
Prace trwały od październi-
ka 2012 roku, choć zapowiedzi je-
go budowy pojawiały się już wiele
lat wcześniej. Tunelem można już
jeździć, wprowadzana jest nowa
organizacja ruchu – najpierw od-
wrócono kierunek jazdy po Targo-
wej i Poniatowskiego, później
zmieni się pierwszeństwo na skrzy-
żowaniu Batorego i Leszyckiego.

Jak się jeździ pod torami?
Na pewno wygodniej niż przez

przejazd. Choć jest on nadal
czynny, to widać, że kolejka sa-
mochodów przed szlabanami jest
mniejsza. Od ronda przy Leszyc-
kiego/Wojska Polskiego aż do Or-
lej prowadzi prosta droga. Można
się zastanawiać, czy rondo
przy pasażu na Orlej nie będzie
powodowało zatorów, ale to jedy-
ne rozwiązanie, które wprowadza
samochody jadące ulicą 3 Maja

w kierunku Skorupki do ruchu,
więc możliwości drogowcy nie
mieli zbyt wiele.

Sporo kierowców jeździ jeszcze
„na pamięć” i kieruje się z ulicy
Warszawskiej do Piłsudskiego,
w kierunku przejazdu właśnie.
Efekt to wciąż jeszcze zatory
na drodze przy kościele, tworzony
przez tych szoferów, którzy chcą
skręcić w Piłsudskiego. Jeśli poja-
dą oni pół kilometra dalej i skrę-
cą w Orlą – przejadą na drugą
stronę torów szybciej i wygodniej.
Zresztą, po 2 lipca, nie mają innej
możliwości – właśnie wtedy prze-
jazd na poziomie torów został de-
finitywnie zamknięty.

Przez wakacje będzie czas
na przyzwyczajenie się do tunelu.
Chrzest bojowy przeżyje zapewne
we wrześniu, kiedy ruch na dro-
gach będzie większy niż w sezonie
urlopowym.

Zmieni się też komunikacja pu-
bliczna. Przystanki tymczasowe
PKP Ząbki 53 na ul. Targowej
oraz PKP Ząbki 54 na ul. Piłsud-
skiego oraz przystanek na ul. So-
bieskiego zostają zlikwidowane,
uruchomione będą za to nowe:
• „Urząd Miasta 01”

(przy tunelu, obok cukierni)
dla kierunku północnego
(w stronę szpitala) na tym
przystanku będą
zatrzymywały się
autobusy linii 199
w kierunku Targówka,
Ząbki- 1 (wariant
Piłsudskiego) i Ząbki-2
w kierunku CH M1;

• „Urząd Miasta 02”
(przy tunelu po stronie parku)
dla kierunku na południe
(w stronę ks. Skorupki,
Kwiatowej) na tym przystanku
będzie zatrzymywać się

linia 199 i Ząbki-2 w kierunku
Rembertowa;

• „Orla 01” na ul. Orlej dla
kierunku północnego
– na tym przystanku będą
zatrzymywały się autobusy
linii 199 w kierunku
Targówka, Ząbki- 1
(w wariancie Piłsudskiego);

• „Orla 02” na ul. Orlej dla
kierunku południowego
w stronę ul. ks. Skorupki
i Kwiatowej;

• „Leszyckiego”
na ul. Leszyckiego w kierunku
ul. Batorego, na którym
będzie stawać linia 199
w kierunku Bródna i Ząbki-1
w wariancie „Piłsudskiego”
w kierunku centrum
handlowego.

Na istniejących przystankach:
„PKP Ząbki 01” – będzie zatrzy-
mywał się autobus linii Ząbki-1

w wariancie „Skrajna” w kierun-
ku centrum handlowego, a na
przystanku „PKP Ząbki 02” – bę-
dą zatrzymywać się autobusy linii
Ząbki-1 w kierunku Powstańców
w każdym wariancie trasy.

Jak zmienią się trasy
autobusów?
• Linia 199 w kierunku

Rembertowa pojedzie ulicami
Leszyckiego, Wojska
Polskiego, Orlą, Kwiatową
do ul. Szwoleżerów,
w kierunku Targówka
ul. Stefczyka, Sikorskiego,
Kwiatową, Orlą, Wojska
Polskiego, Leszyckiego na
Targówek.

• Linia Ząbki-1 w kierunku
Powstańców pojedzie ulicami
Batorego, Kolejową, tunelem,
Orlą, ul. ks. Skorupki

• Linia Ząbki-1 w kierunku
centrum handlowego
w wariancie „Piłsudskiego”
pojedzie ul. ks. Skorupki,
Orlą, Wojska Polskiego,
Leszyckiego do ul. Batorego

• Trasa linii Ząbki-1
w kierunku centrum
handlowego dla wariantu
Skrajna pozostaje bez zmian

• Trasa linia Ząbki-2 będzie
przebiegać dwukierunkowo
trasą stałą – 11 Listopada,
Rychlińskiego, Wojska
Polskiego, tunel, 3 Maja,
Piłsudskiego.

25 czerwca br. zostały wprowa-
dzone nowe rozkłady jazdy linii
Ząbki-1 i Ząbki-2 przy czym linia
Ząbki-2 do 1 września będzie
miała zmniejszoną liczbę kursów
(taką jak w styczniu br.)
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Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 433
redakcja@gazetaecho.pl

Tunel w Ząbkach otwarty!
� Pod koniec czerwca, po blisko dwóch latach robót, otwarto dla ruchu tunel pod torami kolejowymi w Ząbkach.

Wjazd od Wojska Polskiego Pożegnaliśmy szlabany, które towarzyszły nam przez lata



27 czerw ca Ra da War sza wy
pod ję ła uchwa łę o utwo rze niu
stre fy „War sza wa+”, o co od ubie -
głe go ro ku za bie ga ły pod war szaw -
skie Mar ki. To wła śnie to mia sto
naj moc niej po stu lo wa ło po wsta nie
do dat ko wej stre fy z tań szy mi bi le -
ta mi. Po wie lo mie sięcz nych kon -
sul ta cjach i kil ku prze kła da niach
ter mi nów już wia do mo na pew no:
w sierp niu za cznie obo wią zy wać
no wa ta ry fa bi le to wa.

Ile ta niej?
30-dnio wy bi let wa żny w obu

stre fach – no wej i miej skiej – bę -
dzie kosz to wał 196 zł (obec -
nie 210). Bi le ty kwar tal ne bę dą
w ce nie 482 zł – to ty le, ile pła cą
po sia da cze Kar ty War sza wia ka.
No wo ścią bę dą bi le ty obo wią zu ją -
ce tyl ko w stre fie „War sza wa+”.
Za 112 zł bę dzie mo żna przez 30
dni jeź dzić wy łącz nie w dru giej
stre fie, bi let wa żny przez trzy
mie sią ce to wy da tek rzę du 282 zł.

To ce na pod sta wo wa, bo je śli gmi -
ny zde cy du ją się na do pła ty ta kże

do tych bi le tów, bę dzie jesz cze ta -
niej: 98 i 250 zł.

Te raz po zo sta je cze kać na de cy -
zję pod miej skich sa mo rzą dów,
czy włą czą się do sys te mu. Ka żda
pod war szaw ska gmi na mu si pod -
jąć ta ką de cy zję sa mo dziel nie.
W Mar kach ra da mia sta uchwa łą
włą cza ją ca gmi nę w ob szar „War -
sza wa+” zaj mie się jesz cze w lip -
cu, póź niej zo sta nie pod pi sa ne
po ro zu mie nie z war szaw skim Za -
rzą dem Trans por tu Miej skie go.

(wt)

Warszawa+
oficjalnie od sierpnia
� Mieszkańcy podwarszawskich gmin mogą
odetchnąć – od sierpnia będą płacić mniej za bilety
komunikacji publicznej w drugiej strefie biletowej.
Pojawią się też bilety ważne wyłącznie w drugiej strefie
– również tańsze niż obecnie obowiązujące.

Choć uty sku je my na co raz
mniej szą pry wat ność i co raz po -
wszech niej szą in wi gi la cję, nie ule -
ga wąt pli wo ści, że ka me ry umiesz -
czo ne w new ral gicz nych punk tach
mia sta przy da ją się bar dzo.

– Pod sta wo wą ich funk cją jest
pre wen cja – mó wi Mi ro sław Gry -
ka łow ski, na czel nik mo ni to rin gu
w Mar kach. – Tam, gdzie są za in -
sta lo wa ne, zna czą co spa dła prze -
stęp czość. Wi dząc, że szy ku je się
coś nie do bre go, mo że my po wia -
do mić po li cję, któ ra re agu je
w od po wied ni spo sób.

Dru ga rzecz, do któ rej przy da ją
się ka me ry w mie ście, to do zór.
– Ka me ry umiesz czo ne przy or li -
kach przy da ją się zwłasz cza no cą,
peł niąc funk cję elek tro nicz ne go
stró ża. Ge ne ral nie spo ro ka mer
umiesz czo nych jest w po bli żu
szkół i przed szko li, co po zwa la
zwięk szyć bez pie czeń stwo
uczniów i oko lic.

Ist nie ją cy od 2008 ro ku w mie -
ście sys tem sta le się roz ra sta.
Jesz cze w tym ro ku ko lej ne ka me -
ry ma ją się zna leźć przy Ze spo le
Szkół nr 2 oraz pod sta wów ce
nr 4. Gdzie jesz cze mo żna je zna -
leźć? Z oczy wi stych przy czyn nie
py ta li śmy o to, ale spraw ne oko

znaj dzie je na miej skich słu pach,
przy skrzy żo wa niach czy in nych
punk tach uży tecz no ści pu blicz nej.
Przy da ją się nie tyl ko przy wy ła -
py wa niu wan da li czy ban dy tów,
ale też ja ko do ku men ta cja bła -
hych – wy da wa ło by się – wy kro -
czeń, jak choć by ba ła ga nia rzy
pod rzu ca ją cych swo je śmie ci

do miej skich ko szy czy la sów.
– Te raz już jest ich mniej, ale, nie -
ste ty, wciąż się zda rza ją – przy -
zna je na czel nik Gry ka łow ski.

Dwa la ta te mu miej skim hi tem
był mę żczy zna, któ ry gru bo
po pierw szej w no cy przy je chał

na skwe rek przy urzę dzie mia sta
ro we rem, wy rzu cił tam kil ka to -
reb z od pad ka mi, opró żnił bu tel -
kę z pi wem a na stęp nie swój pę -
cherz, po czym od je chał… by
wró cić z ko lej ną par tią śmie ci.
Wszyst ko pod okiem ka me ry,
więc schwy ta nie śmie cia rza by ło
tyl ko kwe stią cza su. Jed nak to
aneg do tycz ne wy da rze nie jest
jed nym z nie licz nych, któ re za pi -
sa ło się z hu mo rem w pa mię ci na -
czel ni ka mo ni to rin gu. – Za prze -
sta li śmy od pew ne go cza su pu bli -
ka cji na grań, bo zda rza ły się du żo
dra stycz niej sze sce ny – przy zna je
Gry ka łow ski. – By ły roz bo je, wy -
pad ki dro go we…

Na gra nia z mo ni to rin gu prze -
cho wy wa ne są przez mie siąc.
– Oczy wi ście, je śli po li cja za de cy -
du je ina czej, jest mo żli wość za -
cho wa nia fil mów na dłu żej. To
słu żby de cy du ją, czy chcą mieć
do stęp do na grań na dłu żej. Zwy -
kle jed nak mie siąc w zu peł no ści
wy star cza.

(wt)

Czu je cie się bez piecz niej
pod okiem ka mer? Gdzie po win no
się je in sta lo wać? Cze ka my
na opi nie: echo@ga ze ta echo.pl

Marki naszpikowane kamerami
� 26 kamer mareckiego monitoringu przez całą dobę czuwa nad bezpieczeństwem
miasta. W tym roku przybędą kolejne. Jak sprawuje się marecki Wielki Brat?

Dwa lata
temu miejskim hitem był
mężczyzna, który grubo
po pierwszej w nocy
przyjechał na skwerek
przy urzędzie miasta
rowerem, wyrzucił tam
kilka toreb z odpadkami,
opróżnił butelkę z piwem
a następnie swój pęcherz,
po czym odjechał… by
wrócić z kolejną partią
śmieci.

W Markach
rada miasta strefą
„Warszawa+” zajmie się
jeszcze w lipcu, później
zostanie podpisane
porozumienie
z warszawskim ZTM.

źródło: w
w

w.m
arki.pl

Po in for muj go, że do bry fryzjer/sklep/bar/szko ła/fo to graf/optyk/le karz 
– jest tuż w za się gu rę ki!

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ga ze ty, któ ra wę dru je na Ur sy nów czy Mo ko tów, sko ro Twoi klien ci 

to głów nie miesz kań cy Bia ło łę ki czy Bie lan.

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ulo tek, któ re za raz lą du ją w ulicz nym ko szu! Roz nieś je z na mi!

Na sza ga ze ta „wcho dzi do do mu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
Biu ro re kla my: ul. Bohaterów 18a, re kla ma@ga ze ta echo.pl

Twoja firma ma ma ło pie nię dzy na re kla mę?
Ce luj pre cy zyj nie! W klien ta w kon kret nym re jo nie!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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projektowanie       wykonanie        pielęgnacja        607-617-744
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PO MÓŻ TYM, KTÓ RYCH KO CHASZ

WSTY DLI WY PRO BLEM… 
Czy wiesz, że w pol skim spo łe -

czeń stwie jest bar dzo wie le osób,
któ re przez la ta ży ją z nie do słu chem
uda jąc, że nie ma ją pro ble mu lub też
ma ją na dzie ję, że nikt się nie do wie,
co nie ste ty ob ra ca się prze ciw ko nim
sa mym, bo sa me wy klu cza ją się z ży -
cia ro dzin ne go i to wa rzy skie go po -
przez – utrud nio ną ko mu ni ka cję.

OTO CZE NIE I RO DZI NA… 
Czy zda jesz so bie spra wę z te go,

że oso by ma ją ce pro blem ze słu -
chem, wła śnie z po wo du wsty du nie
przy zna ją się do pro ble mu, a nie ste ty
pro blem ze słu chem czę sto od dzia łu -
je źle, ta kże na oto cze nie i ro dzi nę tej
oso by. Pro blem po gar sza nia słu chu
jest ucią żli wy dla po zo sta łych do -
mow ni ków, gdyż na ra ża ich na prze -
by wa nie w nad mier nym ha ła sie (np.
bar dzo gło śne słu cha nie TV lub ra dia)
i na ra ża ich rów nież na wa run ki któ re
i u nich mo gą po wo do wać po wsta wa -

nie pro ble mu po gar sza nia słu chu. 
Bar dzo wa żna jest po moc ro dzi ny,

je śli wi dzisz, że ktoś bli ski z Two je go
oto cze nia czę sto pro si o po wtó rze nie
cze goś lub, je śli ma czę sty pro blem
z usły sze niem ca ło ści wy po wie dzi al -
bo włą cza dźwięk w te le wi zo rze lub
ra dio co raz gło śniej war to na mó wić
ta ką oso bę na od wie dze nie spe cja li -
sty. 

Uszko dze nie słu chu mo że po głę -
biać się na prze strze ni cza su a oso ba
nie do sły szą ca mo że nie zda wać so bie
z te go spra wy. Zwy kle to wła śnie ro -
dzi na, przy ja cie le i współ pra cow ni cy
za uwa ża ją pro blem wcze śniej niż
oso ba z pro ble mem. Utra ta słu chu
jest pro ce sem dłu go trwa łym dla te go,
oso by cier pią ce na utra tę słu chu,
czę sto te go nie za uwa ża ją i ob wi nia ją
oto cze nie za nad mier ny ha łas, lub
nie wy raź nąi złą wy mo wę swo je go
roz mów cy. 

TECH NO LO GIA OD PO WIA DA
NA PO TRZE BY…

Tech no lo gia w dzie dzi nie słu chu

roz wi ja się bar dzo szyb ko i jest
w sta nie za spo ko ić wszel kie wy ma ga -
nia do ty czą ce apa ra tów słu cho wych
za rów no te, es te tycz ne, wiel ko ścio we
jak i do ty czą ce ak tyw ne go lub no wo -
cze sne go sty lu ży cia, dla te go czym
szyb ciej ta kie oso by prze sta na uni kać
te ma tu po sia da ne go pro ble mu ze słu -
chem, tym szyb ciej znów w peł ni bę -
dą mo gły sły szeć ota cza ją ce dźwię ki
bez na ra ża nia się na po stę pu ją cą de -
pry wa cję słu chu.

ZA NIM BĘ DZIE ZA PÓŹ NO…
Czę sto przez zbyt póź ne za uwa że -

nie, że ktoś cier pi na pro blem ze słu -
chem, wy stą pi ło już dłu go trwa łe
uszko dze nie słu chu i jest za póź no by
od po wied nio po móc ta kiej oso bie. 

PA MIĘ TAJ – im szyb ciej nie do -
słuch jest wy kry ty, tym le piej. 
Dla te go KA ŻDY po wi nien re gu lar -

nie ba dać swój słuch.

Co po win no nas za nie po ko ić…
– wszy scy wo kół mó wią nie wy raź -

nie,
– na rze ka nie, że przez te le fon oso -

by z któ ry mi pro wa dzo na jest roz mo -
wa, mó wią nie wy raź nie,

– czę sta proś ba o po wtó rze nie te -
go, co ktoś po wie dział,

– trud ność z roz mo wą w gło śnym
oto cze niu,

-pro blem z roz po zna niem z któ rej
stro ny do cho dzi dźwięk,

– złe sły sze nie na od le głość,
– sły sze nie dzwo nie nia lub brzę -

cze nie w uszach,
– czę sto pa da py ta nie: „Słu -

cham?”, „Prze pra szam, czy mógł byś
po wtó rzyć?”,

– bar dzo gło śne słu cha nie ra dia
lub te le wi zji

NA NASZYM SŁUCHU POLEGAMY
W WIELU RÓŻNYCH SYTUACJACH

ŻYCIOWYCH, DLATEGO
POWINNIŚMY GO CENIĆ I CHRONIĆ!

Je śli za uwa ży li śmy, któ ryś z ob ja -
wów u sie bie lub u na szych bli skich,
to jest to od po wied ni czas, by za cząć

dbać o swój słu chi spraw dzić je go
stan uda jąc się na ba da nia.

Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan
swo ich zę bów, czy wzrok ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie ko mu ni ko wać
z oto cze niem. 

WSTYDLIWY PROBLEM POLAKÓW - UBYTEK SŁUCHU

Za pra sza my wszyst kie za in te re so wa -
ne oso by na bez płat ne ba da nie słu chu
i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. 
Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je -
my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na du że za -
in te re so wa nie na szy mi usłu ga mi, pro si -
my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt.

ul. Dą browsz cza ków 5a
tel. 22 392 05 67, 668-138-986
(przy chod nia spe cja li stycz na)

Wo ło min – Szpi tal Po wia to wy
ul. Gdyń ska 1/3, I piętro, gab.9
tel. (22) 245 60 01, 882 190 653

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Ma to być re me dium na brak
miejsc w miej skich przed szko lach,
szcze gól nie w sy tu acji, kie dy no wa
usta wa oświa to wa wpro wa dza
obo wią zek edu ka cji przed szkol nej
dla pię cio lat ków. Zie lon ka, któ ra
jesz cze w ubie głym ro ku przy ję ła
do swo ich przed szko li wszyst kich
chęt nych, w tym mu sia ła od mó wić
wie lu ma lu chom z pro za icz ne go
po wo du – wła śnie bra ku miejsc.

Zmia ny w sys te mie oświa ty
zwią za ne z ob ni że niem wie ku
obo wiąz ku szkol ne go i przed -
szkol ne go, do pro wa dzi ły do sy tu -
acji, w któ rej pil nie po trze bu je my
udo stęp nić więk szą licz bę miejsc
dla dzie ci w przed szko lach – tłu -
ma czy Grze gorz Du dzik, bur -
mistrz Zie lon ki.

Roz wią za niem ma być wła śnie
bu do wa no we go przed szko la
w miej scu nie funk cjo nu ją ce go już
bu dyn ku przy Sta szi ca. Jest już de -
cy zja rad nych, któ ra za kła da
zmniej sze nie kosz tów bu do wy
– za miast tra dy cyj ne go, mu ro wa -
ne go bu dyn ku ma tu sta nąć lek ki
szkie let sta lo wy, sta no wią cy głów -
ną bry łę przed szko la. Dzię ki te mu
bę dzie mo żna zbu do wać no we
przed szko le nie tyl ko ta niej, ale
i szyb ciej. – Je śli har mo no gram
prac bę dzie pre cy zyj nie re ali zo wa -
ny, przed szko le mo gło by po wstać
w ro ku szkol nym 2015/2016 – do -
da je bur mistrz Du dzik.

Bu do wa no we go przed szko la
w Zie lon ce jest roz pa try wa na
od bli sko dzie się ciu lat – już w 2005

ro ku wła dze mia sta ro bi ły pierw sze
przy miar ki do po wsta nia pla ców ki
na 150 miejsc. Obec na kon cep cja
prze wi du je, że no wy bu dy nek po -
mie ści osiem od dzia łów, do któ rych
bę dzie uczęsz czać 240 dzie ci.

W Zie lon ce dzia ła ją jesz cze
dwa pu blicz ne przed szko la. Miej -
skie Przed szko le nr 3 przy ul. Pro -
stej z czte re ma od dzia ła mi oraz

Miej skie Przed szko le nr 5
przy ul. Wy szyń skie go z pię cio ma
od dzia ła mi. To dru gie o do dat ko -
wy odział wzbo ga ci ło się
przed dwo ma la ty dzię ki re ali za cji
unij ne go pro jek tu „Do przed -
szko la uczęsz cza my, lep szy start
w na ukę ma my – wspar cie zie lon -
kow skich przed szko li pu blicz nych
w upo wszech nia niu edu ka cji
przed szkol nej”.

(wt)

Nowe stare przedszkole przy Staszica
� Na miejscu istniejącego niegdyś przedszkola przy Staszica w Zielonce powstanie
całkowicie nowa placówka.

Na fa ce bo oko wym Fo rum
Miesz kań ców Ma rek po ja wi ło się
zdję cie zna ku dro go we go…
w rze ce. – Ko lej ny znak na ka zu
skrę tu ze skrzy żo wa nia 11 Li sto -
pa da/Pił sud skie go wy lą do wał
w rzecz ce, pew nie bar dzo prze -
szka dzał wszyst kim ro bią cym so -
bie pry wat ny bu spas z pa sa

do skrę tu – pi sze au tor zdję cia.
Al bo po pro stu – wan da lom…

(red)

Zau wa ży łeś coś, co war to do -
ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na e-mail:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawka z okolicy
W Markach znaków nie lubią…
� W Polakach tkwi głęboka niechęć do nakazów
i zakazów. Niestety, także tych drogowych…

Zamiast
tradycyjnego,
murowanego budynku
ma tu stanąć lekki szkielet
stalowy, stanowiący
główną bryłę przedszkola.

promocja

źródło: zielonka.pl
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej (w tym ab sol wen ci za -
sad ni czych szkół za wo do wych),
mo gą za pi sać się do na sze go
Li ceum. Na to miast oso by, któ -
re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze -
nia ma te ria łu na kur sie ma tu -
ral nym. Po sta ra li śmy się, aby
na ukę w na szej pla ców ce ła two
mo żna by ło po go dzić z pra cą
za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się w cy klu

week en do wym, dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po wied -
nie przy go to wa nie me ry to rycz -
ne, aby eg za min ma tu ral ny

zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli -
wo ści zda wa nia eg za mi nu ma -
tu ral ne go przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej.
Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu -
ją cy do ma tu ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo, nie rzad ko pro wa dzą ce
wła sne fir my. Wy kształ ce nie
śred nie jest im czę sto po trzeb -
ne ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy i lep -
szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją
mo żli wość na uki w przy ja znej
at mos fe rze oraz ukoń cze nia na -
sze go Li ceum bez płat nie.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral -
ne go, już dziś ser decz nie za -
pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się egzaminy maturalne.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem
bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!

Trwają zapisy do
liceum oraz na
kurs maturalny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

War szaw skie ba se ny od kry te
Pły wal ni od kry tych w War sza -

wie jest w tym se zo nie sześć. Po -
ni żej ich lo ka li za cje i krót kie in -
for ma cje.

Ba se ny Ko ra – Wał Mie dze -
szyń ski 345. Na część ba se no wą
wstęp jest płat ny – od po nie dział -
ku do piąt ku bi let ca ło dnio wy
kosz tu je 15 zł (ulgo wy – 10 zł),
w week en dy o trzy zło te wię cej.
Czyn ne od 10.00 do 20.00, po go -
dzi nie 16.00 mo żna ku pić tań szy
bi let. Do stęp ne są też kar ne ty
na 10 wejść w ce nie 120 i 80 zł.
Na część re stau ra cyj no -re kre acyj -
ną wstęp jest bez płat ny.

Nie co da lej, przy Wa le Mie dze -
szyń skim 407 zlo ka li zo wa ne jest
in ne ką pie li sko. Ce ny ca ło dnio -
wych bi le tów iden tycz ne: 15
i 10 zł oraz 8 i 5 (po 16.00). Obo -
wią zu ją we wszyst kie dni ty go -
dnia, nie tyl ko w po wsze dnie.
Czyn ne od 10.00 do 19.00.

Da lej od cen trum, w Po wsi nie,
są ba se ny w Par ku Kul tu ry (Ma -

śla ków 1). Kom pleks otwar ty jest
mię dzy 10.00 a 18.00, ce ny bi le -
tów: 15 zł nor mal ny, 8 zł ulgo -
wy, 6 zł z Kar tą War sza wia ka.
Na miej scu mo żna wy po ży czyć
(od płat nie, za 5 zło tych) le ża ki.

OSiR Ocho ta za pra sza na Usy -
pi sko wą 18 – tam mie ści się ko lej -
na od kry ta pły wal nia, w par ku
Szczę śli wic kim. Jed no ra zo wy bi -
let wstę pu (wa żny ca ły dzień)
kosz tu je 19 zło tych (ulgo wy – 10
zł). Szcze gó ło wy cen nik mo żna
zna leźć w in ter ne cie: www.osir -
-ocho ta.ho me.pl.

Ko lej ny kom pleks ba se no wy to
Inf lanc ka – od lip ca let nia pły -
wal nia czyn na jest co dzien nie
mię dzy 9.30 a 19.00. Wstęp: 20 zł,
ulgo wy – 11. Let nia szat nia do -
dat ko wo płat na – zło tów kę.

Ostat nia od kry ta pły wal nia
w sto li cy to park Mo czy dło. Ośro -
dek przy Gór czew skiej czyn ny jest
mię dzy 9.00 a 19.00. To jed no cze -
śnie naj dro ższe ba se ny – bi let
wstę pu na ca ły dzień kosz tu -

je 25 zł, ulgo wy – 15 zł. Po go dzi -
nie 17.00 jest ta niej: 15 i 10 zł.

A je śli nie War sza wa?
Je śli chce my zna leźć ochło dę

po za mia stem, wiel kie go wy bo ru
w naj bli ższej oko li cy nie ma. Plus
jest ta ki, że na ką pie li ska
nad zbior ni ka mi wod ny mi wstęp
jest bez płat ny. Trze ba jed nak pa -
mię tać, że nie wszę dzie, gdzie jest
wo da, mo żna się ką pać, choć by ze
wzglę dów bez pie czeń stwa. Wy -
bie raj my al bo ofi cjal ne ką pie li -
ska, al bo tzw. miej sca tra dy cyj nie
uży wa ne do ką pie li. To tam dy żu -
ru ją ra tow ni cy a słu żby sa ni tar ne
pro wa dzą kon tro lę czy sto ści wo -
dy. W in nych przy pad kach ką piel
mo że za koń czyć się w naj lep szym
przy pad ku wy syp ką, w naj gor -
szym… Le piej o tym nie my śleć.

Gdzie za tem na pół noc
od War sza wy za żyć ką pie li?

Na tu ral ny wy bór to oczy wi ście
Za lew Ze grzyń ski. Jed nak nie co

w bok są gli nian ki w Zie lon ce.
Miej sce jest go to we na se zon ką -
pie lo wy, dy żu ro wać bę dą tam
oczy wi ście ra tow ni cy.

A je śli już ko niecz nie je dzie my
da lej, to trze ba pa mię tać, że
nad Za le wem pod ko niec czerw -
ca, kie dy skła da my ten nu mer
„Echa”, do pusz czo ne do ką pie li
zo sta ły ką pie li ska przy pla ży
miej skiej w Se roc ku i pla ży przy
os. 600-le cia w Wie li sze wie oraz
tzw. dzi ka pla ża w Nie po rę cie.
Jed nak Za lew to nie tyl ko ba za
ką pie lo wa – mo żna tu wy po cząć
węd ku jąc (po noć do brze bio rą li -
ny, pło cie i ka ra sie, ale też bo le -
nie, szczu pa ki i su my), że glu jąc
czy je żdżąc na ro we rze – zwłasz -
cza mi ło śni cy dwóch kó łek po win -
ni się czuć usa tys fak cjo no wa ni, bo
ma ją do dys po zy cji po nad 350 ki -
lo me trów ście żek ro we ro wych.

Kom pen dium wie dzy o Za le wie
i je go atrak cjach mo żna zna leźć
na stro nie www.je zio ro.ze grzyn -
skie.pl

Jed nak nie sa mym Ze grzem
czło wiek ży je i mo że się zda rzyć,
że ktoś bę dzie szu kał atrak cji wod -
nych gdzieś da lej. W tym se zo nie
czyn ne bę dą też ką pie li ska nad Je -
zio rem Ko zie nic kim, nad Za le -
wem So bót ka w Płoc ku, nad sta -
wem w Kąc ku oraz na Za le wie Ży -
rar dow skim. Po nad to bez piecz nie
– we dług słu żb sa ni tar nych – mo -
żna się ką pać na gli nian ce Kru bin
ko ło Cie cha no wa, w OT Tę cza
nad rze ką Okrzej ką ko ło Ja bło -
now ca, nad Wil gą w Cy ga nów ce,
w zbior ni ku wod nym w Ręb ko wie,
nad Za le wem Ma kow skim, czyn ne
jest też ką pie li sko przy Wio ślar -
skiej w Ostro łę ce, nad Bu giem
w Bro ku, Na rwią w Puł tu sku,
na za le wie w Chle wi skach czy
w Kry pach ko ło Wę gro wa. Ak tu al -
ny spis ką pie lisk do pusz czo nych
do użyt ku w se zo nie do stęp ny 
jest na stro nach Sa ne pi du
– www.wsse.waw.pl.

Mi łe go wy po czyn ku!
(wt)

Kąpieliska w okolicy i odkryte baseny – gdzie szukać ochłody?
� Kiedy upał robi się nie do zniesienia, człowiek szuka ochłody. Gdzie ją znaleźć, jednocześnie nie tłocząc się pod dachem? „Echo” pokazuje,
gdzie w Warszawie i okolicach szukać odpoczynku nad wodą.

źr
ód

ło
: z

ie
lo

nk
a.

pl



Na prze ło mie XIX i XX wie ku
mia sto by ło wła sno ścią ro dzi ny
Ro ni kie rów. To wła śnie Adam

Fe liks Ro ni kier stwo rzył kon cep -
cję mia sta -ogro du, któ ra mia ła
być wdra ża na w Ząb kach. Opra -
co wa niem po my słu za jął się Ta de -
usz Toł wiń ski. We dług je go pro -
jek tu po wsta ła w 1920 ro ku wil la
Ro ni kie ra. Ist nie je do dzi siaj,

przy alei Wy zwo le nia 21/23 – to
po pa da ją cy w ru inę neo ba ro ko wy
bu dy nek, któ ry jest ostat nią pa -
miąt ką po Ro ni kie rach w mie ście.
Nie da le ko, bo przy Lan gie wi cza,
mie ści się in ny za by tek – mu ro -
wa na wil la po cho dzą ca z 1926 ro -
ku. Ona ta kże nisz cze je.

To jed nak nie je dy ne po zo sta ło -
ści po kon cep cji Toł wiń skie go. Po -
zo sta łe to wil le przy Cho pi na 7 i 9,
któ re – w od ró żnie niu od wil li Ro -
ni kie ra – są za dba ne i szy kow ne.

Ma ło kto wie, że w tym cza sie
w Ząb kach miesz kał ów cze sny wi -
ce pre zy dent War sza wy. Mie czy sław
Jan kow ski ku pił dział kę przy Le -
gio nów, gdzie zbu do wał so bie re zy -
den cję, ta kże w sty lu na wią zu ją cym
do ba ro ko wych dwor ków. Ist nie ją -
cy do dzi siaj bu dy nek – wraz z są -

sia du ją cą z nim wil lą – jest ob ję ty
opie ką kon ser wa tor ską.

Szko da by by ło, gdy by za byt ki Zą -
bek po dzie li ły los jed nej z naj pięk -
niej szych wil li w oko li cy – Gran zów -
ki na gra ni cy Rem ber to wa i Tar gów -
ka. Te raz po zo sta ły po niej je dy nie
ru iny, choć był czas, gdy za by tek
z fe no me nal ny mi wzo ra mi z ce gły li -
co wej mógł być ura to wa ny. War to
za dbać, pó ki jest jesz cze o co.

(wt)

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Ząbki przedwojenne, znasz ich historię?
� Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciekawe zabytki mijamy codziennie. W Ząbkach nie ma ich może zbyt wiele, ale trafiają się perełki…

Kie dy? Na prze ło mie
XIX i XX wie ku, gdy mie ści ła
się tu szko ła ele men tar na.
Mar ki le ża ły wów czas w za bo -
rze ro syj skim, więc i edu ka cja
pro wa dzo na by ła w tym ję zy ku.
Dla cze go tu taj? Bo bu dy nek,
zbu do wa ny we dług pro jek tu
Au gu sta Lil po pa, po wstał ja ko
szko ła, w któ rej uczo no pod -
staw: li cze nia i czy ta nia. Na uka
trwa ła naj wy żej czte ry la ta, ję -
zy ka pol skie go ta kże tu uczo no
– jed ną go dzi nę ty go dnio wo.
Póź niej mie ści ła się tu szko ła
pod sta wo wa, któ ra w 1984 ro -
ku prze nio sła się na Okól ną.
Bu dy nek za adap to wa no na po -
trze by ośrod ka kul tu ry. Tę
funk cję peł ni do dzi siaj, choć
od daw na MOK-owi też jest
za cia sno.

(wt)

Willa
istnieje do dzisiaj, przy alei
Wyzwolenia 21/23 – to
popadający w ruinę
neobarokowy budynek,
który jest ostatnią
pamiątką po Ronikierach
w mieście.

Willa RonikieraWilla Jankowskiego przy Legionów

Willa przy Langiewicza

Willa Ronikiera

Ciekawostka historyczna

Nauka po rosyjsku
w Miejskim Ośrodku Kultury
� To już na szczęście czas przeszły, ale był okres,
kiedy w budynku, w którym mieści się obecnie MOK
język rosyjski był najczęściej słyszanym.



LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Lokal użytkowy o powierzchni ok 18 m2

mieszczący się w Kauflandzie przy ul. Wileńskiej 49
w Wołominie odstąpię. Zapytania proszę kierować
na maila: p.wiacek@poczta.onet.pl lub pod nr tel.
884-993-807

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp. Tel.
503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601 w godz.
14-18

WYPOCZYNEK
·Tanie noclegi blisko Farmy Iluzji, stawy, rzeka,
lasy www.agrotartak.pl tel. 604-302-528

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

·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe i inne
(wszystko co metalowe). Tniemy i demontujemy
konstrukcje stalowe: hale, wiaty, szklarnie, maszyny
itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 504 – 017-418

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy
przesłać do 25.08.  e-mailem: drobne@gazetaecho.pl 

do godziny 17.00
Punkt ogłoszeń : Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1 

(Agencja Ubezpieczeniowo-Kredytowa), tel. 22 762-47-12
�  Ząbki, ul. Piłsudskiego 27,  tel. 22 762-84-93 - 

Zielonka, ul. Kolejowa 28 (Video Mag), tel./fax 22 781-90-44

„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 2 lipca - 27 sierpnia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Za pi sy na po szcze gól ne wy -
ciecz ki trwa ją pod ad re sem war -
sza wa ty ija@duch.edu.pl. In for -
ma cje: 692–981–439 oraz
www.duch.edu.pl. Czas trwa nia
jed ne go spo tka nia – oko ło dwóch
go dzin. Gdzie od bę dą się spa ce ry
z cy klu „War sza wa, Ty i ja”?
• 28 czerwca (sobota) – Praga

Południe – Czym pachnie
Saska Kępa?

• 5 lipca (sobota) – Bielany
– Między wiecznością
a ciałem

• 6 lipca (niedziela) – Mokotów
– Z Morskiego Oka
pod skocznię

• 12 lipca (sobota) – Ochota
– Z Ochotą na polowanie

• 13 lipca (niedziela)
– Ursynów – Niemcewicz,
Anioł i dąb Mieszko

• 19 lipca (sobota)
– Rembertów – Zielny Mars

• 20 lipca (niedziela) – Wola

– Gloria victis? Vae victis!
• 26 lipca (sobota) – Wilanów

– Nowa wieś, czyli Wilanów
• 27 lipca (niedziela)

– Żoliborz – Zielony
Żoliborz, czerwony Żoliborz

• 2 sierpnia (sobota) – Praga
Północ – Rzuć bracie blagę
i choć na Pragę!

• 9 sierpnia (sobota)
– Białołęka – Śladami
białołęckich kościołów

• 10 sierpnia (niedziela)
– Ursus – Z Niedźwiedziem
za pan brat

• 16 sierpnia (sobota) – Wesoła

– Dwa kościoły i „Szafa gra”
• 17 sierpnia (niedziela)

– Włochy – Z kościoła
do siedziby NKWD

• 23 sierpnia (sobota) – Wawer
– Wawer z „Różyczką” w tle

• 24 sierpnia (niedziela)
– Bemowo – Forty przyjaźni

• 30 sierpnia (sobota)
– Targówek – Tam, gdzie
najpierw była Warszawa

• 6 września (sobota)
– Śródmieście – Gra miejska
na Starym Mieście

Za pra sza my!
(red)

Pomysł na wakacje

Rodzinne zwiedzanie Warszawy
� Co robić w wakacyjne weekendy? Może wybrać się całą rodziną na spacer,
poznając przy okazji historię Warszawy? Od 28 czerwca fundacja Dziecięcy
Uniwersytet Ciekawej Historii zaprasza na bezpłatne spacery po stolicy, a najwytrwalsi
spacerowicze, którzy zbiorą najwięcej pieczęci potwierdzających udział
w imprezach, oprócz podniesienia swojej wiedzy o stolicy mogą liczyć na nagrody.



Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Re wi ta li za cja par ku bę dzie re -
ali zo wa na w opar ciu o pro jekt
mgr inż. Aga ty Woź niak z Ka te dry
Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu SGGW.
Kon cep cja ta by ła ba zą do opra -

co wa nia pro jek tu tech nicz ne go
re ali za cji obec nej in we sty cji, któ ra
ze wzglę du na uwa run ko wa nia
praw no -przy rod ni cze zo sta ła
zmie nio na – mó wi wi ce bur mistrz

Ma rek Syl wia Ma tu siak. – W lip cu
ogło si my prze targ na bu do wę
oświe tle nia i re mont ście żek.

Wie le wska zu je na to, że już
w sierp niu bę dą się to czyć pra ce
i w ty mże mie sią cu się za koń czą.
Mia sto ma już kom plet ną do ku -
men ta cję i cze ka je dy nie na de cy -
zję kon ser wa to ra za byt ków z wej -
ściem do par ku. Oprócz wy mie -
nio nych już prac park wzbo ga ci
się o mo ni to ring.

– W pierw szym eta pie zo sta nie
za mon to wa nych sześć ka mer.
Prze wi dzia ny jest rów nież mon taż
skrzyn ki elek trycz nej do za si la nia
im prez ple ne ro wych m.in. ki na
let nie go – za po wia da wi ce bur -
mistrz Ma tu siak. – Naj więk sze
kosz ty po chło nie wy mia na la tar ni
na no we w sty lu re tro z no wo cze -
sny mi opra wa mi ener go osz częd -
ny mi. Cią gi ko mu ni ka cyj ne bę dę
wy ko na ne w tech no lo gii po dob -
nej do tej za sto so wa nej w Ła zien -
kach Kró lew skich, do te go wy -
mie nio ne zo sta ną wszyst kie ław ki,
rów nież w sty lu re tro, oraz ko sze
na śmie ci. Na dal są kon ty nu owa -
ne pra ce po rząd ko we, po pra wa
ja ko ści traw ni ków, a oprócz te go
bę dą jesz cze wy ko na ne cię cia pie -
lę gna cyj ne drzew.

Koszt in we sty cji wy nie sie pół
mi lio na zło tych. Pie nią dze na ten
cel zo sta ły po zy ska ne z opłat
za wy cin kę drzew.

Naj szyb ciej zmie nią się oko li ce
pla cu za baw – ma ją tu ta kże sta -
nąć sto ja ki na ro we ry. I to jesz cze
w te wa ka cje!

(wt)

Będzie piękniej w parku Briggsów!
� W maju pisaliśmy o planach zmian w mareckich parkach. Już wkrótce w otoczeniu
pałacyku Briggsów pojawią się nowe ławki i oświetlenie.

Je go au tor ką jest Aga ta Mar cy -
siak, któ ra zro bi ła z nie go swo ją
pra cę dy plo mo wą na Wy dzia le
Ar chi tek tu ry Wnętrz Aka de mi
Sztuk Pięk nych w War sza wie. Bu -
dyn ki fa bry ki we dług jej kon cep cji
mia ły by peł nić funk cję Cen trum
Sztu ki Mło dych – ko tłow nia z ko -
mi nem ja ko do mi nan tą by ły by
prze strze nią pu blicz ną z funk cja -
mi ga le rii, na to miast te re ny przy -
fa brycz ne prze kształ ci ły by się
w re kre acyj no -wy po czyn ko we.

Przy po mnij my, że Mar ki są
obiek tem za in te re so wa nia stu den -
tów ar chi tek tu ry już od lat – oprócz

wy mie nia nych wcze śniej wi zu ali za -
cji są oni au to ra mi kon cep cji mo -
der ni za cji oko lic zbior ni ka Kon ne.
Wie le ze stu denc kich po my słów zo -
sta nie zre ali zo wa nych wła śnie tam.

A kie dy cen trum? – Wszyst ko
za le ży od pie nię dzy – mó wi
wprost Syl wia Ma tu siak, wi ce bur -
mistrz Ma rek. – Nie któ re kon cep -
cje są mo żli we do re ali za cji, jed -
nak bez środ ków nie ma co o nich
ma rzyć. Ale nie jest tak, że
wszyst kie te po my sły bę dą le żeć
w szu fla dach!

Wy pa da za tem po cze kać.
(wt)

Kolejne koncepcje
na zmiany w Markach
� Zaledwie przed miesiącem prezentowaliśmy
studenckie koncepcje zmian architektonicznych
w Markach, a już jest kolejny pomysł – tym razem
na rewitalizację pozostałości po przędzalni braci Briggs.

Lo kal prze niósł się do Ma rek
z war szaw skie go Be mo wa w li -
sto pa dzie. Spró bo wać tu mo żna
dań kuch ni mię dzy na ro do wej,
kar ta nie po wa la dłu go ścią, za to
roz ma chem sma ko wym – na
pew no. Co mo żna zjeść? Jest su -
flet z se ra gruy ere z kieł ka mi sło -
necz ni ka i gra na tem, gril lo wa ny
fi let z pstrą ga, pu ree z kar czo -
chów, szpa ra ga mi, po mi do ro wą
sal są i so sem z na tki pie trusz ki,

par fa it z bia łej cze ko la dy i ma lin
z orze cho wym da cqu ise i cze ko -
la do wym mu sem… Do te go se -
zo no we da nia – w ma ju był kró -
lik, te raz rzą dzi kacz ka.

Re stau ra cja Se pia, Krę ta 1a,
Mar ki

Czyn ne: wto rek -pią tek
15.00–22.00, so bo ta -nie dzie la:
12.00–22.00.

www.se pia re stau rant.pl
(red)

Ciekawe miejsce
Sepia – restauracja w Markach
� Marki nie mają zbyt wielu lokali gastronomicznych
wychodzących poza ramy „hamburger-kebab-pizza”.
Jednym z takich nieszablonowych jest Sepia na Krętej.

źródło: w
w

w.m
arki.pl

źródło: P
rofil restauracji na Facebooku




