
Ile można głosować nad budo-
wą tradycyjnych placów zabaw
i siłowni plenerowych? Dominika
Rybarczyk postanowiła w pełni
wykorzystać możliwości, jakie da-
je budżet partycypacyjny, i zgłosi-

ła budowę… wodnego placu za-
baw w parku Henrykowskim. Był-
by pierwszy w Warszawie.

– Wodne place zabaw to w Pol-
sce nowość – pisze autorka pro-
jektu. – W ciągu ostatnich lat po-

wstało kilka takich miejsc. Cieszą
się one niesłabnącą popularno-
ścią i stają się wizytówką budują-
cych je miast. To przede wszyst-
kim nie lada atrakcja dla naj-
młodszych. Dzięki niej, poza

świetną zabawą, mogą łatwiej
znieść wysokie temperatury.

Plac zabaw składałby się z płyt-
kiego basenu i fontann, podłączo-
nych do miejskiej sieci. Woda by-
łaby filtrowana jak na pływalni,

a wszystkim sterowałby kompu-
ter, dopasowujący działanie na-
trysków do temperatury i pogody.
Plac zabaw powstałby we wschod-

niej części parku, przy ogrodzeniu
od strony likwidowanej fabryki
Polleny Aromy. Jego powierzch-
nia wyniosłaby 150–200 m2, zaś
koszt budowy – 750 tys. zł.

Jeśli projekt pozytywnie przej-
dzie weryfikację w urzędzie,
na wodny plac zabaw będzie mo-
żna głosować wiosną, zaś otwarcie
byłoby możliwe w przyszłym roku.

(dg)
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Byłby pierwszy w Warszawie

Wodny plac zabaw na Białołęce?
� 750 tys. zł na wodne zabawy pod chmurką – czy to się przyjmie?

Jeśli
projekt pozytywnie
przejdzie weryfikację
w urzędzie, na wodny
plac zabaw będzie
można głosować wiosną,
zaś otwarcie byłoby
możliwe w przyszłym roku.
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Wy rzu ca ne si łą ude rze nia sa -
mo cho dy za trzy mu ją się na wet
na pło tach po se sji. Gdy na jed ni
po ja wił się znak „stop”, zo stał
roz je cha ny, a dro go wcy do dziś
na ma lo wa li no we go. Skrę ce nie
sa mo cho dem ze Zdziar skiej
w Ostródz ką gra ni czy z cu dem.
Kie row cy al bo sza rżu ją, pró bu jąc
wy mu sić włą cze nie się do ru chu,
al bo sto ją w kor ku. Cza sem wy -
bie ra ją dro gę na oko ło, ja dąc aż
przez Ko biał kę. Skrzy żo wa nie
jest nie wy dol ne, a miesz kań ców
przy by wa.

Wy gra na ba ta lia?
Jest już nie mal pew ne, że

w naj bli ższych la tach po wsta nie
tam ron do, któ re po pra wi za rów -
no bez pie czeń stwo, jak i prze pu -
sto wość. Miej sce to wraz z są sied -
nim skrzy żo wa niem z Ką ta mi
Gro dzi ski mi jest splo tem sło necz -
nym dróg wschod niej Bia ło łę ki.
W tym miej scu zbie ga ją się
wszyst kie li nie au to bu so we, kur -
su ją ce w pół noc nej czę ści dziel ni -
cy i jest tu naj więk szy ruch pie szy.
Ta część Zdziar skiej nie jest za -
rzą dza na przez dziel ni cę Bia ło łę -

ka i je go prze bu do wą zaj mie się
Za rząd Miej skich In we sty cji Dro -
go wych.

In ten syw na ba ta lia miesz kań -
ców o prze bu do wę skrzy żo wa nia
Zdziar skiej z Ostródz ką trwa już
od po nad ro ku. Po trze ba mo der -
ni za cji do cie ra ła do pre zy dent
i rad nych mia sta War sza wy ze
wszyst kich stron. Do te go do daj -
my 4 tys. pod pi sów miesz kań ców
pod egi dą sto wa rzy sze nia Mo ja
Bia ło łę ka, wnio ski bur mi strzów
Pio tra Ja wor skie go i Ilo ny Soi -
-Ko złow skiej i gło sy rad nych.

Od wrze śnia sto wa rzy sze nie Mo -
ja Bia ło łę ka przed sta wi ło trzy -
dzie ści trzy pre zen ta cje rad nym
mia sta, w spo sób szcze gól ny uzy -
sku jąc wspar cie u Alek san dry
Ga jew skiej.

Mi lio ny na dro gi
Rok 2018 po wi nien na za wsze

zmie nić część ukła du dro go we go
na Bia ło łę ce. Po wsta nie no wa
Głę boc ka z kil ko ma ron da mi, zo -
sta nie prze bu do wa ny most
nad rze ką Dłu gą. W oko li cach
Zdziar skiej stan dar dem sta nie się
dro ga o sze ro ko ści 18 m z chod ni -
ka mi, oświe tle niem i dro gą ro we -
ro wą. Je śli skrzy żo wa nie Ostródz -
kiej i Zdziar skiej nie zo sta nie
szyb ko prze bu do wa ne, bę dzie my
mo gli je ozna czyć ja ko czar ny
punkt na ma pie Zie lo nej Bia ło łę -
ki. Krót ki od ci nek, zjazd z mo stu

w cią gu Zdziar skiej do Ostródz -
kiej, sta nie się tzw. wą skim gar -
dłem. Sze ro kość uli cy spad nie
tam z 18 do 8 me trów.

W grud niu rad ni War sza wy
przy zna li Bia ło łę ce na la ta 2017–
2020 nie ba ga tel ną su mę 45 mln zł
na „po pra wę ukła du dro go we go”.
Wśród pla no wa nych in we sty cji
zna lazł się m.in. re mont Bia ło łęc -
kiej, Ką tów Gro dzi skich, a ta kże
bu do wa ron da na skrzy żo wa niu
Zdziar skiej i Ostródz kiej. Z in for -
ma cji uzy ska nych od osób od po -
wie dzial nych za in we sty cję wy ni ka,
że ron do po win no po wstać
w pierw szej ko lej no ści, w mia rę
mo żli wo ści w tym sa mym cza sie co
bu do wa mo stu na ul. Zdziar skiej.

Cie szę się, że głos miesz kań ców
Bia ło łę ki zo stał wy słu cha ny.

Agnieszka Borowska

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zniknie czarny punkt Zielonej Białołęki
� Wypadki na skrzyżowaniu Ostródzkiej ze Zdziarską stały się już codziennością. Cudem uniknęła tu śmierci mała
rowerzystka, jeżdżąca z tatą i rodzeństwem na codzienne wycieczki. Nie przeżyła starsza pani – ofiara innego wypadku.

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

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

Spo łecz ne Gim na zjum nr 333 STO

im. Pol skich Ma te ma ty ków Zwy cięz ców

Enig my STO przy ul. Dzia twy 6 już dru -
gi rok bie rze udział w mię dzy na ro do -

wym pro jek cie Era smus+. Kra je part -
ner skie pro jek tu to: Hisz pa nia, Wło chy,
Szwe cja, Niem cy i Pol ska. Te ma tem
pro jek tu są sze ro ko po ję te uza le żnie -
nia, za rów no od al ko ho lu, pa pie ro sów,
nar ko ty ków, jak rów nież no wo cze snych
tech no lo gii ta kich jak te le fo ny ko mór -
ko we, czy kom pu te ry.

W tym ro ku szkol nym ucznio wie
i na uczy cie le gim na zjum od wie dzi li
Niem cy, gdzie po ka za li przy go to wa ne
wcze śniej pre zen ta cje, fil my i pla ka ty.

Wi zy ty w kra jach part ner skich są dla
gim na zja li stów z Bia ło łę ki bar dzo wa -
żne i po trzeb ne. Nie tyl ko po ka zu ją,
że mło dzież w kra jach eu ro pej skich

jest bar dzo po dob na, że ma ta kie sa -
me pro ble my i ra do ści, ale przez
udział w pro jek cie Era smus+ pro mu -
ją idee zdro we go sty lu ży cia wol ne go
od uza le żnień. W dzi siej szych cza sach
te go ty pu dzia ła nia są istot nym ele -
men tem edu ka cji mło dzie ży. 

Po wi zy cie w Niem czech ucznio wie
zwra ca li uwa gę, na to, że wy jazd po -
zwo lił im po sze rzyć kom pe ten cje ję zy -
ko we, uwie rzyć w sie bie i swo je mo żli -
wo ści oraz na wią zać re la cje z ró wie -
śni ka mi z kra jów Unii Eu ro pej skiej. 

W mar cu te go ro ku bia ło łęc kie gim -
na zjum bę dzie go ścić de le ga cje
uczniów i na uczy cie li z kra jów part ner -
skich. Już te raz pla no wa ny jest sze reg
dzia łań i ak tyw no ści, któ rych ce lem bę -
dzie po ka za nie na szej dziel ni cy, mia sta
oraz pro mo cja pol skiej kul tu ry. 

Udział mło dzie ży w pro jek tach ta -
kich jak Era smus+ po zwa la do ce nić
od ręb ność swo je go kra ju i zo ba czyć
go ocza mi in nych na ro dów, ale rów -

nież po przez wspól ne dzia ła nie
umoc nić po czu cie to żsa mo ści eu ro -
pej skiej. 

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa nr 2,
Spo łecz ne Gim na zjum nr 333 STO
im. Polskich Matematyków
Zwycięzców Enigmy STO, 
War sza wa, ul. Dzia twy 6,
tel. 22 614 46 92, 
www.sto2.pl, szko la@sto2.pl

Erasmus+ w Społecznym Gimnazjum przy Dziatwy
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Świet ne wia do mo ści dla par,
bo ry ka ją cych się z pro ble mem
bez płod no ści. W war szaw skim ra -
tu szu trwa ją bar dzo za awan so wa -
ne pra ce nad wpro wa dze niem do -
fi nan so wa nia za bie gów tzw. za -
płod nie nia po za ustro jo we go, czy li
in vi tro.

– Pro gram po trwa dwa la ta –
mó wi rad na Alek san dra Ga jew -

ska. – Do fi nan so wa nie wy nie sie
mak sy mal nie 5 tys. zł, ale nie wię -
cej niż 80% ca łych kosz tów. Bę -
dzie obej mo wać po trzy pró by.
Sko rzy sta ją z nie go oso by w wie -
ku 25–40 lat, ży ją ce za rów no
w związ kach ma łżeń skich, jak
i nie for mal nych.

Za płod nie nie in vi tro (łac.
w szkle) jest uzna wa ne za naj sku -

tecz niej szą me to dę le cze nia bez -
płod no ści. W Pol sce re fun da cja
za bie gów zo sta ła wpro wa dzo na

przez rząd PO -PSL i obo wią zy wa -
ła w la tach 2013–2016. Po za koń -
cze niu ogól no pol skie go pro gra -
mu cię żar fi nan so wy le cze nia bez -
płod no ści prze ję ły nie któ re sa mo -
rzą dy, m.in. po znań ski i łódz ki.

(dg)

Warszawa dofinansuje in vitro
� Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.

Program
potrwa dwa lata – mówi
Aleksandra Gajewska. 
Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale
nie więcej niż 80% całych
kosztów.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

27 lu te go ucznio wie wra ca ją
do szkół po fe riach zi mo wych,

a na No wo dwo ry wje żdża pierw -
szy tram waj – ta ki sce na riusz jest
na ten mo ment nie mal pew ny.

Pra ce nad bu do wą 1,5-ki lo me tro -
we go od cin ka to rów i prze bu do -
wą ukła du dro go we go osie dla są
już za koń czo ne. Te raz ro bot ni cy
wy kań cza ją sy gna li za cję świetl ną
na skrzy żo wa niu ze Štefáni ka,
któ re go je den z wlo tów wciąż jest
za mknię ty.

– To ostat nia rzecz, ja ka po zo -
sta ła do zro bie nia, je śli nie li czyć
po kry cia to ro wi ska tra wą, któ re
na stą pi już wio sną – in for mu je
na sze źró dło w war szaw skim ra tu -
szu. – Na ten mo ment da ta 27 lu -
te go jest pew na na 90%.

Zgod nie z wcze śniej szy mi za po -
wie dzia mi Za rzą du Trans por tu
Miej skie go na No wo dwo ry do trze
li nia 2, któ ra bę dzie kur so wać w go -

dzi nach szczy tu co 4 mi nu ty, po za
szczy tem co 6 min, a w week en dy
co 7–8 min. Do dat ko wo w go dzi -
nach szczy tu na to ry wy ja dą skró co -
ne kur sy z Mło cin do przy stan ku
Me hof fe ra, dzię ki któ rym czę sto tli -
wość na Tar cho mi nie bę dzie w klu -
czo wych go dzi nach wy ższa, niż
na No wo dwo rach. Nie zmie ni się
tra sa „sie dem nast ki”, któ ra na dal
bę dzie za wra cać na Tar cho mi nie
Ko ściel nym. W za koń czo nych kon -
sul ta cjach spo łecz nych ZTM pro -
po no wał, by otwar ciu no we go od -
cin ka to rów z ulic zni kły au to bu sy
z nu me ra mi E -8,101 i 314. Wciąż
cze ka my na osta tecz ną de cy zję
w tej spra wie.

(dg)

Tramwaj na ostatniej prostej
� Nieoficjalna data otwarcia kolejnego odcinka linii tramwajowej na Białołęce jest
pewna już na 90%. To już ostatnie tygodnie prac.

Na Nowodwory
dotrze linia 2, która będzie
kursować w godzinach
szczytu co 4 minuty,
poza szczytem co 6 min,
a w weekendy co 7–8
min. Nie zmieni się trasa
„siedemnastki”, która
nadal będzie zawracać
na Tarchominie
Kościelnym.

źródło: ZT
M

Z programu skorzystają osoby w wieku 25–40 lat, żyjące
zarówno w związkach małżeńskich, jak i nieformalnych



Fa bry ka me bli w Hen ry ko wie
ist nie je od po nad 60 lat. Po wsta -
ła w ro ku 1952, w kor kow ni
w Hen ry ko wie, przy uli cy Me hof -
fe ra 81, gdzie wcze śniej ist nia ły
już pra cow nie kon ser wa cji za byt -
ków. Mia ły być w za ło że niu en -
kla wą ar ty stycz nej sto lar ki i me -
blar stwa.

So lid na sto lar ska ro bo ta
Pa mię tam bu dyn ki fa bry ki. By -

ły dla mnie swe go ro dza ju punk -
tem orien ta cyj nym. Mi ja łem je
set ki ra zy, gdy jeź dzi łem Mo dliń -
ską z Le gio no wa do War sza wy
i z po wro tem. Fa bry ka w Hen ry -
ko wie ro bi ła me ble sty lo we, w du -
żej mie rze by ła to ręcz na ro bo ta

sto lar ska na spe cjal ne za mó wie -
nia. Tyl ko nie wiel ka część pro -
duk cji za kła dów tra fia ła do han -
dlu, więk szość zdo bi ła wnę trza
urzę dów i za byt ko wych pa ła ców.
Hen ry ków był jed ną z nie wie lu
fa bryk me blo wych w kra ju, gdzie
pro du ko wa no me ble z drew na li -
te go. Sły nął z ręcz nej, so lid nej

sto lar skiej ro bo ty, rzeźb, in tar sji,
zło ceń, zaj mo wał się też re no wa -
cją, re kon struk cją i wy ko ny wa -
niem re plik za byt ko wych me bli.
Me ble te tra fia ły do ró żnych
miejsc. Sta ły i sto ją do dziś mię -
dzy in ny mi w Bel we de rze, w Wi -
la no wie, w Ła zien kach Kró lew -

skich, ale też np. w Te atrze Ma -
łym w Mo skwie.

Okrą gły Stół z Hen ry ko wa
Gdy w 1988 ro ku po trzeb ny był

stół na ob ra dy Okrą głe go Sto łu,
wła dze za mó wi ły go wła śnie
w Hen ry ko wie. Przy pro duk cji
pra co wa ło oko ło 20 osób spo -
śród 150 za trud nio nych w fa bry -
ce. Wła dze zle ci ły wy ko na nie sto -
łu 3 paź dzier ni ka 1988 ro ku, trzy
ty go dnie póź niej re pre zen ta cyj ny
me bel był go to wy. To by ło eks pre -
so we tem po. Sto la rze pra co wa li
po 12 go dzin dzien nie. Zo stał
zmon to wa ny w pa ła cu w Ja błon -
nie, lecz na ty dzień przez koń cem
li sto pa da – wo bec wy co fa nia się
przed sta wi cie li „So li dar no ści”
z ob rad – zo stał wy wie zio ny z po -

wro tem do ma ga zy nów pro du cen -
ta, by tam prze le żeć jesz cze
przez 10 ty go dni. Wresz cie na po -
cząt ku lu te go 1989 ro ku dę bo wy
stół o śred ni cy 8,4 m sta nął w Ja -
błon nie i wkrót ce przed sta wi cie le
wła dzy i opo zy cji za czę li przy nim
roz mo wy. Przy hen ry kow skim
okrą głym sto le mo gło za siąść jed -
no cze śnie 56 osób.

Dys kont na no we cza sy
Po tem by ły ko lej ne pre sti żo we

za mó wie nia. W hen ry kow skich
za kła dach wy ko na no la skę Mar -
szał ka Sej mu RP, tron pa pie ski
dla Ja na Paw ła II, wy po sa że nie
kom nat Zam ku Kró lew skie go
w War sza wie, kan ce la rii ra dy mi -
ni strów, sej mu. Za kład w Hen ry -
ko wie na po cząt ku lat 90. stał się
spół ką pra cow ni czą. Kie dy Lech
Wa łę sa wy grał wy bo ry pre zy denc -
kie, sto la rze z Hen ry ko wa zro bi li
mu biur ko w sty lu Księ stwa War -
szaw skie go. Sta ło w je go Kan ce la -
rii, po tem za brał je do sie bie,
do Gdań ska. Za kład ro bił me ble
dla naj bo gat szych pol skich biz -
nes me nów m.in. dla Alek san dra
Gu dzo wa te go i Ja na Kul czy ka.

W 2002 ro ku pra cow ni cy sprze -
da li swo je udzia ły pry wat ne mu in -
we sto ro wi z Kra ko wa. Trzy la ta póź -
niej przy szedł no wy wła ści ciel, biz -
nes men z Le gio no wa. Prze niósł fa -
bry kę z Hen ry ko wa do Tłusz cza,
choć przez ja kiś czas trwa ła tu jesz -
cze pro duk cja. Dziś wszyst kie bu -
dyn ki fa bry ki zo sta ły wy bu rzo ne
i na ich miej scu stoi dziś Kau fland…

(wk)

Tu wykonano najsłynniejszy okrągły stół

Meble z Henrykowa
� Za kła dy Wy twór cze Me bli Ar ty stycz nych by ły kie dyś wi zy tów ką Hen ry ko wa.
Dziś wciąż dzia ła ją, ty le że… w Tłusz czu.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

W henrykowskich
zakładach wykonano
laskę Marszałka Sejmu
RP, tron papieski dla
Jana Pawła II,
wyposażenie komnat
Zamku Królewskiego
w Warszawie, kancelarii
rady ministrów, sejmu.

źródło zdjęć: N
A
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, audiovis.nac.gov.pl
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Na le wym brze gu uro kli wy park
Mło ciń ski z ogrom nym pla cem za -
baw, pa łac Bruh la i ma low ni cze
mia sto -ogród na gór ce, na pra wym
– Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
park Pi cas sa i za byt ko wy kom -
pleks pa ła cu Mo stow skich. Gdy by
uda ło się po łą czyć te wszyst kie
miej sca prze pra wą pro mo wą, pół -
noc na War sza wa od kry ła by swój
po ten cjał do week en do wych wy pa -
dów, zaś miesz kań cy Tar cho mi na
do wie dzie li by się, jak przy jem nie
jest pły nąć stat kiem do Mło cin.

O bu do wę dru giej bia ło łęc kiej
przy sta ni, z któ rej mo gły by wy pły -
wać pro my, za mie rza ją sta rać się
bur mistrz Ilo na So ja -Ko złow ska
i rad ny Fi lip Pelc. Za da nie nie bę -
dzie pro ste, bo brze ga mi Wi sły
za rzą dza war szaw ski sa mo rząd –

klu czo we by ło by prze ko na nie
rad nych mia sta i Za rzą du Zie le ni.
Po ten cjal nie so jusz ni kiem Bia ło -
łę ki mo gą być Bie la ny, na któ rych
So ja -Ko złow ska peł ni ła funk cję
za stęp czy mi bur mi strza. Bu do wa
przy sta ni na Tar cho mi nie jest
w za się gu rę ki, ale du żo wo dy
upły nie w Wi śle, za nim po pły nie -
my stat kiem do Mło cin.

Przy stań na Tar cho mi nie mo gła -
by być bliź niacz ką tej otwar tej
w ubie głym ro ku na Mło ci nach.
Mo żna do trzeć do niej ście żką
w par ku Mło ciń skim. Jest do sko na -
le wkom po no wa na w zie lo ną oko li -
cę. Na wet pa gó rek w kształ cie
musz li śli ma ka, choć rzu ca się
w oczy, nie spra wia wra że nia
sztucz ne go. Wy ło żo ny zo stał dar -
nią, a na tu ral ne ma te ria ły zo sta ły

za sto so wa ne wszę dzie, gdzie tyl ko
by ło to mo żli we. Ście żki ma ją żwi -

ro wą na wierzch nię, a brze gi umoc -
nio no ka mie niem. Be to nu jest nie -
wie le i uży to go tyl ko tam, gdzie by -
ło to ab so lut nie nie zbęd ne. Bu do -
wa przy sta ni kosz to wa ła 524 tys. zł.

(dg)

Statkiem z Tarchomina do Młocin
� Prom Tarchomin – Młociny może być turystycznym hitem Warszawy. Najpierw
trzeba jednak zbudować nową przystań.

Przystań
na Tarchominie mogłaby
być bliźniaczką tej
otwartej w ubiegłym roku
na Młocinach. Można
dotrzeć do niej ścieżką
w parku Młocińskim. Jest
doskonale
wkomponowana w zielon
ą okolicę.

To spe cjal ny urzęd nik, zaj mu ją cy się ła pa niem i od wo że niem dzi kich
zwie rząt w bez piecz ne miej sca. Obec nie War sza wa ma dzie wię ciu łow -
czych, któ rzy opie ku ją się ca łym mia stem. Tra ci na tym Bia ło łę ka,
na któ rej licz ba zgło szeń do ty czą cych dzi ków jest zde cy do wa nie naj -
więk sza. O przy dzie le nie dziel ni cy łow cze go na wy łącz ność sta rał się
od kil ku mie się cy – w tym z po mo cą opu bli ko wa ne go u nas ar ty ku łu –
rad ny Fi lip Pelc. Sku tecz nie.

– Wspól nie z wi ce bur mi strzem Mar ci nem Adam kie wi czem uda ło
nam się po zy skać pie nią dze na odła wia nie dzi ków (nie my lić z od strza -
łem!) – pi sze rad ny. – Pro szę za pi sać so bie no wy nu mer do łow cze -
go: 600 020 747.

Z łow czym La sów Miej skich mo żna kon tak to wać się w ka żdej spra wie
do ty czą cej wę dru ją cych po Bia ło łę ce dzi ków i in nych le śnych zwie rząt,
szcze gól nie gdy za gro żo ne mo że być ich ży cie. Te raz urzęd nik ma do dys -
po zy cji dzie więć sta cjo nar nych odłow ni. W pla nach są trzy ko lej ne.

(dg)

Po kogo zadzwonić?

Dzik w ogródku
� „Jeśli w twojej okolicy jest coś dziwnego… po kogo
zadzwonisz?” śpiewał Ray Parker Jr. w piosence
z kultowej amerykańskiej komedii. W Nowym Jorku
właściwa odpowiedź to „Pogromców duchów!”.
Na Białołęce niespodziewani goście to inny kaliber
intruzów, wystarczy więc łowczy Lasów Miejskich.



Pro blem jest du ży, o czym mo -
żna się ta kże prze ko nać czy ta jąc
wpi sy miesz kań ców na por ta lach
spo łecz no ścio wych.

– O 1:20 za dzwo ni li do mo fo -
nem, przed sta wi li się ja ko po li cja
i sta now czo za żą da li otwar cia
drzwi, gdyż przy szli na in ter wen -
cję do awan tu ry do mo wej (…).
Za miast po li cji na klat kę wpadł
mę żczy zna w ko mi niar ce i z wor -
kiem, za min ko bie ta i dru gi mę -
żczy zna, ka żdy ze swo im wor -
kiem. (…) Za my kaj cie drzwi
do swo ich miesz kań i nie wpusz -
czaj cie ob cych – na pi sa ła 20 stycz -
nia na jed nym z por ta li miesz kan -
ka Tar cho mi na. Po dob ny przy pa -
dek miał mieć miej sce kil ka dni
wcze śniej na ul. Stru my ko wej.

Ko lej ne pró by wy łu dzeń?
W in nych punk tach dziel ni cy

miesz kań cy za uwa ży li znisz czo ne
zam ki w drzwiach do kla tek scho -
do wych, co mo gło by świad czyć
o przy go to wa niach do ko lej nych
kra dzie ży. Nie po ko ją ce przy pad ki
zgła sza ją też miesz kań cy ul. Trą by
i Alu zyj nej. W pierw szym z nich
ktoś miał naj pierw dzwo nić do -
mo fo nem i pró bo wać wy łu dzać
nu me ry te le fo nów. Po kil ku go -
dzi nach, w tym sa mym miej scu
nie zna na oso ba pró bo wa ła szar -
pać za klam ki. Z ko lei na ul. Alu -
zyj nej do miesz ka nia mia ła za -
dzwo nić po li cja, ale gdy jed na

z miesz ka nek po pro si ła o nu mer
od zna ki, by na ko mi sa ria cie po -
twier dzić in ter wen cję, nikt wię cej
jej nie od po wie dział…

Oszu stwa na kwo tę 250 tys. zł
Po li cjan ci z Bia ło łę ki po twier dza -

ją, że w ostat nim cza sie otrzy ma li
zgło sze nia o do ko na niu osiem
oszustw me to dą „na po li cjan ta”. Jak
do tąd uda ło im się za trzy mać czte ry
oso by. – W wy ni ku tych zda rzeń po -
krzyw dze ni utra ci li pie nią dze w wy -
so ko ści 250 tys. zło tych – mó wi sie rż.
sztab. Pau li na Onysz ko z Ko men dy
Re jo no wej Po li cji War sza wa VI. Za -
chę ca ta kże do te go, aby o wszel kich
po dej rze niach, pró bach wła ma nia
czy nie po ko ją cych zda rze niach
miesz kań cy in for mo wa li po li cję.

Po li cja ostrze ga
Po li cjan ci przy po mi na ją, że

prze stęp cy dzia ła ją zwy kle w po -
dob ny spo sób. Naj pierw dzwo nią
na nu mer sta cjo nar ny i na wią zu jąc
roz mo wę za zwy czaj ze star szą oso -
bą, czę sto po da jąc się za po li cjan ta
lub funk cjo na riu sza CBA. Oszust
prze ko nu je, że roz pra co wu je zor -
ga ni zo wa ną gru pę prze stęp czą
i pro si, aby mu w tym po móc.
Twier dzi, że dzię ki te mu bę dzie
mo żna za trzy mać prze stęp ców
i za po biec utra cie oszczęd no ści np.
zde po no wa nych na ban ko wej lo ka -
cie. Po moc ma po le gać na prze ka -
za niu go tów ki lub po zo sta wie niu

pie nię dzy we wska za nym miej scu.
Po prze ka za niu pie nię dzy lub
wpła ce niu ich na wska za ne przez
oszu sta kon to, wszel ki kon takt
z prze stęp ca mi się ury wa. Z re gu ły
wów czas po krzyw dzo ny orien tu je
się, że padł ofia rą oszu sta.

Co po win no nas za nie po ko ić?
Po li cjan ci przy po mi na ją ta kże

dwie pod sta wo we za sa dy: po
pierw sze po li cjant ni gdy nie za -
dzwo ni z in for ma cją o pro wa dzo -
nej ak cji. Po dru gie po li cja ni gdy
nie pro si o prze ka za nie pie nię dzy,
prze la niu ich na kon to lub po zo -
sta wie nie w ja kimś miej scu.

Ko men da Sto łecz na Po li cji uru -
cho mi ła spe cjal ną li nię te le fo nicz -
ną dla osób, któ re po dej rze wa ją,
że mógł do nich za te le fo no wać
oszust po da ją cy się za „wnucz ka”,
„krew ne go” lub „po li cjan ta
– funk cjo na riu sza CBŚ”. Wszel -
kie ta kie sy gna ły mo żna zgła szać
przez ca łą do bę pod nu me rem te -
le fo nu 22 603–32–22.

Mar cin Cho miuk

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Włamywacze i oszuści udają policjantów
� Tylko w ostatnim czasie policjanci z komisariatu policji na Białołęce odnotowali
osiem przypadków oszustw metodą „na policjanta”. W ich wyniku ludzie stracili
kilkaset tysięcy złotych. Włamywacze udający funkcjonariuszy coraz częściej pukają
także bezpośrednio do drzwi mieszkań.

W wyniku
ostatnich oszustw
pokrzywdzeni utracili
pieniądze
w wysokości 250 tys.
złotych – mówi sierż.
sztab. Paulina Onyszko.

– Pa trząc na Pa ni dro gę mo żna
dojść do wnio sku, że do słow nie
ka żdy i w ka żdym mo men cie ży -
cia mo że od kryć w so bie twór cę.

– Oczy wi ście! Czło wiek jest je -
dy nym zwie rzę ciem, któ re ozda -
bia swo je na rzę dzia pra cy. To du -
żo mó wi o na szej po trze bie wy ra -
ża nia sie bie i nada wa nia oto cze -
niu wła sne go, nie po wta rzal ne go
cha rak te ru.

– Kształ ci ła się Pa ni na kie -
run kach pla stycz nych?

– Nie. Mam za so bą kil ka na -
ście lat pra cy w ubez pie cze niach
i stu dia hu ma ni stycz ne.

– A za tem by ło to jak grom
z ja sne go nie ba?

– Zde cy do wa nie. Kil ka lat te -
mu w grud niu, przy ja ciół ka za -
pro si ła mnie na zdo bie nie bom -
bek. Mie siąc póź niej, po zo sta łe
po tym ma te ria ły wy sy pa ły mi się
na pod ło gę. Po chy li łam się
nad ni mi i zdę bia łam. Na tych -
miast po bie głam do pla sty ków
i ku pi łam so bie pierw sze w ży ciu
pod obra zie, pędz le, far by… Wła -
śnie w ten spo sób po wo ła łam
do ży cia Lud ka, któ re go pierw -
szym wcie le niem był „Tra garz po -
my słów”. Póź niej po wie rzy łam
mu m.in. ro le: szczę śli we go żon -
ko sia, oswa ja cza mo ty li, zi ry to wa -
ne go wła ści cie la psa.

– Gdzie mo żna obej rzeć Pa ni
pra ce?

– Za pra szam na stro nę
www.dar me lo.pl. Część z ko la ży,
od nie daw na, mo żna też ku pić
na po szew kach na po dusz kę, re -
prin tach i ka flach ce ra micz nych. 

Rozm. oko

Odkryj świat 
rzeczy niebanalnych

� Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać
z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

źródło: Policja
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Ro bert Ka mio now ski pro po nu -
je po sta wie nie za 250 tys. zł tę żni
na po la nie re kre acyj nej pla cu za -
baw Bo cia ni Za ką tek przy ul. Ru -
sko wy Bród.

– Obok tę żni po sa do wio ne zo -
sta ną ław ki, aby od po czy wa jąc, cie -
szyć się zdro wym mi kro kli ma tem.
Ta kie miej sce za pew ni re laks jak
w uzdro wi sku. Wy star czy pa rę mi -
nut in ha la cji, a po czu je my, jak wra -
ca nam zdro wie – pi sze au tor pro -
jek tu i do da je, że prze by wa nie
w miej scu z ta kim mi kro kli ma tem
ma po zy tyw ny wpływ na sa mo po -
czu cie, w wie lu przy pad kach jest
wręcz ko niecz ne. Lo ka li za cja na te -
re nie par ku, obok si łow ni i bo iska
oraz miejsc pik ni ko wych, stwo rzy

pięk ny kom pleks re kre acyj no -wy -
po czyn ko wy dla wszyst kich miesz -
kań ców Zie lo nej Bia ło łę ki.

Uprze dza jąc ewen tu al ne py ta nia,
a przede wszyst kim in ter ne to wy
hejt, od po wia da my na ty tu ło we py -
ta nie. Choć zda wa ło by się, że są
lep sze miej sca dla ta kiej in we sty cji,
to jed nak nikt nie zgło sił tę żni
na Tar cho mi nie czy No wo dwo rach,
więc je śli miesz kań cy wschod niej
Bia ło łę ki po prą pro jekt Ro ber ta
Ka mio now skie go, to pierw sza tę -
żnia so lan ko wa na Bia ło łę ce po -
wsta nie na Ru sko wym Bro dzie. Au -
tor do pusz cza lo ka li za cję w par ku
na Ma gicz nej, je śli w Bo cia nim Za -
kąt ku by ły by pro ble my tech nicz ne.

(red)

Dlaczego nie na Tarchominie?
Tężnia w Bocianim Zakątku?
� Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna i gałęzi
tarniny, na które spływa solanka, wydzielając
mikroelementy, dzięki czemu wytwarzany jest bardzo
przyjazny dla zdrowia mikroklimat. Doskonała
na wszelkie schorzenia oddechowe, do niedawna
kojarzona głównie z uzdrowiskami jak Ciechocinek czy
Konstancin-Jeziorna.

źródło: legionow
o.pl

Pierw szy week end w BOK Głę -
boc ka 66 spę dzi my z Kom pa nią Te -
atral ną Mam ro. W so bot ni wie czór
ar ty ści za bio rą nas na swój naj now -
szy spek takl „Sce ny z ży cia”, zaś
w nie dziel ny, po raz pierw szy
na no wej sce nie, za go ści ob sy pa ny
na gro da mi spek takl „Epo pe ja”.
Po zy cja obo wiąz ko wa dla tych, któ -
rzy lu bią się śmiać w te atrze.

Lu ty to ta kże po wrót ar cy za -
baw nej ko me dii, ja ką jest „Edu -
ka cja Ri ty” Te atru Co Me ta, za go -
ści ona 19 lu te go w BOK van Go -
gha 1. Spiesz cie się po bi le ty – bo -
wiem roz cho dzą się w sza lo nym
tem pie.

Na de ski te atral nej sce ny wró ci
rów nież „Woln -ość '90” Ze spo łu
Te atru 13. Spek takl ten zna lazł
się w 23. edy cji pre sti żo we go
Ogól no pol skie go Kon kur su
na Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki
Współ cze snej, sta jąc w szran ki
z wie lo ma zna ko mi ty mi ty tu ła mi
wa żnych scen pol skich. Za pra sza -
my 12 i 18 lu te go do BOK Głę -
boc ka 66. W lu tym BOK kon ty -
nu uje cykl: „Sce na Ma łe go Wi -
dza”. 26 lu te go w BOK van Go -
gha 1 dla naj młod szych te atro ma -
nów wy stą pi Gru pa Co in ci den tia
i Bia ło stoc ki Te atr La lek ze spek -
ta klem „Słoń i Kwiat”.

Garderoba Białołęki już
pełnoletnia

Po nad to w BOK -u peł ną pa rą
ru sza ją już przy go to wa nia
do Gar de ro by, Fe sti wa lu Te atrów
Nie za le żnych, któ ry od bę dzie się
w ostat ni week end mar ca 24.03–
26.03. „Gar de ro ba” to bia ło łęc kie
świę to te atru, fe sti wal ma cha rak -
ter otwar te go dla pu blicz no ści
prze glą du po łą czo ne go z kon kur -
sem, ścią ga jąc ar ty stów, wi dzów
i mi ło śni ków te atru z ca łe go kra -
ju. Spek ta kle kon kur so we do bie -
ra ne są tak, że by ka żdy mógł zna -
leźć coś dla sie bie, dzię ki cze mu

Gar de ro ba jest fe sti wa lem ró -
żnych ję zy ków i form te atral nych.

W do tych cza so wej sie dem na -
sto let niej hi sto rii fe sti wa lu w ju ry
za sia da li wy bit ni twór cy i lu dzie
te atru ta cy jak Adam Wo ro no -
wicz, Ja ro sław Ga jew ski, Ire na
Jun czy Ja ro sław Ki lian. Lau re -
atem ostat niej edy cji był Te atr Pi -
ja na Sy pial nia ze spek ta klem
„Łoj dy ry dy”, ścią ga jąc do BOK -
-u tłu my wiel bi cie li tej gru py,
a w ra mach po ka zu mi strzow skie -
go cza ro wał wir tu oze rią ak tor ską
i ba wił do łez Jan Pe szek

Obec nie w BOK -u trwa se lek -
cja spek ta kli kon kur so wych, 8 lu -
te go po zna my za kwa li fi ko wa ne
ze spo ły, a 13 lu te go pe łen po gram
fe sti wa lu. War to pod kre ślić, że
po raz pierw szy fe sti wal bę dzie
się od by wał na dwóch sce nach,
na dwóch krań cach Bia ło łę ki.

„3 pokoje” zimą nie tracą
rozpędu

Do 3 Po koi wró cił są siedz ki fit -
ness (ćwi czy my we wtor ki i czwart -
ki). Ma rze na Do bner pro wa dzi
cykl spo tkań o eko no mii spo łecz -
nej – przed na mi roz mo wy o ety ce
w biz ne sie, po szu ki wa nie in spi ra -
cji, do brych prak tyk, wy mia na in -

for ma cji na te mat spo so bów pro -
wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej. Po za tym od lu te go coś spe -
cjal ne go dla przy szłych i ak tu al -
nych wła ści cie li psów – cykl wy kła -
dów o czwo ro no gach – pierw sze
„Ko mu ni ka cja psów, czy li jak po -
praw nie in ter pre to wać psie za cho -
wa nia” od bę dzie się 17.02
o godz. 19.00. Po wo li za czy na ją się
też pra ce zwią za ne z ogro dem,
trwa zi mo wy wy siew na sion i zbie -
ra nie po my słów oraz chęt nych
do ara nża cji te go rocz nej stre fy re -
lak su. Oczy wi ście w se zo nie zi mo -
wym mi mo wszyst ko nie bra ku je
wyjść w ple ner (mo żna do łą czyć
do tre nin gów nor dic wal king lub
są siedz kich wyjść na ły żwy). Nie -
słab ną cym po wo dze niem cie szą
się so bot nie za ję cia z de co upa ge,
lek cje wło skie go, szy cie, rę ko dzie -
ło i wtor ko we go to wa nie. Wszyst -
kie wy da rze nia są siedz kie są bez -
płat ne. Do łą czyć mo żna w ka żdej
chwi li! 3 Po ko je z Kuch nią otwar te
są od wtor ku do so bo ty w go dzi -
nach 10.00–21.00 i w nie dzie lę
od 14.00–18.00. Wię cej in for ma cji
znaj dzie cie na www.bok.waw.plw
za kład ce 3 Po ko je z kuch nią oraz
na pro fi lu FB.

(bok)

Białołęka rozwija żagle

Kulturalne zagłębie nad Wisłą
� Luty na Białołęce to uczta dla teatromanów. Nie zabraknie także rozrywek dla
dzieci oraz cieszących się niesłabnącą popularnością spotkań sąsiadów.

źródło: F
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„Woln-ość '90” Zespół Teatru 13
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W li sto pa dzie 2015 ro ku pi sa li -
śmy: – Ko le żan ka za dzwo ni ła
do mnie wstrzą śnię ta. By ła w szo -
ku, że Woj ciech Za wadz ki, któ ry
mo le sto wał mnie i ją, ma te raz
w War sza wie uli cę. I to pro wa dzą -
cą do szko ły – mó wi An na Ko -
czwar ska, miesz kan ka Bia ło łę ki,
by ła pod opiecz na bi blio te ki pro -
wa dzo nej przez Za wadz kich.
– Mia łam 12 lat, gdy pod sta rza ły
Woj ciech Za wadz ki po ca ło wał
mnie w usta. Wsa dzał mi ta kże
rę ce pod spód nicz kę – wspo mi na
ze zgro zą.

W ar ty ku le po pro si li śmy czy tel -
ni ków o zgła sza nie się ko lej nych
osób, któ re mo gą po twier dzić
fakt mo le sto wa nia dziew cząt. Od -
zew był bar dzo du ży. Urzę du ją cy
wów czas bur mistrz Piotr Ja wor ski
po pro sił o po moc hi sto ry ków.
Chciał, by na pod sta wie ist nie ją -
cych do ku men tów (m.in. w IPN)
a ta kże roz mów z miesz kań ca mi
po twier dzi li bądź za prze czy li za -
rzu tom, zwłasz cza że po ar ty ku le
oka za ło się, że do ty czą obu bra ci
Za wadz kich – Woj cie cha i An to -
nie go.

Hi sto ryk roz cza ro wał
Za da nia pod jął się je den z var -

sa via ni stów. Nie wy mie ni my je go
na zwi ska z li to ści, bo ce ni my bar -
dzo je go do tych cza so wą dzia łal -
ność i do ro bek, ale mu si my na pi -
sać, że zu peł nie nie ro zu mie my,
za co urząd dziel ni cy wy pła cił mu
ho no ra rium, po nie waż w ogó le
nie zba dał on kwe stii za rzu tów
pe do fil skich do Woj cie cha Za -
wadz kie go, czy li nie zro bił te go,
cze go ocze ki wał od nie go bur -
mistrz. Z tek stu opra co wa nia wy -
ni ka, że nie roz ma wiał z żad ną
z ofiar, a swą wie dzę czer pał je dy -
nie z… ko men ta rzy pod ar ty ku -
łem na na szej stro nie in ter ne to -
wej. Do szedł do wnio sku, że sko -

ro po pro si li śmy miesz kań ców
o zgła sza nie się ko lej nych świad -
ków i nie opu bli ko wa li śmy dru -
gie go ar ty ku łu, to zna czy, że nikt
się nie zgło sił, a przy pa dek An ny
Ko czwar skiej był od osob nio ny.
Ów var sa via ni sta nie skon tak to -
wał się z na mi, by swo je przy pusz -
cze nia zwe ry fi ko wać, bo gdy by to
zro bił, otrzy mał by kon tak ty
do osób, któ re prze ka zy wa ły re -
dak cji in for ma cje na te mat Za -
wadz kich. Do wie dział by się rów -
nież, że z pu bli ka cją ko lej ne go ar -
ty ku łu po sta no wi li śmy po cze kać
do je go usta leń.

Wła dze dziel ni cy, otrzy maw szy
opra co wa nie hi sto ry ka, stwier dzi -
ły, że spra wy wła ści wie nie ma.
Na wnio sek by łych uczniów, głów -
nie z naj star sze go po ko le nia,
w par ku Hen ry kow skim na po -
cząt ku mar ca od sło nię ty zo sta nie
ka mień po świę co ny pa mię ci Woj -
cie cha Za wadz kie go.

Oświad cze nie au to ra
– Mój ar ty kuł „Bo ha ter Bia ło łę -

ki mo le sto wał dziew czyn ki?” zo -
stał na pi sa ny rze tel nie – stwier dza
ka te go rycz nie Prze my sław Bur -
kie wicz po za po zna niu się z opra -
co wa niem var sa via ni sty. – Pa ni
An na Ko czwar ska za sy gna li zo wa -
ła re dak cji „Echa” pro blem bra ci
Za wadz kich pod no tat ką (ta kże
mo je go au tor stwa) o zmia nie na -
zwy frag men tu uli cy Pod ró żni czej
na Bra ci Za wadz kich. Roz mo wę
z pa nią An ną Ko czwar ską od by -
łem w jej do mu na Wi śnie wie.
Roz ma wia łem ta kże z jej przy ja -
ciół ką (roz mo wa te le fo nicz na),
któ ra ze wzglę du na wsty dli wy
cha rak ter spra wy pra gnę ła za cho -
wać ano ni mo wość, co ja ko dzien -
ni karz usza no wa łem.

– Po opu bli ko wa niu ar ty ku łu
o pe do fil skich skłon no ściach Za -
wadz kie go, użyt ko wa ny prze ze

mnie re dak cyj ny te le fon ko mór -
ko wy, bę dą cy jed no cze śnie te le fo -
nem dy żur nym dla Czy tel ni ków,
do słow nie roz grzał się do czer wo -
no ści – wspo mi na Prze my sław
Bur kie wicz. – Część osób by ła
obu rzo na tre ścią ar ty ku łu do te go
stop nia, że ży czy ła śmier ci mi
i mo jej ro dzi nie. Część jed nak po -
twier dzi ła ro ze ro ty zo wa nie nie
tyl ko jed ne go, ale obu Za wadz -
kich. Te le fo ny i na mia ry do tych
Czy tel ni ków mam za cho wa ne,
a oso by te stwier dzi ły, że są go to -
we w ka żdej chwi li po twier dzić
swo je sło wa.

Co mó wi li miesz kań cy
po pierw szym ar ty ku le?

By ło spo ro te le fo nów od osób,
któ re za prze cza ją te mu, by bra cia
An to ni i Woj ciech Za wadz cy mie li
do pusz czać się lu bie żnych czy nów
wo bec dzie ci. To głów nie przed -
sta wi cie le naj star sze go po ko le nia.
– By łam uczen ni cą pro fe so rów
Za wadz kich za raz po woj nie i ka -
te go rycz nie za prze czam tym do -
nie sie niom. By li to do brzy na uczy -
cie le. Wy ma ga ją cy, ale tro skli wi.
No i bar dzo bo go boj ni. Prze strze -
ga li przed za ba wa mi w świę ta ko -
ściel ne – mó wi pa ni In no cen ta
Le wan dow ska, któ ra za dzwo ni ła
do nas aż ze szwaj car skie go Ol -
ten. Od in nej pa ni otrzy ma li śmy
za to za po wiedź mo dli twy
o śmierć w mę czar niach dla pra -
cow ni ków ga ze ty oraz osób, któ re
świad czą o pe do fi lii Za wadz kich.
– Oczer nia cie świę tych lu dzi, ube -
cy! Po mo dlę się, że by ście cier pie li,
a wa sze ścier wa nie tra fi ły do po -
świę co nej zie mi – po wie dzia ła
jed na z czy tel ni czek.

Tajemniczy pamiętnik
Wojciecha

Nie ste ty, wie le osób nie tyl ko
po twier dza skłon no ści Woj cie cha,

ale świad czy ta kże o pe do fil skich
i eks hi bi cjo ni stycz nych za cho wa -
niach obu bra ci. Na do da tek
po Bia ło łę ce krą ży trud na
do zwe ry fi ko wa nia in for ma cja, ja -
ko by eks ce sy An to nie go w swo im
pa mięt ni ku opi sał je go brat Woj -
ciech, ale frag men ty te z pa mięt -
ni ka znik nę ły.

Miesz kań cy wie dzie li
Miesz kan ka Wi śnie wa:

– W cza sie wy jaz dów na zie lo ną
szko łę, pod czas wy cie czek
nad wo dę, An to ni Za wadz ki ubie -
rał ką pie lów ki tak, by wszy scy mo -
gli zo ba czyć je go przy ro dze nie. To
nie by ło ga pio stwo star sze go pa -
na, ale ce lo we dzia ła nie. To był
eks hi bi cjo ni sta. Po za tym po twier -
dzam: ca ło wał i ob ła piał dziew -
czyn ki. Nie wa hał się wło żyć rę ki
pod bluz kę tym, któ rym za czy na ły
ro snąć pier si – re la cjo nu je.

Miesz ka niec uli cy Srebr no gór -
skiej: – Mam 73 la ta. O tym, że
Woj ciech był pe do fi lem, te go nie
wie dzia łem. Ale że je go młod szy
brat An to ni, ow szem. Na wet się
z tym nie krył. Ca ło wał dziew -
czyn ki na uli cy, cho dził z ni mi
za rącz kę. To nie był mę żczy zna,
któ ry po czuł chuć do mło dej, ale
do ro słej ko bie ty o pięk nych
kształ tach. Je go in te re so wa ły
dzie się cio -, dwu na sto let nie
dziew czyn ki. La tem pan An to ni
opa lał się na go przed swo im do -
mem. Gdy wi dział, że ktoś idzie
uli cą, wsta wał z le ża ka tak, by
prze cho dzień mógł „wszyst ko”
zo ba czyć – opo wia da.

An to ni lu bił zdję cia
Miesz kan ka Wi śnie wa: „Pan

An to ni był sza no wa ną oso bą
w oko li cy, bar dzo zna ną i lu bia ną.
Sza no wa ną dla te go, iż był to wy -
kształ co ny czło wiek a lu bia ny
i zna ny z po czu cia hu mo ru. Pa -

mię tam, że gdy przy cho dzi łam
do bi blio te ki w okre sie let nim,
mo żna by ło go spo tkać ca łe go ro -
ze bra ne go. Bez żad ne go skrę po -
wa nia mó wił, że jest la to i za chę -
cał do ro ze bra nia. Kil ka ra zy spo -
tka łam się z ta ką sy tu acją, w któ -
rej do ty kał mo jej bluz ki za chę ca -
jąc do jej zdję cia. Pa mię tam, że
któ re goś dnia chcia łam się zwa żyć
na je go wa dze i wy ra ził zgo dę, ale
po wcze śniej szym cał ko wi tym ro -
ze bra niu. Pew ne go ra zu po ka zał
mi zdję cie dziew czy ny z Wi śnie -
wa, któ ra by ła ca ła na ga. Mó wił,
że to nor mal ne, że dziew czy ny,
z któ ry mi wy je żdża na wy ciecz ki,
nie krę pu ją się przy roz bie ra niu.
Zaw sze ob ra cał to w żart z uśmie -
chem na twa rzy. Ni gdy nie ro ze -
bra łam się przy nim, mi mo te go,
iż wie le ra zy na le gał.

Po wa szym ar ty ku le, kil ka dni
te mu roz ma wia łam z mo ją ma mą,
któ ra pa mię ta pa na Woj cie cha.
Po twier dzi ła, że obaj by li zna ni
z ta kich rze czy i miesz kań cy ak -
cep to wa li ich za cho wa nie.”

To nie Woj ciech, to An to ni…
Zwo len ni cy uho no ro wa nia

Woj cie cha twier dzą, że wszyst ko
co złe ro bił tyl ko An to ni, a Woj -
ciech jest nie słusz nie oska rża ny.
Z ty mi ar gu men ta mi spo tka li śmy
się już pod czas pi sa nia pierw sze -
go ar ty ku łu. Miał to do kład nie
zba dać i zwe ry fi ko wać za trud nio -
ny na po le ce nie by łe go bur mi -
strza hi sto ryk. Je go ra żą ca nie rze -
tel ność nie tyl ko ni cze go nie wy -
ja śni ła, ale ka że nam po sta wić
jesz cze więk szy znak za py ta nia
przy ini cja ty wie uho no ro wa nia
Za wadz kie go w par ku Hen ry kow -
skim w są siedz twie pla cu za baw
i – być mo że wkrót ce – pla cu
wod ne go dla dzie ci. Pra wie ro ze -
bra nych…

(pb, oko)

Pedofilskich zarzutów nie zbadano

Pomnik Zawadzkiego stanie w parku
� Na początku marca w parku Henrykowskim stanie kamień-pomnik poświęcony Wojciechowi Zawadzkiemu, zasłużonemu białołęckiemu
nauczycielowi i bibliotekarzowi. Kamień zostanie odsłonięty, pomimo ciążących na Zawadzkim zarzutów molestowania dziewczynek,
ujawnionych w 2015 roku, gdy ulicy prowadzącej do szkoły na Podróżniczej nadano nazwę Braci Zawadzkich.

źródło: strona internetow
a gim

n. przy P
łużnickiej
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Mi chał Grzy bek pro po nu je za -
mon to wa nie w par kach Ma gicz -
na, Hen ry kow skim i Pi cas sa
po czte ry ha ma ki. W ka żdym
z par ków koszt prze kra cza 46 tys.
zł. Dla ka żde go z par ków pro jekt
zgło szo ny jest od dziel nie.

– Ha mak miej ski to no wo cze -
sny ele ment ma łej ar chi tek tu ry
miej skiej, któ ry mo że stać się ulu -
bio nym miej scem wy po czyn ku
miesz kań ców – pi sze au tor pro -
po zy cji. – Ha mak miej ski jest
twór czym prze two rze niem siel -
skie go ele men tu przy do mo wych
ogro dów. Je go kon struk cja jest
sta bil na dzię ki mo co wa niu roz -
pię te mu po mię dzy dwo ma po tę -
żny mi me ta lo wy mi wal ca mi, któ re
gwa ran tu ją wy trzy ma łość pro jek -
tu. Po nie waż od por na na znisz -

cze nia mu si być rów nież sa ma
kon struk cja sie dzisk ha ma ków,
pro jekt za kła da wy ko na nie ich
nie z tra dy cyj ne go ma te ria łu, ale
po łą czo nych ze so bą ela stycz nych
pa sów (po dob nych do pa sów bez -
pie czeń stwa w sa mo cho dzie).
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu kon -
struk cja ha ma ka jest wy trzy ma ła,
a za ra zem wy god na i es te tycz na.
Du ża sze ro kość sie dzi ska po zwa la
na swo bod ny wy po czy nek dwóch
osób. Dzię ki sto sun ko wo ni skie -
mu za wie sze niu ha ma ka nad zie -
mią mo gą z nie go ko rzy stać rów -
nież ro dzi ny z dzieć mi – ar gu -
men tu je Mi chał Grzy bek.

Je śli pro jekt przej dzie we ry fi ka -
cję for mal ną, bę dzie my mo gli za -
gło so wać na nie go już w czerw cu.

(red)

Dwanaście hamaków
w trzech parkach?
� Trzy białołęckie parki mogą zostać wzbogacone
o hamaki miejskie. Projekt miałby same zalety, gdyby
nie koszt. Łącznie prawie 140 tys.

Pro jekt zgło szo ny w bu dże cie
par ty cy pa cyj nym na 2018 rok za -
kła da stwo rze nie miej sca za baw
dla dzie ci, aby ro dzi ce mo gli
w sku pie niu uczest ni czyć w mszy
świę tej, pod czas gdy ich dzie ci
zaj mą się ci chą za ba wą w utwo -
rzo nym dla nich ką ci ku. Miej sce
to mia ło by zo stać urzą dzo ne
w po miesz cze niu przy scho dach
pro wa dzą cych na chór.

– Jest to ide al na lo ka li za cja ze
wzglę du na od dziel ne, bocz ne
wej ście z pod jaz dem dla wóz ków
oraz bli skość to a le ty – ar gu men -
tu je au tor ka pro jek tu. Ką cik

miał by zo stać wy ło żo ny gru bą wy -
kła dzi ną dy wa no wą, a pa ra pet
przy oknie zo stał by prze zna czo ny
pod miej sce do sie dze nia – z wy -
ko rzy sta niem gru bych po du szek.
Po za tym w po miesz cze niu mia ły -
by zna leźć się jesz cze: ma te ria ło -
wy na miot/do mek, sto lik z krze -
seł ka mi oraz ma te ria ły do ry so -
wa nia, mięk kie pu fy do sie dze nia,
za baw ki na wią zu ją ce do opo wie -

ści bi blij nych, ksią żecz ki o te ma -
ty ce re li gij nej, ma skot ki, puz zle.

Au tor ka pro jek tu za kła da, że
ką cik zo sta nie od gro dzo ny ma łym
pla sti ko wym płot kiem, unie mo żli -
wia ją cym ma lu chom nie kon tro lo -
wa ną uciecz kę. Do dat ko wo ko -
ściel na to a le ta zo sta nie wzbo ga -
co na o skła da ny prze wi jak.

Czy to mo żli we?
Za pew ne za chwi lę roz pocz nie

się dys ku sja, czy bu dżet par ty cy -
pa cyj ny mo że słu żyć do ta kich ce -
lów. Czy utwo rze nie ta kiej stre fy,
to nie jest ra czej za da nie pa ra fii?
Na ra zie wy glą da na to, że pro jekt
speł nia wstęp ne wy mo gi for mal -
ne, tzn. pro boszcz wy ra ził pi sem -

ną zgo dę. Jest jed nak drob na
prze szko da. Re gu la min bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go za kła da, że re -
ali zo wa ne pro jek ty mu szą być
ogól no do stęp ne przez mi ni -
mum 30 go dzin ty go dnio wo, a to
znacz nie dłu żej, niż su ma wszyst -
kich nie dziel nych mszy świę tych.
Z ko lei otwie ra nie „ką ci ka”
w środ ku ty go dnia na si łę, że by
„wy ro bić go dzi ny” by ło by zwy -
czaj nym nad uży ciem. Ra czej więc
pro jekt osta tecz nie od pad nie
z gry w bu dże cie par ty cy pa cyj -
nym, ale mo że bę dzie to do bry
mo ment na prze ko na nie pro bosz -
cza, aby po mysł zo stał zre ali zo wa -
ny przez pa ra fię.

(dg, oko)

Strefa dla dzieci w kościele
� Strefy dla małych dzieci w kawiarniach czy restauracjach to już norma. W Płudach
takie miejsce może powstać… w kościele. O ile proboszcz wyrazi zgodę, by była
czynna co najmniej 30 godzin tygodniowo.

źródło: M
ateriały budżetu partycypacyjnego

Projekt
zakłada stworzenie
miejsca zabaw dla dzieci,
aby rodzice mogli
w skupieniu uczestniczyć
w mszy świętej, podczas
gdy ich dzieci zajmą się
cichą zabawą
w utworzonym dla nich
kąciku.

Tak autorka wyobraża sobie kącik dla dzieci

źródło: M
ateriały budżetu partycypacyjnego
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OGŁOSZENIA DROBNE KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·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

·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359

·Naprawa Okien PCV 796-698-555

·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468

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

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

NAUKA
·Język polski, nauczycielka 500-402-645

·Lekcje fortepian keyboard 502-935-459

·Lekcje keyboard fortepian 502-935-459

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

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

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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnimy opiekunów osób starszych
w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę
(lub zlecenie) na terenie Białołęki, oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne
zatrudnienie. Kontakt 519-331-291

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 667 292 145

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!

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



In for ma cję tę pre zy dent Han na
Gron kie wicz -Waltz ogło si ła
na kon fe ren cji pra so wej. Upraw -
nie ni bę dą ucznio wie miesz ka ją cy
w War sza wie oraz miesz ka ją cy
w II stre fie bi le to wej, ale do je -
żdża ją cy do szkół w sto li cy. No we
za sa dy za czną obo wią zy wać od 1
wrze śnia 2017. Mło dzi pa sa że ro -
wie bę dą ko rzy stać z bez płat nych
bi le tów nie tyl ko pod czas ro ku
szkol ne go, ale ta kże wa ka cji i fe rii.

Rocz ny koszt pro jek tu to we -
dług sza cun ków 13 mln zł.

W prze pro wa dzo nych w szko -
łach an kie tach ze bra no po nad 4
tys. opi nii. Wy ni ki son da żu wska -
zu ją, że 41% uczniów do cie ra
na lek cje pie szo, 30% – ko mu ni -
ka cją miej ską, zaś 25% – sa mo -
cho dem ro dzi ca.

– Osiemdziesiąt proc. an kie to -
wa nych ro dzi ców do wo żą cych
dzie ci au tem za de kla ro wa ło, że
po wpro wa dze niu dar mo wych bi -
le tów bę dzie po sy łać je do szko ły
ko mu ni ka cją miej ską – po wie dzia -
ła pre zy dent Gron kie wicz -Waltz.

– To nie zwy kle istot ne dla
ochro ny śro do wi ska, ale też dla
kształ to wa nia po staw wśród mło -
de go po ko le nia – do da ła wi ce pre -
zy dent Re na ta Ka znow ska.

– Chce my, by dzie ci by ły od ma łe -
go przy zwy cza ja ne do ko rzy sta nia
z trans por tu pu blicz ne go.

We dług wstęp nych sza cun ków
wpro wa dze nie pro jek tu bę dzie
ozna czać oko ło 30 tys. no wych
pa sa że rów. Czy tram wa je i au to -
bu sy nie bę dą prze peł nio ne?

– Da my ra dę – za pew nia Wie -
sław Wi tek, dy rek tor Za rzą du
Trans por tu Miej skie go. – Z ro ku
na rok z na szych usług ko rzy sta
co raz wię cej osób, za chę ca nych
ro sną cą ja ko ścią war szaw skiej ko -
mu ni ka cji miej skiej.

No we za sa dy mu szą zo stać jesz -
cze prze gło so wa ne przez Ra dę
War sza wy, ale to tyl ko for mal ność.

W naj bli ższych mie sią cach szko ły
pod sta wo we i gim na zja otrzy ma ją
od ZTM wnio ski o wy da nie spe -
cjal nych Kart Miej skich dla
uczniów. Bi le ty bę dą ko do wa ne
na czas edu ka cji w szko le pod sta -
wo wej lub gim na zjum, ale trze ba
bę dzie od na wiać je co czte ry la ta.

(dg)

Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
� W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Do nie ty po wej sy tu acji do szło
na wia duk cie Mo dliń skiej nad
Ka na łem Że rań skim. We dług re -
la cji świad ków źle za mon to wa na
po kry wa stu dzien ki ka na łu cie -
płow ni cze go „wy strze li ła” spod
kół cię ża rów ki i… ude rzy ła w ja -
dą cy za nią sa mo chód oso bo wy.

Czę ścio wo znisz czo ny dach i tyl ne
drzwi to szczę ście w nie szczę ściu.
Bra ko wa ło na praw dę nie wie le, by
po kry wa ude rzy ła w pa sa że ra.

Nie bez piecz nym miej scem za -
ję li się stra żni cy miej scy i pra cow -
ni cy MPWiK.

(red)

O włos od tragedii
na Modlińskiej
� Na białołęckich drogach dawno nie było tak dziwnej
sytuacji. Samochód został uszkodzony przez… pokrywę
studzienki.

źródło zdjęć: straż m
iejska

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.
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