
Białołęka ma już oficjalnie po-
nad 109 tys. mieszkańców i liczba
ta wciąż rośnie. Wielu mieszkań-
ców uważa, że to właściwy moment
na budowę na terenie dzielnicy
szpitala, dzięki któremu skończyły-
by się „wycieczki” z – odpowiednio
– Tarchomina na Bielany i ze
wschodniej Białołęki na Bródno.
Poprzedni zarząd dzielnicy wytypo-
wał należącą do miasta działkę
o powierzchni 14 tys. m2, przy
skrzyżowaniu Białołęckiej i Przy-

koszarowej. Starania o budowę
trwają już od czterech lat. W ubie-
głym roku Inicjatywa Mieszkańców
Białołęki zebrała ponad 3,5 tys.
podpisów w tej sprawie, zaś radni
lobbowali za szpitalem w warszaw-
skim ratuszu.

Pod koniec lutego radne
Agnieszka Borowska i Anna My-
ślińska zebrały ponad tysiąc pod-
pisów na rzecz pilnej realizacji
przychodni i szpitala przy Przyko-
szarowej i wpisania jej do tego-

rocznego budżetu. Obie są sta-
nowczo przeciwne podejmowa-
nym przez niektórych radnych
próbom zmiany tej lokalizacji.

– Tereny wschodniej części
Białołęki zamieszkuje ponad 45
tys. mieszkańców, połowa to
dzieci i młodzież – mówi Borow-
ska. – Cały ten obszar jest pozba-
wiony dostatecznego dostępu
do usług publicznej opieki me-
dycznej. Z tym nie można już
dłużej czekać.

17 marca Rada Warszawy zde-
cydowała o przyznaniu 40 mln zł
na budowę przychodni wielospe-
cjalistycznej i szpitala chirurgii
jednego dnia. Będzie tam można
wykonać badania diagnostyczne
albo poddać się niektórym zabie-
gom, nie wymagającym hospitali-
zacji. Podczas sesji rady miasta
problemy mieszkańców Białołęki
omawiali radni Piotr Basiński
i Agnieszka Borowska.

– W pierwszej kolejności chce-
my zapewnić podstawowe usługi
– powiedział Basiński. – Władze
miasta deklarują, że szpital bę-
dzie dobrze skomunikowany z ca-
łą dzielnicą, a w dalszych etapach
szpital będzie rozbudowywany.
Chcemy, by oferował usługi ocze-
kiwane przez mieszkańców całej
Warszawy.

– Bardzo się cieszę, że ta pla-
cówka powstanie – powiedziała
radna warszawska Aleksandra
Gajewska. – Już w 2010 roku
dzięki raportowi o stanie zdrowia
warszawiaków okazało się, że
mieszkańcy Białołęki mają utrud-
niony dostęp do usług medycz-

nych i częściej niż pozostali
mieszkańcy stolicy chorują np.

na serce. Na 100 tys. mieszkań-
ców przypadało wtedy tylko 2,5
etatu ginekologicznego. W Śród-
mieściu jedna przychodnia obsłu-
guje 700 osób, na Białołęce aż 5
tys. Wschodnia część dzielnicy
jest praktycznie pozbawiona do-
stępu do usług medycznych.

Budowa szpitala ma koszto-
wać 40 mln zł. Otwarcie jest
wstępnie planowane na rok 2018.

(dg, wk)
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Tereny
wschodniej części
Białołęki zamieszkuje
ponad 45 tys.
mieszkańców, połowa to
dzieci i młodzież – mówi
radna Agnieszka
Borowska. – Cały ten
obszar jest pozbawiony
dostatecznego dostępu
do usług publicznej opieki
medycznej. Z tym nie
można już dłużej czekać.

Przychodnia i szpitalik na wschodniej Białołęce
� Powstanie pierwszego w dzielnicy szpitala jest już pewne. Rada Warszawy przyznała Białołęce środki finansowe.



W naj bli ższych la tach rzad ka
siat ka ulic na wschod niej Bia ło łę -
ce zo sta nie do gęsz czo na – po -
wsta ną m.in. no we dro gi, któ ry mi
bę dą mo gły kur so wać au to bu sy.
Po ostat nim gło so wa niu Ra dy
War sza wa li sta in we sty cji dro go -
wych przy go to wy wa nych w dziel -
ni cy wzro sła do trzy na stu.

Naj dro ższa i praw do po dob nie
naj wa żniej sza bę dzie uli ca Siecz -
na, któ ra po łą czy Głę boc ką z no -
wą, bu do wa ną przez pry wat ne go
in we sto ra uli cą na gra ni cy z Mar -
ka mi. Pro jekt i bu do wa bę dzie
kosz to wać 8,5 mln zł.

– W obo wią zu ją cym pla nie
miej sco wym Siecz na jest naj wa -
żniej szą dro gą w re la cji wschód -
-za chód, po mię dzy ul. Le wan dów
a Tra są To ruń ską – pi sał w lip cu
rad ny Wal de mar Ro szak. – Ma
tzw. kla sę L, czy li jest na ty le sze -
ro ka, aby bez pro ble mu po ru sza ły
się po niej na wet naj więk sze au to -
bu sy ko mu ni ka cji pu blicz nej. Bę -
dzie więc grać ro lę głów ne go ko -
ry ta rza ko mu ni ka cyj ne go dla

miesz kań ców osie dli po ło żo nych
na wschód od Głę boc kiej.

Nie mniej istot na bę dzie bu do -
wa (za 2 mln zł) bra ku ją ce go od -
cin ka Da ni szew skiej, dzię ki któ -
re mu mo żli we bę dzie uru cho mie -
nie li nii au to bu so wej łą czą cej Bia -
ło łęc ką z pla no wa nym na rok
2018 szpi ta lem jed ne go dnia
i tram wa ja mi na An no po lu.

Uli ca He ma ra zo sta nie przed łu -
żo na na za chód aż do Bia ło łęc -
kiej, zaś jej skrzy żo wa nie
z Ostródz ką – prze bu do wa ne.
Rów nież tam bę dzie mo żli we uru -
cho mie nie ko mu ni ka cji au to bu so -
wej, ob słu gu ją cej m.in. pla no wa ną
szko łę. We wschod niej czę ści

dziel ni cy po wsta nie ta kże uli ca
Geo me trycz na. Ru sko wy Bród
cze ka prze bu do wa, na to miast Sło -
necz ne go Po ran ka, Wa rzel ni cza
i Zło to kwia tu zy ska ją chod ni ki (ta
ostat nia ta kże la tar nie). W przy -
szłym ro ku roz pocz ną się pra ce
nad prze bu do wą Głę boc kiej
i przed łu że niem Be ren so na
do Ostródz kiej, gdzie po wsta nie
skrzy żo wa nie ze świa tła mi.

Na Kę pie Tar cho miń skiej
w tym szy ku je się bu do wa uli cy
Gla dio li i prze bu do wa Przy rze -
cza, zaś w ro ku 2017 – prze bu do -
wa dróg wo kół pla no wa nej szko ły
wraz z przed łu że niem Alu zyj nej.

(dg)

Sieczna, Daniszewska, Geometryczna…

Są pieniądze na nowe ulice
� Rada Warszawy przyznała środki na budowę nowych dróg na Białołęce. Budowa
jedenastu z nich może zacząć się w tym roku.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Je śli do ło ży my do te go cią głe
zmę cze nie, brak ener gii i po czu -
cie bez rad no ści – war to po my -
śleć o po mo cy. A wciąż – nie ste -
ty  – po ku tu je prze ko na nie, że
psy cho log to to sa mo co psy chia -
tra, a prze cież „nie je stem wa ria -
tem, nie po trze bu ję po mo cy”.
A to błąd! – Mo żna po wie dzieć,
że psy chia tra le czy umysł, a psy -
cho log – du szę. I na wet je śli
zmian w na szym ży ciu nikt nie
prze pro wa dzi za nas, to war to
po pro sić o po moc ko goś, kto
wska że kie ru nek – mó wi psy cho -
log Bar ba ra Dwo ra kow ska.
– Przy cho dzą do mnie ro dzi ce,
któ rzy nie po tra fią już do trzeć
do swo ich na sto let nich dzie ci.
Na sto lat ko wie za my ka ją się
w so bie, nie chcą się uczyć. Po -
ma gam ma łżon kom, któ rzy
z bie giem lat prze sta li zwra cać
na sie bie uwa gę, a ta kże sfru stro -
wa nym pra cow ni kom – ma łych

i więk szych firm, któ rym zła at -
mos fe ra w pra cy lub na pię te sto -
sun ki z prze ło żo nym od bi ja ją się
na zdro wiu. Do skwie ra ją im bó le
gło wy, ple ców, bez sen ność – mó -
wi. – Po ma gam zna leźć źró dło
pro ble mów i no wo bu do wać ra -
dość ży cia. Uczę jak się po ro zu -
mieć, jak roz ma wiać, jak sku -
tecz nie sta wiać gra ni ce i eg ze -
kwo wać swo je pra wa – do da je.

Gdy czujesz, że już nie dajesz
rady, zdecyduj się

na konsultację psychologiczną,
która pomoże ci wydostać się

z psychicznego „dołka”.
Zapisy: 501–505–698.

Kiedy warto pójść
do psychologa?
� Pierwszą oznaką, że w naszym życiu dzieje się coś
niepokojącego, jest ciągła irytacja. Byle drobiazg
potrafi wyprowadzić z równowagi, na nerwach grają
nam zarówno bliscy jak i przypadkowi ludzie.

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
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Na Bia ło łę ce jest oko ło 60
obiek tów ar chi tek tu ry drew nia -
nej. Nie któ re na praw dę wiel kiej
uro dy. Nie ste ty, aby je obej rzeć
trze ba się spie szyć. Wie le z bia ło -
łęc kich „drew nia ków” jest w bar -
dzo złym sta nie. Nie wia do mo,
czy uda się je oca lić. Wie lu się nie

uda ło. Bez pow rot nie znisz czo ne
zo sta ło choć by ca łe osie dle drew -
nia nych do mów na An no po lu.

Świ der ma je ra z Flet nio wej 2
z pew no ścią war to ura to wać
przed znisz cze niem i za po mnie -
niem. To świ der ma jer czy stej wo dy,
wy jąt ko wy w tych oko li cach. Mógł -
by wpi sać się ide al nie w drew nia ną

za bu do wę „li nii otwoc kiej” – ma łej
oj czy zny cha rak te ry stycz nych do -
mów z prze szklo ny mi we ran da mi,
wie życz ka mi, wy ci na ny mi w drew -
nie de ko ra cja mi i fi ku śny mi ażu ro -
wy mi zdo bie nia mi. Styl ten stwo -
rzył zna ny ar ty sta ilu stra tor Mi chał
An driol li, łą cząc styl ty rol ski z ar -
chi tek tu rą ro syj skiej wsi.

Per ła do roz biór ki
W oko li cach Bia ło łę ki do my

w tym sty lu są praw dzi wą rzad ko -
ścią. Świ der ma jer przy uli cy Flet nio -
wej zo stał naj praw do po dob niej zbu -
do wa ny na po cząt ku XX w., a je go
pierw szą wła ści ciel ką by ła po cho -
dzą ca z Ro sji Na ta lia Sa pie rzyń -
ska-Śmier nic ka. Po woj nie zo stał jej
ode bra ny i od da ny pod kwa te ru nek.
W 1991 r. nie ru cho mość ku pi ła jed -
na z miesz ka ją cych w do mu ro dzin.

Pe reł kę, któ ra mo gła by być
ozdo bą dziel ni cy, po raz pierw szy
chcia no ro ze brać już pod ko niec
lat 80. Ze zro bio nej wte dy eks -
per ty zy wy ni ka, że dom jest

w bar dzo złym sta nie i nie na da je
się do miesz ka nia. Od tam tej po -
ry sy tu acja jesz cze się po gor szy ła.
Gdy wszy scy lo ka to rzy się wy pro -
wa dzi li, no wy wła ści ciel był zde cy -
do wa ny zbu rzyć dom. Na szczę -
ście do te go nie do szło. Za by tek
po sta no wi li ura to wać spo łecz ni cy
z Bia ło łę ki na cze le z Bar tło mie -
jem Włod kow skim.

Sta ra nia trwa ją już od ośmiu
lat. Wła ści cie la na re mont nie
stać. Chęt nie sprze dał by go dziel -
ni cy, al bo od dał w za mian
za dział kę za stęp czą.

By ły bur mistrz Ja cek Ka znow ski
nie chciał się na ta kie roz wią za nie
zgo dzić, tłu ma cząc się zbyt wy so ki -
mi kosz ta mi. Ar gu men to wał, że
na ra to wa nie za byt ku jest już
za póź no wbrew opi nii mu ze al ni -
ków do wo dzą cych, że ra to wa no już
do my w znacz nie gor szym sta nie.
Ko lej ne wła dze też ja koś nie do szły
do po ro zu mie nia w spra wie wy ku -
pie nia świ der ma je ra od wła ści cie la.
A dom wciąż nisz cze je, a sam tyl ko
wpis do re je stru za byt ków na pew no
go nie ura tu je. – Mam na dzie ję, że
uda się jed nak do pro wa dzić do ugo -

dy wła ści cie la z mia stem. Utra ta ta -
kie go za byt ku by ła by grze chem
– mó wi Bar tło miej Włod kow ski.

Oca lić od za po mnie nia
Swo ją dro gą pro jekt ra to wa nia

świ der ma je ra na Flet nio wej zo stał
zło żo ny do bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go. Za kła da wy ko na nie peł nej
in wen ta ry za cji pię ciu rzu tów bu -
dyn ku me to dą ska no wa nia la se ro -
we go, or to fo to gra fię ele wa cji ze -
wnętrz nych, przy go to wa nie mo de -
lu po wierzch nio we go do dru -
ku 3D ele wa cji ze wnętrz nych oraz
trój wy mia ro wy druk mo de lu.

Ce lem pro jek tu ma być przy go to -
wa nie peł nej do ku men ta cji cen ne -
go świ der ma je ra, któ ra w nie da le -
kiej przy szło ści mo gła by uła twić wy -
ko na nie grun tow nych prac kon ser -
wa tor skich i za bez pie cza ją cych
przed dal szą je go de wa sta cją. Cel
szczyt ny, ale nie ta ni, osza co wa ny
na 50 tys. zł. Py ta nie też, czy nie
spóź nio ny. Sta ra nia o ura to wa nie
cen ne go za byt ku wciąż koń czą się
fia skiem, tym cza sem to bo daj ostat -
ni mo ment na ra tu nek. Je śli szyb ko
nie po dej mie się dzia łań bar dziej
zde cy do wa nych niż sa ma tyl ko in -
wen ta ry za cja, to świ der ma jer
po pro stu ru nie, a na pa miąt kę zo -
sta ną zdję cia i mo del 3D. Czy na -
praw dę tak się mu si stać? (wk)

Białołęcki świdermajer w ruinie. Ratujmy póki czas!
� Przy ulicy Fletniowej stoi drewniany dom. Typowy świdermajer, rzadko w tych okolicach spotykany. Niszczeje
od wielu lat. To ostatnia chwila, by go ocalić.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Mam nadzieję,
że uda się jednak
doprowadzić do ugody
właściciela z miastem.
Utrata takiego zabytku
byłaby grzechem – mówi
Bartłomiej Włodkowski.



Choć by za czy na jąc od na pra wy
już ist nie ją cej in fra struk tu ry.
Nad Ka na łem Że rań skim w po bli -
żu osie dla Mia stecz ko Re ga ty znaj -
du je się przy stań ka ja ko wa wy bu -
do wa na przez Dom De ve lop ment.
Pod nisz czo na, zde wa sto wa na. Do -
ma ga się grun tow nej re no wa cji.
Jest bar dzo po pu lar nym miej scem,
któ re od wie dza ją za rów no ka ja ka -
rze na tra sie jak i ci, któ rzy chcą
roz po cząć pły wa nie. Z bo ku jest
przy go to wa na po chyl nia do opusz -
cze nia ka ja ków na wo dę. Ty le że
stan obec ny przy sta ni wła ści wie
unie mo żli wia jej eks plo ata cję.

A brak te go ty pu obiek tów to mar -
no wa nie po ten cja łu Ka na łu Że rań -
skie go ja ko tu ry stycz nej atrak cji
i miej sca wy po czyn ku.

Zmar no wa ny po ten cjał
Miesz kań cy Mia stecz ka Re ga ty

chcie li by, aby ca ły te ren po ło żo ny
w bez po śred nim są siedz twie ich
osie dla stał się prze strze nią umo -
żli wia ją cą re kre ację i tu ry sty kę
wod ną zgod nie z pier wot ny mi za -
ło że nia mi. Pro po no wa li si łow nię
ple ne ro wą, więk szą licz bę ła wek
oraz ta bli ce in for ma cyj ne o hi sto -
rii Ka na łu Że rań skie go. Za rząd cą

przy sta ni oraz te re nów, na któ -
rych miał by po wstać ewen tu al ny
kom pleks spor to wo – re kre acyj -
ny, jest Re gio nal ny Za rząd Go -
spo dar ki Wod nej w War sza wie.
A ten na ra zie nie pla nu je re no -
wa cji przy sta ni ani za go spo da ro -
wa nia te re nu po mię dzy Ka na łem
Że rań skim a osie dlem. Po in ter -
pe la cji rad nej Agniesz ki Bo row -
skiej ra tusz na Bia ło łę ce wy sto so -
wał jed nak do RZGW po now ne
za py ta nie w spra wie mo żli wo ści
re mon tu przy sta ni i za go spo da ro -
wa nia jej oko lic. Czy coś z te go
wyj dzie?

– Dla mnie kwe stia tu ry sty ki
na Ka na le Że rań skim jest bar dzo
wa żna. To fa scy nu ją ce miej sce
– przy rod ni czo, re kre acyj nie i hi -
sto rycz nie. To trze ba wy ko rzy stać
– mó wi rad na Agniesz ka Bo row -
ska – Po trzeb ny jest plan kom plek -
so we go za go spo da ro wa nia ka na łu.
Wciąż nie spre cy zo wa ne są pla ny
wzglę dem te go te re nu po bu do wie
ga zo cią gu. Kil ka la ta te mu de we lo -
per miał po mysł na za go spo da ro -
wa nie na brze ża, przy zgo dzie
RZGW zo sta ła wy ko na na przy -
stań. Miesz kań cy mó wią, że się
spraw dzi ła. De we lo per – że za in te -
re so wa nie by ło ni kłe i zli kwi do wał
atrak cję. RZGW ze swo jej stro ny
nic tam nie pla nu je, ale jak za pew -
nia rzecz nik wciąż jest otwar ty
na pro po zy cje współ pra cy.

Przy stań na Dłu go rzecz nej?
Wszyst ko wska zu je jed nak

na to, że mi ło śni cy ka ja ków ma ją
szan sę zna leźć swo ją no wą ba zę
na Bia ło łę ce – na pla no wa nym te -
re nie re kre acyj no spor to wym
przy ul. Dłu go rzecz nej. Pod czas
mar co wej se sji ra dy mia sta wła -

dze War sza wy przy zna ły dziel ni -
cy 600 tys. zł na ten cel. To jest te -
ren ad mi ni stro wa ny przez
RZGW, dziel ni ca chce go wy dzie -
rża wić na 10 lat. na po wierzch ni
jed ne go hek ta ra pla no wa ny jest
tam te ren re kre acyj ny, w któ rym
głów ną ro lę bę dzie peł ni ło wie lo -
funk cyj ne bo isko spor to we z mo -
żli wo ścią gry w pił kę no żną i ko -
szy ków kę, na wierzch nia bę dzie
z tra wy syn te tycz nej. Do dat ko wo
pla nu je się ław ki, ko sze, plac za -
baw dla dzie ci i si łow nia ple ne ro -
wa. Te ren bę dzie nie ogro dzo ny,
do dys po zy cji miesz kań ców zo sta -
nie usta wio na to a le ta. Agniesz ka
Bo row ska za pro po no wa ła, aby
w pro jek cie zo sta ły ta kże uję te
po mo sty ka ja ko we oraz by
– w mia rę mo żli wo ści – na te re nie
utwo rzyć ba zę spor to wą, szat nię,
wy po ży czal nię ka ja ków i ro we rów
wod nych. Je śli pro jekt zmie ści się
w pla no wa nych kosz tach – znaj -
dzie się też coś dla mi ło śni ków
spor tów wod nych. Oby. Bo po -
ten cjał Ka na łu Że rań skie go na -
praw dę grzech mar no wać.

(wk)

Nie ste ty uzdol nie nia te czę -
sto nie są roz wi ja ne i sty mu -
lo wa ne w od po wied ni spo sób,
jak rów nież zła ja kość edu ka -
cji ma te ma tycz nej dla roz wo -
ju umy sło we go dzie ci mo że
przy nieść szko dy, dla te go
licz ba dzie ci ma ją cych pro -
ble my z ma te ma ty ką cią gle
ro śnie. 

Ba da nia po twier dza ją, że
kło po ty z ma te ma ty ką za czy -
na ją się już na szcze blu edu -
ka cji klas I -III, dla te go
Przed szko le Aka de ro przy bli -
ża dzie ciom świat dzia łań
i zna ków ma te ma tycz nych
w opar ciu o me to dy uzna nych
au to rów w edu ka cji przed -
szkol nej i wcze snosz kol nej. 

Najlepsze metody
Wy bra ne me to dy w Przed -

szko lu Aka de ro są obec nie
naj lep szy mi me to da mi w Pol -
sce prze ka zu ją ce w od po -
wied ni spo sób wie dzę do osią -
gnię cia suk ce sów w edu ka cji
ma te ma tycz nej w wie ku
szkol nym.

Przed szko le Aka de ro kła -
dzie na cisk na na ucza nie ma -
te ma ty ki już w naj młod szych
gru pach wie ko wych, po nie -
waż w wie ku przed szkol nym
dzie ci ma ją opty mal ną wra -
żli wość na roz wi ja nie spraw -
no ści in te lek tu al nych, któ re
są an ga żo wa ne w na by wa nie
wia do mo ści i umie jęt no ści
ma te ma tycz nych. Po nad to

w Aka de ro pod czas za baw
i gier ma te ma tycz nych dzie ci
kształ tu ją od por ność emo cjo -
nal ną oraz zdol ność do po -
dej mo wa nia wy sił ku umy sło -
we go, a co za tym idzie dzie -
ci 6-let nie bar dzo do brze od -
naj du ją się w kla sie I, gdzie
mu szą zdać się na wy si łek in -
te lek tu al ny pod czas sy tu acji
stre so wych.

Dzię ki me to dom sto so wa -
nym w Przed szko lu Aka de ro
dzie ci osią ga ją od po wied nie
kom pe ten cje w za kre sie edu -
ka cji ma te ma tycz nej do osią -
gnię cia suk ce su w szko le.

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

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

DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  uucczzyyćć
mmaatteemmaattyykkii  jjuużż  ww  pprrzzeeddsszzkkoolluu
�Wię cej niż po ło wa pol skich dzie ci wy ka zu je się uzdol nie nia mi ma te ma -
tycz ny mi już w przed szko lu, a co czwar te dziec ko jest wy bit nie uzdolnione. 
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Kajakiem z Miasteczka Regaty: podejście drugie
� Potencjał turystyczny i rekreacyjny Kanału Żerańskiego wciąż jest wykorzystywany w znikomym stopniu. Jak można to zmienić?

źródło: Facebook/M
iasteczko R

egaty



To je den z naj mniej ty po wych
pla ców re kre acyj nych w War sza -
wie, mie ści się przy Ru sko wym
Bro dzie. Wszyst ko przez je go są -
siedz two – kie dyś ist niał tu cmen -
tarz lu te rań ski. W 2012 ro ku ze -
bra no na grob ki, któ re nisz cza ły
po ro śnię te krza ka mi i stwo rzo no
z nich la pi da rium. Efek tem jest
ewe ne ment w ska li War sza wy:
plac za baw na zna czo ny hi sto rią.

Sam park zo stał otwar ty pod ko -
niec 2010 ro ku, po na le ga niach
miesz kań ców, któ rym bra ko wa ło
ta kie go miej sca. Przez te sześć lat
Bo cia ni Za ką tek (tę na zwę nada -
no par ko wi po kon kur sie prze -
pro wa dzo nym wśród uczniów bia -
ło łęc kiej SP 31 w 2012 ro ku) moc -
no się zmie nił – oprócz huś ta wek
i ska te par ku, któ re sta nę ły tu
na sa mym po cząt ku, przy by ło bo -

isko, no we za baw ki dla naj młod -
szych i urzą dze nia po zwa la ją ce
na wspi nacz kę.

Jed na z ini cja to rek po wsta nia
pla cu za baw, Agniesz ka Bo row -
ska, uwa ża że mo żna go jesz cze
bar dziej uatrak cyj nić. – Miesz -
kań cy ma rzą o ani ma cji Bo cia nie -
go Za kąt ka i zro bie niem im pre zy
cha rak te ry stycz nej dla te go miej -
sca. Wśród pro po zy cji są ro dzin -

ne gry miej skie, wspól ne za ję cia
z zum by, tur nie je po dwór ko wych
dru żyn pił kar skich, za wo dy te ni sa
sto ło we go, ki no ple ne ro we… Być
mo że jesz cze w tym ro ku od bę -
dzie się Dzień Bo cia nie go Za kąt -
ka, pod czas któ re go te ma rze nia
się zre ali zu ją? Dla mnie prio ry te -
tem jest ak ty wi za cja par ku, aby
two rzy ły się spo łecz no ści i gru py
je go użyt kow ni ków.

Ty le o pla nach. A cze go Za kąt -
ko wi bra ku je? – Bu dyn ku, któ ry
jest uję ty w pla nie za go spo da ro -
wa nia par ku – do ani ma cji te re -
nu, tak aby by ło miej sce do prze -
bra nia się dla osób ko rzy sta ją cych
z bo iska, wy pi cia ka wy, ani ma cji
spo łecz nych – mó wi Agniesz ka
Bo row ska. – Zwró cił się do mnie
miesz ka niec, zna ny świa to wy ar -
chi tekt, któ ry chciał by nie od płat -
nie zro bić pro jekt te go bu dyn ku.
Jest są sia dem, po wie dział: to
miej sce za słu gu je na pięk ny pro -
jekt. Dru ga spra wa – na te re nie
ma być fi gur ka Bo cia na Kajt ka.
W pla nach. Pod fi gur ką za ko pie -
my skrzy nię, a w niej li sty dzie ci,
mło dzie ży – kim bę dę za 20–30
lat. Po tem otwo rzy my, po 20–30
la tach. Niech o miej sce two rzy
wię zi. Tak się bu du je to żsa mość.

Je śli chce cie, mo że cie wska zać
wła sne „po zy tyw ne” miej sca na
Bia ło łę ce. Po ka żmy, że to nie tyl -
ko za kor ko wa ne uli ce i wiel ka sy -
pial nia. Co pro po nu je cie?

(wt)
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Białołęka. Pozytywnie!

Czym może pochwalić się Białołęka? Nominujemy Bociani Zakątek
� „Białołęka. Pozytywnie!” to nowy cykl, w którym pokazujemy miejsca może i oczywiste, za to pełne pozytywnej energii i dobrze rokujące oraz
takie, które mocno wrosły w dzielnicę i kojarzą się jednoznacznie dobrze. Może się przydać „świeżym” mieszkańcom, którzy szukają takich
lokalizacji; może posłużyć jako wskazówka, czym pochwalić się naszym gościom. Dziś kilka słów o Bocianim Zakątku.

Termin: 26.06.2016 – 09.07.2016
Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
ul. Dziatwy 6,  03-109 Warszawa 

KONTAKT  I  REZERWACJA:
monika.niedzwiedzka@sto2.pl ;  tel.783-296-353

Zakwaterowanie:
OŚRODEK POSEJDON w Krynicy Morskiej. www.posejdon.mierzeja.com
Ośrodek oferuje pokoje typu studio 2+2, 2+3, wszystkie z łazienkami.

Wykwalifikowana kadra ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO
kierownik MONIKA NIEDŹWIEDZKA    
wychowawcy BOŻENA MICHALAK, ANNA TUREK, DOROTA ZIELIŃSKA 

W cenie kolonii znajdują się:
• zakwaterowanie, wyżywienie
• opieka wychowawców, opieka medyczna 

i ratownik
• transport autokarem, ubezpieczenie NNW
• atrakcje przewidziane programem

Bogaty program:
• Warsztaty z Akademią Bursztynu oraz gra terenowa z wykrywaczem metalu
• Warsztaty garncarskie
• Krynica Morska –nauka gry w mini golfa, zabawy w Bajkolandii, przełamywanie strachu 

w parku linowym
• Piracka Zatoka – paintball, zajęcia survivalowe, spotkanie z najstraszniejszymi 

pirackimi bohaterami
• Stegna – wizyta w kręgielni
• Trójmiasto -  oceanarium gdyńskie, starówka,

statek „Dar Pomorza”, sopockie molo 
• Elbląg – Nowa Holandia
• dyskoteki, karaoke, chrzest kolonijny, 

gra terenowa, turniej gry w siatkowodę
• ognisko, wieczory tematyczne, pokaz mody, relaks na plaży :)

Cena 1950 zł
WAKACJE SĄ OD TEGO, ABY BAWIĆ SIĘ NA CAŁEGO!!!

KOLONIA „ODKRYWCY MIERZEI WIŚLANEJ”

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



„Oże nek” to po nad cza so wa ko -
me dia Ni ko ła ja Go go la. W po -
cząt ko wym za ło że niu mia ła przed -
sta wiać hi sto rię urzęd ni ka pań -
stwo we go, któ ry tak bar dzo pra -
gnął uzna nia ze stro ny oto cze nia
i prze ło żo nych, że do pro wa dzi ło
go to na skraj obłę du. Sa ty rycz ny
ob raz wy szy dza ją cy ofi cjal ność
na po kaz i kon wen cjo na lizm
urzęd ni cze go pół świat ka w car -
skiej Ro sji nie miał jed nak naj -
mniej szych szans na uzy ska nie ak -
cep ta cji ze stro ny cen zu ry. Go gol
zmie nił więc fa bu łę utwo ru.
W swo im dzie le wpro wa dził te ma -
ty kę po zor nie zwią za ną wy łącz nie
z pry wat nym ży ciem fik cyj nych bo -
ha te rów – zwy kłych, prze cięt nych
oby wa te li ro syj skich – pod któ rej
po wierzch nią ukrył nie zwy kle
ostrą sa ty rę oby cza jo wą.

Głów na bo ha ter ka sztu ki Aga -
fia Ti cho now na za na mo wą swat -
ki po sta na wia do brze wy dać się
za mąż. Pra gnąc po pra wić swo ją
po zy cję spo łecz ną, ma rzy o przed -
sta wi cie lu wy ższej sfe ry. Przez sa -
lon Aga fii prze wi nie się ca ły ko -
ro wód kan dy da tów do rę ki. Fi zjo -
no mia, ma nie ry i cha rak ter absz -
ty fi kan tów po zo sta wia ją jed nak
wie le do ży cze nia, a za mą żpój ście
uka za ne jest ra czej ja ko zwy kła
trans ak cja han dlo wa. Oby cza jo wa

sa ty ra mi strzow skie go pió ra Go -
go la w wy da niu Ze spo łu Te -
atru 13 – po da na jest z roz ma -
chem in sce ni za cyj nym i bra wu ro -
wym ak tor stwem.

Sztu kę bę dzie mo żna obej rzeć
na de skach Bia ło łęc kie go Ośrod -
ka Kul tu ry 2 kwiet nia o go dzi -
nie 19:00.

(ms)

Satyra w teatrze na Białołęce
� Jak wybrać kawalera? Na to pytanie stara się odpowiedzieć bohaterka komedii
Nikołaja Gogola pt. „Ożenek”. Przej jej salon przewijają się prawdziwe tłumy kandydatów.
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Do koń ca ubie głe go ro ku na
Mo dliń skiej, na wy so ko ści przej -
ścia au to bu so we go przy przy stan ku
au to bu so wym „Win ni ca”, stał fo to -
ra dar. I stoi na dal, ale jest owi nię ty

czar ną fo lią i nie kon tro lu je już
pręd ko ści ja dą cych po jaz dów.

– Po miar prze pro wa dzo ny 13
mar ca wy ka zał, że do zwo lo nej
pręd ko ści (któ ra jest tu pod nie sio -
na do 60 km/h) prze strze ga ło tyl -
ko 15% po jaz dów – po da je ZDM.

Prze cięt ny kie row ca prze kra cza
bez piecz ną pręd kość o 17%, co

siód my – o 33%. Naj szyb ciej ja dą -
cy te go dnia sa mo chód po ru szał
się z pręd ko ścią 158 km/h.

– Ja kie by ły by szan se, że za trzy -
ma się przed prze cho dzą cym pie -
szym? – py ta ją dro go wcy.

Od po cząt ku ro ku trwa ły roz -
mo wy na te mat prze ka za nia nie -
któ rych war szaw skich fo to ra da -
rów Głów ne mu In spek to ra to wi
Trans por tu Dro go we go. Głów ną
prze szko dzą są wy so kie kosz ty
prze pro gra mo wa nia urzą dzeń
– nie zbęd ne go, bo straż miej ska
i GITD uży wa ją in ne go sys te mu.
Wczo raj ra dio RMF FM po da ło,
że roz mo wy zo sta ło ze rwa ne.

– Ani w War sza wie, ani w in -
nych mia stach w Pol sce ITD nie
przej mie sa mo rzą do wych fo to ra -
da rów. Nie ma na to pie nię dzy.
– po wie dział w roz mo wie z dzien -
ni ka rza mi sta cji mi ni ster in fra -
struk tu ry An drzej Adam czyk.

(dg)

Fotoradaru nie ma, kierowcy pędzą
� Szanse na włączenie fotoradaru stojącego na Modlińskiej
spadły niemal do zera. Tymczasem 85% kierowców
jadących tą ulicą nie przestrzega ograniczeń prędkości.

Przeciętny
kierowca przekracza
bezpieczną prędkość
o 17%, co siódmy
– o 33%. Najszybciej
jadący tego dnia
samochód poruszał się
z prędkością 158 km/h.

źródło: F
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Wilk to zwie rzę te ry to rial ne.
No we te re ny zdo by wa, gdy bra ku -
je mu po ży wie nia – wte dy zwie -
rzę ta ru sza ją w po szu ki wa niu ob -
sza ru, gdzie mo gą za pew nić so bie
wa run ki by to wa nia. Po je dyn cze
osob ni ki, któ rych śla dy byt no ści
za uwa żo no na pół noc od War sza -
wy, przy by ły tam praw do po dob -
nie z Kam pi no su. Czy do trą też
do War sza wy?

– Nie za ob ser wo wa no na te re -
nie War sza wy do tej po ry wil ków
– mó wi An dże li ka Gac kow ska
z La sów Miej skich. – Bio rąc
pod uwa gę ich tryb ży cia i li czeb -
ność, jest ma ło praw do po dob ne,
że za czną szu kać no wych te ry to -
riów i ma so wo bę dą mi gro wać
z Pusz czy Kam pi no skiej – po pro -
stu tam tej sze te ry to rium jest dla
nich te raz wy star cza ją ce. Nie
ozna cza to jed nak, że po je dyn cze
osob ni ki nie bę dą się za pusz czać
gdzieś da lej. Wąt pię, by by ły to
też więk sze gru py z Kam pi no su

– mię dzy pusz czą a War sza wą jest
spo ry pas za go spo da ro wa ny przez
lu dzi, a tych wil ki sta ra ją się uni -
kać. Choć mo żli we jest, że po dą -
ża ły wzdłuż Wi sły…

Za tem – wil ków w War sza wie
(po za ty mi w ZOO i gru pą Ro -
ber ta Gaw liń skie go) nie ma i ra -
czej dłu go jesz cze nie bę dzie. Ale
na wet gdy by się po ja wi ły – nie ma
się cze go bać. Więk szym za gro że -
niem jest czło wiek dla wil ka niż
na od wrót. Ty le, że baj ka o Czer -
wo nym Kap tur ku i mro żą ce krew
w ży łach opo wie ści o okru cień -
stwie tych zwie rząt (z Mar szem
Wil ków z „Aka de mii Pa na Klek -
sa” włącz nie!) zro bi ły swo je. Tym -
cza sem w ca łej Pol sce jest rap tem
oko ło ty sią ca wil ków. To po stęp,
bo dzie sięć lat te mu na li czo no ich
o dwie trze cie mniej.

A prze cież wil ki to sym bol po -
tę gi, wol no ści i nie za le żno ści.
Czy żby śmy ba li się tych cech?

(wt)

Wilki coraz bliżej Choszczówki
� W lutym leśnicy z Legionowa i Jabłonny informowali,
że w okolicznych lasach pojawiły się wilki. Czy trafiły też
do stolicy? Z Jabłonny do Choszczówki niedaleko…

W wy re mon to wa nym nie daw no
bu dyn ku przy pla cu Świa to wi da, 1
kwiet nia zo sta nie otwar ta no wa
pla ców ka wspar cia dzien ne go dla
dzie ci ze szkół pod sta wo wych, mło -
dzie ży gim na zjal nej oraz po nad -
gim na zjal nej oraz ich ro dzi ców.

Pla ców ka ma ob jąć wspar -
ciem 30 pod opiecz nych wraz z ro -
dzi ca mi. Bę dą tu pro wa dzo ne roz -
ma ite za ję cia te ra peu tycz ne i pro fi -
lak tycz ne. Dla naj młod szych prze -
wi dzia no za ję cia z ele men ta mi baj -
ko te ra pii, dla star szych edu ka cję
kul tu ral ną, warsz ta ty pla stycz no -

-tech nicz ne, gry i za ba wy ru cho we,
do go te ra pia, co aching i ele men ty
so cjo te ra pii. Zaś dla ro dzi ców lub
opie ku nów szko le nia psy cho edu -
ka cyj ne. Bę dzie tu też dzia łał

punkt kon sul ta cyj ny, gdzie bę dzie
mo żna za się gnąć po ra dy psy cho lo -
gicz nej, czy pe da go gicz nej.

Dzie ci i mło dzież bę dą mia ły
do dys po zy cji par te ro wy lo kal
o po wierzch ni 106 m2, w skład
któ re go wcho dzi du ża sa la do za -
jęć gru po wych, dwa po ko je
do pra cy in dy wi du al nej, za ple cze
sa ni tar ne przy sto so wa ne dla osób
nie peł no spraw nych, szat nia oraz
po kój so cjal ny. Lo kal jest w peł ni
wy po sa żo ny w me ble, a ta kże sta -
no wi ska kom pu te ro we.

Udział we wszyst kich za ję ciach
bę dzie bez płat ny. Pla ców ka bę dzie
otwar ta od po nie dział ku do
czwart ku w go dzi nach 13.00–18.30,
a w piąt ki w godz. 13.00–18.00, na -
to miast w so bo ty i nie dzie le bę dą
or ga ni zo wa ne wy ciecz ki. Ro dzi ce
z pro ble ma mi wy cho waw czy mi
mo gą zgła szać się bez po śred nio
do pla ców ki po jej uru cho mie niu,
bądź już te raz kon tak to wać się
z Wy dzia łem Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych urzę du dziel ni cy.

(wk)

Wsparcie dla dzieci i rodziców
przy placu Światowida
� Żłobek, biblioteka a wkrótce też zajęcia wspomagające dla dzieci i rodziców
z problemami wychowawczymi. Przy Placu Światowida od 1 kwietnia w nowocześnie
wyposażonych pomieszczeniach będą się odbywały zajęcia indywidualne i grupowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. 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!
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W Przed szko lu Te ra peu tycz -
nym „Do bry Start” na Bia ło łę ce
rów nież roz po czął się czas re kru -
ta cji.

Ja kie dzie ci przyj mu ją do swo -
ich pla có wek?

Do bry przed szkol ny start mogą
z na mi roz po cząć dzie ci w wie ku
od 2.5 lat, z za bu rze nia mi ze spek -
trum au ty zmu, z nie peł no spraw -
no ścią sprzę żo ną, a ta kże dzie ci
z ze spo ła mi ge ne tycz ny mi, z nie -
do słu chem czy z nie peł no spraw no -

ścią in te lek tu al ną. U nas nie obo -
wią zu je re jo ni za cja, ma luch mu si
po sia dać je dy nie orze cze nie o po -
trzeb nie kształ ce nia spe cjal ne go,
wy da ne przez wła ści wą po rad nię
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną
– mó wi Mał go rza ta Przy cka, za ło -
ży ciel ka „Do bre go Star tu”. – Zaw -
sze jed nak za chę ca my ro dzi ców,
aby od wie dzi li na szą i kil ka in nych
pla có wek, po roz ma wia li z dy rek -
to rem i te ra peu ta mi, wzię li udział
w za ję ciach otwar tych – za nim po -

dej mą de cy zję o wy bo rze od po -
wied nie go przed szko la.

Na co na le ży zwra cać uwa gę?
– War to prze ana li zo wać, ja kie ro -
dza je te ra pii i re ha bi li ta cji ofe ru je
przed szko le, czy ka dra to lu dzie
z pa sją i spe cja li ści w da nej dzie -
dzi nie? Czy sa le te ra peu tycz ne są
do brze wy po sa żo ne? Oso bi ście,
dla mnie istot ne jest ta kże „wy -
cho dze nie” do świa ta, któ ry na co
dzień ota cza na sze dzie ci z nie -
peł no spraw no ścią, ale czę sto nie

do koń ca je ak cep tu je – mó wi dy -
rek tor ka.

2 kwiet nia – w so bo tę, włą cza -
jąc się w ak cję roz po wszech nia nia
wie dzy na te mat au ty zmu, przed -
szko le or ga ni zu je bez płat ne kon -
sul ta cje ró żnych spe cja li stów: psy -
cho lo ga, pe da go ga i fi zjo te ra peu -

ty. Wy star czy za dzwo nić i wcze -
śniej się umó wić.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”,

ul. Internetowa 33
i ul. Okrągła 48.

www.przedszkole-dobrystart.pl,
tel. 532–429–355

Rekrutacja do przedszkoli
dla dzieci niepełnosprawnych
� W Warszawie trwa czas rekrutacji do przedszkoli. Prawdopodobnie dla wielu
trzylatków zabraknie miejsc w stołecznych placówkach. A jak wygląda sytuacja
dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców, którzy poszukują dla swoich pociech
odpowiedniego przedszkola?



Wszyst ko za spra wą pro gra mu
„WF z kla są”, re ali zo wa ne go
w szko le. Ucznio wie – i ich ro dzi ny
– mie li tyl ko re je stro wać dy stan se,
ja kie po ko nu ją na ro we rach.
Do ak cji do łą czy li też pra cow ni cy
szko ły – w efek cie w cza sie trwa nia
ak cji re kor do we kla sy po ko na ły
po nad trzy ty sią ce ki lo me trów.

A za czę ło się od… pro ble mów.
Ro dzi ce uczniów sy gna li zo wa li
kło po ty po ciech przy eg za mi nach

na kar tę ro we ro wą. Szko ła po sta -
no wi ła po móc – i ogło si ła kon -
kurs. Na po cząt ku nie by ło na wet
na gród – te zgro ma dzo no do pie -
ro po ogło sze niu ca łej ak cji dzię ki
spon so rom i urzę dom oraz wy jąt -
ko wej po mo cy ro dzi ców. Ka żdy
uczeń, któ ry brał udział w ry wa li -
za cji (czy li w prak ty ce ka żdy
uczeń szko ły, a jest ich po nad ty -
siąc!) otrzy mał pa miąt ko wy dro -
biazg, zaś szko ła ku pi ła ze środ -

ków od dar czyń ców prze no śne
mia stecz ko ru chu dro go we go.

Tak by ło przed ro kiem. Te raz
szko ła chce po wtó rzyć ten suk ces
i ru sza z ko lej ną edy cją za ba wy.
Kto sta nie w szran ki z re kor dzi -
sta mi? Czy uda im się po bić swój
wła sny re kord? – W tym ro ku
chce my też za an ga żo wać ro dzi ców
uczniów – wcze śniej na li cza ne by -
ły tyl ko ki lo me try po ko na ne przez
dzie ci – mó wi dy rek tor szko ły Syl -

we ster Ko li bab ski. – W kon kur sie
bę dą też brać udział na si pra cow -
ni cy. Ma my przy go to wa ne na gro -

dy dla naj lep szych klas oraz in dy -
wi du al ne, szu ka my jesz cze spon -
so rów, któ rzy ufun do wa li by na -
gro dy dla do ro słych…

W tym ro ku na krę ca nie ki lo me -
trów po trwa od 4 kwiet nia do 5
czerw ca. – A pod czas do rocz ne go
pik ni ku 11 czerw ca chce my pod -

su mo wać te go rocz ną edy cję i wrę -
czyć na gro dy naj lep szym.

Ale nie tyl ko o re kor dy i na gro dy
cho dzi. Dzię ki kon kur so wi w szko -
le nie ma pro ble mu zwol nień z WF,
ucznio wie po pra wi li wy ni ki eg za mi -
nów na kar tę ro we ro wą. – Przez tę
ry wa li za cję pod no si my zna jo mość
prze pi sów ru chu dro go we go wśród
uczniów i ich ro dzin, za ba wa jest
też ele men tem in te gra cyj nym nie
tyl ko dla uczest ni ków – mó wi dy -
rek tor Ko li bab ski.

Uczyć ba wiąc? Jak naj bar dziej.
A przy oka zji po pra wiać kon dy cję
mło de go po ko le nia. I to chy ba
naj wa żniej sze efek ty ca łej ak cji,
któ rą dy rek cja chce za ra żać in -
nych. – Na sza szko ła no si imię
Paw ła Ed mun da Strze lec kie go.
Są czte ry szko ły w Pol sce, któ re
ma ją te go pa tro na. Po nie waż są
to na sze pla ców ki part ner skie,
chce my w ko lej nych la tach włą -
czyć je do ry wa li za cji.

Je śli chcesz wspo móc mło dych
cy kli stów – zgłoś się do SP 154.
War to wspo móc tych, któ rym się
chce!

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Szkoła na Leśnej Polanki bije rekord: w dwa miesiące dookoła Ziemi
� Obwód kuli ziemskiej wzdłuż równika to nieco ponad 40 tysięcy kilometrów. Uczniowie SP 154 przy Leśnej Polanki w ciągu dwóch miesięcy
ubiegłego roku „wykręcili” na rowerach o dziesięć tysięcy kilometrów więcej.

Dzięki
konkursowi w szkole nie
ma problemu zwolnień
z WF, uczniowie poprawili
wyniki egzaminów
na kartę rowerową.
– Przez tę rywalizację
podnosimy znajomość
przepisów ruchu
drogowego wśród
uczniów i ich rodzin,
zabawa jest też
elementem
integracyjnym nie tylko
dla uczestników – mówi
dyrektor Kolibabski.

Wbrew po zo rom du żo ła twiej szy
w ob słu dze jest grill ga zo wy. Tem -

pe ra tu rę pie cze nia re gu lu je my
wiel ko ścią pło mie nia – jak w ku -

chen kach ga zo wych. Po nad to
w przy pad ku jed no cze sne go gril lo -
wa nia kil ku ró żnych po traw wy ma -
ga ją cych ró żnych tem pe ra tur,
na gril lu ga zo wym – któ ry za zwy -
czaj ma co naj mniej dwa pal ni ki
– mo że my nad jed nym pal ni kiem
zro bić stek, wy ma ga ją cy wy so kiej
tem pe ra tu ry, zaś nad dru gim w tym
sa mym cza sie mo że my np. pod -
grzać nie co osty głą już kar ków kę
czy kieł ba skę. „Wę glów ka” wy ma ga
du żych umie jęt no ści ku char skich,
trud no uzy skać żą da na tem pe ra tu -
rę, któ ra nie za wsze po win na być
wy so ka. Po nad to do sy py wa nie wę -
gla w trak cie gril lo wa nia jest dosyć
kło po tliwe.

Grill ga zo wy jest trud niej szy
w utrzy ma niu czy sto ści – wę glów kę
wy star czy oczy ścić z po pio łu i wy -
szo ro wać ruszt, w przy pad ku ga zo -
we go trze ba po stę po wać jak z ku -

chen ką. Je śli nie lu bisz ta kiej pra cy
– wy bierz wę giel. Z ko lei w utrzy -
ma niu tań szy jest – wbrew po zo -
rom – grill na gaz. Wę giel po tra fi
dwu krot nie prze kro czyć kosz ty ga -
zu, szcze gól nie że mu si się wy pa lić
w ca ło ści, a w przy pad ku „ga zów -
ki” wy star czy za krę cić ku rek.

A co wy trzy ma dłu żej? Z pew -
no ścią gril le wę glo we zu ży wa ją się
szyb ciej – za zwy czaj w wy ni ku

prze pa le nia spodu pa le ni ska. Na -
to miast trze ba pa mię tać, że wy -
znacz ni kiem ży wot no ści ka żde go
urzą dze nia jest ja kość ma te ria łów
i gwa ran cja ja ką da je pro du cent.
W tej chwi li są już na ryn ku gril le
za rów no wę glo we jak i ga zo we na -
wet z do ży wot nią li mi to wa ną gwa -
ran cją. Do kład ne in for ma cje po -
win ni śmy uzy skać od sprze daw cy.

Da riusz Uhryn

Grill gazowy czy węglowy – wiosenne
rozterki prawdziwego mężczyzny
� Każdy prawdziwy mężczyzna staje w końcu w obliczu
sytuacji, gdy musi wrzucić mięso na ruszt. I tu rodzi się
pytanie: grill gazowy czy węglowy? Producenci
i dystrybutorzy grilli prześcigają się w wyliczaniu wad
i zalet obydwu rozwiązań. Spróbujmy obalić mity
i ustalić, które rozwiązanie jest właśnie dla nas.

„Gazówka” z serii PrestigePRO – grill gazowy to przede
wszystkim róznorodność potraw



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw – Wólka Radzymińska 109 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

·Kobiałka/Tęczowa 673 mkw, cena 170 tys. VIVA
INVEST 501 – 541-085

·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 MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię bezpośrednio małą działkę budowlaną tel.
607-186-900

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

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

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

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

·Sprzątanie mycie, tel. 571-398-521

UUddrraażżnniiaanniiee  KKaannaalliizzaaccjjii  tteell..  778811--226666--885544

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

OGŁOSZENIA DROBNE 

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

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

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

FINANSE
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 668 – 681-911

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

DAM PRACĘ
·Elektromontera, pomocnika tel: 721-473-080
instalacje mieszkaniowe

·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po
20-tej

·Szkoła Podstawowa nr 257 w Warszawie, ul.
Podróżnicza 11 ZATRUDNI kontrolera ruchu
drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych
„STOPEK”. 0,25 etatu (2 godz. dziennie 7.00 –
9.00). Kontakt: 22 811-24-40, e-mail:
sp257@edu.um.warszawa.pl

·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Nowość! www.plikdodruku.pl

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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988
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Fe sti wal O'be eBOK to VI edy -
cja kon kur su dzie cię cych i mło -
dzie żo wych ta len tów wo kal nych.
Uczest ni cy ry wa li zu ją w sze ściu
ka te go riach wie ko wych. Wy stą pią
za rów no so li ści jak i ze spo ły wo -
kal ne oraz wo kal no – ta necz ne.
Kon kur so we utwo ry śpie wa ne bę -
dą po pol sku oraz po an giel sku.
Mło dzież bio rą ca udział w fe sti -
wa lu bę dzie mia ła ta kże mo żli -
wość udzia łu w bez płat nych
warsz ta tach mu zycz nych, pro wa -

dzo nych przez do świad czo nych
na uczy cie li i in struk to rów. Prze -
słu cha nia od by wać się bę dą w sa li
wi do wi sko wej BOK oraz Sce -
nie 64. Przyj mo wa ne są jesz cze
zgło sze nia. Mo żna te go do ko nać
za po śred nic twem stro ny in ter ne -
to wej Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul -
tu ry – www.bok.waw.pl. Tam też
znaj du je się re gu la min kon kur su.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. Vin cen ta van Go gha 1.

(mk)

Masz talent? Zgłoś się
do O'BeeBOKa
� W połowie kwietnia w BOK-u odbędzie się kolejna
edycja Festiwalu O'BeeBOK. Już dzisiaj zapraszamy
na galę finałową, która odbędzie się 17 kwietnia
o godzinie 13.00.

Na sce nie spo ty ka się dwo je bo -
ha te rów: Frank, pro fe sor li te ra tu -
ry, za glą da ją cy zbyt chęt nie
do szkla ne czek z whi sky (bu tel ki
ukry wa za ksią żka mi) i Ri ta, stu -
dent ka uni wer sy te tu otwar te go,
szu ka ją ca w ksią żkach wie dzy
o sen sie ży cia. Ta sztu ka to hi sto ria
ko bie ty i mę żczy zny, któ rych dzie li
nie mal wszyst ko: wy kształ ce nie,
do świad cze nie ży cio we, sta tus spo -
łecz ny i przy zwy cza je nia. Jed nak
ko lej ne wspól ne spo tka nia otwie -
ra ją im zu peł nie no we spoj rze nie
na wie le istot nych spraw: jej

na ota cza ją cą rze czy wi stość, je mu
na swo ją do tych cza so wą eg zy sten -
cję. Czy sko rzy sta ją z tej nie ocze -
ki wa nej szan sy, aby zmie nić swo je
ży cie? Prze ko naj cie się sa mi.

Pre mie ra 8 kwiet nia o go dzi -
nie 20.00. Sce na 64 ul. Po ra jów 3.
Bi le ty w ce nie 10 zł i 8 zł.

Sztu ka wy sta wia na bę dzie
w kwiet niu jesz cze dwu krot nie:10
kwiet nia o godz. 19.00 i 16 kwiet -
nia o godz. 20.00.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. van Go gha 1.

(mk)

Edukacja Rity – premiera
Teatru CoMeta
� Na bokowskiej Scenie 64 w kwietniu wystawiane
będzie przedstawienie pt. „Edukacja Rity”. W kameralnej
sali będzie można obejrzeć arcyzabawną, ale też
dającą do myślenia sztukę Willy'ego Russella.

Re gu la min za miesz czo ny
przy wej ściu do par ku mó wi ja sno
– za bra nia się wpro wa dza nia
zwie rząt na te ren. Za tem spa cer
z psem – na wet na smy czy i w ka -
gań cu – do zwo lo ny nie jest. Ale to
tyl ko teo ria, któ ra, jak wia do mo,
w Pol sce kom plet nie nie po kry wa
się z prak ty ką. Skąd jed nak za pis,
by w ogó le za ka zać zwie rzę tom
wstę pu do Par ku Stru my ko wa?

– Za kaz wpro wa dza nia psów
do par ku przy ul. Stru my ko wej

obo wią zu je prak tycz nie od po -
cząt ku ist nie nia te go te re nu zie lo -
ne go tj. od 2007 r. i zo stał wpro -
wa dzo ny na proś bę miesz kań ców
– twier dzi Ma rze na Gaw kow ska,
rzecz nik urzę du dziel ni cy.
– W par ku ba wią się ma łe dzie ci
i dla te go na je go te re nie nie po -
win ny się znaj do wać psie od cho -
dy. Za kaz zo stał wpro wa dzo ny ta -
kże po to, aby za po biec nisz cze -
niu zie le ni (ko pa nie do łów, de wa -
sta cja ra bat) przez psy. W oko li cy

jest du ży kom pleks le śny, gdzie
mo żna wyjść z psem, nie prze cho -
dząc przez park.

Za py ta li śmy też, kto pil nu je, by
za pi sy re gu la mi nu by ły prze strze -
ga ne. – Je śli są na miej scu na si
pra cow ni cy, to ro bią to wła śnie
oni – mó wi Gaw kow ska. – Je śli
ich nie ma, po win ni to ro bić stra -
żni cy miej scy, a przede wszyst kim
głów ni za in te re so wa ni, czy li
miesz kań cy.

(wt)

Zakaz wstępu zwierząt do Parku Strumykowa
�Wiadomo, że pies musi się wybiegać. I wiadomo, że dobrym miejscem na to może być
park. Tyle, że do parku przy Strumykowej psom jest wstęp wzbroniony. Ale kto tego przestrzega?



Wniosek możesz złożyć w:
Urzędzie Dzielnicy Białołęka

m.st. Warszawy, w Wydziale
Obsługi Mieszkańców
przy ul. Modlińskiej 197,
parter, sala B, w poniedziałki
w godzinach 8.00–18.00 oraz
we wtorki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00–16.00.

w gimnazjach w godzinach
8.00–16.00:

• nr 121 im. Wojciecha
Zawadzkiego ul. Płużnicka 4,
nr 123 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana
Pawła II ul. Strumykowa 21,
nr 124 im. Polski Noblistów
ul. Przytulna 3, nr 164
Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Ostródzka 175, Zespole
Szkół nr 106 ul. van Gogha 1.

w szkołach podstawowych
w godzinach 8.00–16.00:

• nr 110 im. Kazimierza
Jeżewskiego ul. Bohaterów 41,
nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
ul. Leszczynowa 6, nr 231 im.
Gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Juranda ze Spychowa 10,
nr 257 im. Prof. Mariana
Falskiego ul. Podróżnicza 11,
nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
ul. Porajów 3, nr 355 ul.
Ceramiczna 11, nr 356
ul. Głębocka 66, nr 112
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Kownackiej
ul. Zaułek 34, nr 154
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pawła Edmunda
Strzeleckiego ul. Leśnej
Polanki 63/65, nr 342
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Marcina Szancera
(filia) ul. Topolowa 15, nr 344
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstania Warszawskiego
ul. Erazma z Zakroczymia 15,
Zespole Szkół nr 43
ul. Kobiałka 49.

w przedszkolach:
• nr 192 „Wesoły Pędzelek”

ul. Liczydło 3a, nr 414
ul. Hemara8, nr 64 im.
Przyjaciół Kubusia Puchatka ul.
Porajów 3, nr 76 „Warsa i Sawy”
ul. Odkryta 18, z Oddziałami
Integracyjnymi nr 226 „Małego
Europejczyka” ul.
Strumykowa 17, z Oddziałami
Integracyjnymi nr 65
„Tarchominek” ul. Pancera 3.

w żłobkach:
• nr 36 ul. Strumykowa 18
• w filii żłobka nr 36  pl.

Światowida 3 w godz. 8.00–16.00
Wnio ski nie bę dą przyj mo wa ne

w Wy dzia le Spraw Spo łecz nych
i Zdro wia, ul. Mi le nij na 2a.

Uwaga: w wy mie nio nych punk -
tach mo żna też po brać dru ki
w wer sji pa pie ro wej dla osób, któ -
re nie ma ją mo żli wo ści wy peł nie -
nia wnio sku in ter ne to wo.

Wy peł nie nie wnio sku na stro nie:
war sza wa ro dzin na.um.war sza wa.pl
po mo że unik nąć błę dów i za osz -
czę dzi wnio sko daw cy wi zyt w urzę -
dzie i ko niecz no ści po pra wia nia
wnio sku, dla te go za chę ca my do ta -
kiej for my wy peł nia nia wnio sków.

Rodzina 5oo+
na Białołęce


