
Widok dziczych rodzin na Bia-
łołęce czy Bielanach nie jest ni-
czym dziwnym, jednak według le-
śników populacja dzików rozrasta
się nadmiernie. Przed kilkoma la-
ty dzik zaatakował mężczyznę
z psem, we wrześniu 2013
w Choszczówce stado dzików roz-
szarpało innego czworono-
ga. I choć z natury dziki nie wyka-
zują agresji wobec człowieka,
w przypadku kontaktu z psami
puszczonymi luzem na terenach
leśnych, nieużytkach, mogą się
bronić i w efekcie skrzywdzić
czworonoga.

W związku z brakiem możliwo-
ści skutecznego rozwiązania pro-

blemu populacji dzików przy po-
mocy łapania ich w odłowniach,
prezydent Warszawy wydała decy-
zję na odstrzał 80 sztuk dzików.
– To radykalne rozwiązanie, ale
w obecnej sytuacji nie mamy in-
nego wyjścia – mówi Andżelika
Gackowska, wicedyrektor Lasów
Miejskich.

Dlaczego radykalne? W War-
szawie jest blisko 30 odłowni, któ-
re pozwalają na schwytanie dzi-
ków żywcem, a następnie wywie-
zienie ich do lasów z dala od mia-
sta. Tyle tylko, że dzik to inteli-
gentne zwierzę i do odłowni
wchodzi niewiele osobników. Do-
datkowo odłownie są często za-

nieczyszczane lub niszczone przez
ludzi i przez to mniej skuteczne.

Stąd decyzja o podjęciu bardziej
zdecydowanych kroków w postaci
odstrzału. Decyzja pozwalająca
na odstrzał zawiera szczegółowe
procedury postępowania. – Mię-
dzy innymi przed rozpoczęciem
działań musimy przedstawić szcze-
gółowy harmonogram działań

w biurze ochrony środowiska, poli-
cji, Centrum Zarządzania Kryzy-
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Będą strzelać do dzików
� Według szacunków Lasów Miejskich w Warszawie żyje około tysiąca dzików. Ich
obecność w mieście jest coraz większym problemem dla miasta – według leśników
zwierzęta mogą być niebezpieczne.

Do odłowni
wchodzą tylko młode
osobniki. Te dorosłe,
a więc potencjalnie
bardziej niebezpieczne,
schwytać się nie
pozwalają. Stąd decyzja
o rozwiązaniu
drastycznym: odstrzale.



Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów

mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,
nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du
czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

so we go War sza wy i stra ży miej -
skiej – mó wi An dże li ka Gac kow -
ska. – Tyl ko wte dy, gdy zo sta nie on
za ak cep to wa ny, bę dzie my mo gli
za cząć dzia łać. Ka żdo ra zo wo mu -
si my mieć za bez pie czo ny te ren,
na któ rym bę dzie pro wa dzo ny od -
strzał a ak cja bę dzie się od by wać
zgod nie z za sa da mi bez pie czeń -
stwa – z da la od do mów, przez
upo wa żnio nych pra cow ni ków La -
sów Miej skich oraz przy współ pra -

cy in nych słu żb. De cy zja o od strza -
le jest trud na, ale we dług le śni ków
nie ma in nej mo żli wo ści, by sku -
tecz nie re ago wać na pe ty cje
miesz kań ców.

A co się sta nie z od strze lo nym
dzi kiem? Cóż, za si li bu dżet Skar -
bu Pań stwa. Dzi ki tra fią bo wiem
do punk tu sku pu, a po zy ska ne
w ten spo sób pie nią dze – do bu -
dże tu Skar bu Pań stwa.

Od strzał pro wa dzo ny bę dzie
od 30 kwiet nia 2016 r.

(wt)
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Będą strzelać do dzików

Pa saż przy skrzy żo wa niu Ma -
gicz nej i Skarb ka z Gór mie ści
kil ka skle pów, piz ze rię i – jesz cze
do nie daw na – dwie ka fej ki. Dziś
po zo sta ła klu bo ka wiar nia Ma -
gicz na, a są sia du ją ce z nią Der by
Ca fe jest w li kwi da cji, wcze śniej
by ła tu hisz pań ska mi ni re stau ra -
cja, jesz cze wcze śniej – ko lej na
re stau ra cyj ka. Tuż obok, przy Be -
ren so na, jest rów nie pe cho wy lo -
kal – mie ścił re stau ra cję Aqu -
arium, póź niej co kil ka mie się cy
zmie nia li się na jem cy, a otwar ty
nie daw no lo kal z kuch nią azja tyc -
ką szyb ko prze obra ził się w su shi.
Jak dłu go wy trwa?

– Praw da jest bru tal na, lu dzie
nie cho dzą do lo ka li w ta kim stop -

niu, jak im się wy da je, że cho dzą
– mó wi je den z by łych już na jem -
ców lo ka li przy Skarb ka. – Mo żesz
mieć naj bar dziej ela stycz ne go dzi -
ny otwar cia (bo lu dzie prze cież
pra cu ją, a re laks w knaj pie jest
po pra cy), naj cie kaw szą ofer tę,
naj lep sze ce ny, któ re nie spo wo -
du ją, że bę dziesz do pła cał a lu dzie
nie stwier dzą, że dro ży zna
– a i tak je steś ska za ny na po ra -
żkę. I nie cho dzi o to, że naj le piej
się sprze da ke bab, piz za i pi wo, bo
to jest wszę dzie i ka żdy na do brą
spra wę mo że po pro wa dzić ta ki lo -
kal. Cho dzi o men tal ność. Miesz -
kań cy oko li cy nie pój dą do lo kal -
nej knajp ki, tyl ko sno bu ją się
na po dob ne i gor sze miej sca, tyl ko

w cen trum. Zu peł nie jak by re -
kom pen so wa li so bie w ten spo sób
miej sce za miesz ka nia. Bo prze cież
„Bia ło łę ka to pe ry fe rie, nie ma
jak tu do je chać, nic tu nie ma, nic
się nie dzie je” – do da je gorz ko.
– Utrzy ma łem lo kal przez mniej
wię cej rok. Po my słów mia łem
na ko lej ne pięć. Co z te go, sko ro

nie by ło dla ko go te go ro bić. Za -
mkną łem in te res, wiem, że ko lej ni
na jem cy też re zy gno wa li dość
szyb ko. Wca le się im nie dzi wię.

Ostro? Być mo że. Nie zmie nia
to jed nak fak tu, że miesz kań cy
oko lic Głę boc kiej na ofer tę nie
po win ni na rze kać. A jed nak ro ta -
cja lo ka li jest na ty le spo ra, że nie
mo żna po dej rze wać o złe chę ci
wła ści cie li. Za tem py ta nie otwar -
te: ja ki po wi nien być lo kal,
do któ re go po szli by ście bez za -
strze żeń? Po mi ja jąc oczy wi ste od -
po wie dzi „ta ni, przy ja zny, otwar -
ty”. Dla cze go – Wa szym zda niem
– lo kal ne knajp ki na Der bach
i oko li cy zni ka ją tak szyb -
ko? I naj wa żniej sze – czy ta ki stan
rze czy Wam od po wia da?

(wt)

Plaga bankructw na Białołęce
� Często pojawiają się narzekania, że na Białołęce nie ma porządnych lokali, miejsc,
gdzie można posiedzieć ze znajomymi, wypić piwo czy zjeść coś niebanalnego. Ale
też bary, knajpki i puby zwijają się tu wkrótce po otwarciu, mimo najlepszych chęci
prowadzących. Gdzie tkwi problem?

Utrzymałem
lokal przez mniej więcej
rok. Pomysłów miałem
na kolejne pięć. Co
z tego, skoro nie było dla
kogo tego robić – mówi
przedsiębiorca.

Jaki powinien być lokal, do którego poszlibyście bez
zastrzeżeń?
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Wia do mo nie od dziś, że w ca łej
War sza wie przed szko li pu blicz -
nych jest za ma ło. Roz miesz czo ne
są w do dat ku nie rów no mier nie
i zu peł nie nie ade kwat nie do obec -
nych po trzeb. Śród mie ście
z ok. 135 tys. miesz kań ców ma 39
przed szko li, Pra ga -Po łu dnie
z ok. 185 tys. – 36, za to Bia ło łę ka,
w któ rej miesz ka ok. 105 tys. lu dzi
tyl ko 11 (łącz nie z fi lia mi).

Dra mat przed szkol ny
Bia ło łę ka na dzień dzi siej szy dys -

po nu je 1240 miej sca mi w przed -
szko lach sa mo rzą do wych, od wrze -
śnia przy bę dzie nam je dy nie 100
miejsc w po więk szo nym przed szko -
lu przy uli cy He ma ra. In we sty cje

wy raź nie nie na dą ża ją za po trze ba -
mi miesz kań ców Bia ło łę ki, tym cza -
sem przed szko la ka mi zo sta ją ko lej -
ne rocz ni ki wy żu. Dziel ni ca bu du je
trzy ko lej ne pla ców ki – przy Ce ra -
micz nej, Głę boc kiej i Je sien nych Li -
ści, w któ rych bę dzie 700 miejsc. Pó -
ki co nie ra tu je to jed nak sy tu acji,
bo do użyt ku zo sta ną one od da ne
naj wcze śniej w przy szłym ro ku.
Strach po my śleć co bę dzie, je śli te
pla ców ki nie po wsta ną na czas.
Wszak od 2017 trze ba bę dzie za -
pew nić miej sca wszyst kim zgło szo -
nym do przed szko li trzy lat kom. Dzi -
siaj obo wiąz ko wo trze ba przyj mo -
wać czte ro lat ki. O ile kil ka lat te mu
da ło się uzy skać do dat ko we miej sca
prze no sząc star sze dzie ci do tzw. ze -

ró wek w szko łach, to dziś ta kie go
ma new ru nie da się ła two po wtó -
rzyć, bo tam ta kże miejsc bra ku je.

Na ra tu nek do pry wat nych
Nic dziw ne go, że wła dze Bia ło łę -

ki, tak jak zresz tą i kil ku in nych
dziel nic, ra tun ku szu ka ją w przed -
szko lach pry wat nych, któ re zgo dzą
się przejść na za sa dy obo wią zu ją ce
przed szko la pu blicz ne. Mia sto Sto -
łecz ne War sza wa prze pro wa dza
wła śnie kon kurs na pro wa dze nie
wy cho wa nia przed szkol ne go dzie ci
w przed szko lach nie pu blicz nych
znaj du ją cych się na te re nie Bia ło łę -
ki. Wła ści cie le pry wat nych pla có wek
w za mian za za ofe ro wa nie miejsc
do sta li by wy ższą do ta cję od mia sta.
Za miast 75 proc. kosz tów utrzy ma -
nia przed szko la ka w pu blicz nej pla -
ców ce (ty le pła ci dziś mia sto pry wat -
nym przed szko lom), wła ści cie le do -
sta li by nie co wię cej, bo 100 proc.
Staw ka jest wy li cza na od dziel nie
w ka żdym mie sią cu, w grud niu 2015
ro ku wy no si ła 912,13 zł na dziec ko.
Wła ści cie le mu sie li by zre zy gno wać
z po bie ra nia cze sne go, nie mo gli by

też po bie rać żad nych do dat ko wych
opłat po nad te, któ re są do pusz czo -
ne w przed szko lach pu blicz nych
(1 zł za ka żdą go dzi nę po by tu dziec -
ka po godz. 13.00). Dar mo we by ły -
by też za ję cia do dat ko we. Dziel ni ca

Bia ło łę ka chce po zy skać w ten spo -
sób 800 miejsc dla bia ło łęc kich
dzie ci w przed szko lach nie pu blicz -
nych na rok szkol ny 2016–17 i dwa
ko lej ne la ta.

Ile miejsc uda się uzy skać?
Szan se na po zy ska nie 800 miejsc

są ra czej nie wiel kie. Po dob ny kon -

kurs Bia ło łę ka ogło si ła prze cież ta -
kże i w ze szłym ro ku. Za in te re so wa -
nie współ pra cą z mia stem oka za ło
się zni ko me. Dziel ni ca chcia ła zy -
skać 700 miejsc, do współ pra cy chęt -
ne oka za ły się tyl ko dwa nie pu blicz -
ne przed szko la. W efek cie uda ło się
po zy skać je dy nie… 57 miejsc. Dla -
cze go? Po pro stu wła ści cie le pry wat -
nych pla có wek mo gą za ro bić wię cej
nie sta jąc do kon kur su: oprócz 75-
pro cen to wej do ta cji miej skiej po bie -
ra ją prze cież cze sne od ro dzi ców
(kil ka set al bo i po nad ty siąc zło tych).
W tym ro ku wy nik bę dzie praw do -
po dob nie znacz nie lep szy. Do kon -
kur su wpły nę ło bo wiem sześć ofert.
Przed szko la nie pu blicz ne naj wy raź -
niej za czę ły do ce niać bez pie czeń -
stwo, ja kie da je umo wa z urzę dem
i za pro po no wa ły na naj bli ższy rok
szkol ny 359 miejsc, na przy szły – 383
miej sca, a na rok 2018/19–426
miejsc. – 4 lu te go za koń czy ła się we -
ry fi ka cja ofert, spraw dza nie czy
wszyst kie pla ców ki, któ re się zgło si ły
speł nia ją wa run ki kon kur su, czy
przed szko la za trud nia ją od po wied -
nią ka drę, czy dys po nu ją pla cem za -
baw – mó wi rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy Ma rze na Gaw kow ska.
Oka za ło się, że wszyst kie ofer ty zo -
sta ły zwe ry fi ko wa ne po zy tyw nie
i Bia ło łę ka od wrze śnia wzbo ga ci się
o 359 miejsc w przed szko lach nie pu -
blicz nych. Łącz nie z po zy ska ny mi
w ubie gło rocz nych kon kur sach bę -
dzie ich 444. Osta tecz ne wy ni ki kon -
kur su mu si jesz cze tyl ko za twier dzić
pre zy dent War sza wy.

(wk)

Ile miejsc w przedszkolach szykuje dzielnica?
� Rekrutacja do przedszkoli zacznie się w marcu, ale już dziś można w ciemno stawiać na to, że jak co roku chętnych będzie znacznie więcej
niż miejsc w publicznych placówkach. Na Białołęce tych miejsc brakuje dramatycznie. Jest szansa, że sytuacja się poprawi?

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Dzielnica
buduje trzy kolejne
placówki – przy
Ceramicznej, Głębockiej
i Jesiennych Liści,
w których będzie 700
miejsc. Póki co nie ratuje
to jednak sytuacji, bo
do użytku zostaną one
oddane najwcześniej
w przyszłym roku.

źródło: m
ateriał urzędu dzielnicy
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Bal roz po czął się ży cze nia mi no -
wo rocz ny mi, uro czy stym po lo ne -
zem, po tem by ło je dze nie i tań ce.
Spo tka nie uatrak cyj nił po kaz ilu -
zjo ni sty, zaś go ściem ho no ro wym
by ła Han na Gron kie wicz-Waltz.
Spę dzi ła na im pre zie bli sko dwie
go dzi ny, tań cząc, roz ma wia jąc,
pod cho dząc do ka żde go sto łu. Mia -
łam już pa rę ra zy mo żli wość z nią
współ pra co wać. Jed nak pa trząc
na jej bez po śred niość, życz li wość
i sym pa tię dla se nio rów pod czas te -
go spo tka nia, czer pa łam du żą przy -
jem ność z tej wy jąt ko wej chwi li.

Czy mo że my na uczyć się
od sześć dzie się cio lat ków?

Na bal po szłam nie tyl ko po to,
aby się ba wić. By łam swo je go ro dza -
ju świad kiem, któ ry ma prze ka zać,
że śro do wi sko bia ło łęc kich „se nio -
rów” jest otwar te, by dzie lić się – so -
bą, do świad cze niem i ma nam coś
do po wie dze nia. Po mysł mo je go

uczest nic twa po ja wił się pod czas
pro jek tu „Si ły Ko biet” Sto wa rzy sze -
nia Mo ja Bia ło łę ka i urzę du dziel ni -
cy Bia ło łę ka. Ani ta Rak szew -
ska-Mich now ska, prze wod ni czą ca
ko ła Związ ku Eme ry tów Ren ci stów
i In wa li dów nr 8, za pro po no wa ła
po ka za nie młod szym, jak star si ba -
wią się na ba lu. Po cząt ko wo my śla -
łam, że cho dzi o or ga ni za cję, wy -
strój, do bór pro gra mu. Jed nak co
mnie za sko czy ło, co aż rzu ca ło się
w oczy, to „mło dość” se nio rów, ich
en tu zjazm i chęć za ba wy, wo la ży cia.
Na ba lu wi dzia łam lu dzi w wie ku
od sześć dzie się ciu do osiem dzie się -
ciu pię ciu lat, któ rym trud no by ło
do trzy mać tem pa na par kie cie. Tań -
czy li sta rzy, scho ro wa ni i ci le d wo
ru sza ją cy się, jak by uby ło im lat
i cho rób. Do pół no cy.

Kim jest dzi siej szy se nior?
Lu dzie dłu żej ży ją, dłu żej pra cu ją,

są spraw niej si. Dzi siej szy eme ryt nie

jest już ta ki sam jak kil ka na ście lat
te mu. Na ba lu usły sza łam: „Czę sto
ma my wra że nie, że sło wo” se nior
„wy wo łu je sko ja rze nia z kimś moc -
no sta rym i scho ro wa nym. Tym cza -
sem współ cze sny se nior chce być ak -
tyw ny, lu bi się ba wić, pod ró żo wać.
Ma go to wość do dzie le nia się so bą,
spo ty ka nia się w gru pach, ko łach,
klu bach za in te re so wań i nie chce
być ko ja rzo ny wy łącz nie z za ję cia -
mi” szy deł ko wy mi „.”

Prze strzeń dla se nio rów
Na Bia ło łę ce miesz ka oko ło 14

tys. se nio rów. W ca łej Pol sce licz ba
naj star szych osób – po wy żej 80. ro -
ku ży cia – wciąż ro śnie. Z pro gnoz
de mo gra ficz nych wy ni ka, że
do 2030 r. w na szym kra ju bę dzie
już ok. 2,2 mln lu dzi star szych niż
osiem dzie się cio let ni, obec nie licz ba
ta się ga 1,5 mln. W cią gu ostat nich
sześć dzie się ciu lat po pu la cja osób
w sę dzi wym wie ku wzro sła w Pol -
sce aż ośmio krot nie.

Od bia ło łęc kich se nio rów pa ni
pre zy dent usły sza ła, że w dziel ni cy
jest kil ka prę żnie dzia ła ją cych śro -
do wisk se nior skich, któ re po trze bu -
ją więk szej prze strze ni wspól nych
spo tkań. Ich ma rze niem jest coś
w ro dza ju „do mu se nio ra”, gdzie
mo gli by się spo ty kać w więk szym
gro nie, gdzie by ła by mo żli wość wy -

mia ny mię dzy po ko le nio wej, by star -
si mo gli coś prze ka zy wać mło dym,
a sa mi otrzy mać wspar cie. Se nio rzy,
czę ściej niż młod sze po ko le nia, bo -
ry ka ją się z sa mot no ścią, cho ro ba -
mi, bez sil no ścią, nie do łę żno ścią.
Dla te go ko ła eme ryc kie są ich ży -
ciem, na dzie ją i wa żnym miej scem
bu do wa nia wspól no ty.

W 2011 ro ku ra da dziel ni cy pod -
ję ła uchwa łę o utwo rze nie na te re -
nie wie lo ty sięcz nych osie dli Bia ło łę -
ki za so bów lo ka lo wych m.st. War -
sza wy słu żą cych uży tecz no ści pu -
blicz nej. Mo gły by być to lo ka le
o po wierzch ni ok. 120 me trów kwa -
dra to wych, wy naj mo wa ne przez or -
ga ni za cje po za rzą do we m.in. se nior -
skie. Dzię ki te mu po wsta ły by do dat -
ko we miej sca spo tkań i ak tyw no ści

lo kal nych. Jest to po wszech na prak -
ty ka w in nych dziel ni cach. Dla po -
rów na nia w Śród mie ściu bli sko czte -
ry sta lo ka li jest wy naj mo wa nych
przez or ga ni za cje po za rzą do we,
na Mo ko to wie – oko ło sie dem dzie -
się ciu, na Pra dze Pół noc oraz Pra -
dze Po łu dnie – pra wie sto. Nie ste ty,
na Bia ło łę ce nie do sta tecz nych licz -
by ta kich lo ka li, trze ba więc szu kać
no wych prze strze ni na no wo bu do -
wa nych osie dlach. Mo że zna la zł by
się de we lo per, któ ry chciał by utwo -
rzyć osie dle przy ja zne se nio rom?
W ró żnych czę ściach Bia ło łę ki po -
trze bu je my kil ku miesz kań o po -
wierzch ni ok. 120 me trów, prze zna -
czo nych wła śnie na ten cel.

Agniesz ka Bo row ska

Niech żyje bal! 
� Białołęckie Koło Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów nr 8 zorganizowało bal karnawałowy,
którego gościem była prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Zapraszając mnie powiedzieli:
„Przyjdź! Zobaczysz, jak wygląda prawdziwy bal.
Młodsze pokolenia nie bawią się tak jak my.”

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

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

A wie co mó wi, bo sam osią -
gnął wie le. Czar ny pas trze cie go
stop nia oraz wi ce mi strzo stwo
świa ta. Te raz czas prze ka zać swo -
je do świad cze nie mło de mu po ko -
le niu. – Tre nin gi za czy na ją z suk -
ce sa mi co raz młod si, w Ma sters
Do jo ma my sze ścio - i sied mio lat -
ków, a bę dzie my pro wa dzić za pi -
sy na wet dla dzie ci czte ro let nich
– mó wi Piotr Mo czy dłow ski.

Czy to zna czy, że wkrót ce
na uli ce wy le gną gru py przed -
szko la ków, sie ją cych po płoch
swo imi umie jęt no ścia mi? – Nie!
– śmie je się sen sei Piotr.
– U dzie ci za ję cia ka ra te roz wi ja -
ją ich spraw ność, po pra wia ją mo -
to ry kę i ko or dy na cję ru cho wą.

Ka ra te to nie sztu ka wal ki ukie -
run ko wa na na prze moc – to fi lo -
zo fia opar ta na ja snych za sa dach:
dys cy pli na, sta wia nie i osią ga nie
ce lów, pew ność sie bie, wal ka ze

swo imi sła bo ścia mi. Ce chy te po -
ma ga ją dzie ciom w do ra sta niu, co
cie szy rów nież ich ro dzi ców.

A za czy na się za wsze tak sa mo
– od pierw szych bez płat nych za -

jęć, na któ rych dziec ko oswa ja się
z gru pą, pierw szy mi ćwi cze nia mi,
in struk to rem. Ka żde ko lej ne za ję -
cia wpro wa dza ją do ma gicz ne go
świa ta ka ra te ky oku shin

Klub pro mu je ro dzin ne upra -
wia nie spor tu. – Na za ję cia
uczęsz cza ją do nas ca łe ro dzi ny,
ra zem spo ty ka my się na spo tka -
niach świą tecz nych, im pre zach
pod czas fe rii zi mo wych, pik ni -
kach, wy je żdża my wspól nie
na obo zy let nie i zi mo we, wspól -
nie or ga ni zu je my ro dzin ne za wo -
dy – za chę ca.

Ma ster Do jo or ga ni zu je za ję cia
w BOS przy ul. Stru my ko wej,
przy SP 314 przy ul. Po ra jów
i SP 344 ul. Era zma z Za kro czy mia.

(wt)

Masters Dojo, Białołęcki Ośrodek
Sportu, ul. Strumykowa 21,

mastersdojo.pl.

Karate – od dziecka do czarnego pasa. Masters Dojo trenuje całe rodziny
� Dyscyplina, stawianie sobie wymagań i panowanie nad własnym ciałem – mówi Piotr Moczydłowski z Masters Dojo. Karate to same pozytywy.



O Jo an nie Pa li cy zro bi ło się gło -
śno pod ko niec 2015 ro ku, kie dy ra -
dio wa Trój ka pod czas do rocz nych
li cy ta cji zbie ra ła środ ki na utwo rze -
nie przed szko la dla dzie ci z nie peł -
no spraw no ścią sprzę żo ną.

– Nie peł no spraw ność sprzę żo na
to nic in ne go jak „si ła złe go na jed -
ne go” – mó wi Jo an na Pa li ca, pre -
zes Fun da cji Ko ocham. – O ile jed -
na nie peł no spraw ność w ma łym
ciał ku to nie szczę ście, to co po wie -

dzieć o sy tu acjach, gdy scho rzeń
jest kil ka? Opie ka nad ta kim dziec -
kiem to wy zwa nie, wiem to naj le -
piej, bo sa ma mam sy na, któ ry nie
cho dził, nie mó wił, ma wo do gło wie,
pa dacz kę i śle po tę ko ro wą. Wiem
do brze, że zna le zie nie pla ców ki dla
ma lu chów do tknię tych przez ży cie
w ta kim stop niu to ogrom ny wy si -
łek, dla te go zde cy do wa łam się sa -
ma utwo rzyć miej sce dla dzie ci
z po dob ny mi pro ble ma mi.

Ra dio we li cy ta cje ma ją swój sku -
tek – od stycz nia w Iza be li nie (ko ło
Nie po rę tu), przy Szkol nej, dzia ła
przed szko le dla dzie ci z nie peł no -
spraw no ścią sprzę żo ną. – Uczęsz -
cza do nie go czwo ro dzie ci, ma my
łącz nie pięt na ście miejsc – mó wi
pa ni Jo an na. – Nie je ste śmy w ża -

den spo sób ogra ni cze ni te ry to rial -
nie, tyl ko od ro dzi ców za le ży, czy
bę dą chcie li nam po wie rzyć swo je
po cie chy. Przyj mie my ka żde dziec -
ko z orze cze niem o nie peł no spraw -
no ści, dla nas nie ma dzie ci „trud -
nych”, „nie przy sto so wa nych”.
A w ra mach cze sne go ofe ru je my
peł ną po moc pe da go gicz ną i re ha -
bi li ta cyj ną – ma my spe cja li stów te -
ra pii neu ro lo go pe dycz nej, me to dy
Sher bor ne, pro gra mu Knil lów, sty -
mu la cji po li sen so rycz nej, do go te ra -
pii, mu zy ko te ra pii i wie lu in nych
dzia łań re ha bi li ta cyj nych. Wszyst ko
na miej scu i co dzien nie – wia do mo
bo wiem, że re ha bi li ta cja mu si być
pro wa dzo na sys te ma tycz nie i za ję -
cia raz w mie sią cu nie przy nio są
żad nych efek tów. Za tem ro dzic od -

bie ra jąc o szes na stej po cie chę nie
mu si tu łać się po War sza wie w po -
szu ki wa niu re ha bi li tan tów, bo peł -
ną opie kę ma u nas, za pew nio ną
przez lu dzi, któ rym za le ży na dzie -
ciach.

Jo an na Pa li ca nie spo czy wa
na lau rach. – Zro bię wszyst ko, by
od wrze śnia za czę ła dzia łać szko ła
dla na szych pod opiecz nych. Mo że
„szko ła” to sło wo ciut na wy rost,
bo po wsta ła by jed na kla sa, ale to
do pie ro po czą tek. Dla nas, ale
– co chy ba du żo wa żniej sze – dla
tych dzie ci.

A dla cze go fun da cja na zy wa się
„Ko ocham”? – „Ku cham ma mę”
to by ły pierw sze sło wa pię cio let -
nie go Al ka po czte ro let niej te ra -
pii. Naj pięk niej sze sło wa świa ta
– mó wi Jo an na Pa li ca.

Przed szko le dla Dzie ci Nie peł no -
spraw nych w Cen trum Sta cja Edu -
ka cja -Re ha bi li ta cja „Ooni we rek”

Szkol na 1, Iza be lin
www.ko ocham.pl
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…ka nał jest nie co za po mnia ny,
choć od cza su do cza su po ja wia ją się
po my sły je go za go spo da ro wa nia.
Wśród pro jek tów do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go na przy szły rok mo żna
zna leźć po mysł na bu do wę pro me -
na dy pie szo -ro we ro wej od tra sy S8
w stro nę osie dla Brze zi ny. W ro -
ku 2017 kosz tem pra wie 500 tys. zł
mógł by po wstać od ci nek o dłu go -
ści 2,5 km i sze ro ko ści 2,5 m, na któ -
rym pierw szeń stwo mie li by pie si, ale

do pusz czo ny był by ta kże ruch ro we -
rów. Au tor pro jek tu za pro po no wał
dwa al ter na tyw ne prze bie gi po łu -
dnio we go od cin ka pro me na dy
– do kład ki nad S8 przy Cho dec kiej
lub Ostródz kiej – uza le żnio ne
od sta nu wła sno ści znaj du ją cych się
nad ka na łem dzia łek. Je śli pro jekt
zo sta nie po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ny,
miesz kań cy wschod niej Bia ło łę ki
bę dą mo gli za gło so wać na to roz -
wią za nie w czerw cu.

Ka nał Bród now ski ma 11 km
dłu go ści, po wstał w XIX wie ku ja -
ko ele ment od wod nie nia nie wiel -
kich rzek, pły ną cych daw niej
m.in. przez Bia ło łę kę. W ubie -
głym stu le ciu był wy ko rzy sty wa ny
przez ist nie ją ce na Tar gów ku fa -
bry ki ja ko ko lek tor ście ko wy.
Dziś je go brze gi są naj po pu lar -
niej szym dep ta kiem na Bród nie
i Za ci szu.

Do mi nik Ga dom ski

Promenada nad Kanałem
� Nad Kanałem Bródnowskim na Bródnie i Zaciszu powstała pieszo-rowerowa
promenada, mostki i skwery. Na Białołęce…

O 22.30 za cznie się pro jek cja
pierw sze go fil mu – „Li stów
do M. 2”. Kwa drans przed pierw -
szą w no cy – „Ko chaj my się

od świę ta”. Wstęp wol ny dla
wszyst kich, acz nie peł no let ni mu -
szą mieć ze so bą zgo dę ro dzi ców.

(red)

Nocny maraton komedii
romantycznych
� Święto Zakochanych to okazja do wzruszeń i uniesień.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy zaprasza na nocny
maraton komedii romantycznych. Początek – 13 lutego.

źródło: K
ino na B

oku/Facebook

Wstęp wolny dla wszystkich

Przedszkole z rehabilitacją – Koocham pod Nieporętem
� Masz niesłyszące dziecko z padaczką? A może Twój maluch ma porażenie mózgowe i wodogłowie? Żadne
przedszkole nie chce go przyjąć, a ty godzinami szukasz dla niego rehabilitantów? Teraz pełną opiekę znajdziesz dla
niego w jednym miejscu – Ooniwerku w Izabelinie w gminie Nieporęt.



Za pew ne więk szość miesz kań -
ców Bia ło łę ki do brze ko ja rzy za byt -
ko wą, po nad stu let nią wil lę przy ul.
Mo dliń skiej 257 w Hen ry ko wie.
Stoi ona nie opo dal par ku Hen ry -
kow skie go, na prze ciw ko sa lo nu
Sko dy. Z te go, że jest ona obiek tem
nie zwy kłym i wy jąt ko wym w ska li
Bia ło łę ki, więk szość z nas pew nie
już zda je so bie spra wę. Za by tek ma

bar dzo cie ka wą hi sto rię, o czym
mo żna się prze ko nać czy ta jąc nie -
daw no wy da ną pu bli ka cję „Mo dliń -
ska 257. Miej sce ma gicz ne” au tor -
stwa An ny Miesz kow skiej i Bar tło -
mie ja Włod kow skie go. Oka zu je się,
że po za barw ną prze szło ścią kry je
w so bie ta jem ni cę, któ ra dzię ki sta -
ra niom Sto łecz ne go Kon ser wa to ra
Za byt ków oraz Za kła du Go spo da -

ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi
w dziel ni cy Bia ło łę ka, a ta kże pra cy
kon ser wa to rów, w ostat nich dniach
uj rza ła świa tło dzien ne. Pod war -
stwą wtór nej far by od kry to cen ne
i do brze za cho wa ne po li chro mie.

Co od kry to?
De ko ra cje po wsta ły praw do po -

dob nie na po cząt ku XX w., kie dy
bu dy nek znaj do wał się jesz cze
w rę kach pry wat nych wła ści cie li.
Naj pew niej za ma lo wa no je w la -
tach 30-tych, gdy stał się ośrod kiem
dla „mo ral nie za nie dba nych ko -
biet”. Do chwi li obec nej prze pro -
wa dzo no wstęp ne pra ce ba daw cze.
Od kry to je dy nie frag men ty ma lo -
wi deł, na pod sta wie któ rych mo żna
do wie dzieć się wię cej o pier wot -
nym wy stro ju bu dyn ku.

Dzię ki ba da niom kon ser wa tor -
skim mo żna stwier dzić, że za cho wał
się kom plet ny wy strój klat ki scho -
do wej oraz czę ścio wo po miesz -
czeń I pię tra. Wia do mo, że ścia ny
klat ki scho do wej zdo bił ma ze ru nek,
czy li na ma lo wa na na tyn ku imi ta cja
drew na z po wtó rze niem ry sun ku

sło jów, po wy żej któ re go biegł or na -
ment w for mie trzech zło co nych li -
nii. Ma ze run kiem po kry to rów nież
drew nia ne scho dy oraz sto lar kę
drzwio wą. Naj bo gat sza de ko ra cja
ma lar ska znaj du je się na su fi cie
wień czą cym klat kę scho do wą, gdzie
od sło nię to frag men ty głó wek aniel -
skich, wie niec kwia tów, ro ze ty i mo -
tyw me an dra, a ta kże na par te rze
na su fi cie ko ry ta rza. Od kry to tam
na ma lo wa ne w na ro żni kach pę ki
kwia tów w ko lo rze pa ste lo we go ró -
żu. Pod nie bie nia scho dów obie ga
geo me trycz na ra ma oraz po wta rza -
ją cy się or na ment trzech li nii na ma -
lo wa nych zło tą far bą. Cen tral ną
część wy peł nia nie du ża ro ze ta
w kształ cie li ści dę bu.

W po miesz cze niach pierw sze go
pię tra od kry to se ce syj ne fry zy sty li -
zo wa nych kwia tów: róż i tu li pa nów.
Mo tyw ten był chęt nie sto so wa ny
w de ko ra cjach se ce syj nych. Na
środ ku su fi tów wy ma lo wa no ro ze ty,
a na sty ku ze ścia na mi gzym sy. De -
ko ra cja ma lar ska w bu dyn ku re pre -
zen tu je dwa sty le ma lar skie. Wy -
strój klat ki scho do wej jest ra czej
eklek tycz ny, na to miast po miesz cze -
nia na pierw szym pię trze utrzy ma -
ne są w du chu se ce syj nym. Au to rzy
tych de ko ra cji po zo sta ją nie ste ty
nie zna ni, jed na kże z ca łą pew no ścią
mo żna stwier dzić, że ma lar stwo to
re pre zen tu je wy so ki po ziom ar ty -
stycz ny i jest nie zwy kłym zna le zi -
skiem w ska li War sza wy. Z uwa gi
na to, że wie le za byt ko wych bu dyn -
ków – w wy ni ku dzia łań wo jen nych
oraz po wo jen nej od bu do wy i „bie -
żą cych” re mon tów – utra ci ło swój
hi sto rycz ny wy strój, od na le zie nie
nie ma lże kom plet ne go wy stro ju
ma lar skie go na Mo dliń skiej 257 jest
bar dzo cen nym od kry ciem.

Jak zachować cenne
znaleziska?

W chwi li obec nej ko niecz ne jest
po sze rze nie ba dań kon ser wa tor -
skich, szcze gól nie w po miesz cze -
niach pierw sze go pię tra. Obec nie

nie ma tam swo bod ne go do stę pu
z uwa gi na czę ścio wo za rwa ne stro -
py. Na le ży też do ko nać oce ny ska li
uszko dzeń po li chro mii i spraw dzić
ja kość tyn ków, na któ rych znaj du je
się wy strój. Po nad to po win no się
prze ana li zo wać ist nie ją cy pro jekt
bu dow la ny w kon tek ście od na le -
zio nych po li chro mii, tak aby za -
cho wać te cen ne zna le zi ska, a jed -
no cze śnie do sto so wać obiekt do
po trzeb no we go użyt kow ni ka.

Obec nie trwa ją uzgod nie nia po -
mię dzy Za kła dem Go spo da ro wa nia
Nie ru cho mo ścia mi w dziel ni cy Bia -
ło łę ka a Sto łecz nym Kon ser wa to -
rem Za byt ków. Te ma tem roz mów
jest za kres prze bu do wy oraz dzia łań
kon ser wa tor skich, w tym czę ścio wej
re kon struk cji lub czę ścio we go
trans fe ru po li chro mii, czy li prze nie -
sie nia frag men tu ory gi nal ne go ma -
lo wi dła na no we pod ło że.

Mo dliń ska 257, po mi mo trud -
nej hi sto rii, nie prze sta je nas za -
ska ki wać. Miej my na dzie ję, że
nie ba wem bę dzie my mo gli po dzi -
wiać jej pięk no, po dob nie jak tu -
tej si miesz kań cy przed stu la ty.

Ane ta Bo ja now ska
Autorka jest Głównym Specjalistą

w Biurze Stołecznego
Konserwatora Zabytków
i mieszkanką Białołęki.

Z bu dyn kiem przy Mo dliń -
skiej 257 jest jak z Bia ło łę ką. Dla
osób z ze wnątrz na sza dziel ni ca jest
tyl ko ni ja ką sy pial nią War sza wy,
tak jak bu dy nek przy Mo dliń skiej
jest tyl ko nisz cze ją cą ru iną. Miesz -
kań cy Bia ło łę ki wie dzą, że rze czy -
wi stość jest in na i o wie le bo gat sza.
Od kry te po li chro mie po zwa la ją
ina czej spoj rzeć na na szą kul to wą
ru inę. Od kry wa ją przed na mi daw -
ne dzie je te go bu dyn ku i ca łej spo -
łecz no ści ów cze sne go Hen ry ko wa.
Przez pry zmat tych od kryć i póź -
niej szej hi sto rii te go miej sca, ina -
czej mo że my spoj rzeć na Bia ło łę kę,
któ ra nie za czę ła się wraz z blo ko -
wi ska mi tyl ko ma o wie le dłu ższą
hi sto rię. Mam na dzie ję, że zre wi ta -
li zo wa ne bu dyn ki przy Mo dliń -
skiej 257 wraz z ogro dem sta ną się
wa żnym punk tem na ma pie na szej
bia ło łęc kiej to żsa mo ści.

Piotr Oracz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Co dokładnie odkryto na Modlińskiej 257?
� Niegdyś elegancka willa, szkoła, „Przystań” dla upadłych kobiet, teatr, sklep z narzędziami, biblioteka. Dziś
okazało się, że zniszczony budynek kryje w sobie niezwykłe dekoracje malarskie, jakich nie powstydziłaby się
wielkomiejska kamienica w centrum Warszawy.



Ta kie lu do we, ta kie z dresz czy -
kiem, ale i ta kie w ro dza ju współ -
cze snych miej skich le gend. Dziś
pre zen tu je my kil ka nie wszyst kim
zna nych cie ka wo stek, któ re mo żna
uznać – odro bi nę tyl ko na cią ga jąc
– za na sze lo kal ne urban le gends.

Bia ła Da ma
Cmen tarz Tar cho miń ski ma

swo ją bia łą da mę – Kryś kę.
Od za wsze ba ły się jej zwłasz cza
dzie ci. Po noć krą ży ła po zmro ku
mię dzy gro ba mi, a ro dzi ce stra -
szy li dzie ci, że „Kryś ka je po -
rwie”. Dzia ło się to przed II woj -
ną świa to wą, w ro ku 1937. Opo -
wia da nie o bia łej da mie po wsta ło
przez na grob ko wy po mnik mło dej
ko bie ty, któ ra zmar ła śmier cią
tra gicz ną. Jak brzmi le gen da?
Kryś ka by ła po noć szczę śli wą,
mło dą mę żat ką, któ ra wła śnie
uro dzi ła dziec ko. Po po ro dzie
czu ła się bar dzo źle i le karz za -
bro nił jej wsta wać z łó żka. Kie dy
jed nak jej mąż – fo to graf – wy -
szedł do pra cy, Kryś ka wsta ła, że -
by po sprzą tać dom. Się gnę ła
po sto ją cy wy so ko dzba nek i stra -
ci ła przy tom ność. Kie dy mąż wró -
cił do do mu, za stał ją mar twą.
Obok le ża ły sko ru py roz bi te go

dzba na. Zroz pa czo ny mąż ufun -
do wał jej fi gu rę i co dzien nie przy -
cho dził na cmen tarz. Zaw sze
przy no sił pa te fon, by pusz czać żo -
nie jej ulu bio ne pio sen ki. Sam też
śpie wał, bie sia do wał na cmen ta -
rzu, a Kry cha – jak to bia ła da ma
– po je go odej ściu dłu go w no cy
tań czy ła mię dzy gro ba mi…

Gdzie dia beł mó wi do bra noc
Sta ry drew nia ny krzyż, któ ry

stoi na ro gu ulic Mo dliń skiej
i Me hof fe ra, ta kże ma swo ją le -
gen dę. Jak gło si lu do wa opo -
wieść, w Dą brów ce Szla chec kiej
żył kie dyś (mo że w XVII, mo że
w XVIII wie ku) go spo darz imie -
niem Ma ciej. W ca łej wsi sły nął
z za mi ło wa nia do oko wi ty. Czę sto
bie sia do wał w karcz mie w Płu -
dach, a do do mu trzeź wy nie wra -
cał ni gdy. Pew ne go wie czo ru, gdy
moc no za pra wio ny ulu bio nym
trun kiem wra cał z karcz my, zgu -
bił się w le sie. Szu kał dro gi do do -
mu, aż w koń cu zo ba czył w od da li
idą ce go przed nim czło wie ka. Za -
czął go wo łać, go nić. I już, już
miał go nie mal na wy cią gnię cie
rę ki, gdy na gle za padł się w ba gno
po pas. Wte dy nie zna jo my od -
wró cił się doń i Ma ciej uj rzał…

dia bła we wła snej ro ga tej oso bie.
Prze ląkł się okrut nie, za czął że -
gnać zna kiem krzy ża, mo dlić,
wzy wać na po moc Bo ga. Gdy za -
padł się już aż po szy ję, zło żył so -
len ną przy się gę, że ni gdy wię cej
go rzał ki do ust nie we źmie. Wte -
dy dia beł roz pły nął się w po wie -
trzu, znik nę ło też ba gno, a Ma -

ciek zna lazł się u wrót wła snej za -
gro dy. Sło wa do trzy mał. Ni gdy
już nie wy pił ani kro pli. A w po -
dzię ce za ra tu nek w miej scu spo -
tka nia z dia błem wy sta wił krzyż.
Wła śnie ten, któ ry stoi do dziś
przy Mo dliń skiej i Me hof fe ra.
O iro nio – obok otwar to nie daw -
no sklep z al ko ho la mi.

Prze klę ta ce la
Wśród war sza wia ków do dziś

krą ży jesz cze opo wieść o na wie -
dzo nej ce li w wię zie niu na Bia ło łę -
ce. Le gen da po wsta ła po noć w la -
tach 70., po tym jak je den z więź -
niów się w owej ce li po wie sił. Ko -
lej ni więź nio wie, któ rzy tra fia li
do fe ral ne go po miesz cze nia, sły -
sze li po noć krzy ki, ję ki, nie mo gli
spać, a zja wa nie da wa ła im spo ko -
ju. W koń cu wszy scy lą do wa li
w szpi ta lu psy chia trycz nym. Po -
dob no tra fia li tam kie ro wa ni przez
stra żni ków naj bar dziej nie po kor ni
ska zań cy. Dwóch z nich, po kil ku -
go dzin nym po by cie w prze klę tym
po ko ju, zna le zio no roz szar pa nych
przez nie zna ną si łę. Po tym wy da -
rze niu ce la zo sta ła po noć za mu ro -
wa na, ale zja wa nie prze sta ła stra -
szyć. Jed ni mó wią, że do dziś prze -
cho dząc jed nym z wię zien nych ko -
ry ta rzy mo żna usły szeć zza ścia ny
wy cia, krzy ki, ję ki i dra pa nie w za -
mu ro wa ne drzwi. In ni, że prze klę -
ta ce la ist nie je, wca le nie zo sta ła
za mu ro wa na i słu ży za swe go ro -
dza ju kar cer, z któ re go nie licz ni
wy cho dzą ży wi i przy zdro wych
zmy słach. Stra żni cy z po wo dów,
któ rych nie trud no się do my ślić,
nie ko men tu ją wciąż krą żą cej
w ró żnych wer sjach opo wie ści.

(wk)
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Biała Dama z tarchomińskiego cmentarza, czyli Kryśka Krzyż na pamiątkę spotkania z diabłem

Opowieści z dreszczykiem. Znasz legendy Białołęki?
� Stereotypowo i niesłusznie postrzega się Białołękę jako sypialnię bez historii. Że to koniec świata i nic się tu nie
działo i nie dzieje. Tymczasem nasza dzielnica ma nie tylko całkiem sporo unikalnych zabytków, ale kryje też
w sobie ciekawe legendy.

Gdy by prze pro wa dzić an kie tę i za dać
py ta nie: Z czym ko ja rzy się szko ła?
– sta ty stycz nie naj czę ściej po ja wia ją -
cą się od po wie dzią by ło by praw do po -
dob nie stwier dze nie: z oce na mi. Czy
współ cze sna szko ła po win na być tak
po strze ga na? Czy to stop nie są wy -
znacz ni kiem suk ce su ucznia? Z pew -
no ścią nie. Jed nak odej ście od kul tu -

ry oce nia nia nie jest ła twe i wy ma ga
ini cja tyw od dol nych, wy ma ga świa do -
mych dzia łań po dej mo wa nych w po -
szcze gól nych śro do wi skach.
Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa nr 2
i Spo łecz ne Gim na zjum nr 333 im.
Pol skich Ma te ma ty ków Zwy cięz ców
Enig my STO w War sza wie są szko ła -
mi, któ re ak tyw nie włą czy ły się w pro -
ces zmian w oświa cie. Za rów no na -
uczy cie le, ucznio wie jak i ro dzi ce są
zgod ni co to te go, że funk cjo nu ją cy
po wszech nie sys tem edu ka cji, wy ma -
ga mo dy fi ka cji. 
Po wta rza ją ce się py ta nia: co zro bić by

ucznio wie by li świa do my mi uczest ni -

ka mi pro ce -

su edu ka cyj -

ne go i jak

p r z e j ś ć

od kul tu ry

n a  u c z a  n i a

do fi lo zo fii

ucze nia się? za in spi ro wa ły do po chy -
le nia się nad oce nia niem kształ tu ją -
cym. Oce nia niem, któ re wbrew nie co
my lą cej na zwie, nie jest ko lej nym sys -
tem punk to wa nia uczniów ani mie -
rze nia ich osią gnięć. OK jest swe go
ro dza ju fi lo zo fią, po ka zu ją cą jak
stwo rzyć ta kie wa run ki dla pro ce su
kształ ce nia, aby w peł ni słu żył on in -

dy  wi  du a l  ne  mu
r o z  w o  j o  w i
ucznia.
Oce nia nie kształ -
tu ją ce to spo sób
na to, by uczeń
i na uczy ciel nie
by li na sta wie ni
na wy nik, ale
na pro ces sprzy -
ja ją cy roz wo jo wi.
Za tem nie wy nik

jest ce lem, ale pro ces; sa mo ucze nie

się. Do bry wy nik po ja wia się w tym
pro ce sie nie ja ko „mi mo cho dem”,
„przy oka zji”. 
OK jest ele men tem wy raź nie de fi niu -
ją cym wi zję szko ły, i ja ko ta ki moc no
ak cen tu je współ pra cę z ro dzi ca mi.
Stąd po mysł zor ga ni zo wa nia 1. w Pol -

sce kon fe ren cji o OK de dy ko wa nej

ro dzi com. ZZS SKT nr 5 w War sza -
wie za pro sił do współ pra cy eks per tów
z Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej,
by przy bli ży li OK, je go ce le, me to dy
ro dzi com.
W so bo tę, 16 stycz nia 2016r., po -
nad 140 osób: ro dzi ców, dy rek to rów,
na uczy cie li – za rów no tych roz po czy -
na ją cych pra cę za wo do wą, jak i tych
z du żym do świad cze niem, wzię ło
udział w otwar tej kon fe ren cji: „Czy

oce nia nie mo że być OK? Oce nia nie

kształ tu ją ce w ży ciu i w szko le”. 
Ja cek Strze miecz ny, pre zes Fun da cji

CEO, wy gło sił in au gu ra cyj ny wy kład
„Dla cze go OK?”, w któ rym przy bli żył
naj wa żniej sze za sa dy oce nia nia
kształ tu ją ce go. Pod kre ślał, jak wa żna
dla ucznia jest zmia na tra dy cyj ne go
sys te mu oce nia nia, jak wie le za let ma
oce na, po le ga ją ca na: wy ja śnia niu
uczniom ce lów ucze nia się, okre śla -
niu kry te riów suk ce su i na da wa niu
in for ma cji zwrot nej.
Cie ka wym do świad cze niem dla
uczest ni ków kon fe ren cji by ła dru ga
część spo tka nia, po pro wa dzo na przez
dwie tre ner ki: Da nu tę Ster nę oraz
Edy tę Wą sik. Uczest ni cy kon fe ren cji
mo gli do świad czyć te go, jak w prak ty -
ce wy glą da ją za ję cia pro wa dzo ne
zgod nie z za sa da mi OK i po rów nać je
do tych, któ re zna li z cza sów, gdy sa -
mi by li ucznia mi. 
Kon fe ren cję za my kał pa nel dys ku syj -
ny pod ha słem „OK w kla sie szkol -

nej”. Do dys ku sji o ró żnych aspek -
tach wdra ża nia OK, oce nia nia
uczniów i isto ty mo ty wa cji za pro sze -
nia zo sta li przed sta wi cie le ro dzi ców
i na uczy cie li, eks per ci z CEO, dy rek -
to rzy. 
Cie ka wym do świad cze niem by ła wy -
mia na do świad czeń mię dzy ro dzi ca mi
i na uczy cie la mi. Isto tą po wo dze nia
wszyst kich zmian, jak pod kre śla ła
na za koń cze nie Da nu ta Ster na, po -
win na być spój ność dzia łań oraz świa -
do mość ko niecz no ści peł nej współ -
pra cy i zmie rza nia w tym sa mym kie -
run ku, a ucznio wie aby od nieść suk -
ces, wca le nie mu szą pod le gać stop -
nio wa niu.
Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 STO, Spo łecz ne Gim na zjum
nr 333 STO, War sza wa, 
ul. Dzia twy 6, tel. 22 614 46 92,
www.sto2.pl, szko la@sto2.pl

Czy ocenianie może być OK?
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Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu me -
ra mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Ar ty sta pre zen tu je re flek syj ne
po dej ście do ży cia ja ko do te ma -
tu. W je go in ter pre ta cjach wy raź -
nie czuć oso bi ste wi dze nie oto -
cze nia, ory gi nal ną pu bli cy sty kę
ko men tu ją cą te raź niej szość, sub -
tel ne ero ty ki we dług wła snych
i cu dzych tek stów, do peł nio ne au -
to iro nicz nym sto sun kiem do wła -
sne go nie po rad ne go wcho dze nia

w emo cjo nal ną doj rza łość. Czy ży -
kie wicz, oprócz pi sa nia wła snych
tek stów, kom po nu je mu zy kę
do wier szy Jo si fa Brod skie go a ta -
kże wy ko nu je utwo ry Wło dzi mie -
rza Wy soc kie go w pol skich tłu ma -
cze niach.

Tym ra zem le gen dar ny bard za -
śpie wa kom po zy cje Ha dria na Ta -
bęc kie go, Wi tol da Ci sło oraz wła -

sne utwo ry. Au to ra mi tek stów
do pro jek tu „Od cho dzę. Wra -
cam” są wy bit ni po eci pio sen ki
– Mi chał Za błoc ki, Le on Sęk,
An drzej Po nie dziel ski, Woj ciech
Kass, Jan Wo łek, Woj ciech Byr ski
oraz Agniesz ka Gro cho wicz.

Na sce nie obok Mi ro sła wa Czy -
ży kie wi cza bę dzie mo żna po słu -
chać współ au to rów i pro du cen -
tów mu zycz nych pro jek tu – Wi -
tol da Ci sło i Ha dria na Ta bęc kie -
go. Wspie rać ich bę dzie wspa nia -
ły klar ne ci sta i sak so fo ni sta – Ma -
rio Je ka.

No wo ścią dla fa nów ta len tu
Czy ży kie wi cza bę dzie obec ność
wspa nia łych wo ka li stek: Alek san -
dry Tro czyń skiej i An ny Ozner.

Wśród utwo rów wy ko na nych
na kon cer cie usły szy my za rów no
kom po zy cje z naj now szej pły ty
jak i star sze hi ty ar ty sty.

„Od cho dzę. Wra cam”, 6 mar ca,
godz. 18.00, sa la wi do wi sko wa
BOK (van Go gha 1), bi le ty 50 zł
par ter i 40 zł bal kon.

(bok)

Poezja śpiewana Czyżykiewicza
� W lutowym repertuarze Białołęckiego Ośrodka Kultury powraca nurt poezji
śpiewanej. 6 marca ze swoim koncertem „Odchodzę. Wracam” zawita na Białołękę
jeden z czołowych przedstawicieli tego gatunku, pieśniarz, poeta i kompozytor
Mirosław Andrzej Czyżykiewicz.

Mirosław Czyżykiewicz
źródło: archiw

um
 artysty



Jak na zy wa się zwie rzę, któ re
spo tka ne no cą na sła bo oświe tlo -
nych uli cach Bia ło łę ki mo że sta -
no wić du że za gro że nie dla czło -

wie ka? Więk szość miesz kań ców
praw do po dob nie po wie, że dzik,
ale praw da jest zu peł nie in na.
Naj groź niej szym dla czło wie ka
zwie rzę ciem jest in ny czło wiek,
zaś dru gie miej sce zaj mu je pies.
Mię dzy in ny mi dla te go naj wię cej
in ter wen cji Eko Pa tro lu do ty czy ło
błą ka ją cych się po uli cach psów.

Eko Pa trol stra ży miej skiej
odło wił w ubie głym ro ku w War -
sza wie 9 145 zwie rząt, w tym 2 820
psów. Ko lej ne miej sca za ję ły za -
gu bio ne w mie ście go łę bie (1 427
in ter wen cji), pla nu ją ce za gła dę
ludz ko ści ko ty (1 303) i zło śli we

kacz ki (641). Wo bec dzi ków in ter -
we nio wa no za le d wie 68 ra zy (nie
wia do mo nie ste ty, ile ra zy dzi ki
in ter we nio wa ły wo bec lu dzi). Co
cie ka we, war szaw ska straż miej -
ska mia ła do czy nie nia na wet
z owca mi i py to na mi kró lew ski mi.
Na sa mej Bia ło łę ce stra żni cy by li
wzy wa ni 2 218 ra zy, a więc nie mal
sie dem ra zy dzien nie. W po rów -
na niu z ro kiem 2014 bar dzo po zy -
tyw nie wy glą da ją sta ty sty ki do ty -
czą ce miejsc, do któ rych tra fia ją
odło wio ne zwie rzę ta. Co raz mniej
z nich tra fia do schro nisk, co raz
wię cej wra ca do śro do wi ska na tu -

ral ne go al bo do sta je luk su so wy
przy dział w zoo na Pra dze.

Mój ko men tarz
Mam na dzie ję, że stra żni cy

miej scy z Eko Pa tro lu wy ba czą
żar to bli wy ton te go ar ty ku łu. Ich
pra ca, po le ga ją ca na odła wia niu
dzi kich al bo za gu bio nych zwie -

rząt, jest bar dzo trud na. By wa
nie bez piecz na. Ja ko miesz ka niec
dziel ni cy, w któ rej dzi kie zwie rzę -
ta spo ty ka się ka żde go dnia, je -
stem bar dzo wdzięcz ny za tę pra -
cę, przy czy nia ją cą się do po pra wy
bez pie czeń stwa nas i na szych dzi -
kich przy ja ciół.

Do mi nik Ga dom ski

Jakie zwierzęta grasują po ulicach i bezdrożach Białołęki?
� W ubiegłym roku strażnicy miejscy z Eko Patrolu interweniowali na Białołęce 2503 razy. Najczęściej wcale nie chodziło o osławione dziki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9
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Zdejmowanie roju pszczół z drzewa rosnącego pośrodku osiedla
– zwyczajny dzień strażników z Eko Patrolu

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

PPoollsskkiieejj  SSppóółłkkii  GGaazzoowwnniiccttwwaa  SSpp..  zz  oo..oo..  OOddddzziiaałł  ww  WWaarrsszzaawwiiee, uull..  RRóówwnnoolleeggłłaa  44AA,,  0022--223355  WWaarrsszzaawwaa,, reprezentowanej przez
Zygmunta Śliwińskiego, złożony dnia 14 stycznia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno - pomiarowej na dz. ew. nr 17/36 z obr. 4-02-24 przy ul. Marmurowej
na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

GGAAZZ  SSYYSSTTEEMM  SS..AA..  uull..  MMsszzcczzoonnoowwsskkaa  44,,  0022--333377  WWaarrsszzaawwaa,, reprezentowany przez Krzysztofa Kalinowskiego, złożony dnia 14
stycznia 2016 r. i zmieniony dnia 22 stycznia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia pomiarowo-regulacyjnej na dz. ew. nr 17/37 oraz cz. dz. ew. nr 17/36 z obr. 4-02-24
przy ul. Marmurowej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

VViiccttoorriiaa  DDoomm  SS..AA..,,  uull..  KKąąttyy  GGrrooddzziisskkiiee  110055,,  0033--228899  WWaarrsszzaawwaa, reprezentowanej przez Artura Dygulskiego, złożony dnia 19 stycznia
2016 r. i zmieniony dnia 25 stycznia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
osiedlowej sieci cieplnej dla zaopatrzenia nowobudowanego osiedla na dz. ew. nr 60/6, 61/1, 64/1 z obr. 4-06-30 przy ul.
Myśliborskiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j .t. ) oraz art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.  j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

RRWWEE  SSTTOOEENN  OOPPEERRAATTOORR  SSpp..  zz  oo..oo..  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  WWaarrsszzaawwiiee  uull..  PPiięękknnaa  4466, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Marcin
Rowicki MIRMAR S.C., złożonego 25 stycznia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działki nr ew. 12/2 w obrębie 4-06-15 przy ul. Elektronowej w
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

Na tablicy ogłoszeń 
UUrrzzęędduu  DDzziieellnniiccyy

BBiiaałłoołłęękkaa mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy
przy ul. Modlińskiej 197 i ul.
Marywilskiej 44 wywieszony
został w dniu 5 lutego 2016r.

wwyykkaazz  nnrr  11//22001166  wwoollnnyycchh
llookkaallii  uużżyyttkkoowwyycchh

pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  ooddddaanniiaa  ww
nnaajjeemm  nnaa  ookkrreess  ddoo  33  llaatt.

źródło: strazm
iejska.w

aw.pl



NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

NAUKA
·Język polski, szkoła średnia, matura
602-678-811
·Nauka gry fortepian keyboard nauczycielka
502-935-459

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

USŁUGI INNE
·Antena, montaż, naprawy, solidnie, gwarancja
tel. 601-867- 980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!

602-216-943

CCyykklliinnoowwaanniiee  779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·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
·Wynajem urządzeń do prania tapicerki,
dywanów – doba 70 zł, weekend 120 zł tel.
737-472-144

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni opiekunki, siostry PCK,
pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi.
Prosimy o kontakt na numer 669-980-009
/ praca@domowaopieka.pl
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

SZUKAM PRACY
·M-36 magazyn, produkcja lub do przyuczenia
501-867-863
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Pa ra fia zo sta ła ery go wa na
w 2010 ro ku. Dwa la ta wcze śniej
po sta wio no przy Głę boc kiej krzyż
i po świę co no miej sce pod bu do wę
świą ty ni. Tym cza so wa ka pli ca stoi
tu od paź dzier ni ka 2009 ro ku
– trwa ją pra ce nad bu do wą fi nal -
ne go miej sca kul tu.

Pa ra fian jest, we dług da nych ku -
rii, oko ło 5500 osób. Pod ko niec
ubie głe go ro ku ru szy ły pierw sze
pra ce bu dow la ne – wy la no i uzbro -

jo no pły tę fun da men tów, na nie sio -
no na nią osie bu dyn ków i roz po -
czę to pra ce mu rar skie. Ar chi tek to -
nicz nie – bez wo do try sków, bo bu -
dy nek świą ty ni ma być ni ski, z od -
dziel ną dzwon ni cą, jed no na wo wy.

Ko ściół po wsta je ze środ ków
ofia ro wa nych przez pa ra fian i in -
nych do bro czyń ców. W nie da le -
kiej oko li cy, na Ostródz kiej, bu -
do wa na jest ko lej na świą ty nia.

(wt)

Kościół na Głębockiej
� Parafia św. Szczepana na Głębockiej działa, choć
do powstania własnego kościoła droga jeszcze daleka.
Wszystko zależy od hojności parafian.

źródło: sw
ietyszczepan.plZatrudnimy dziennikarzy lokalnych

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Pod sta wo wa dzia łal ność Po rad ni
to opi nio wa nie i dia gno zo wa nie
przy czyn nie po wo dzeń i trud no ści
szkol nych. – Na rzę dzia dia gno -
stycz ne po zwa la ją na okre śle nie
pro ble mu, wy ja śnia ją dla cze go

uczeń ma kło pot z opa no wa niem
po szcze gól nych umie jęt no ści
szkol nych - mó wi mgr Edy ta Ka li -
now ska dy rek tor Po rad ni In spi ra -
cja.- Jed nak wy da nie opi nii nie li -
kwi du je pro ble mu; klu czem do po -

ko ny wa nia trud no ści jest udział
w sys te ma tycz nej in dy wi du al nie za -
pla no wa nej te ra pii pro wa dzo nej
przez spe cja li stów. Dla te go oprócz
stan dar do wej dzia łal no ści po rad ni,
ja ką jest dia gno zo wa nie i opi nio -
wa nie trud no ści u dzie ci, pro wa -
dzi my też te ra pie po zwa la ją ce
na ich zmniej sze nie – do da je.
– Pro wa dzi my spe cja li stycz ne za ję -
cia te ra peu tycz ne dla dzie ci z au ty -
zmem, ze spo łem Asper ge ra, ma my
au tor ski pro gram te ra peu tycz ny
dla dzie ci do tknię tych au ty zmem.
Pro wa dzi my ta kże te ra pię in te gra -
cji sen so rycz nej, te ra pię rę ki, re ha -

bi li ta cję ru cho wą, te ra pię lo go pe -
dycz ną i neu ro lo go pe dycz ną.

Ale nie tyl ko dzie ci znaj dą tu
opie kę. „In spi ra cja” pro wa dzi też
warsz ta ty dla mło dzie ży, pod czas
któ rych mo żna na uczyć się, jak wy -
eli mi no wać ze swo je go ży cia agre -
sję, po ra dzić so bie z nad po bu dli -
wo ścią czy na uczyć się, jak się
uczyć. Do te go za ję cia dla pe da go -
gów oraz – co nie ty po we – dla ro -
dzi ców. – Są tre nin gi umie jęt no ści
wy cho waw czych, klub mam
i warsz ta ty dla ta tu siów i kon sul ta -
cje in dy wi du al ne, wszyst ko wple -
cio ne w pro gram za po bie ga nia

prze mo cy ro dzin nej. Prze cież nikt
nie ro dzi się ro dzi cem, trze ba się
te go na uczyć, do wie dzieć, jak ra -
dzić so bie z ne ga tyw ny mi emo cja -
mi któ ry mi mo że my – nie ste ty
– wpły wać na dziec ko. I wła śnie
wte dy przy cho dzi my z po mo cą
– mó wi E. Ka li now ska.

Inspiracja – Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Stanisławów Pierwszy,
ul. Jodłowa 1;

e-mail:
recepcja@inspiracja-dzieci.pl;

www.inspiracja-dzieci.pl;
tel. 535 435 185

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Ja dąc ostat nio „2”, sta łem
na tym skrzy żo wa niu wię cej niż
trzy mi nu ty. Ale ja to ty po wy
„nie dziel ny pa sa żer”, mo że to ja -
kiś wy ją tek? Nie ste ty, opi nie in -
nych pa sa że rów roz wia ły te na -
dzie je:

– Ja kie przy spie sze nie? Pro pa -
gan da jak za Gier ka – mó wi ele -
ganc ki star szy pan.

Mi ło śnik tram wa jów war szaw -
skich pan Ja cek, któ ry na blo gu
opi su je i mo ni to ru je ka żdą li nię,
zda je mi ra port:

– Dziś w stro nę Mło cin 2:40,
w stro nę Tar cho mi na szyb ko 0:45.
Czy li żad ne go prio ry te tu nie ma.

Po twier dza to rad ny Woj ciech
Tu masz, któ ry od ja kie goś cza su
pro wa dzi o to skrzy żo wa nie ma łą
wo jen kę z Za rzą dem Trans por tu
Miej skie go:

– Tram waj na dal stoi, jak stał
przed świa tła mi z My śli bor ską.

Już 3 paź dzier ni ka ubie głe go
ro ku, gdy prio ry te tu mi mo za -
pew nień wciąż nie by ło, Tu masz
zło żył za py ta nie w tej spra wie
do pre zy dent War sza wy Han ny
Gron kie wicz -Waltz. Od po wie dzi
nie do stał do dzi siaj. Tu masz da lej
śle mo ni ty, naj now szy do Ja nu sza
Ga la sa – miej skie go in ży nie ra ru -
chu.

„Do dziś nie zo stał wpro wa dzo -
ny prio ry tet dla tram wa jów
na oma wia nym skrzy żo wa niu. Dla -
cze go? Czy Pa nu pod le gli urzęd ni -
cy opi nio wa li sto sow ny pro gram?
Z ja kim skut kiem?” – py tał.

– Co mo gę zro bić? Wy sy łam pi -
sma, gdzie tyl ko się da. Do sta ję
ja kieś ogól ni ko we od po wie dzi
– roz kła da rę ce.

Po pro si li śmy o ko men tarz
rzecz ni ka Tram wa jów War szaw -
skich. Mi chał Po wał ka pod trzy -
mał, że prio ry tet „bę dzie wdro żo -
ny”. Nie po da jąc żad nych kon kre -
tów ter mi nów.

(wk)

Gdzie ten priorytet? Tramwaje stoją przed Myśliborską
� Na początku października informowaliśmy, że tramwaje jadące z Tarchomina nie stoją już na światłach przy Myśliborskiej i Kuklińskiego.
Władze stolicy zapowiedziały wprowadzenie na tym skrzyżowaniu priorytetu i skrócenie przejazdu do kilku sekund. Czy były to tylko testy
wdrażanego rozwiązania? Tramwaje bowiem znów jadą – a raczej stoją – po staremu.

Twoje dziecko lub Ty macie problemy? Przyjdź do Inspiracji
� Poradnia psychologiczno-pedagogiczna kojarzy się głównie z instytucją zajmującą się wystawianiem zaświadczeń dla szkół, że dany uczeń
ma dysleksję, sprawia kłopoty wychowawcze czy jest niezdolny do zajęć grupowych. – My stawiamy na terapię w oparciu o diagnozy
i narzędzia diagnostyczne w konkretnych przypadkach – mówi mgr Edyta Kalinowska, dyrektor Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej „Inspiracja” w Stanisławowie Pierwszym.



Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy


