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To masz Słu żew ski był nie tyl ko
dy rek to rem ośrod ka kul tu ry. Za -
brz mi to pa te tycz nie, ale co raz bar -
dziej do cie ra do mo jej świa do mo ści
prze ko na nie, że stra ci li śmy men to -
ra. Nie mal wszy scy lu dzie, któ rzy
otar li się o BOK – naj pierw ten
przy Mo dliń skiej 197, a póź niej
przy Van Go gha 1 – zo sta wa li
na dłu żej. Wra ca li, choć nie mie li
żad ne go in te re su. Od wie dza li, wpa -
da li, ma ilo wa li, te le fo no wa li. Przy -
cią ga ła roz mo wa. Po pro stu ze Słu -
żew skim świet nie się roz ma wia ło
o sztu ce, o ży ciu i wiel kiej po li ty ce
ma łych lu dzi…

Na przy kład ra da pro gra mo wa
ośrod ka, któ ra sku pi ła z Je go in spi -
ra cji nie mal wszyst kich ów cze snych
ak ty wi stów i spo łecz ni ków, by ła nie
tyl ko spo so bem kre owa nia i wspie -
ra nia bia ło łęc kiej po li ty ki kul tu ral -
nej, ale i swo istym klu bem dys ku syj -
nym. Kie dy ostat nio przy pad kiem
spo tka łem no cą na uli cy Krzysz to fa
Ma de ja, już w pierw szych sło wach
na szej roz mo wy po twier dził mo je
od czu cia. Też mu te go bra ku je.

A Słu żew ski prze wo dził. Kre -
ował. In spi ro wał. Mo żna się by ło
z Nim nie zga dzać. Mo żna by ło nie
ro zu mieć Je go upo ru, po glą dów
i sty lu. Sam prze cież do sad nie mó -
wił, że or ga ni za cja BOK pod Je go
wo dzą przy po mi na… bur del.

Ale ten bur del świet nie speł niał
swo ją ro lę i był ce nio ny. Zresz tą

po pię ciu la tach wi dać z jesz cze
więk szą ostro ścią niż kie dyś, że To -
masz Słu żew ski – na tle in nych war -
szaw skich ośrod ków kul tu ry – stwo -
rzył coś awan gar do we go i uni ka to -
we go. Nie tyl ko ar ty stycz nie, ale ta -
kże – a mo że przede wszyst kim
– w wy mia rze ani ma cji i edu ka cji
kul tu ral nej. To, co te raz wcie la my
mo zol nie w ży cie – a co na zy wa się
War szaw skim Pro gra mem Edu ka cji
Kul tu ral nej i co doj rze wa pod zna -
ko mi tym okiem An ny Mi cha lak
– On czuł i wi dział kil ka lat te mu.
Po la tach wy da je mi się, że my śmy
– ra da pro gra mo wa, spo łecz ni cy,
rad ni – bar dzo czę sto w ogó le Go
nie ro zu mie li.

Cie ka wy je stem, jak To masz
Słu żew ski za re ago wał by na ostat -

nie dziel ni co we po li tycz ne za wi ro -
wa nia. Te wszyst kie po dwój ne se -
sje, ku lu aro we za rzą dy, cho rą -
giew ko we zmia ny po glą dów, wza -
jem ne oska rża nia się i od są dza nia
od czci i wia ry… A wszyst ko
pod ha sła mi „ra zem”, „dla do bra”,
„so li dar nie” i „de mo kra tycz nie”.
On – kon ser wa tyw ny li be rał, bez -
błęd ny iro ni sta, sub tel ny kry tyk,
wra żli wy i in tu icyj ny re cen zent.

Oczy ma wy obraź ni wi dzę Je go
po bła żli wy uśmiech. Nie sły szę
słów. Bo my śli To ma sza Słu żew skie -
go za wsze by ły nie ba nal ne i au tor -
skie do bó lu. Nie spo sób ich pod ro -

bić. Mo że On wła śnie naj szyb ciej
po dał by re cep tę na miał kość tej na -
szej bia ło łęc kiej co dzien no ści?

Umiał do ra dzać, umiał cel nie
dia gno zo wać, umiał sub tel nie za -
chę cać do bu do wa nia mo stów. Ak -
ty wi ści peł ni po my słów wy cho dzi li
pod bu do wa ni, ale i od po wied nio
ukie run ko wa ni. Choć pew nie więk -
szość nie zda wa ła so bie spra wy, jak
owe au tor skie, do bó lu ory gi nal ne
i re wo lu cyj ne po my sły w trak cie tej
roz mo wy ewo lu owa ły w kie run ku
re al no ści.

To by ły roz mo wy eg zy sten cjal ne.
Na wet wte dy, gdy do ty czy ły kon cer -
tu, wer ni sa żu czy warsz ta tów dla
mło dzie ży. Bra ku je mi ich. Bra ku je
te go sza leń cze go ode rwa nia od pro -
zy ży cia i wej ścia w sfe rę ma rzeń.
Bo u To ma sza w ga bi ne cie tak wła -
śnie by wa ło. Czę sto zda rza ły się
mo men ty wza jem ne go roz ma rza nia
się. Wbrew lo gi ce fi nan sów, wbrew
re aliom, wbrew ist nie ją cym ko ali -
cjom. Z tych ma rzeń ro dzi ły się
kon kre ty. Naj pierw mie rzył si ły
na za mia ry, aby w fi nal nym mo -
men cie za mie nić się w ra cjo nal ne go
me na dże ra. I to się spraw dza ło.
Ma rze nia po tra fił prze ku wać
na kon kret. Rzad ka umie jęt ność
w świe cie nie zre ali zo wa nych fan ta -
stów i wszech wie dzą cych opor tu ni -
stów.

Kil ka dni przed swo ją śmier cią
zwie rzył mi się, że po ty lu la tach
spę dzo nych z ró żny mi eki pa mi
w ra tu szu mę czą go nie ustan ne
pró by wi kła nia Je go i BOK -u
w ukła dy i za le żno ści. Z per spek -
ty wy cza su wi dzę, że po tra fił
świet nie łą czyć prze ci wień -
stwa. I jak ma gnes przy cią gał od -
le głe wierz choł ki.

Zda je się, że wów czas doj rze -
wał do po trze by spo ko ju. I go
otrzy mał…

Pięć lat bez Tomka
� Pięć lat to niewiele. A jednak mam poczucie pustki jeszcze większej niż w kwietniu
2011 roku. Brakuje fermentu intelektualnego, brakuje „środowiska”, które skupiał
wokół siebie, brakuje zdystansowanej wrażliwości i nieprzeciętnej wizji, brakuje
emocjonalnego, fantazyjnego stosunku do spraw kultury.

dokończenie na stronie 3

Służewski
przewodził. Kreował.
Inspirował. Można się
było z Nim nie zgadzać.
Można było nie rozumieć
Jego uporu, poglądów
i stylu. Sam przecież
dosadnie mówił, że
organizacja BOK
pod Jego wodzą
przypomina... burdel.
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Choć za sad ni czo jo ga to sys tem
fi lo zo ficz ny, to w na szej kul tu rze
po strze ga na jest ja ko me to da
na po pra wie nie swo jej spraw no ści
a przy oka zji – wy ha mo wa nie
w co dzien nym pę dzie.

Współ cze śnie jo ga – a w za sa dzie
jej odłam, zwa ny ha tha jo gą – zna -
ny jest ja ko swo ista for ma gim na -
sty ki i re lak su. – B.K.S. Iy en gar to
jed na z naj więk szych oso bo wo ści
w świe cie jo gi. To głów nie dzię ki
nie mu świat za chod ni za czął prak -
ty ko wać jo gę – mó wi Mał go rza ta
Ko strze wa ze Szko ły Jo gi na Bród -
nie. – Iy en gar opra co wał sys tem
ba zu ją cy na asa nach, czy li spe cjal -

nych po zy cjach cia ła, któ re po ma -
ga ją we wzmoc nie niu i uzdro wie niu
cia ła oraz har mo ni zu ją cych psy chi -
kę. Ich od dzia ły wa nie jest wszech -
stron ne, wzmac nia ny jest krę go -
słup, mię śnie, sta wy, or ga ny we -
wnętrz ne, sys tem ner wo wy, tra -
wien ny, hor mo nal ny, krą że nia.
W efek cie wy ko ny wa nia asan i ćwi -
czeń od de cho wych wzmac nia ne
jest ca łe cia ło, syl wet ka sta je się
smu klej sza, psy chi ka wra ca do rów -
no wa gi, sta je my się bar dziej zre lak -
so wa ni, zdy stan so wa ni, zdrow si.

Wie, co mó wi, bo jo gę prak ty -
ku je od dzie wię ciu lat, a w 2014
ro ku ukoń czy ła kurs na uczy ciel -

ski. Te raz swo im do świad cze niem
chce się po dzie lić z in ny mi. – Ka -
żdy znaj dzie w jo dze re me dium
na swo je przy pa dło ści. Po zy cje
sto ją ce ła go dzą bó le ple ców i ra -
mion, eli mi nu ją kwa sy z or ga ni -
zmu. Po zy cje sie dzą ce wpły wa ją
ko rzyst nie na or ga ny roz rod cze
oraz układ mo czo wy, do te go ko ją
ner wy i re du ku ją stres. Ko rzy ści
jest znacz nie wię cej, wraz z prak -
ty ką do cie ra my do naj głęb szych
po kła dów cia ła i umy słu… Ge ne -
ral nie prak ty ko wa nie jo gi spra wi,
że na sze cia ło bę dzie moc niej sze,
spraw niej sze i bar dziej zre lak so -
wa ne – do kład nie tak jak i umysł.

Kto mo że prak ty ko wać asa ny?
Naj kró cej mó wiąc – ka żdy.
Na Bród nie pro wa dzo ne są za ję -
cia dla do ro słych, mło dych i se -
nio rów. Na za ję cia jo gi uczęsz cza -
ją rów nież ko bie ty w cią ży – to
po ma ga przy bó lach ple ców oraz

po zwa la na szyb sze doj ście do sie -
bie po po ro dzie.

Sa me ko rzy ści? War to prze ko -
nać się sa me mu.

Szko ła Jo gi Jo ga Ożyj!
ul. Ba zy liań ska 1, pię tro 1

jo ga ozyj.pl

Joga – przez ćwiczenia do spokoju ducha
� Choć zasadniczo joga to system filozoficzny, to w naszej kulturze postrzegana jest
jako metoda na poprawienie swojej sprawności a przy okazji – wyhamowanie
w codziennym pędzie.

Już sa mo by cie ro dzi cem nie
jest rze czą ła twą, a by cie ro dzi cem
au ty stycz ne go dziec ka to praw dzi -
we wy zwa nie. Wie lu ro dzi ców nie
mo że się po go dzić z tym, że u je go
dziec ka zo sta ło zdia gno zo wa ne to

za bu rze nie. I choć au tyzm cho ro -
bą nie jest, to za pew nie nie po cie -
sze od po wied niej opie ki w przed -
szko lu po tra fi spra wiać kło pot.
– Po zdia gno zo wa niu u na szej He -
len ki au ty zmu przez rok trwa ły

po szu ki wa nia pla ców ki, któ ra za -
ję ła by się dziew czyn ką – mó wi jej
ma ma. – I choć wie le pla có wek
by ło bar dzo po moc nych, żad na
nie speł nia ła na szych ocze ki wań
w stu pro cen tach a i my mie li śmy

wra że nie, że nie ro bi my wszyst kie -
go, co mo gło by po móc cór ce. Stąd
po mysł na Speł nio ne Ma rze nia,
w któ rych sta ra my się po ma gać
dzie ciom i ro dzi com oraz… za -
przy jaź nić z au ty zmem.

W przed szko lu pra cu ją spe cja -
li ści w opar ciu o uzna ne i au tor -
skie pro gra my te ra peu tycz ne, za -
rów no in dy wi du al ne i gru po we.
– Ro dzic nie mu si wie dzieć, ja ka
te ra pia bę dzie do bra dla je go
dziec ka. To za da nie dla nas, by
umie jęt nie do brać i sto so wać pro -
gram. Zro bi my wszyst ko, by ma -
lu chy osią ga ły peł nię swo ich mo -
żli wo ści. Ta kże na szym ma rze -
niem jest, by na si pod opiecz ni po -

tra fi li być sa mo dziel ni w ta kim
stop niu, jak to tyl ko mo żli we.
Pro po nu je my mię dzy in ny mi za ję -
cia z neu ro lo go pe dą i neu rop sy -
cho lo giem, za ję cia z lo go te ra pii
i me to dy kra kow skiej (któ ra ma
za za da nie wzbu dzić w dziec ku
po trze bę mó wie nia lub ko mu ni -
ko wa nia się).

Udo stęp nia my świe tli cę te ra -
peu tycz ną, pro wa dzi my warsz ta ty
dla dzie ci i ro dzi ców oraz two rzy -
my gru pę wspar cia dla ro dzi ców.

Przed szko le Te ra peu tycz ne 
Speł nio ne Ma rze nia

ul. Wy spo wa 6,
Tel.: 604 301 306, 22 2542922.

www.ma rze nia.waw.pl

Spełnione Marzenia: przedszkole zaprzyjaźnia z autyzmem
� – Nikt lepiej od rodzica nie wie, jakim wyzwaniem jest wychowywanie dziecka z autyzmem czy zespołem Aspergera. Dlatego bazując
na własnych doświadczeniach zdecydowaliśmy się otworzyć przedszkole terapeutyczne – mówi właścicielka Monika Komada.
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A my mu si my jesz cze tro chę
do ro snąć…

Cie szę się, że zno wu w ga bi ne -
cie dy rek tor skim przy van Go gha
po ja wi ła się oso ba, któ ra słu cha.
Ka ro li na Adelt -Pa proc ka chęt nie
słu cha po my słów, któ rych Jej Po -
przed nik nie zdą żył wcie lić w ży -
cie. To masz Słu żew ski lu bił pięk ne
ko bie ty. My ślę, że gdzieś w za świa -
tach trzy ma za Ka ro li nę kciu ki.

A sam od po czy wa i ma wresz -
cie szan sę sku pić się na tym, co
dla Nie go by ło naj wa żniej sze…

Bar tło miej Włod kow ski

Ko bie ty 
w te atrze To ma sza

To ma sza Słu żew skie go wszy scy
pa mię ta my ja ko mi ło śni ka te atru.
Te atr to by ła dla nie go świą ty nia
i miał swo je za sa dy wo bec niej. Jed -
no cze śnie wspo mi nam go rów nież
ja ko praw dzi we go gen tel ma na i
ad o ra to ra ko biet. I to wła śnie w te -
atrze nie raz zo stał tra fio ny strza łą
Ku pi dy na, w spo sób uro czy tra cąc
dla wy bran ki ser ca gło wę. 

W ży ciu Tom ka mi łość do te -
atru i ko biet nie raz sprzę ga ły się
ze so bą... On sam zresz tą nie
ukry wał fak tu, że przed wie lu la ty,
do te atru ścią gnę ła go wła śnie mi -
łość do ko le żan ki. Po tem hi sto ria
nie raz za ta cza ła ko ło. 

Pa mię tam, że któ re goś ra zu dla
ko bie ty go tów był na cią gnąć nie co
swe war to ści te atral ne – a mia no wi -
cie zde cy do wał się wpro wa dzić
na sce nę... psa. No wo przy ję ta
do ze spo łu ak tor ka, pod któ rej wra -
że niem był To masz, oka za ła się bo -
wiem mi ło śnicz ką i tre ner ką psów,
któ ra mia ła wy raź ną ocho tę na de -
biut swe go pu pi la na de skach. Kon -
cept więc był ta ki, że mia ła po ja wić
się na sce nie u bo ku oka za łe go wil -
czu ra, na do da tek w klu czo wej ro li
skro jo nej no mi nal nie na mę żczy -
znę. Kon cep cja wy wo ła ła nie ma łe
po ru sze nie w ze spo le – po mysł
wpraw dzie nie tu zin ko wy i spek ta -
ku lar ny, ale zgo ła ry zy kow ny. Wiem
też, że dla Tom ka nie by ła to wy -
god na sy tu acja, gdyż nie pa łał wiel -
ką mi ło ścią do psów, lub mó wiąc
wprost – zwy czaj nie za ni mi nie
prze pa dał. Na do da tek spek takl,

w któ rym ów eks pe ry ment miał się
zi ścić był naj wa żniej szym przed się -
wzię ciem te atral nym je go ży cia. 

Pro jekt nie do szedł do skut ku,
w du żej mie rze z po wo dów pro za -
icz nych. Re la cja mię dzy ni mi – jak
to by wa w ży ciu – tro chę się po -
kom pli ko wa ła, ak tor ka ode szła
z te atru i nie za gra ła tej ro li. Te raz
to wspo mi nam z uśmie chem, ale
po la tach na su wa mi się re flek sja,
że mo że szko da... Żeń ska wer sja
Wo lan da w asy ście psa – no... te go
w te atrze jesz cze nie by ło. W ten
spo sób spek takl mógł się stać
praw dzi wą le gen dą sceny...

Po mysł na kre ację zo stał po ło -
wicz nie zre ali zo wa ny i to z suk ce -
sem. W dru giej od sło nie „Mi strza
i Mał go rza ty” w ro lę Wo lan da wcie -
li ła się rów nież ko bie ta, któ rej i bez
po mo cy psa uda ło się to zna ko mi cie. 

Aneta Muczyń

Jak Tomek 
o Lenina walczył...

Dwa dzie ścia lat zna jo mo ści prze -
rwa nej tak nie ocze ki wa nie w 2011 r.
przy po mi na mi się te raz w za trzy -
ma nych ka drach: wyj ścia do te -

atrów, pra ca nad przed sta wie nia mi
koń czą ca się nad ra nem, spo ry,
kłót nie, nie po ro zu mie nia, po jed -
naw cze ge sty, prze pro si ny, mi łe
wie czo ry w knaj pach czy na wspól -
nych te atral nych im pre zach, żar ty,
roz mo wy o sztu ce, ży ciu, ko bie tach,
pró by do no wych sztuk, zno wu spo -
ry. Ja kże mi te go bra ku je.

Na tknąw szy się wśród te atral -
nych re kwi zy tów na dwu na sty tom
dzieł wszyst kich Le ni na w skó rza nej
opra wie, przy po minam sobie bar -
dzo sta rą aneg do tę. W dru giej po ło -
wie 1989 r. do wie dzie li śmy się, że
Aka de mia Na uk Spo łecz nych wy -
prze da je swój księ go zbiór. Opa słe
i do brze opra wio ne to my kla sy ków
mark si zmu do sko na le nada wa ły się
do sce no gra fii. Ja za bra łem wiel ki
ple cak i wa liz kę, To mek ma łą, ale
bar dzo ele ganc ką tor bę pod ró żną
i uda li śmy się do kuźni par tyj nych
kadr. Nie ste ty nasz za pał szyb ko
ostu dzo no – by le ko mu i to z uli cy,
do te go bez pi sma z pie cząt ką z za -
kła du pra cy czy in nej in sty tu cji, to
oni ksią żek nie sprze da dzą. Sta li by -
śmy na stra co nej po zy cji, gdy by nie
przy tom ność umy słu Tom ka i je go
po świę ce nie dla spra wy. Od po wie -
dział, że ja ko ucznio wie szko ły imie -
nia Lu dwi ka Wa ryń skie go, za ło ży -
cie la par tii Pro le ta riat, nie je ste śmy
by le kim i co ro ku jeź dzi li śmy w ra -

mach szkol nych ob cho dów rocz nic
je go stra ce nia na sto ki Cy ta de li
z wień cem. Zda nie to wy po wie dział
tak po wa żnie, z ta kim prze ko na -
niem, że ja – zna jąc je go so li dar no -
ścio we sym pa tie oraz pa mię ta jąc, że
ten wol ny od na uki w na szym li -
ceum dzień, za zwy czaj spę dza li śmy
w ki nie – omal nie wy buch ną łem
śmie chem. O dzi wo po mo gło, to wa -
rzy sze by li chy ba pod wra że niem
na szej po sta wy i po zwo li li wziąć ty le
ksią żek, ile unie sie my i to za dar -
mo! Wró ci li śmy za do wo le ni i ucie -
sze ni, że jesz cze raz zmy li li śmy czuj -
ność daw nej wła dzy, no i oczy wi ście
ob ju cze ni (głów nie ja) dzie siąt ka mi
wo lu mi nów, któ re słu żą w przed sta -
wie niach do dziś.

Dominik Wendołowski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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Pięć lat bez Tomka

Edu ka cja ma te ma tycz na
na eta pie wcze snosz kol nym czę -
sto jest lek ce wa żo na, a prze cież
w tym cza sie roz wi ja ją się
w umy słach dzie ci sche ma ty in -
te lek tu al ne, któ ry mi bę dą się
one po słu gi wać przez resz tę swo -
je go ży cia.

Kształ tu je się umie jęt ność kla -
sy fi ka cji, ro zu mo wa nia przy czy -
no wo - skut ko we go, prze wi dy wa -
nia, co się mo że zda rzyć. Je że li
w tym cza sie nie za dba się na le -
ży cie o wspo ma ga nie roz wo ju
umy sło we go dzie ci, nie mo żna
te go nad ro bić w na stęp nych eta -

pach edu ka cyj nych. Pod sta wa
pro gra mo wa na ka żdym stop niu
edu ka cji jest li ne ar na, więc w ka -
żdym na stęp nym ro ku dziec ko
bu du je umie jęt no ści na wia do -
mo ściach któ re już na by ło wcze -
śniej.

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 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. Wy bra ne tech ni ki
na ucza nia 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
słu żą cą 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,
a tym sa mym na na by wa nie wia -
do mo ści i umie jęt no ści ma te ma -
tycz nych. Do dat ko wo 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
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Tram wa je War szaw skie otrzy -
ma ły osiem ofert na bu do wę pół -
to ra ki lo me tro we go od cin ka Me -
hof fe ra – No wo dwo ry. Wy ko naw -
ca bę dzie mieć osiem mie się cy
na prze bu do wę skrzy żo wań ze
Ste fa ni ka i Or do nów ny (zli kwi do -
wa ne zo sta nie ron do), bu do wę
sta cji trak cyj nej, to ro wi ska i przy -
stan ków „Ste fa ni ka” i „No wo -
dwo ry”. Przy Stru my ko wej nie
po wsta nie kla sycz na pę tla, ale na -

kład ka to ro wa, umo żli wia ją ca za -
wra ca nie tram wa jów dwu kie run -
ko wych. Wia do mo już, że na No -
wo dwo ry do ja dą tyl ko tram wa je
li nii 2 – „sie dem nast ka” po zo sta -
nie na Tar cho mi nie Ko ściel nym.

– Je śli nie bę dzie od wo łań, któ -
re zo sta ną uwzględ nio ne, po je -
dzie my tram wa jem w tym ro ku
– mó wi rad ny Woj ciech Tu masz.
– Wy ko naw ca bę dzie w sta nie wy -
ko nać pra ce w czte ry mie sią ce,

głów ne ro bo ty pro wa dząc pod -
czas wa ka cji.

Do prze tar gu sta nę ły kon sor cja
ZUE – Stra bag, Trak cja PRKiI
– Com sa – AB Kau no Til tai, Bu -
di mex - Za kład Sie ci i Za si la nia
– KZN Ra il, Mo sto stal War sza wa
– Tor -krak – Elek tro bu do wa, Bal -
zo la Pol ska – Con struc cio nes y
Pro mo cio nes Bal zo la oraz Tor -
-kar -sson i Skan ska.

Naj tań szą ofer tę zło ży ły Trak -
cja PRKiI – Com sa – AB Kau no
Til tai. Opie wa ona na 29,5 mln zł
brut to.

Nasz ko men tarz
Czy tram waj do je dzie na No wo -

dwo ry w tym ro ku? Zda niem rad -
ne go Tu ma sza – tak, choć za le ży
to od licz by i ja ko ści od wo łań
prze gra nych uczest ni ków prze tar -
gu. Oso bi ście uwa żam, że da lej niż
na Tar cho min Ko ściel ny do je dzie -
my „dwój ką” w ro ku 2017. Praw -
do po dob nie w lu tym, bo pra ce po -
trwa ją osiem mie się cy a od bio ry
– co naj mniej je den ko lej ny. Za ło -
ży li śmy się więc… o prze ko na nie.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Są chętni na budowę tramwaju
� Siedem firm chce budować kolejny odcinek linii tramwajowej na Białołęce. Wciąż
jest szansa, że skorzystamy z niego w tym roku.

źródło: ZT
M

Dość czę sto spo ty kam się z opi -
nia mi ro dzi ców, że w przed szko lu
in te gra cyj nym ich dziec ko szyb ko

„nad go ni”, zmniej szą się je go
trud no ści, a przez kon takt ze
zdro wy mi ró wie śni ka mi rów nież

po czu je się le piej. War to zwró cić
uwa gę na fakt, że wa run kiem ta -
kiej efek tyw nej in te gra cji jest po -
sia da nie przez dziec ko nie peł no -
spraw ne kil ku klu czo wych umie -
jęt no ści: ko mu ni ka cyj nych, spo -
łecz nych oraz w za kre sie sa mo -
dziel no ści.

Ro dzic po wi nien od po wie dzieć
so bie na wie le py tań. Czy mo je
dziec ko po tra fi ko mu ni ko wać się
z oto cze niem wer bal nie lub po -
przez al ter na tyw ną me to dę ko -
mu ni ka cji np. ksią żkę ko mu ni ka -
cyj ną? Czy mo je dziec ko po tra fi
się ba wić, uczest ni czy w za ba wach
z in ny mi, czy za pra sza je
do wspól nej za ba wy? Czy uczy się

no wych umie jęt no ści po przez ob -
ser wa cję i na śla do wa nie? Czy
mo je dziec ko po tra fi pa no wać
nas agre sją i zło ścią, czy wy ma ga
sta łych wzmoc nień i cią głe go bu -
do wa nia mo ty wu ją ce go śro do wi -
ska?

Je śli dziec ko po tra fi sa mo dziel -
nie lub z nie wiel kim wspar ciem
po dą żać za na uczy cie lem i być
rze czy wi stym człon kiem gru py, to
po byt w przed szko lu in te gra cyj -
nym bę dzie roz wo jo wym, do brym
do świad cze niem dziec ka. Ale gdy
ko niecz ne jest do pie ro zbu do wa -
nie w nim ww. umie jęt no ści, wy -
bór przed szko la te ra peu tycz ne go
bę dzie lep szym roz wią za niem.

Mo żli wość pra cy in dy wi du al nej
i w bar dzo ma łych gru pach 4-
lub 6-oso bo wych pod sta łą opie ką
dwóch na uczy cie li -te ra peu tów,
po zwa la na do pa so wa nie się
do po trzeb dziec ka na da nym eta -
pie roz wo ju, pra cy na ró żnych po -
zio mach (ko mu ni ka cyj nym, spo -
łecz nym, po znaw czym) z ka żdym
dziec kiem, re du ko wa nia trud nych
za cho wań, ale też wy do by wa nia
i bu do wa nia je go po ten cja łu.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”, 

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła 48
www.przedszkole-dobrystart.pl

tel. 532–429–355.

Integracja czy terapia? Jakie przedszkole wybrać?
� Jakie przedszkole wybrać dla malucha z niepełnosprawnością? Przedszkole masowe, integracyjne albo przedszkole terapeutyczne – nastawione
na intensywną terapię i edukację w małych grupach? Pytamy Małgorzatę Przycką – założycielkę przedszkola terapeutycznego „Dobry Start”.

Szkoła nr 257 po szu ku je czło wie -
ka, któ ry bę dzie prze pro wa dzał
dzie ci przez uli cę. – Szu ka my
od mie sią ca i nikt się nie zgła sza
– mó wi rzecz niczka ra tu sza Ma rze -
na Gaw kow ska. – A za pew nia my
peł ną opie kę so cjal ną oraz sta łe
i pew ne wy na gro dze nie. Na do da -
tek pra ca to tyl ko dwie go dzi ny
dzien nie, mię dzy 7.00 a 9.00 ra no.
Je dy ne wy ma ga nia to do bre bu ty

i chęć na tych mia sto we go pod ję cia
pra cy.

Je śli są chęt ni do zgar nię cia oko -
ło 400 zło tych mie sięcz nie za dwie
go dzi ny prze pro wa dza nia dzie cia -
ków przez uli cę – mo żna się zgła -
szać bez po śred nio do Szko ły Pod -
sta wo wej 257 przy Pod ró żni czej 11
lub przy słać zgło sze nie na ad res ad -
res: sp257@edu.um.war sza wa.pl.

(wt)

Szkoła szuka „pana stopka”
� Ciężko o pracę? Bywa jednak i tak, że praca czeka
na człowieka. I nikt jej nie chce.
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Nie spo dzie wa na wieść o bu do -
wie obok Ka na łu Że rań skie go ga -
zo cią gu, do star cza ją ce go pa li wo
do elek tro cie płow ni przy Mo dliń -
skiej, by ła dla miesz kań ców Bia -
ło łę ki jed ną z naj wa żniej szych in -
for ma cji ubie głe go ro ku.
Po pierw szych ner wo wych spo tka -
niach z przed sta wi cie la mi PGNiG
Ter mi ki i Gaz -Sys te mu spra wę
po sta no wił prze jąć war szaw ski ra -
tusz, któ ry prze ka że in we sto rom,
ja kie go Ka na łu chcą war sza wia cy.

Po co nam ta ru ra?
– Roz bu do wa elek tro cie płow ni

na Że ra niu o blok ga zo wy jest nie -
zwy kle wa żną dla go spo dar ki War -
sza wy in we sty cją – mó wi wi ce pre -
zy dent Mi chał Ol szew ski. – Spa la -
nie wę gla ge ne ru je pro ble my nie
tyl ko eko lo gicz ne, ale ta kże trans -
por to we, zwią za ne z do star cza niem
pa li wa i usu wa niem po pio łu. Dzię -
ki tej i kil ku in nym in we sty cjom
do 2021 ro ku zmniej szy my zu ży cie
wę gla w War sza wie o po ło wę.

Bu do wa ga zo cią gu jest więc
nie zwy kle kosz tow ną in we sty cją

w eko lo gię, ale ta kże oka zją
do za go spo da ro wa nia brze gów
Ka na łu Że rań skie go, któ re w cią -
gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat
zdzi cza ły, sta jąc się sie dli skiem
m.in. li sów, bo brów i dzię cio łów.

Zie leń zie le ni nie rów na
Do kład ny prze bieg ga zo cią gu

po zna my naj wcze śniej w lip cu
i dla te go wciąż nie wie my, ile
drzew zo sta nie wy cię tych pod czas
je go bu do wy. Sza cun ko wo mó wi

się o co naj mniej ty siącu drzew,
zaś naj wy ższa po ja wia ją ca się
pod czas dys ku sji licz ba to 3000.

– Nie ka żde go drze wa bę dzie
szko da, bo nie ka żde peł ni ta ką sa -
mą funk cję w eko sys te mie – mó wi
Ol szew ski. – Wie le ro sną cych
nad Ka na łem drzew to in wa zyj ne
klo ny je sio no list ne i ro bi nie aka cjo -
we. To nie jest ta ka zie leń, ja ką
chcie li by śmy wi dzieć w tym miej scu.

Zło żo na z miesz kań ców Bia ło -
łę ki ra da kon sul ta cyj na pro po nu je

za sa dze nie nad Ka na łem zró żni -
co wa nych drzew i krze wów, któ re
do ce lo wo stwo rzą pół dzi ki te ren
za miesz ka ny przez zwie rzę ta. Cie -
ka wym po my słem są krze wy da ją -
ce owo ce ja dal ne dla lu dzi.

Co da lej?
– Na ostat nim spo tka niu w bia -

ło łęc kim ra tu szu prze wa ża ła opi -
nia, że te re ny po win ny po zo stać
dzi kie – mó wi rad ny Fi lip Pelc.
– Z drzew, któ re zo sta ną usu nię te
w trak cie wy cin ki, mia ły by po -
wstać ław ki i resz ta in fra struk tu -
ry. Kon cep cja utwo rze nia cze goś
na kształt be to no wych bul wa rów
upa dła. I do brze. Po ja wi ło się też
spo ro po my słów do ty czą cych oży -
wie nia Ka na łu, m.in. po przez
utwo rze nie po mo stów czy wspar -
cie ka ja ka rzy. Ma ją zo stać ta kże
pod ję te roz mo wy z gmi ną Nie po -
ręt w spra wie utwo rze nia ście żki
ro we ro wej.

Prak tycz nie wszy scy, któ rzy za -
bie ra ją głos w spra wie za go spo da -
ro wa nia brze gów Ka na łu, mó wią
o sta nie zbli żo nym do na tu ral ne -

go, ze ście żką pie szo -ro we ro wą
zbu do wa ną z wo do prze pusz czal -
nej, mi ne ral nej na wierzch ni. Wi ce -
pre zy dent Ol szew ski wy obra ża so -
bie brze gi Ka na łu urzą dzo ne po -
dob nie do pra we go brze gu Wi sły.

– War to uwzględ nić co naj mniej
jed ną przy stań ka ja ko wą, obok
osie dla Re ga ty, a mo że ta kże ko -
lej ną przy te re nie re kre acyj nym
przy Dłu go rzecz nej – mó wi rad na
Agniesz ka Bo row ska.

O tym, czy Ka nał sta nie się ra -
jem dla mi ło śni ków spor tów wod -
nych, za de cy du je za rzą dza ją cy
nim Re gio nal ny Za rząd Go spo -
dar ki Wod nej. To ko lej na in sty tu -
cja, z któ rą sa mo rzą dy War sza wy
i Bia ło łę ki bę dą mu sia ły roz ma -
wiać o przy szło ści Ka na łu.

W naj bli ższym cza sie pla no wa -
ne są warsz ta ty, pod czas któ rych
miesz kań cy dziel ni cy wy pra cu ją
osta tecz ną kon cep cję za go spo da -
ro wa nia brze gów. W dru giej po -
ło wie ro ku po zna my do kład ny
prze bieg ga zo cią gu. Bu do wa roz -
pocz nie się w przy szłym ro ku.

(dg)

Co dalej z Kanałem? Nie chcemy bulwarów
� Trwają dyskusje na temat zagospodarowania brzegów Kanału po budowie gazociągu. Większość zabierających w niej głos mieszkańców
chce półdzikiego terenu rekreacyjnego.



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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Je śli Bia ło łę ka kie dy kol wiek
bę dzie mia ła cen trum, to sta nie
się nim Ga le ria Pół noc na, po -
wsta ją ca na ro gu Świa to wi da
i Trak tu Nad wi ślań skie go. Przy tej
dru giej uli cy plac bu do wy cen -
trum han dlo we go są sia du je z za -
nie dba nym traw ni kiem peł nym
psich kup, na któ rym sto ją wy ko -
rzy sty wa ne pod czas li ba cji bud ki.
To reszt ki ogród ków, któ re nie -
gdyś zaj mo wa ły ca ły te ren,
na któ rym trwa bu do wa Ga le rii.

– Te ren są sia du ją cy z li nią
tram wa jo wą na le ży do mia sta

– mó wi Ma rze na Gaw kow ska,
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy.
– Zgod nie z pla nem miej sco wym
na pa sie obej mu ją cym je den z bu -
dyn ków mo że po wstać zie leń par -
ko wa. Na po zo sta łej czę ści dział ki
mo żna lo ka li zo wać dro gę we -
wnętrz ną i par king.

Mo że któ ryś z miesz kań ców
Tar cho mi na po ku si się o od po -
wied ni pro jekt do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go i za dwa la ta
przy Trak cie Nad wi ślań skim po -
wsta nie skwer?

(dg)

W centrum dzielnicy straszą rudery

Idealne miejsce na park
� Po jednej stronie ulicy powstaje Galeria Północna,
po drugiej niszczeją pozostałości ogródków działkowych.



Psie par ki spraw dza ją się
w mia stach nie źle – psy nie prze -
szka dza ją spa ce ro wi czom, są od -
dzie lo ne od osób po stron nych
a jed no cze śnie mo gą swo bod nie
bie gać i się ba wić. Przy oka zji zo -
sta je wy eli mi no wa ny kło pot psich
od cho dów na traw ni kach – nie -
ste ty, nie wszy scy wła ści cie le
czwo ro no gów sprzą ta ją po swo ich
pu pi lach. Jed nym sło wem – sa me
za le ty dla wszyst kich. Do przy -
szło rocz ne go bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go zło żo no pro jekt utwo rze -
nia ta kie go te re nu – pro blem jed -
nak w tym, gdzie miał by ta ki wy -
bieg sta nąć.

Po cząt ko wo chcia no, by po -
wstał przy Od kry tej, gdzie uli ca
do bie ga do wa łu nad Wi słą.
Na 900 me trach miał by po wstać
wy bieg i plac z urzą dze nia mi
do za baw spraw no ścio wych. Ty le
tyl ko, że zda niem in nych – to
za du żo jak na ta ką po wierzch nię.

– Je stem wiel ką zwo len nicz ką po -
dzia łu na część dla ma łych i część
dla du żych psów. Nie mniej jed -
nak wy da je mi się to zbyt ma ła
po wierzch nia do po dzia łu, bio rąc
pod uwa gę bo ga te wy po sa że nie

to rów prze szkód – twier dzi pa ni
Ma rze na. – Za sta na wiam się czy
przy tak nie wiel kiej po wierzch ni
uda się usta wić aż ty le sprzę tów,
aby za ba wa na nich by ła bez piecz -
na dla psia ków.

Po ja wi ły się też gło sy, że oko li -
ce wa łu to te ren głów nie dla spa -
ce ro wi czów i war to by ło by psi
park prze nieść gdzie in dziej.
Gdzie do kład nie? Jed ną z mo żli -
wych lo ka li za cji jest róg Stru my -
ko wej i Me hof fe ra.

A gdzie we dług na szych czy tel -
ni ków mógł by po wstać ta ki psi
wy bieg? Na pro jek ty bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go bę dzie my mo gli
gło so wać już w czerw cu.

(wt)

Psi park na Tarchominie – tylko gdzie?
� Choć Białołęka ma już wybieg dla psów – w Parku Henrykowskim – to nie ulega
wątpliwości, że daleko mu do ideału. Właściciele czworonogów chcą, by powstał
kolejny – na Tarchominie. Pytanie tylko, w którym miejscu?

Początkowo
chciano, by powstał
przy Odkrytej, gdzie ulica
dobiega do wału
nad Wisłą. Na 900
metrach miałby powstać
wybieg i plac
z urządzeniami do zabaw
sprawnościowych.
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Odkryta... ...czy Strumykowa?

Nie padł ża den, na wet przy bli -
żo ny ad res a pró by kon tak tu
z alar mu ją cą nie przy no si ły re zul -
ta tu. Przez kil ka go dzin po li cja
pró bo wa ła usta lić, skąd dzwo nio -
no, aż wresz cie się uda ło – mun -
du ro wi przy by li z od sie czą i uwol -
ni li 40-let nią ko bie tę. A wte dy…

…oka za ło się, że nie by ła prze -
trzy my wa na i na pew no nie zo sta -
ła zgwał co na. – By ła za to kom -
plet nie pi ja na, mia ła we krwi bli -

sko 3 pro mi le – po wie dzia ła nam
rzecz nik bia ło łęc kiej po li cji. – Te -
le fon miał być ze mstą na part ne -
rze, z któ rym się po kłó ci ła.

Zem sta czy to wa rzy ski żar cik
– fak ty są ta kie, że ko bie cie po -
sta wio no za rzut wy wo ła nia fał szy -
we go alar mu. Przy zna ła się do wi -
ny, o tym, czy za to wy kro cze nie
bę dzie uka ra na aresz tem, wię zie -
niem czy grzyw ną za de cy du je sąd.
TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji po li cji

Gwałt dla żar tu
� – Zo sta łam zgwał co na i za mknię ta w ja kimś miesz ka -
niu! – ta ki te le fon po de rwał na no gi w so bot nie po po łu -
dnie ca łą bia ło łęc ką po li cję.

Ko bie cie po sta wio no za rzut wy wo ła nia fał szy we go alar mu
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Fa bry ka do mów przy My śli bor -
skiej po wsta ła w la tach 50., gdy
w War sza wie roz po czy na ła się

mo da na bu do wę osie dli z wiel kiej
pły ty. Przez kil ka dzie siąt lat pro -
du ko wa no w niej go to we ele men -

ty, z któ rej po wsta wa ły blo ki Tar -
cho mi na, Bród na, Je lo nek i in -
nych dziel nic. Zo sta ła za mknię ta

w la tach 90., gdy w Pol sce za czę to
od cho dzić od tech no lo gii wiel kiej
pły ty. A jak ma się dziś? Za pra -

sza my do obej rze nia fo to re por ta -
żu Ber nar da Lu bań skie go.

(bl, dg)

Opuszczona fabryka domów
� Tysiące osób widuje ją z okien jadących mostem Skłodowskiej-Curie autobusów, ale prawie nikt nie oglądał jej z bliska. Zapraszamy
do opuszczonej fabryki domów na Starych Świdrach.

Właśnie tutaj powstawały gotowe ściany i stropy peerelowskich
blokowiskWiększość obiektów nie jest obecnie wykorzystywana i znajduje się w fatalnym w stanie

Na powierzchni ok 40 ha znajduje się wspomniany wieżowiec, a także ogromne silosy, hale
fabryczne i wiele innych budynków i konstrukcji. Obecnie działa na tym terenie kilka firm z branż

budowlanej i porządkowej, ale trudno tutaj dostrzec jakieś pozytywne skutki ich działalności.
Z pewnością od dawna niczego tu nie wybudowano ani nie posprzątano

Miejsce jest tajemnicze i fascynujące. Niestety
pozarywane stropy, zapadające się dachy oraz dziury
w podłogach sprawiają, że nie jest ono bezpieczne

Oprócz wieżowca i kilku wielkich hal fabrycznych
zlokalizowane są na tym obszarze także mniejsze

zabudowania…

…a także całkiem spore i wielopiętrowe, lecz nie
przypominające hal fabrycznych warsztaty czy może

biura

Znana mieszkańcom Warszawy sylwetka „pokaleczonego”
wieżowca, widocznego z mostu Marii Skłodowskiej-Curie, to

najbardziej charakterystyczny budynek Fabryki domów Stare Świdry



„Wzio łow stą pie nie” to opo -
wieść o Pod la siu – kra inie, gdzie
ży ją jesz cze „wia ry sta re”, a szep -
tu chy i szep tu ni szep czą swo je
„za mo wy” ze skut kiem po tę żniej -
szym niż gdzie in dziej…

Spek takl przed sta wia lu do wą
wia rę w nad przy ro dzo ny dar
i moc uzdra wia nia zio ła mi. Sta no -
wi tym sa mym roz wi nię cie folk lo -
ry stycz nych za in te re so wań te atru.
Hi sto rycz ne, na uko we oraz li te -
rac kie źró dła pi sa ne, a ta kże źró -
dła nie pi sa ne – prze ka zy wa ne sło -
wa mi „gmin nej opo wie ści” z po -
ko le nia na po ko le nie, a na de
wszyst ko prze ka zy mi stycz no -re li -
gij ne oraz ży wa tra dy cja współ -
cze snej wsi pod la skiej – bu du ją
mi tycz ną opo wieść o prze ni ka niu
się świa tów ma te rial ne go i nie ma -
te rial ne go, o nie ro ze rwal nym
związ ku czło wie ka z przy ro dą,
o mo cy ziół i ludz kich nie mo cach,

za ma wia nych szep tem pod czas
peł ni Księ ży ca.

Te atr Wier sza lin zo stał za ło żo -
ny w 1991 w Su pra ślu pod Bia -
łym sto kiem przez re ży se ra Pio tra
To ma szu ka oraz gru pę współ pra -
cu ją cych z nim ak to rów. Przez
kry ty kę po rów ny wa ny jest do ta -
kich świa to wych zja wisk te atral -
nych jak „Te atr La bo ra to rium”
Je rze go Gro tow skie go czy „Cri -
cot 2” Ta de usza Kan to ra. Jest
trzy krot nym lau re atem pre sti żo -
wej na gro dy Frin ge First przy zna -
wa nej na świa to wym fe sti wa lu te -
atral nym w Edyn bur gu. W 1994
otrzy mał z rąk Mi ni stra Spraw
Za gra nicz nych RP dy plom uzna -
nia za wy bit ne za słu gi dla kul tu ry
pol skiej na świe cie, a w 1998 Na -
gro dę Kry ty ków Mię dzy na ro do -
we go In sty tu tu Te atral ne go
w uzna niu war to ści wno szo nych
do te atru świa to we go.

Spek takl tyl ko dla wi dzów do -
ro słych.

15 ma ja, godz. 18.00. Bi le ty
w ce nie: 45 zł par ter, 35 zł bal kon.

Pod czas spek ta klu Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry w ra mach ak cji
„Wy cho dzę z ro dzi ca mi” za pew -
nia opie kę nad dzieć mi w wie -
ku 3–8 lat. Dzieć mi zaj mą się pro -
fe sjo nal ni ani ma to rzy.

Sa la wi do wi sko wa BOK
(ul. van Go gha 1). MŚ

Tylko dla dorosłych
� 15 maja do Białołęckiego Ośrodka Kultury przybędzie głośny w środowisku zespół
Teatru Wierszalin z adresowanym wyłącznie dla osób dorosłych przedstawieniem
„Wziołowstąpienie”.
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W ma jo wy dłu gi week end Ki no
na Bo ku za pra sza na se an se:

Let nie prze si le nie
Ro mek i Gu ido ma ją po sie dem -

na ście lat i przed so bą ca łe ży cie.
Ich ma rze nia nie ró żnią się od ma -
rzeń in nych na sto lat ków – chcą
słu chać mu zy ki, tań czyć swin ga,
uma wiać się z dziew czy na mi. Gdy -
by nie oko licz no ści, mo gli by być
naj lep szy mi kum pla mi. Nie ste ty
spo ty ka ją się w 1943 ro ku.

Dzielny kogut Maniek
(przedpremiera)

Ma niek jest ma łym wiej skim
ko gu tem o wiel kich ma rze niach
i nic nie wska zu je na to, by coś
mia ło się w tej spra wie zmie nić.

Aż do dnia, gdy pod stęp ny rol -
nik…

#Wszyst ko Gra (przed pre mie ra)
Film opo wia da hi sto rię o po -

szu ki wa niu szczę ścia, mi ło ści i ra -
do ści ży cia. Zo sia (Eli za Ry cem -
bel) pró bu je zmie nić świat za po -
mo cą sztu ki. Jej ma ma (Kin ga
Pre is) nie spo dzie wa nie spo ty ka
na swo jej dro dze ko goś wy jąt ko -
we go. Bab cia (Sta ni sła wa Ce liń -
ska) ukry wa ta jem ni cę z prze szło -
ści. Trzy ko bie ty prze ży ją nie jed ną
pe ry pe tię, by prze ko nać się, cze go
pra gną. Czy uda im się to zdo być?
Go dzi ny se an sów: www.bok.waw.pl.
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. van Go gha 1.

MŚ

Filmowa majówka
� Na długi majowy weekend Kino na Boku, działające
przy Białołęckim Ośrodku Kultury, proponuje miłośnikom
kina trzy seanse, w tym aż dwa przedpremierowe!

źródło: M
at. dystrybutora



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

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam przestronne 4-pokojowe
mieszkanie 93 m2 na Tarchominie,
z balkonem. Mieszkanie mieści się
w jedynym bloku wśród domków
jednorodzinnych. Do mieszkania
przynależy komórka lokatorska. Jest
gotowe do wprowadzenia. Dodatkowo są
2 miejsca w garażu podziemnym. Tel.
722-227-793

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501-541-085
·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·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
·BMW serii 5 F10 do Ślubu tel. 536-407-403
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia 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
·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

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

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

DOM I OGRÓD
·Sprzątanie domów, koszenie trawy,
glebogryzarka tel. 571-398-521

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

OGŁOSZENIA DROBNE BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.535-920-
035
·EDBUD. Układanie kostki brukowej, ogrodzenia,
sprzedaż kostki brukowej. Solidnie, wystawiamy
faktury 604 – 522-602

Elektryk 506-506-006

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

FINANSE

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
·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Ekspedient/ka sprzedawca sklep spoż-przem
Warszawa – Białołęka od zaraz na stałe tel.
604-902-944
·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615
·Restauracja McDonald's przy ulicy Modlińskiej,
oraz Klasyków (nowo budowana) zatrudni
pracowników do pracy w kuchni, obsługi klientów
oraz prac porządkowych w godzinach nocnych.
OFERUJEMY: – umowę o pracę (etat uzależniony
m.in. od dyspozycyjności) – płatne szkolenia od
pierwszego dnia pracy – elastyczny czas pracy
– dostosowany do dyspozycyjności – szkolenia
i możliwość rozwoju zawodowego – pracę
w przyjaznym zespole. Do zadań pracownika
restauracji należy obsługa Gości przy kasie,
przygotowywanie posiłków w kuchni, dbanie
o czystość w restauracji. OCZEKUJEMY: – chęci
do pracy – zaangażowania – uśmiechu
i pozytywnego nastawienia. Oferta skierowana
także do osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Nie wymagamy
doświadczenia na podobnym stanowisku,
wszystkiego Cię nauczymy. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefoniczny 664-148-595
mailowy (pl-00098mgr@pl.mcd.com) lub
zapraszamy do restauracji przy ul Modlińskiej

·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

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

·A.Antyki meble obrazy srebra platery pocztówki
książki bibeloty odznaki odznaczenia szable
bagnety mundury ryngrafy dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

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

KURSY, SZKOLENIA
·Szkolenie dla wolontariuszy 60+ nieaktywnych
zawodowo 501 – 823-644

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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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
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Po sprzą ta ne są siedz two wy glą da
pięk nie i miesz ka nie w czy stej oko -
li cy to czy sta (!) przy jem ność.
A przy oka zji są siedz kie go sprzą ta -
nia mo żna upiec dwie pie cze nie
przy jed nym ogniu (choć w tym wy -
pad ku ra czej przy jed nym wor ku,
bo śmie ci nie pa li my tyl ko wy wo zi -
my): oprócz uprząt nię cia oko li cy
i war to ści edu ka cyj nej ak cji, na stę -
pu je są siedz ka in te gra cja, o któ rą
trud no ży jąc z sto łecz nym pę dzie.

Ak cja sprzą ta nia zo sta ła za pla -
no wa na na week end 23–24 kwiet -
nia. Do ak cji zor ga ni zo wa nej
przez Ini cja ty wę Miesz kań ców
Bia ło łę ki i Urząd Dziel ni cy

23 kwiet nia kon te ne ry na śmie ci
i od pad ki bę dą usta wio ne:
• u zbiegu ulic: Kowalczyka

i Krzyżówki
• przy ul. Zarzecze

• na parkingu pomiędzy ul.
Milenijną a Majolikową

W po wy ższych miej scach bę dzie
mo żna otrzy mać wor ki na śmie ci
oraz rę ka wi ce ochron ne.

Mniej śmieci, więcej Ziemi (widać)
� 22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi lub wymiennie Matki Ziemi. Jak
dotychczas najlepszym pomysłem, jaki znaleziono, aby uczcić to święto, były akcje
sprzątania. Zwłaszcza, że korzyści z tych akcji mają głównie… ludzie.

Od trzech ty go dni dzia ła pro -
gram „Ro dzi na 500+”, w ra mach
któ re go ro dzi na otrzy mu je 500 zł
mie sięcz nie na dru gie i ko lej ne
dziec ko, bez do dat ko wych wa run -
ków, a ro dzi ny o do cho dach
do 800 zł net to lub do 1200 zł
w przy pad ku wy cho wy wa nia w ro -
dzi nie dziec ka nie peł no spraw ne -
go otrzy ma ją wspar cie ta kże dla
pierw sze go lub je dy ne go dziec ka.
Wnio ski mo żna skła dać tra dy cyj -
nie – w wer sji pa pie ro wej w urzę -
dzie oraz w punk tach przyj mo wa -
nia wnio sków, a ta kże elek tro -
nicz nie – za po śred nic twem stro -
ny em pa tia.mrpips.gov.pl oraz
po przez stro nę ZUS i ban ko wość
elek tro nicz ną. Miesz kań cy naj -
chęt niej ko rzy sta ją z tej ostat niej
mo żli wo ści – aż 2/3 wnio sków jest
skła da nych w tej for mie. Jed nak
to wła śnie wnio ski skła da ne przez
stro ny ban ków za wie ra ją naj wię -
cej błę dów i bra ków.

Brak in for ma cji o człon kach
ro dzi ny

Ana li zu jąc skła da ne wnio ski
naj wię cej we zwań do ko rek ty
wnio sku do ty czy bra ku da nych
pierw sze go dziec ka, bra ku wska -
za nia współ ma łżon ka oraz jed ne -
go lub kil ku człon ków w skła dzie
ro dzi ny (uwa ga – wpi su je my ta -
kże peł no let nie dzie ci). W for mu -
la rzu pa pie ro wym są go to we ru -

bry ki na wpi sa nie człon ków ro dzi -
ny. Pro si my jed nak o zwró ce nie
szcze gól nej uwa gi przy wy peł nia -
niu for mu la rzy elek tro nicz nie.
W for mu la rzach elek tro nicz nych
mo żli we jest do da wa nie człon ków
ro dzi ny za po mo cą przy ci sków
„do daj” lub „+”, któ re znaj du ją
się obok wy peł nia nej ru bry ki.

Błę dy w PE SEL oraz nu me rze
kon ta ban ko we go

Ko lej ną gru pę błę dów sta no wią
po mył ki przy wpi sy wa niu da nych.
Tu taj naj czę ściej my li my się
przy wpi sy wa niu nu me ru PE SEL
(brak cyfr, nu mer nie zga dza się
z po da ną da tą uro dze nia) oraz
przy po da wa niu nu me ru kon ta
ban ko we go. Uwa żaj my tam, gdzie
cy fry trze ba wpi sać sa mo dziel nie,
bo nie w ka żdym ban ku przy go to -
wa ny for mu larz elek tro nicz ny au -
to ma tycz nie pod po wia da nu mer
kon ta oso bi ste go.

In ne błę dy lub bra ki
My li my się też czę sto wpi su jąc

ad res za mel do wa nia, a nie za -
miesz ka nia. Wnio sek roz pa try wa -
ny jest przez urząd wła ści wy dla
miej sca za miesz ka nia. Je śli ad res
za mel do wa nia jest ta ki sam jak
za miesz ka nia to nie ma pro ble -
mu. Je śli ad re sy są ró żne to po da -
je my ad res za miesz ka nia. Zwra -
caj my też uwa gę ja ki ad res pod -

po wia da nam sys tem w for mu la -
rzach przy go to wy wa nych przez
ban ki. Sys tem au to ma tycz nie wpi -
su je ad res za mel do wa nia, a to
błąd.

Je śli cho dzi o bra ki za łącz ni -
ków (do ty czy ubie ga ją cych się
o wspar cie na pierw sze dziec ko
lub dziec ko nie peł no spraw ne
przy speł nia niu kry te riów do cho -
do wych) to for mu larz ta kże prze -
wi du je do da nie ko lej nych za łącz -
ni ków za po mo cą przy ci sków.

Uwa ga! Je śli wnio sek zło żo ny
zo stał z błę da mi lub był nie kom -
plet ny pra cow ni cy na bie żą co e -
-ma ilo wo lub te le fo nicz nie kon -
tak tu ją się z miesz kań ca mi i na -
no szą po praw ki. Pierw sze wy pła -
ty ru szą 28 kwiet nia.

„Rodzina 500+” – jakie błędy najczęściej
popełniamy przy składaniu wniosków?
� Wypełniłeś wniosek przez aplikację elektroniczną? Sprawdź czy nie popełniłeś
błędu. Aż 95% wniosków elektronicznych trafiających do rozpatrzenia zawiera błędy.

Te go rocz ne ha sło War sza wiak
to nie epi tet* za chę ca zwłasz cza
no wych miesz kań ców do pła ce nia
po dat ków w War sza wie, a jak
wie my to na Bia ło łę ce mel du je
się naj wię cej no wych osób.
W ubie głym ro ku 80% no wo mel -
du ją cych się war sza wia ków sta no -
wi li miesz kań cy Bia ło łę ki. Obec -
nie dziel ni ca li czy 104 360 miesz -
kań ców, a do dat ko wo ok. 20–30
tys. jest nie za mel do wa nych.

Do cho dy mia sta z po dat ku PIT
to naj więk sza skła do wa sta no wią -
ca 1/3 ca łe go bu dże tu. Mia sto sza -
cu je, że w 2016 r. z PIT’ów do ka -
sy wpły nie 4,5 mld zł. W ubie głym
ro ku po nad 21 tys. no wych osób
zde cy do wa ło się w sto li cy roz li -
czyć po da tek za 2014 r. War sza wa
po li czy ła, że dzię ki te mu wzro sto -
wi, do cho dy bu dże tu mia sta
w 2016 r. bę dą wy ższe o 75,4 mln

zł. Śred nio od ka żde go po dat ni ka
do bu dże tu mia sta tra fi w tym ro -
ku po nad 3,5 tys. zł.

Dzię ki tym środ kom funk cjo -
nu je i roz wi ja się ko mu ni ka cja
pu blicz na, re mon to wa ne i bu do -
wa ne są dro gi i ście żki ro we ro -
we, dzia ła ją do my kul tu ry, a ta -
kże re ali zo wa ne są ró żne go ro -
dza ju pro gra my dla miesz kań -
ców War sza wy.

Co wa żne – że by roz li czyć PIT
w sto li cy, nie trze ba się od ra zu
mel do wać. Aby za chę cić do roz -
li cza nia po dat ków w War sza wie,
mia sto przy go to wa ło sys tem za -
chęt, np. do dat ko we punk ty
przy za pi sy wa niu dzie ci
do przed szko li i żłob ków. Mo -
żna też ko rzy stać z tań szych bi -
le tów i zni żek w ra mach Kar ty
War sza wia ka i Kar ty Mło de go
War sza wia ka.

Roz li cza jąc PIT na Bia ło łę ce
war to pa mię tać o prze ka za -
niu 1% na rzecz Bia ło łęc kich or -
ga ni za cji po za rzą do wych, któ -
rych li stę mo żna zna leźć pod ad -
re sem: www.bia lo le ka.waw.pl.
Wspie ra jąc or ga ni za cje po wo du -
je my, że te pie nią dze wra ca ją
do nas w po sta ci bo gat szej ofer -
ty spor to wej, kul tu ral nej, re kre -
acyj nej czy pro fi lak tycz nej.

Czas na roz li cze nie PIT jest
do koń ca kwiet nia bie żą ce go ro ku.

Był szybki PIT, bez PIT’u PIT’u, a teraz
Warszawiak to nie epitet
� bo PIT jest kluczowy w rozwoju każdego miasta
i dzielnicy. Powinien trafiać tam, gdzie mieszkamy
i korzystamy z dobrodziejstw inwestycji samorządowych,
zwłaszcza, gdy tych dobrodziejstw pilnie potrzebujemy.



reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Sa mo cho dy je żdżą ce z nad mier -
ną pręd ko ścią to je den z naj więk -
szych pro ble mów War sza wy,
zwłasz cza na „Sta rej Bia ło łę ce”,
gdzie chod ni ki są wy jąt ko wo wą skie
lub nie ma ich wca le. Jed ną z dróg,
na któ rych kie row cy ma ją po wa żne
pro ble my z prze strze ga niem ogra -
ni cze nia do 50 km/h, jest ciąg Kla -
sy ków -Bo ha te rów. O za mon to wa -
nie na dru giej z tych ulic pro gów
zwal nia ją cych od daw na sta ra ła się
rad na Ma rio la Ol szew ska.

– Po roz mo wach z Za rzą dem
Dróg Miej skich uda ło się wy ne -
go cjo wać mon taż pro gów wy spo -
wych w oko li cach Szko ły Pod sta -
wo wej 110 – mó wi rad na.
– W chwi li obec nej jest w trak cie
za twier dza nia przez in ży nie ra ru -
chu. Po za twier dze niu zo sta nie
prze ka za ny do re ali za cji w te re nie
pod le głym słu żbom dro go wym.

Obec nie na skrzy żo wa niu Bo ha -
te rów i Dy na micz nej obo wią zu je
ogra ni cze nie pręd ko ści do 50 km/h,
zaś na krót kim od cin ku znisz czo nej
jezd ni na pół noc od nie go – do 40
km/h. Po za mon to wa niu pro gów

wy spo wych, umo żli wia ją cych prze -
jazd au to bu sów, sa mo cho dy bę dą
mu sia ły zwol nić do 30 km/h. Skrzy -
żo wa nie obok szko ły zna la zło się
ta kże na li ście miejsc, któ re dro go -
wcy chcą do świe tlić w tym ro ku.

(dg)

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Po rozmowach
z Zarządem Dróg Miejskich
udało się wynegocjować
montaż progów
wyspowych w okolicach
Szkoły Podstawowej 110
– mówi radna.

Noga z gazu na Bohaterów
� Kierowcy będą musieli zdecydowanie zwolnić w kolejnym miejscu na Białołęce.

Na skrzyżowaniu Bohaterów i Dynamicznej obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h


