd ni zaś
stoi słup ener ge tycz ny i ro sną
chasz cze upstrzo ne pu sty mi flasz -
ka mi po wód ce. – A prze cież wszę -
dzie tu sta ły do my – mó wi mój roz -
mów ca. Do dziś zo sta ły jed nak tyl -
ko dwa bu dyn ki. Pod nu me rem 7
stoi opusz czo na ru ina. Miesz kał
w niej sta ry, przed wo jen ny war -

szaw ski tram wa jarz. Miał ogrom ną
wie dzę o hi sto rii sto li cy. Dom
– a ra czej to, co po nim zo sta ło
– sta no wi od cza su do cza su noc le -
gow nię dla bez dom nych. Pod „7a”
wciąż ktoś miesz ka. Z ko lei dział kę
„7b” zaj mu je myj nia.

Gdy w la tach osiem dzie sią tych
prze bu do wa ne zo sta ło skrzy żo wa -
nie Pło cho ciń skiej i Mo dliń skiej,
dro go wcy zli kwi do wa li dru gi
wjazd w Dru cia ną. Sta ła się jak by
za wie szo na w po wie trzu.

Ta uli ca nie ist nie je
– I ta ka sy tu acja ma miej sce

do dzi siaj. Uli ca zo sta ła przez
urzęd ni ków wy klę ta, nie ma na -
wet ta blicz ki z na zwą. Uzna li, że
Dru cia na jest dro gą we wnętrz ną
i ni gdy nie zo sta ła za li czo na
do ka te go rii dróg pu blicz nych.
A gdy ra tusz upań stwo wił grunt,
to oka za ło się, że Dru cia na to
żad na uli ca, lecz… po lna dro ży na
bez na zwy. – Prze cież to jest ab -
surd, jak w fil mach Ba rei – śmie je

się gorz ko wła ści ciel dział ki
przy Dru cia nej. Ra tusz upań stwo -
wił grun ty, po zba wił miesz kań ców
do stę pu do dro gi pu blicz nej, zli -
kwi do wał fi zycz nie uli cę. – Nie -

nor mal ne – star sza pa ni nio są ca
za ku py ma cha rę ką. No, ale jak
co kol wiek mo że być nor mal ne go,
je śli uli ca nie ist nie je, ale sto ją
przy niej do my z ad re sem? Ta kie
cu da, pa nie, to tyl ko przy Dru cia -
nej na Pie kieł ku.

Prze my sław Bur kie wicz

Cuda przy Drucianej na Piekiełku
� Ulica Druciana biegła kiedyś od Modlińskiej. Miała gruntową jezdnię, nie było tu chodników a wzdłuż niej stały jednorodzinne domy. Drewniane,
z ozdobnymi gankami, ale też murowane. Wszystko się jednak zaczęło zmieniać w latach osiemdziesiątych. Ulica straciła wylot na Modlińską,
w miejscu jezdni stanął słup energetyczny – mówią nieliczni mieszkańcy. Został tylko kikut ulicy, która nie ma nawet tabliczek ze swoją nazwą.

W Polsce według statystyk, dolegliwościami

stóp objętych jest 70-80% populacji ludzi

dorosłych, wady stóp stwierdza się u dzieci w

wieku przedszkolnym. Najczęściej spotyka się

płaskostopie , które występuje jako wada nabyta

i może pojawić się w każdym wieku.  Ostatnimi

laty częste są publikacje dotyczące płaskostopia

u dzieci. Wynika to ze skali zjawiska. Wśród

wielu czynników sprzyjających płaskostopiu

należy nadmienić nadwagę, małą aktywność

fizyczną. Prawidłowo zaprojektowane wkładki

indywidualne stabilizują, amortyzują, korygują

ułożenie stóp. Chcąc wyeliminować

dolegliwości bólowe stóp, kolan, bioder,

kręgosłupa a nawet głowy należy ustawić stopy

a tym samym ciało w prawidłowej pozycji,

przywracając prawidłową oś kończyn dolnych.

Dokonać tego mogą właściwie dobrane wkładki,

przyczyniając się do stabilizacji mięśniowo-

więzadłowej, korygujące płaskostopie,

koślawość oraz szpotawość kończyn. W

gabinecie Physio Medica dokonujemy

komputerowego badania i analizy stóp w ujęciu

statycznym Podoscan 2D i dynamicznym

Platforma Interaktywna ( badanie

podobarometryczne ). Podoscan skanuje

podeszwową stronę stóp, wynik pozwala na

analizę wysklepienia łuku podłużnego,

poprzecznego, ustawienia kątowego palców I i V

oraz ustawienie kości piętowej. Wykorzystywana

w naszym gabinecie Platforma Interaktywna jest

innowacyjnym narzędziem diagnozującym siły

nacisku na podłoże, pozwala na analizę

poszczególnych faz chodu.  

Zebrane wyniki badań stanowią podstawę do

projektowania indywidualnych wkładek

ortopedycznych ( niezależnie dla stopy prawej

oraz lewej ). 

WWkkłłaaddkkii  ddllaa::

�diabetyków

�businesswoman ( chodzenie w obuwiu na

wysokim obcasie powoduje zaburzenia w

budowie stóp, długotrwałe chodzenie w obuwiu

na wysokim obcasie powoduje zmniejszenie

ruchomości w stawach skokowych, wydłuża

czas trwania faz chodu). PPaammiięęttaajjmmyy  ––  lluuddzzkkiiee

ssttooppyy  nniiee  ssąą  pprrzzyyssttoossoowwaannee  ddoo  nnoosszzeenniiaa  oobbuuwwiiaa

nnaa  wwyyssookkiimm  oobbccaassiiee!!!!!!

�sportowców i osób aktywnych sportowo,

odciążając i amortyzując śródstopie, palce stóp

�osób aktywnych zawodowo

wkładki wskazane są również dla osób z

halluxami, modzelami

WWkkłłaaddkkii  ssttoossuujjeemmyy  ww  pprrzzyyppaaddkkuu::

�koślawość i szpotawość kolan oraz stawów

skokowych

�płaskostopia podłużnego, poprzecznego,

stopie wydrążonej

�konieczności wyrównania różnicy w

długości kończyn, 

�odciążenia ostrogi piętowej 

wkładki indywidualne należy stosować przy

bólach śródstopia, bólach kręgosłupa, wadach

postawy.

Ponadto oferujemy ortezy odciążająco-

korygujące ( hallux valgus, palce młotkowate,

młoteczkowate, szponiaste ), oraz profesjonalne

kosmetyki do pielęgnacji stóp.

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy  ddoo GGaa  bbii  nnee  ttuu  RRee  hhaa  bbii  llii  ttaa  ccjjii  ii PPoo  --

ddoo  lloo  ggiiii

STÓJ TWARDO, STĄPAJ ZDROWO

Physio Medica
ul. Wałuszewska 24, lok. U-1

tel. 669 811 122, 22/ 300 40 66

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Żeby
wyobrazić sobie dawną
Drucianą, trzeba pójść
na sąsiednią Wartką.
Ogrody kipiały zielenią,
gdakały kury,
a nad okolicą – tak jak
dziś – fruwały gołębie
hodowane przez
okolicznych
mieszkańców.



W pro gra mie są spo tka nia au tor -
skie: z Paw łem Be rę se wi czem, Ewą
No wak, Mag da le ną Pio trow ską,
Da riu szem Chwiej cza kiem, Ka ta -
rzy ną Bem oraz licz ne warsz ta ty

– z ilu stra to ra mi, czer pa nia pa pie -
ru, li te rac kie. Dzie ci po słu cha ją
baj ki o na szej dziel ni cy – „Bia ło łęc -
kie go ba ja nia o bo cia nie”, bę dą
mia ły oka zję wziąć udział w kon -

kur sach z na gro da mi – oczy wi ście
ksią żko wy mi, a ich ro dzi ce na być
naj now sze i naj cie kaw sze wo lu mi ny
pre zen to wa ne na licz nych sto iskach
wy daw nictw i księ gar ni.

Fe sti wal bę dzie trwał od 10.00
do 17.00 w Pol sko -An giel skiej
Szko le Pod sta wo wej oraz Dwu ję -
zycz nym Gim na zjum Men tis
przy ul. Pi wo nio wej 18.

Wstęp wol ny. kc

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

Dokąd z dzieckiem? Na festiwal książki
� W sobotę 25 kwietnia w szkole Mentis w Choszczówce
odbędzie się festiwal książki dziecięcej i młodzieżowej.
To niepowtarzalna okazja, by w atmosferze zabawy
zaszczepić w najmłodszych pasję do czytania.

Mi cha el „Pat ches” Ste wart to
ame ry kań ski trę bacz uro dzo ny
w No wym Or le anie, któ ry ka rie rę
mu zycz ną za czął już ja ko na sto la -
tek. „Pat ches” grał z naj lep szy mi
na świe cie. Jest wie lo let nim mu -
zycz nym to wa rzy szem Mar cu sa
Mil le ra, współ pra cow ni kiem m.in.
Qu in cy Jo ne sa, Al Jer rau, Geo r -
ge'a Du ke'a, a ta kże Whit ney Ho -
uston czy Earth, Wind & Fi re.

Do współ pra cy przy war szaw -
skim kon cer cie wir tu oz trąb ki za -
pro sił czo ło wych pol skich mu zy -
ków jaz zo wych, le gen dar ne go
sak so fo ni stę Hen ry ka Miś kie wi -
cza, gra ją ce go na in stru men tach
kla wi szo wych Paw ła To ma szew -
skie go oraz kon tra ba si stę Paw ła

Pań tę i per ku si stę Mi cha ła Dą -
brów kę. – Pat ches to mu zyk gra -
ją cy z du szą, po zo sta ją cy
pod wpły wem Mi le sa oraz wła -
sne go ga tun ku fun ku z No we go
Or le anu. Gdy wzno si trąb kę
do gry, pu blicz ność nie jest w sta -
nie po wstrzy mać się od wzru sze -
nia – mó wił o li de rze ko lek ty wu
Mar cus Mil ler, je den z naj lep -
szych ba si stów na świe cie.

Kon cert Mi cha el „Pat ches”
Ste wart Qu in tet fe at. Hen ryk
Miś kie wicz, 25 kwiet nia, godz.
18:00,

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. van Go gha 1. Bi le ty od 30 zł.
Re zer wa cja: se kre ta riat@bok.waw.pl
lub kup bi le cik.pl. (m)

Święto Jazzu
w gwiazdorskiej obsadzie
� Z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia
Jazzu na wyjątkowy koncert zaprasza Białołęcki Ośrodek
Kultury. Wystąpią światowej sławy jazzmani: Michael
„Patches” Stewart Quintet feat. Henryk Miśkiewicz.

Z „Patchesem” grali m.in. Quincy Jones, Marcus Miller
i George Duke

23 kwiet nia star tu je Dzie cię cy
Sa lon Kul tu ry. Bę dą to cy klicz ne
spo tka nia dla dzie ci, któ rych ro -
dzi ce w tym sa mym cza sie uczest -
ni czą w wie czor nych se an sach fil -
mo wych w Ki nie na bo ku. Warsz -

ta ty pro wa dzo ne bę dą przez ani -
ma to rów zwią za nych z „Ka wiar nią
na uki i sztu ki dla ro dzi ców i dzie -
ci” Fun da cji Ma Ma. Naj młod si
z pew no ścią nie bę dą się nu dzi li.
Zad ba ją o to ar ty ści, na ukow cy,

pi sa rze ksią żek dla dzie ci, pod ró -
żni cy i ani ma to rzy. – Ka żdy warsz -
tat to cie ka wa przy go da: roz mo wa,

ro bie nie eks pe ry men tów, za ba wa
i ma lo wa nie. Dzię ki te mu wra ca -
jąc do do mu, wszy scy bę dzie my

mieć so bie du żo do opo wia da nia
– mó wi ko or dy na tor pro jek tu Ka -
ta rzy na Sztar ba ła.

Warsz ta ty prze zna czo ne są dla
dzie ci w wie ku 2–9 lat, opie kę
nad naj młod szy mi wspie rać bę -
dzie opie kun ka. Obo wią zu ją za pi -
sy w se kre ta ria cie BOK (se kre ta -
riat@bok.waw.pl). Licz ba osób
ogra ni czo na.

mr

Rusza Dzięciecy Salon Kultury
� Chciałbyś pójść do kina, ale nie masz z kim zostawić
dziecka? Receptę na ten problem znalazł Białołęcki
Ośrodek Kultury.

Ze świe cą szu kać mo żna oso by,
któ ra nie zna Ju lia na Tu wi ma

– wy bit ne go po ety i pi sa rza, twór -
cy nie za po mnia nych wier szy dla

dzie ci. Kim jed nak był mło dy Ju -
lek Tu wim i czy od po cząt ku wie -
dział, że zo sta nie po etą? Na to
py ta nie od po wie Te atr Ma łe Mi,
któ ry wy stą pi na de skach Bia ło -
łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry ze
spek ta klem „TU WIM Ju lek
– PA RA buch FRA ZY w ruch”.

Przed sta wie nie opo wia da
o dzie ciń stwie Tu wi ma, uka zu jąc
go ja ko… nie sfor ne go ło bu za, któ -
ry chcąc zo stać che mi kiem omal
nie wy sa dza ka mie ni cy. Oprócz te -
go Ju lek pró bu je swo ich sił ja ko
stra żak, ma gik i ho dow ca jasz czu -
rek, a ta kże pod ró żnik, któ ry za -
miast do Ame ry ki, do cie ra po cią -
giem do Sie ra dza. Spek takl to peł -
na hu mo ru i dzie cię cej wy obraź ni
opo wieść o re ali za cji wła snych ma -
rzeń, uczą ca naj młod szych, że war -
to dą żyć do ce lu mi mo na po ty ka -
nych prze ciw no ści lo su.

Te atr Ma łe Mi „TU WIM Ju lek
– PA RA buch FRA ZY
w ruch”, 26 kwiet nia godz. 12.00.
Spek takl dla dzie ci od drugiego
ro ku ży cia. Bi le ty od 15 zł.

mj

Tuwim teatralnie dla dzieci
� Teatralne widowisko dla najmłodszych przygotował
Białołęcki Ośrodek Kultury. Spektakl już 26 kwietnia.

Gagi, zaskakująca scenografia i brawurowe aktorstwo dla
najmłodszych w wykonaniu Teatru Małe Mi
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Pod czas kon sul ta cji spo łecz -
nych, któ re od by ły się na po cząt -
ku ro ku, w Chosz czów ce ujaw ni ły
się dwa wy raź ne obo zy, któ re mo -
żna na zwać kon ser wa ty sta mi i re -
for ma to ra mi. Pierw si ape lo wa li,
by li nia 176 po zo sta ła na obec nej
tra sie z Chosz czów ki przez Płu dy
i Bród no na pl. Hal le ra. Dru gim
po do ba ła się pro po zy cja Za rzą du
Trans por tu Miej skie go, by li nię
skró cić do przy stan ku Bu dow la -
na, gdzie mo żna urzą dzić jed no -
pe ro no wą prze siad kę do tram wa -
jów (pę tla au to bu so wa by ła by fi -
zycz nie tym sa mym frag men tem
chod ni ka, co przy sta nek tram wa -
jo wy w stro nę cen trum, Dwor ca

Gdań skie go i Dwor ca Wi leń skie -
go. Dzię ki skró ce niu li nii au to bu -
sy 176 mo gły by kur so wać czę ściej.

– Ze wzglę du na to, że zde cy -
do wa na więk szość osób bio rą cych
udział w kon sul ta cjach by ła prze -
ciw na skró ce niu tra sy i zwięk sze -
niu jej czę sto tli wo ści, pod ję li śmy
de cy zję, że nie bę dzie my wpro wa -
dzać żad nych zmian w jej funk cjo -
no wa niu – mó wi Igor Kraj now,
rzecz nik ZTM. – Ewen tu al ne
zwięk sze nie jej czę sto tli wo ści
na obec nej tra sie by ło by mo żli we
do pie ro po tym, jak na uli ce wy ja -
dą au to bu sy z prze tar gów na ob -
słu gę ogło szo nych przez ZTM.

Do mi nik Ga dom ski

Żadnych zmian na linii 176
� Komunikacyjną wojnę o Choszczówkę wygrali
konserwatyści. ZTM nie zmieni trasy linii 176.

Ko mu ni ka cyj na ma pa Bia ło łę ki
zmie nia się z ro ku na rok, jed nak
po za Tar cho mi nem i No wo dwo ra -
mi, któ rym wła dze War sza wy bu -
du ją – po wo li, ale jed nak – li nię
tram wa jo wą, na dal jest źle. Gdzie
jest naj go rzej? Tu zda nia bę dą
po dzie lo ne, ale praw do po dob nie
w naj więk szym tło ku do je żdża ją
do pra cy i do szko ły miesz kań cy
tych ulic, któ ry mi kur su ją wy łącz -
nie au to bu sy dzie wię cio me tro we.

Już w grud niu pi sa łem, że au to -
bu sy przed łu żo nej kil ka mie się cy
wcze śniej na Że rań li nii 211 pę -
ka ją w szwach. Fa tal nie jest ta kże
na Zie lo nej Bia ło łę ce, na któ rej
więk szość jezd ni i skrzy żo wań jest
zbyt cia sna dla peł no wy mia ro -
wych au to bu sów. W ta kiej sy tu -
acji po pra wa sta nu ko mu ni ka cji
miej skiej jest mo żli wa tyl ko dzię ki
zwięk sze niu czę sto tli wo ści kur so -
wa nia ma łych au to bu sów, co mo -
że na stą pić al bo po skró ce niu li -
nii, al bo po do star cze niu do War -
sza wy no we go ta bo ru.

30 no wych au to bu sów we
wrze śniu

Za rząd Trans por tu Miej skie go
roz strzy gnął wła śnie prze tar gi
na do sta wę 30 dzie wię cio me trow -
ców, któ re wy grał ma ło zna ny
prze woź nik Eu ro pa Express. Ob -
słu gu je on obec nie tyl ko pod war -
szaw skie li nie do wo zo we, jed nak
na prze pro wa dzo nej w In ter ne cie
au kcji -do gryw ce uda ło mu się
prze bić ofer tę ITS Mi chal czew -
ski. Fir ma zo bo wią za ła się do do -
star cze nia fa brycz nie no wych au -

to bu sów mar ki So la ris Urbi no lub
Au to san San ci ty. Do kąd po ja dą
we wrze śniu?

– Na po cząt ku zo sta ną skie ro -
wa ne na ob cią żo ne li nie, jak
np. 204 czy 211 – mó wi Igor Kraj -
now, rzecz nik ZTM.

Oczy wi ście nie ca ła trzy dziest ka
tra fi na Bia ło łę kę. Na wzmoc nie -
nie cze ka ją też li nie kur su ją ce
przez Wi la nów i Ur sus. Na Zie lo -
nej Bia ło łę ce ko lej ne wzmoc nie nia
bę dą mo żli we przez skra ca nie li nii.
ZTM pro po no wał ta kie roz wią za -
nie dla 176, jed nak więk szość osób
bio rą cych udział w kon sul ta cjach
spo łecz nych od rzu ci ła je. Tym cza -
sem na spo tka niu po świę co nym
ko mu ni ka cji miej skiej, zor ga ni zo -
wa nym przez rad ną Agniesz kę Bo -
row ską w szko le przy ul. Ko biał ka,
pro po zy cja „wzmoc nie nia przez
skró ce nie” pa dła z ust… miesz kań -

ców. Cho dzi o li nię 134, któ ra mo -
gła by po je chać czę ściej dzię ki skró -
ce niu do przy stan ku przy Kon dra -
to wi cza, na któ rym mo żli wa jest
prze siad ka do tram wa ju. Ole sin

stra cił by jed nak po łą cze nie ze sta -
cją To ruń ska, z któ rej od je żdża ją
SKM -ki na Wo lę, Dwo rzec Cen -
tral ny i Słu że wiec.

Do mi nik Ga dom ski

204 i 211 we wrześniu pojadą częściej
� Po wakacjach do Warszawy przyjedzie 30 nowych, dziewięciometrowych
autobusów. To dobra wiadomość dla pasażerów z Żerania i Zielonej Białołęki.

Na Zielonej
Białołęce kolejne
wzmocnienia będą
możliwe przez skracanie
linii. ZTM proponował
takie rozwiązanie dla 176,
jednak większość osób
biorących udział
w konsultacjach
społecznych odrzuciła je.

Na Zie lo nej Bia ło łę ce więk szość jezd ni i skrzy żo wań jest zbyt
cia sna dla peł no wy mia ro wych au to bu sów
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Tar cho min wraz z No wo dwo ra mi
sta no wi bez wąt pie nia cen trum
Bia ło łę ki. To tu znaj du je się ra tusz,
przy chod nia, ko mi sa riat po li cji,
więk szość szkół pod sta wo wych
i gim na zjów, je dy ne w dziel ni cy li -
ceum, więk szość skle pów. Tu ma
po wstać Ga le ria Pół noc na, stąd jest
naj lep szy do jazd do cen trum War -
sza wy. Choć sieć tram wa jo wa ma
w przy szło ści po kry wać ca łą dziel -
ni cę, pierw szy od ci nek po wstał
na Tar cho mi nie. Jak do je chać
„na za chód” ko mu ni ka cją miej ską
z roz bu do wu ją cej się dy na micz nie
wschod niej Bia ło łę ki? To skom pli -
ko wa ne.

Prze siad ka na Że ra niu
Z głów nych ulic wschod niej Bia -

ło łę ki (Głę boc kiej i Skarb ka z Gór)
nie kur su je do przy stan ków Bia ło łę -
ka -Ra tusz ani Tar cho min ża den au -
to bus. Naj bar dziej oczy wi stym wy -
bo rem wy da je się jaz da au to bu -
sem 132 na Że rań i prze siad ka
do któ re goś z au to bu sów przy spie -
szo nych na Tar cho min (509,518).
W go dzi nach szczy tu ta ka wy pra wa
trwa teo re tycz nie oko ło pół go dzi -
ny, oczy wi ście pod wa run kiem, że
na Tra sie To ruń skiej nie ma kor ka.

Sa ma prze siad ka na Że ra niu jest
wy jąt ko wo nie wy god na. Naj pierw
na le ży przejść przez za mknię tą dla

ru chu es ta ka dę, na stęp nie zejść
po scho dach i wresz cie prze kro czyć
wiel ką „pia skow ni cę” pod wia duk -
ta mi. Wie czo rem jest tam kom plet -
nie ciem no, a co za tym idzie
– prze siad ka od by wa się w to wa rzy -
stwie dżen tel me nów pi ją cych pi wo
i opró żnia ją cych pę che rze na fi la ry
es ta ka dy.

Na szczę ście tuż pod tra są S8
znaj du je się no wy przy sta nek
dla 509 i 518. Za rząd Trans por tu
Miej skie go wy zna czył go na czas re -
mon tu tra sy. Pier wot nie był to przy -
sta nek na żą da nie, ale chęt nych
do ko rzy sta nia z nie go by ło tak du -
żo, że nie daw no zo stał on prze -
kształ co ny w sta ły.

Zwie dza nie Bród na
Dru ga mo żli wa tra sa to 50-mi nu -

to wa „pod róż kra jo znaw cza”
po Bród nie i Że ra niu – 527 do przy -
stan ku Mal bor ska i tu taj bar dzo wy -
god na prze siad ka do 126, au to bu su
po ka zu ją ce go swo im pa sa że rom
wszyst kie naj mniej cie ka we za kąt ki
dziel nic Bia ło łę ka i Tar gó wek
(w pro gra mie m.in. przy stan ki
Chłod nia i Fa bry ka Pomp oraz wy -
ciecz ki fa kul ta tyw ne do Po lfy i hal
tar go wych na Ma ry wil skiej).

– Obec nie nie pla nu je my uru cha -
mia nia no we go po łą cze nia au to bu -
so we go po mię dzy wschod nią Bia ło -

łę ką a Tar cho mi nem – mó wi Mag -
da le na Po toc ka, rzecz nicz ka ZTM.
– Przede wszyst kim nie dys po nu je -
my do dat ko wy mi au to bu sa mi.
Od kil ku lat dą ży my do sy tu acji,
w któ rej pa sa że ro wie ma ją do dys -
po zy cji li nie au to bu so we kur su ją ce
z du żą czę sto tli wo ścią. Osią gnię cie
te go ce lu jest mo żli we tyl ko w przy -
pad ku ogra ni cza nia licz by li nii, ale
za to kur su ją cych czę sto. W efek cie
zda rza się, że pa sa żer mu si się prze -
siąść, ale czas ocze ki wa nia na au to -
bus in nej li nii jest krót ki.

Ja ka jest naj wy god niej sza prze -
siad ka zda niem ZTM?

– Część li nii kur su ją cych
od stro ny Bia ło łę ki wschod niej

zje żdża na pę tlę na Że ra niu, co
po zwa la na do god ną prze siad kę
do li nii kur su ją cych w kie run ku
Tar cho mi na – mó wi Po toc ka. Te
li nie to 104 i 134, kur su ją ce od po -
wied nio Bia ło łęc ką i Ostródz ką,
a więc po za naj bar dziej za lud nio -
ny mi osie dla mi Zie lo nej Bia ło łę -
ki, oraz 732 prze je żdża ją ce Głę -
boc ką… dwa ra zy na go dzi nę.

Bia ło łę ka jest naj wy raź niej
za du ża, że by ZTM zdo łał wy go -
spo da ro wać au to bu sy na stwo rze -
nie dla na szej dziel ni cy li nii lo kal -
nej, łą czą cej naj więk sze osie dla.
A mo że to po pro stu pro blem
z po dzia łem ad mi ni stra cyj nym
War sza wy? Z Zie lo nej Bia ło łę ki
na Bród no je dzie się… 10 mi nut.
Pro blem po le ga na tym, że
na Bród nie jest ra tusz Tar gów ka,
a nie Bia ło łę ki. Tam spraw urzę -
do wych nie za ła twi my.

DG

Długa droga z Zielonej Białołęki na Tarchomin
� Nasza dzielnica wciąż nie doczekała się linii autobusowej, łączącej dwa największe osiedla.
Pasażerowie muszą przesiadać się pod wiaduktem trasy S8.

Prze siad ka od by wa się w to wa rzy stwie dżen tel me nów pi ją cych
pi wo i opró żnia ją cych pę che rze na fi la ry es ta ka dy.





Słu chy słu cha mi, a jak wy glą da
rze czy wi stość? Od 1 lu te go do 20
mar ca do bia ło łęc kiej ko men dy
wpły nę ło 19 zgło szeń o kra dzie ży
sa mo cho du. – To o dzie więć mniej,
niż w ta kim sa mym okre sie ubie głe -
go ro ku – pod kre śla mł. asp. Mar ta
Su low ska, ofi cer pra so wy re jo no -
wej po li cji. – W tym cza sie zna leź li -
śmy sześć skra dzio nych po jaz dów,
w czte rech przy pad kach spra wy zo -
sta ły już skie ro wa ne do są du, w po -
zo sta łych trwa po stę po wa nie.

Co gi nie naj czę ściej? Sa mo cho -
dy fran cu skie i ja poń skie. – Naj -
czę ściej kra dzio ne są z po bo czy
ulic, nie strze żo nych par kin gów
czy chod ni ków – mó wi Su low ska.

Mo żna za tem po wie dzieć, że to
oka zja czy ni zło dzie ja. – War to
za in we sto wać w do dat ko we za -
bez pie cze nia przed kra dzie żą po -
nad te, w któ re sa mo chód jest wy -
po sa żo ny fa brycz nie – ra dzi
rzecz nicz ka po li cji.

A jak się ma ją po gło ski
o „wzmo żo nej ak tyw no ści”? – Po -

li cjan ci twier dzą, że jest wręcz od -
wrot nie: ostat nio wła śnie mniej
od no to wu je my zgło szeń o kra -
dzie żach sa mo cho dów. Wa żne
jest, aby jak naj szyb ciej zgła szać
ta kie kra dzie że – za pew nia rzecz -
nicz ka.

– Na Cze rem cho wej ukra dli
ostat nio z za mknię tej po se sji,
a ja kiś czas te mu na Bo ha te rów
au to wy je cha ło w no cy z ga ra żu,
kie dy do mow ni cy spa li. Za bez pie -
cze nia na nie wie le się zda ły – mó -
wi je den z miesz kań ców.

(wt)

Dziesięć aut miesięcznie
� Złodzieje samochodowi mocno się uaktywnili
w ostatnim czasie – twierdzą dzwoniący do redakcji
czytelnicy. – Co i raz słyszę kolejne opowieści o tym, że
ktoś w okolicy stracił auto. Możecie to sprawdzić?

Zna le zio ne zwło ki by ły w ta kim
sta nie, że nie by ło wia do mo na wet,
ja kiej płci by ła zna le zio na oso ba.
Do pie ro pod czas sek cji okre ślo no,
że to szcząt ki ko bie ty w wie ku
oko ło 35 lat. Po ja wi ły się przy pusz -
cze nia, że może to być cia ło za gi -
nio nej na po cząt ku ro ku Mo ni ki
Tar czyń skiej, któ rej po szu ki wa nia
wciąż trwa ją. – My pro wa dzi my
spra wę od na le zio nych zwłok
– mó wi pro ku ra tor Ar tur Onisz -
czuk z Pro ku ra tu ry Re jo no wej
Pra ga Pół noc. – Na na sze zle ce nie
zo sta ła prze pro wa dzo na sek cja
zwłok, któ ra ma wska zać, w ja ki
spo sób zmar ła od na le zio na oso ba.
Na wy ni ki trze ba bę dzie po cze kać
na wet oko ło dwóch mie się cy. Ze

wstęp nych usta leń bie głych wy ni -
ka, że cia ło na le ży do ko bie ty
zmar łej na po cząt ku ro ku, na to -
miast na dal nie wie my, czy
do śmier ci przy czy ni ły się oso by
trze cie. Na to miast kwe stia iden ty -
fi ka cji zwłok po zo sta je otwar ta.
Spra wę za gi nię cia Mo ni ki Tar -
czyń skiej pro wa dzi śród miej ska
pro ku ra tu ra i to do niej na le żeć
bę dzie de cy zja, czy zo sta ną prze -
pro wa dzo ne ba da nia DNA w ce lu
usta le nia, czy ko ściec od kry ty
na Kę pie Tar cho miń skiej na le ży
do za gi nio nej.

– Zwró ci li śmy się z proś bą o po -
bra nie ma te ria łu ge ne tycz ne go
z od na le zio nych zwłok w ce lu usta -
le nia, czy nie na le żą one do za gi -

nio nej – mó wi rzecz nik war szaw -
skiej Pro ku ra tu ry Okrę go wej Prze -
my sław No wak. – To stan dar do we
po stę po wa nie i w obec nej chwi li
nie mo żna po wią zać spra wy za gi -
nię cia Mo ni ki i od na le zio ne go
szkie le tu. Na efek ty ba dań trze ba
bę dzie po cze kać kil ka ty go dni.

Mo ni ka Tar czyń ska za gi nę ła 9
stycz nia. Mia ła 28 lat, ok. 167 cm
wzro stu, szczu płą wy spor to wa ną
syl wet kę, brą zo we oczy, dłu gie
kasz ta no we fa lo wa ne wło sy oraz
po cią głą twarz. Wszyst kie oso by,
któ re zna ją miej sce po by tu ko bie -
ty lub też ma ją in for ma cje na te -
mat jej za gi nię cia pros zo ne są
o kon takt na nu mer 22 60-377-40,
nu mer alar mo wy 997 lub ad res:
krp1war sza wa@po li cja.waw.pl.

Na to miast w kwe stii od na le zio -
nych na Bia ło łę ce zwłok po li cjan -
ci pro szą wszyst kich, któ rzy ma ją
ja kie kol wiek in for ma cje zwią za ne
z tą spra wą lub zna ją oso by, któ re
w ostat nim cza sie za gi nę ły
– o kon takt z pro wa dzą cym spra -
wę asp. sztab. Ma riu szem Ra szu -
kiem pod nr tel. 22 60-382-26
w godz. 8.00-16.00 lub dy żur nym
jed nost ki – ca ło do bo wo pod nr
tel. 22 60-375-55 lub 60-304-01.
Po li cja za pew nia ano ni mo wość. 

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Ludzkie szczątki na Kępie 
� Na początku kwietnia policja znalazła na łące
przy Kępie Tarchomińskiej ludzkie szczątki.

źródło: w
w

w.policja.w
aw.pl

Przez dwa miesiące policja odnalazła sześć skradzionych pojazdów

źródło: policja.w
aw.pl

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. 

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 w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

„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 sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU
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Spra wę zgło si ła na szej re dak cji
pa ni Syl wia. – Je stem miesz kan ką
osie dla Re ga ty na ul. Że glu gi Wi -
śla nej. Osie dle to wy bu do wał zna -
ny i ce nio ny de we lo per, fir ma
Dom De ve lop ment. Po za koń cze -
niu bu do wy ko lej nych eta pów
i sprze da ży wszyst kich miesz kań,

de we lo per za czął się „pa ko wać”.
Spa ko wał wy po ży czal nię ka ja ków,
któ rą w me diach przy cią gał
wszyst kich do za ku pu miesz kań,
ale to jesz cze ro zu mie my… Jed -
nak nie ro zu mie my, dla cze go za -
brał ża giel – sym bol na sze go osie -
dla. Przed wjaz dem na osie dle

stał on dum nie, sta no wiąc swo isty
dro go wskaz – pi sze.

Fak tycz nie, u zbie gu ulic Ko -
biał ka i Frach to wej zo stał je dy -
nie na syp, na któ rym stał słyn ny
ża giel. Rzecz nicz ka de we lo pe ra
Mał go rza ta Freu lich wy ja śnia, że
to tem re kla mo wy w for mie ża gla
sta no wił re kla mę bu do wa ne go
osie dla. – Te ren pod to tem re -
kla mo wy zo stał wy dzie rża wio ny
przez Dom De ve lop ment
od pry wat ne go wła ści cie la. Wraz
z wy prze da niem wszyst kich
miesz kań w osie dlu Re ga ty zo -
sta ło zli kwi do wa ne biu ro sprze -
da ży oraz wszyst kie ele men ty re -
kla my wi zu al nej – mó wi Mał go -
rza ta Freu lich.

Z ko lei wy po ży czal nia ka ja ków
nad Ka na łem Że rań skim zo sta ła
zli kwi do wa na w 2013 ro ku.
– Z uwa gi na ma łe za in te re so wa -
nie wy po ży czal nią spół ka Dom
De ve lop ment pod ję ła de cy zję
o jej za mknię ciu – in for mu je
rzecz nicz ka.

PB

Deweloper zabrał symbole osiedla „Re ga ty” na Kobiałce
Żagiel z Białołęki się zwinął, kajaki odpłynęły
� Deweloper na dalekiej Białołęce wybudował osiedle w klimacie żeglarskim. Był
wielki żagiel jako symbol osiedla i wypożyczalnia kajaków. Po zakończeniu okresu
sprzedaży żeglarskie pozostały już tylko nazwy ulic.
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Osie dle Re ga ty, zbu do wa ne
nad Ka na łem Że rań skim wzdłuż
pół noc nej gra ni cy Bia ło łę ki, jest
z pew no ścią jed nym z naj go rzej
ob słu żo nych ko mu ni ka cją miej ską
re jo nów War sza wy. Na przy stan ku
Frach to wa są trzy li nie au to bu so -
we. Teo re tycz nie jest więc nie źle,
ale 334 to li nia szkol na, zaś 120
i 326 kur su ją w go dzi nach szczy tu
co 20 mi nut. Do jazd do cen trum
zaj mu je przy nie za kor ko wa nych
uli cach 50–55 mi nut, z prze siad ką
do tram wa ju na Że ra niu lub me -
tra na Dwor cu Wi leń skim. Dla -
cze go trwa to tak dłu go? Bo za -
rów no 120, jak i 326 nie na da ją się
na li nie do wo zo we, któ ry mi kil ka
ty się cy miesz kań ców po win no do -
je żdżać ka żde go dnia do pra cy. To
w naj lep szym ra zie li nie lo kal ne,
któ ry mi mo żna prze je chać kil ka
przy stan ków przez Bia ło łę kę
– do skle pu al bo na pocz tę.

Po my słów do wie zie nia miesz -
kań ców Re gat by ło już mnó stwo.
Prom, wo do lot, szyb ka ko lej na -
po wietrz na – to tyl ko cie kaw sze
z nich. Żad ne go z nich nie uda ło
się zre ali zo wać (al bo na wet nie
pró bo wa no) i osie dle zo sta ło z sa -
my mi au to bu sa mi. Co z ni mi zro -
bić? Na spo tka niu z przed sta wi -
cie la mi Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go, zor ga ni zo wa nym przez
sto wa rzy sze nie Mo ja Bia ło łę ka,
mo żna by ło usły szeć o po my śle li -
kwi da cji 326 i uru cho mie nia li nii
kur su ją cej przez ca ły ty dzień
na tra sie Ole sin – Ko biał ka – Pło -

cho ciń ska – Mo dliń ska – most
Gro ta -Ro wec kie go – Tra sa Ar mii
Kra jo wej – Ma ry mont. ZTM nie
chce po sy łać au to bu sów w gi gan -
tycz ne kor ki, więc „no we 326” ru -
szy ło by w paź dzier ni ku, po za koń -
cze niu prze bu do wy mo stu i tra sy
S8. Jest za tem du żo cza su na za -
sta no wie nie się, jak po win na wy -
glą dać no wa li nia.

Tra sa do sta cji me tra i kur sy
w week en dy? Tu praw do po dob nie
bę dzie peł na zgo da. A roz kład?

Roz kład 326, wy wie szo ny
na przy stan ku Frach to wa, jest
zdu mie wa ją cy. Mię dzy 6:13 a 8:34
osiem kur sów w 20-mi nu to wych
od stę pach, na stęp nie trzy kur sy
szkol ne (12:06, 13:11 i 14:16)
i na ko niec sie dem na ście kur sów
mię dzy 14:54 a 20:15. Je śli no wa
li nia ma stać się pod sta wo wym
środ kiem trans por tu miesz kań -
ców Re gat, jej roz kład mu si być
dia me tral nie in ny.

War to za sta no wić się ta kże
nad ukła dem przy stan ków. Na ca -
łej tra sie 326 jest tyl ko kil ka sta -
łych przy stan ków: Ko biał ka -Szko -
ła, Frach to wa, Pło cho ciń ska
i Kon wa lio wa (po przed łu że niu
do szedł by jesz cze tyl ko przy sta -
nek Os. Po tok). Wszyst kie po zo -
sta łe to przy stan ki na żą da nie,
zlo ka li zo wa ne głów nie na pra wie
bez lud nej Pło cho ciń skiej. Mo że
war to roz wa żyć wy rzu ce nie ich
z roz kła du i za stą pie nie czar ne go
nu me ru czer wo ny mi cy fra mi 528?

Do mi nik Ga dom ski

Będzie autobus z Regat do metra?
� ZTM rozważa zlikwidowanie pod koniec roku linii 326.
Zastąpiłaby ją linia całotygodniowa, dowożąca
do stacji Marymont.

Tak wygląda komunikacyjny kraniec świata

Pla ny są – trze ba przy znać
– z roz ma chem: na te re nie mię -
dzy uli cą Pi skląt a Wa łu szew ską
ma ją się po ja wić dwa bo iska (jed -
no wie lo funk cyj ne, dru gie do siat -
ków ki pla żo wej), ty rol ka, li no wa
pi ra mi da, roz bu do wa ny plac za -
baw, huś taw ki, sto ły do ping -pon -
ga i pił ka rzy ków. Wszyst ko oświe -
tlo ne, z bez piecz ną na wierzch nią,
do te go tro chę zie le ni i ła wek dla
tych, któ rzy mniej ener gicz nie
chcie li by tu spę dzić swój czas.

Cie ka wie? Na pew no. Po trzeb -
nie? Pew nie tak. Ca łość ma kosz to -
wać bli sko 300 ty się cy zło tych. Jest
tyl ko je den ha czyk: ta ki pro jekt zo -
stał zgło szo ny do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go i bez po par cia w gło so -
wa niu (obec nie trwa ją we ry fi ka cje
pro jek tów) prze pad nie. No i trze -
ba bę dzie nie co prze trze bić las…

(red)

Co postawimy przy Polnych Kwiatów?
� Białołęka Dworska nie posiada ogólnodostępnego
boiska ani terenu rekreacyjnego. To może się zmienić
już w przyszłym roku.

Zmieszczą sie tu dwa boiska, rozbudowany plac zabaw,
huśtawki, stoły do ping-ponga i piłkarzyków



Au tyzm ob ja wia się naj czę ściej
w cią gu pierw szych trzech lat ży -
cia dziec ka. Naj częst szy mi ob ja -
wa mi są trud no ści zwią za ne z po -
ro zu mie wa niem się (dziec ko nie
ga wo rzy, nie skła da słów, nie re -
agu je na wła sne imię), ob se syj ne
przy wią za nie do rze czy lub ich
po rząd ko wa nie, nie umie jęt ność

za ba wy, wy ra ża nia uczuć czy na -
wią zy wa nia wię zi spo łecz nych.
Ła god niej szą wer sją au ty zmu jest
ze spół Asper ge ra. Au tyzm jest
nie ule czal ny, ale mo żna ła go dzić
je go ob ja wy.

Pod czas spo tka nia 18 kwiet nia
zo sta ną wy gło szo ne trzy wy kła dy
do ty czą ce au ty zmu. Pierw szy,

„Szkol ny ko le ga z au ty zmem
– kil ka słów o in nym świe cie
z ław ki obok” po pro wa dzi Fun da -
cja Sy nap sis. Póź niej Fun da cja
Sa vant opo wie o pod sta wach roz -
po zna wa nia ze spo łu Asper ge ra
i opie ki nad cho rym nim do tknię -
tym, a na ko niec spe cja li ści z In -
te gra cyj ne go Przed szko la „Cza ro -
dziej ski Dwo rek” da dzą wy kład
„Ko mu ni ko wa nie się osób z au ty -
zmem – teo ria i prak ty ka”. Ka żdy
wy kład po trwa oko ło 90 mi nut.

– Na sza ak cja ma na ce lu bu do -
wa nie wśród miesz kań ców Bia ło -
łę ki świa do mo ści czym jest au -
tyzm – mó wi An na Dra gan -Ba -
braj, or ga ni za tor ka spo tka nia.
– Dą ży my do te go, by to le ran cja
wo bec nie peł no spraw no ści ro sła
oraz by oso by z za bu rze nia mi roz -
wo jo wy mi, in te lek tu al ny mi i fi -
zycz ny mi spo ty ka ły się z otwar to -
ścią i zro zu mie niem w swo ich
pró bach in te gra cji ze śro do wi -
skiem lo kal nym.

Po czą tek spo tka nia o 10.15.
(red)
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Autyzm? Dowiedz się więcej!
� Autyzm to ogólnorozwojowe zaburzenie pracy mózgu. Szacuje się, że jakąś odmianą
tego schorzenia może być dotknięty co tysięczny człowiek. Kwiecień jest miesiącem
autyzmu, a 18 kwietnia w Przedszkolu nr 64 przy Porajów odbędzie się spotkanie,
podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej na temat tej choroby.

Autyzm może się objawiać obsesją układania przedmiotów

źródło: W
ikipedia, autor: C

ountincr

Dzi ki nie bo ją się lu dzi. Przy -
zwy cza iły się do te go, że daw ny
Tar cho min, pe łen za gaj ni ków, la -
sków i łą czek zni ka. Po wsta ją no -
we uli ce i osie dla, a zwie rzę ta ży -
ją ce tu od stu le ci wy pie ra ne są
do la sów bli żej Ja błon ny i Le gio -
no wa. Jed nak dzi ki wie dzą, że
na Tar cho mi nie, w osie dlo wych

śmiet ni kach mo żna zna leźć sma -
ko ły ki. Ro śnie tu ta kże spo ro dę -
bów, któ rych żo łę dzie są praw dzi -
wym sma ko ły kiem. Nic więc
dziw ne go, że chrum ka ją cy przy -
jem nia czek przy drep tał na uli cę
Wi no ro śli. Na pew no najadł się
tu do sy ta.

PB

Dzika wyżerka dla dzika
� Po co jechać nad Biebrzę? Aby zobaczyć dzika nie trzeba
wyjeżdżać z Warszawy. Wystarczy pojechać na Tarchomin.
Ostatnio na ulicy Winorośli dzika spotkała pani Aleksandra
Ojdana, która przysłała do redakcji zdjęcie zwierzęcia.



Odmień ogród na wiosnę!
Wiosna to idealny moment na zmiany! To czas czyszczenia, usuwania, przycinania, koszenia,

grabienia, porządkowania. Potem pozostaje już: sadzić, budować, układać i cieszyć się efektem.

Jaki ogród pasuje do Ciebie?
Porządek czy dzikość?
Plac zabaw dla dzieci czy ustronne miejsce do odpoczynku z książką?
Ogród warzywny, zielnik czy tak dobrane kwiaty, że kwitną przez cały sezon?
Naturalne ścieżki czy utwardzone alejki?
Prostota czy fantazyjne łuki, rzeźby i romantyczne zaułki?

Zaprojektuję ogród idealny dla Ciebie! Czasem kilka małych zmian daje spektakularny efekt
Zadzwoń! Przygotujemy dla Ciebie projekt, wykonamy, posprzątamy, zajmiemy się pielęgnacją.
Wszystko po to, byś odpoczywał podziwiając Twoją własną przyrodę.

Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu

www.ogrodyprojektowanie.pl, tel. 607-617-744
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Tak, ma my da le ko do cen trum.
Tak, mu si my słu chać, że „Bia ło łę -
ka to nie War sza wa”. Tak, na Zie -
lo nej nie ma chod ni ków, au to bu -
sy kur su ją za rzad ko a MPWiK
mó wi, że pro ble my z ci śnie niem
wo dy bę dą się po wta rza ły. Ale
miesz ka nie na Bia ło łę ce ma jed ną
wiel ką za le tę: po wie trze jest tu
znacz nie lep sze, niż w je dy nej -
-słusz nej -praw dzi wej War sza wie.

Sto wa rzy sze nie Mia sto Jest Na -
sze za ło ży ło nie daw no na Fa ce bo -
oku stro nę War szaw ski Alarm
Smo go wy. Lek tu ra jest przy gnę -
bia ją ca: „Jak tam za oknem? Sza -
ra mgieł ka? W Śród mie ściu dzi -

siaj da lej utrzy mu je się smog. Stę -
że nie PM2.5 ra no prze kro czy ło
nor mę czte ro krot nie. Za le ca my
uni ka nie jaz dy na ro we rze i ak -
tyw no ści fi zycz nej w cen trum
mia sta”.

PM2.5 to naj drob niej sze, mi -
kro sko pij ne py ły bę dą ce głów nie
cząst ka mi kloc ków ha mul co wych
i opon, wy wo łu ją ce m.in. aler gie
i cho ro by ser ca. Ich po ziom jest
w Ur su sie prze kro czo ny sta le,
w Śród mie ściu – oka zjo nal nie,
na Bia ło łę ce – prak tycz nie ni gdy.
Naj bli ższe sta cje po mia ro we Wo -
je wódz kie go In spek to ra tu Ochro -
ny Śro do wi ska, umiesz czo ne

na Bród nie i w Le gio no wie, za -
zwy czaj po ka zu ją, że jest „ok”.
Bar dziej szcze gó ło we ma py mó -
wią, że na Bia ło łę ce jest na wet le -
piej, niż „ok”, a wła ści wie je dy -
nym tru ci cie lem jest ul. Mo dliń -
ska, a do kład niej je żdżą ce nią sa -
mo cho dy (wbrew obie go wej opi -
nii nie ma ró żni cy, czy sto ją
w kor ku, czy ja dą: za nie czysz cza ją
po wie trze w tym sa mym stop niu).

Na stęp nym ra zem, kie dy ktoś
ze chce za żar to wać, że „Bia ło łę ka
to nie War sza wa” pro po nu ję od -
po wie dzieć: „Zgo da, tu ży je się
dłu żej i w lep szym zdro wiu”.

DG

…ale przynajmniej powietrze mamy dobre
�Ceny mieszkań w programach typu Rodzina na Swoim nie są jedynym plusem
mieszkania na Białołęce. Pod względem jakości powietrza przegrywamy tylko z Wilanowem.

Dział ka przy Mo dliń skiej zo sta -
ła nie daw no ogro dzo na, co nie
po do ba się miesz kań com oko licz -
nych osie dli, po nie waż wy pro wa -
dza li swo je pie ski do la sku. Te raz
nie ma tam już wej ścia. Co znaj -

dzie się na par te rze bu dyn ku?
– De we lo per mo że tam umie ścić
przed szko le lub szko łę pry wat ną
– mó wi Piotr Smo czyń ski, wi ce -
bur mistrz Bia ło łę ki.

PB

Migawka z okolicy
Kolejny blok w sąsiedztwie ratusza
Deweloper wybuduje przy ulicy Modlińskiej 205 budynek
mieszkalny z garażami i przestrzenią usługową. Znajdzie
się tu też prywatna placówka edukacyjna.

De we lo per mo że tam umie ścić przed szko le lub szko łę pry wat ną
– mó wi wiceburmistrz Piotr Smo czyń ski



Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu je my się w Waw -

rze, na Tar gów ku, Bia ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,
Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta -
kie mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie
skie ro wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo -
daw cy chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ -
re go so bie ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War -
sza wie, sko ro chce my mieć klien tów z Bród na?

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio

– do skrzy nek pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów,

wresz cie do sto ja ków w sta łych punk tach dziel nic: skle -
pach, urzę dach czy szko łach. 

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy

chcą po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo -
wych – dzię ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga -
ze tą do do mów miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych
klien tów.

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz -

nie nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za -

miesz cza my w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci
z Twojej okolicy! 

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk

swo je go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną
emi sję w in ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie
na jed nym ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

Sprawdź nas!
502-280-720, reklama@gazetaecho.pl

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Ul. Światowida 60A, pow. ok. 50,5 m2. Oferty
w zamkniętej kopercie do dnia 24 kwietnia 2015
roku do biura SBM „IMPERIUM” ul. Odrowąża
9 w Warszawie powinny zawierać: – proponowany
czynsz najmu za 1 m2, – info jaką formę
działalności chce prowadzić oferent, – krótki opis
dotychczasowej działalności. Dodatkowe
informacje: sbm.imperium@vp.pl

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

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

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy, rynny podbitki. Wykonawstwo, sprzedaż
materiałów dekarskich. Bezpłatne obmiary
i wyceny. Warszawa ul. Białołęcka 166a. Tel.
535-129-756, 22 741-85-61

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·hydraulik-warszawatarchomin.pl
501-006-865

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa  mmiieesszzkkaańń  ii ddoommóóww
kkoommpplleekkssoowwoo,,  wwwwww..rreemmoonnttyylleeggiioonnoowwoo..ppll

550022--771188--550000

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Brakuje Ci gotówki? Do 4000 zł na
oświadczenie. Zadzwoń lub wyślij sms o treści
KASA. 507-923-356
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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:

10.04-24.04
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. 502-280-72014

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWYY  DDAA  NNIIUU  DDEE  CCYYZZ  JJII

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.).

ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy
zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa, Plac
Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,  złożony 25 lutego 2014 r., uzupełniony 6 listopada 2014 r,
zmieniony 5 grudnia 2014 r., 21 stycznia 2015 r. i 27 lutego 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 
- kkaannaałłuu  ooggóóllnnoossppłłaawwnneeggoo K 1,20m L=368m i=0,8‰; K 1,00m L=291m i=1,0‰; K 0,60m L=400m
i=1,5‰; K 0,50m L=40m i=2,0‰; K 0,40m L=45m i=2,5‰ w ul. Płochocińskiej na odcinku od
istniejącego kanału ogólnospławnego DN 1,20m w ul. Płochocińskiej do ul. Marywilskiej;
- kkaannaałłuu  śścciieekkoowweeggoo K 0,60m L=313m i=1,5‰; K 0,40m L=377m i=2,5‰; K 0,30m i=3,0‰ L=77m;
K 0,20m L=45m i=5,0‰

na działkach nr ew.:
- 1, 2, 3 w obrębie 4-07-08;
- 1/1 w obrębie 4-07-09;
- 47, 51/3, 45, 50/1, 5, 6, 49/8, 49/7, 48, 46/2, 51/2, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 46/1, 43, 37,
36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32, 31, 24/3, 17/2, w obrębie 4-07-01;
- 8/6, 9/1, 8/5, 8/4, 8/2, 8/3, 14/11 w obrębie 4-07-02

w Dzielnicy Białołęka.
PPoouucczzeenniiee

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc od dnia
dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska
197. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska
197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się  zawiadomienia.

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co
oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. 
Nie znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Prowadzisz na Białołęce firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz
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Co praw da trze ba się ro zej rzeć,
by po śród ae ro zo lo wych ba zgro łów
zna leźć ład niej sze ma lo wi dła, ale
ten mi ni mal ny wy si łek się opła ca.
Ulu bie ni ca więk szo ści nie za le żnych
ko biet, Ma ła Mi, na ma wia dziew -

czy ny do złosz cze nia się, a tuż obok
na fi la rze przy sia dła oka za ła so wa.

Jak wi dać – jak się chce, to na -
wet wan da lizm mo żna pod cią -
gnąć pod sztu kę.

(wt)

Migawka z okolicy

Znalezione pod mostem
� Oprócz hurtowych ilości śmieci pod mostem
Północnym (czyli oficjalnie Skłodowskiej-Curie) można
też trafić na całkiem miłe rzeczy…

Od nie daw na zmie nia ją się
piw ne gu sta Po la ków, a mo da
na pi wa in ne niż Pil sner do tar ła
już na Bia ło łę kę. Po wsta ją skle py
spe cja li zu ją ce się w wa rzo nych
„ina czej” na pit kach, jest też co raz
wię cej lo ka li, gdzie mo żna spró -
bo wać ró żnych ga tun ków piw.

Skąd ta mo da? – Pi wo jest bar -
dzo de mo kra tycz nym na po jem,
nie wy ma ga od dziel nych szkieł
do pi cia po szcze gól nych ga tun -
ków, po za ty mi, w któ rych za pach
mu si być wy eks po no wa ny – mó wi
Mi chał Po go rzel ski ze skle pu „Pi -
wo war”, otwar te go w paź dzier ni -
ku na Skarb ka z Gór. – Jed na za -
sa da – szklan ka czy ku fel po win ny
być prze zro czy ste, że by by ło wi -
dać ko lor i pia nę. Je śli do tej po ry
nie pró bo wa li śmy piw spo za kon -
cer nów – na po czą tek war to
spraw dzić, ja kie no wo ści wpro wa -
dza ją fa bry ki: pi wa psze nicz ne,
żyt nie, czer wo ne i spró bo wać wła -
śnie tych ga tun ków, ale od rze -

mieśl ni ków. A je śli ktoś się gu bi
w ga tun kach, sma kach i ro dza -
jach, chęt nie po mo że my.

Cze go war to spró bo wać? Za -
cząć mo żna od piw wa rzo nych
przez ro dzi me bro wa ry rze mieśl -
ni cze, na przy kład In dian Pa le
Ale – z moc ną go rycz ką, ciem -
niej szych od po pu lar nych „pil -
sów”. Ale ta kże du że kon cer ny
co raz czę ściej się ga ją po nie ty po -
we re cep tu ry i mo żna eks pe ry -
men ty za cząć od ich pro duk tów.

Zmie nia się też spo sób pi cia
piw. Po zwy kłych ba rach i pu bach
przy cho dzi po ra na lo ka le z wą -
ską spe cja li za cją. Tym bar dziej, że
w Pol sce tyl ko co pią te pi wo wy pi -
ja ne jest w lo ka lach. A w ta kich,
na przy kład, Cze chach – co dru -
gie. Na Tar cho mi nie otwo rzy ła się
cze ska pi wiar nia – nie tyl ko z na -
zwy, ale też z kli ma tu. W ba ro -
wych na le wa kach kró lu ją pi wa
na szych po łu dnio wych są sia dów,
do te go ser wo wa ne są cze skie

prze ką ski piw ne. – Ma my w me nu
kne dli ky z gu la szem i ka pu stą ki -
szo ną, sma żo ny ser z so sem ta tar -
skim, sma żo ny her me lin z so sem
żu ra wi no wym, kla sycz ny her me -
lin, uto pen ci – wy mie nia ją wła ści -
cie le. – Sta ra my się pro mo wać
cze ską kul tu rę pi wa po przez edu -
ka cję na szych klien tów. Uświa da -
mia my ich, że w Cze chach pi wo
zu peł nie ina czej jest na le wa ne
– pio no wo, a nie po ścian ce ku fla.
Dzię ki te mu ma sztyw ną ubi tą
pian kę, tzw. czap kę, któ ra za trzy -
mu je aro mat w pi wie.

Czy bia ło łę cza nie pod da dzą się
piw nej mo dzie? Bio rąc pod uwa -
gę, że śred ni koszt pół li tra pi wa
„in ne go” znacz nie prze kra cza
skle po we ce ny „kon cer nia ków”,
mo żna mieć wąt pli wo ści. Jed nak
je śli cho dzi nie o efekt i smak
– ró żni ca jest ko lo sal na. War to
mieć to na uwa dze, się ga jąc
po pi wo w skle pie.

(wt)

Nowa, piwna moda na Białołęce?
� Gusta się zmieniają i to, co smakowało jeszcze niedawno, dzisiaj jest passe.
Dotyczy to wszystkich dziedzin życia – także naszych smaków.




