
Kiedy poprzednio pisaliśmy
o propozycji Michała Salamona
na utworzenie terenu zielonego
na rogu Mehoffera i Strumyko-
wej, czytelnicy byli pełni entuzja-
zmu.

– Świetna lokalizacja na mały
park, trzymam kciuki, oby głosów
było jak najwięcej – pisał pan Ra-
fał.

– Mieszkam w okolicy i to miej-
sce byłoby idealne na taki zielony,
rekreacyjny teren – wtórowała mu
„jestemnatak”.

Jednak kilka dni później okaza-
ło się, że część terenu, na którym
miałby powstać park, została
przeznaczona na sprzedaż,
a drzewa na niej rosnące pójdą
pod topór. Co więcej, plany zago-
spodarowania przewidują w tym

miejscu zabudowę o wysokości
do 15 metrów, zatem może tam
powstać kolejne osiedle.

Pomysłodawca projektu posta-
nowił sprawę nagłośnić – na Face-
booku utworzył grupę „Utworze-
nie parku Ogrody Mehoffera”,
gdzie nie tylko promuje swój po-
mysł, ale też namawia do wpływa-
nia na dzielnicę, by zrezygnowała
ze sprzedaży części działki. Nie
tylko po to, by zwiększyć obszar
przyszłego parku, ale głównie by
uratować zagrożone wycinką
drzewa. 12 maja tuż obok działek,
na których może powstać skwer,
zorganizował spotkanie, na któ-
rym namawiał do podpisywania
petycji do dzielnicy.

– Ważne jest, by nie tylko pod-
pisać petycję, ale też wesprzeć

projekt w głosowaniu – mówił
do kilkudziesięciu osób, które
przyszły na spotkanie. – Nie bę-
dzie bowiem pożytku z petycji, je-
śli pomysł przepadnie, bo to ozna-
cza, że mieszkańcom nie zależy
na parku. Wtedy drzewa zostaną
wycięte a działka sprzedana.

Sprawą zainteresował się także
radny Marcin Korowaj, który na-
grał w pobliżu ulicy Mehoffera
mężczyzn prowadzących badanie
gruntu. Okazało się, że pracowali
na działce prywatnej, Burmistrz
Ilona Soja-Kozłowska zapewnia,
że ratusz nie planuje żadnych in-
westycji w tym miejscu, a decyzja
o sprzedaży terenu nie jest osta-
teczna.

– Formalnie apel mieszkańców
do pani burmistrz nie trafił, ale
z jego treścią zapoznaliśmy się
na portalach społecznościowych

Skwer czy bloki?
� Jeszcze nie rozpoczęło się głosowanie, a już projekt utworzenia skweru na rogu
Mehoffera i Strumykowej jest zagrożony. Mieszkańcy Tarchomina i Nowodworów
zbierają podpisy pod apelem, by samorząd nie sprzedawał terenu deweloperowi.

N
r9

(3
48

)
30

m
a

ja
20

16
D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

BBIIAAŁŁOOŁŁĘĘCCKKIIEE

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem tel .  502-280-720

dokończenie na stronie 2

IS
SN

 1
64

1–
75

85



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Dzie ci je uwiel bia ją, zaś do ro śli
dzie lą się na zwo len ni ków (chy ba
szyb ko i ta nio) i prze ciw ni ków
(chy ba nie zdro wo). Ba ry McDo -
nald's za do mo wi ły się w War sza -
wie na do bre, ale na Bia ło łę ce
na ra zie re pre zen tu je je tyl ko je -
den, zbu do wa ny przed la ty
przy sta cji ben zy no wej na Mo -
dliń skiej. Praw do po dob nie już

w przy szłym mie sią cu na ma pie
dziel ni cy po ja wi się dru gi fast fo -
od, po wsta ją cy na ro gu Mo dliń -
skiej i Kla sy ków. Bu dy nek jest już
prak tycz nie go to wy, cze ka na pra -
ce wy koń cze nio we i wy po sa że nie.
Wa ka cje w par ku Hen ry kow skim
za po wia da ją się w to wa rzy stwie
bur ge rów i fry tek…

(red)

Migawka z okolicy

McDonald's nadciąga
� Drugi w dzielnicy bar słynnej amerykańskiej sieci jest
już prawie gotowy.– od po wia da rzecz nicz ka urzę du

dziel ni cy Ma rze na Gaw kow ska.
– Pro jekt zo stał do pusz czo ny
do gło so wa nia po mo dy fi ka cjach,
po le ga ją cych na zmniej sze niu
licz by dzia łek, na któ rych mógł by
być re ali zo wa ny ze wzglę du
na pla ny sprze da żo we czę ści te re -
nu. W związ ku z wy żej wy mie nio -
nym ape lem bę dzie my się przy -
glą dać, z ja kim za in te re so wa niem

ze stro ny miesz kań ców spo tka się
ten wnio sek. Je że li oka że się, że
du ża gru pa pod pi sze się pod pe ty -
cją, co bę dzie ozna cza ło rze czy wi -
stą po trze bę utwo rze nia te re nu
zie lo ne go o więk szej po wierzch ni
niż wska za na w obec nej wer sji
pro jek tu, po now nie roz wa ży my
za sad ność sprze da ży dzia łek
na tym te re nie. Wa żną wska zów -
ką bę dzie też za in te re so wa nie
miesz kań ców sa mym pro jek tem,
wy ra żo ne w gło so wa niu, któ re ru -
sza już 14 czerw ca.

Pe ty cja wraz z li stą, na któ rej
mo żna zbie rać pod pi sy, do stęp na
jest pod ad re sem http://tu sto li -
ca.pl/pli ki/pe ty cja.pdf. Mi chał Sa -
la mon za pew nia, że pod pi sy bę dą
też zbie ra ne w cza sie pik ni ku ro -
dzin ne go 1 czerw ca. Mo żna też to
ro bić sa mo dziel nie, a li sty prze ka -
zać or ga ni za to rom. Wszel kich in -
for ma cji udzie la też sam po my -

sło daw ca pod ad re sem ms.mi -
chal sa la mon@gma il.com. Opis
pro jek tu w bu dże cie par ty cy pa cyj -
nym do stęp ny jest na stronie:
https://app.twoj bu dzet.um.war -
sza wa.pl.

(dg, wt)

dokończenie ze strony 1

Skwer czy bloki?

Jeżeli
okaże się, że duża grupa
podpisze się pod petycją,
co będzie oznaczało
rzeczywistą potrzebę
utworzenia terenu
zielonego o większej
powierzchni niż
wskazana w obecnej
wersji projektu, ponownie
rozważymy zasadność
sprzedaży działek na tym
terenie – mówi
rzeczniczka.
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Siecz na to jed na z naj istot niej -
szych pla no wa nych na wschod niej
Bia ło łę ce ulic, któ ra w przy szło ści
bę dzie naj wa żniej szym po łą cze -
niem dla miesz kań ców osie dli
zbu do wa nych na wschód od Głę -
boc kiej. Jej bu do wa od cią ży Le -
wan dów i umo żli wi uru cho mie nie
ko mu ni ka cji miej skiej w ko lej nej
czę ści Bia ło łę ki. Do tej po ry
otwar cie Siecz nej pla no wa no

na rok 2018, jed nak na ostat niej
se sji rad ni dziel ni cy opo wie dzie li
się za prze su nię ciem pie nię dzy
na jej bu do wę o dwa la ta, jed no -
cze śnie ape lu jąc o przy zna nie
na Siecz nej in nych środ ków.

– Bu do wa uli cy Siecz nej,
po któ rej miał by jeź dzić au to bus
ko mu ni ka cji miej skiej, to klu czo -
wa in we sty cja dro go wa dla Le -
wan do wa, któ ra po win na zo stać

zre ali zo wa na jak naj szyb ciej, czy li
w cią gu naj bli ższych dwóch lat
– mó wi by ły bur mistrz Piotr Ja -
wor ski. – Pie nią dze na bu do wę tej
dro gi, za pi sa ne na la ta
2016–2018, są już od mar ca w bu -
dże cie dziel ni cy. Trud no zro zu -
mieć pro po zy cję od su nię cia bu -
do wy tej dro gi do ro ku 2020.
Mam na dzie ję, że za po wia da ne
prze ze mnie w grud niu fun du sze
na bu do wę w przy szłej ka den cji
ba se nu na Zie lo nej Bia ło łę ce
i czte rech no wych szkół zo sta ną
wpi sa ne do bu dże tu.

– Zda je my so bie spra wę, że bu -
do wa Siecz nej to wa żna in we sty -
cja, na któ rą miesz kań cy cze ka ją
– od po wia da wi ce bur mistrz Ja cek
Pod dęb niak. – Dla te go bez względ -
nie bę dzie re ali zo wa na, a zmia na
po le ga wy łącz nie na wy dłu że niu
cza su jej re ali za cji. Zmia na wy ni ka
z fak tu, że bar dzo pil nie by ły po -
trzeb ne do dat ko we środ ki
na prze bu do wę Ostródz kiej w re -
jo nie po wsta ją cych pla có wek
oświa to wych. Przy He ma ra trwa
roz bu do wa przed szko la,
a przy Wa rzel ni czej – bu do wa
szko ły pod sta wo wej i gim na zjum

dla 1600 dzie ci. Pla nu je my uru -
cho mie nie ko mu ni ka cji au to bu so -
wej na He ma ra, stąd ko niecz ność
kom plek so wej prze bu do wy ukła du
ko mu ni ka cyj ne go dwóch skrzy żo -
wań: Ostródz kiej z He ma ra oraz
Ostródz kiej z Pro jek to wa ną 14 KL
(no wym frag men tem Be ren so na)

wraz z bu do wą no we go prze bie gu
Be ren so na oraz do dat ko wy mi pa -
sa mi ru chu (le wo - i pra wo skrę ty)
z ulic Ostródz kiej, He ma ra i Be -
ren so na. Urząd jest zo bo wią za ny
do prze strze ga nia dys cy pli ny fi -
nan sów pu blicz nych, dla te go for -
mal nie ta zmia na w Wie lo let niej

Pro gno zie Fi nan so wej mu si zbi -
lan so wać bu dżet w przy zna nych li -
mi tach na po szcze gól ne la ta. Zro -
bi my jed nak wszyst ko, by przy spie -
szyć pra ce nad bu do wą Siecz nej
w pierw szej ko lej no ści wy ko rzy stu -
jąc oszczęd no ści i dzie ląc in we sty -
cję na eta py. Na szczę ście miesz -
kań cy Le wan do wa wła śnie zy ska li
no wą uli cę Kar to gra ficz ną, któ ra
zna czą co po pra wi ła ob słu gę ko -
mu ni ka cyj ną te go re jo nu.

Zda niem czę ści rad nych naj wa -
żniej szym po wo dem opóź nie nia
Siecz nej jest wpi sa nie do bu dże tu
uli ce Wa do wic kiej, Brze ziń skiej
i Chu do by, znacz nie mniej istot -
nych dla ukła du ko mu ni ka cyj ne -
go Bia ło łę ki.

– W oko li cy Siecz nej już dziś
miesz ka ok. 6 tys. osób,
a przy trzech wpi sa nych uli cach
w su mie co naj wy żej kil ka set
– mó wi ano ni mo wo je den z rad -
nych. – Siecz na jest uli cą, po któ -
rej ma kur so wać ko mu ni ka cja
miej ska. Opóź nia nie jej jest nie -
od po wie dzial ne.

Osta tecz ny głos, jak za wsze, na -
le żeć bę dzie do Ra dy War sza wy.

(dg)

Ważna ulica opóźniona? Czeka na nią Zielona Białołęka
� W najbliższych latach w budżecie Białołęki może zabraknąć pieniędzy na budowę Siecznej.

W okolicy
Siecznej już dziś mieszka
ok. 6 tys. osób,
a przy trzech wpisanych
ulicach w sumie co
najwyżej kilkaset – mówi
anonimowo jeden
z radnych. – Sieczna jest
ulicą, po której ma
kursować komunikacja
miejska. Opóźnianie jej
jest nieodpowiedzialne.

Jak po wszech nie wia do mo
ma te ma ty ka jest kró lo wą na uk,
a umie jęt no ści ma te ma tycz ne
są pod sta wą bez któ rej trud no
wy obra zić so bie suk ce sy we
wszyst kich ob sza rach ży cia za -
wo do we go. 

Ro zu mie nie jej jest wiel ką
umie jęt no ścią, zaś sto so wa nie
wiel kim osią gnię ciem pro wa dzo -
nym do roz wo ju cy wi li za cji. Ma te -
ma ty ki uczą się dzie ci wraz z roz -
wo jem mo wy, a in tu icję ma te ma -
tycz ną po sia da ka żde dziec ko!

Ba da nia po twier dza ją, że kło -
po ty z ma te ma ty ką za czy na ją się
już na szcze blu klas I -III, dla te -
go Przed szko le Aka de ro przy -
bli ża dzie ciom świat dzia łań
i zna ków ma te ma tycz nych

w opar ciu o me to dy uzna nych
au to rów w edu ka cji przed szkol -
nej i wcze snosz kol nej. Wy bra ne
tech ni ki na ucza nia w Przed szko -

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

Przed szko le Aka de ro
kła dzie na cisk
na na ucza nie ma -
te ma ty ki już
w naj młod szych
gru pach wie ko -
wych, po nie waż
w wie ku przed -
szkol nym dzie ci ma ją opty mal -
ną wra żli wość na roz wi ja nie
spraw no ści in te lek tu al nych,
a tym sa mym na na by wa nie wia -
do mo ści i umie jęt no ści ma te -
ma tycz nych. Do dat ko wo
w Aka de ro pod czas za baw i gier
ma te ma tycz nych dzie ci kształ -
tu ją od por ność emo cjo nal ną

oraz zdol ność do po dej mo wa nia
wy sił ku umy sło we go, a co
za tym idzie dzie ci 6-let nie bar -
dzo do brze od naj du ją się w kla -
sie I, gdzie mu szą zdać się

na wy si łek in te lek tu al -
ny pod czas sy tu acji

stre so wych.
Dzię ki me to -

dom sto so wa nym
w Przed szko lu

Aka de ro dzie ci
osią ga ją od po wied nie kom -

pe ten cje w za kre sie edu ka -
cji ma te ma tycz nej do osią gnię cia
suk ce su w szko le.

AKADERO
POLSKO - ANGIELSKIE

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE
I ŻŁOBEK

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

RRooddzziiccee!!  RRoozzwwiijjaajjcciiee  ppoojjęęcciiaa
mmaatteemmaattyycczznnee  uu  sswwooiicchh  ddzziieeccii!!
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Ko rzy ści jest kil ka.
Je ste śmy ma łą fir mą ro dzin ną

bez par cia na mak sy mal ną wy daj -
ność pro duk cji i bez am bi cji „za la -
nia” na szy mi wy ro ba mi ca łej Pol -
ski. Olej pro du ku je my tra dy cyj ny -
mi me to da mi, z ro dzi me go ziar -
na i tyl ko ty le, ile aku rat ma my za -
mó wień od na szych de ta licz nych
klien tów. Dzię ki te mu jest za wsze
świe ży, nie za wie ra che mii przed -
łu ża ją cej ży wot ność (np. syn te tycz -
nej wi ta mi ny E) i ni gdy nie two rzą
się nam za pa sy z koń czą cą się da tą
przy dat no ści do spo ży cia. Nie od -
da je my na sze go pro duk tu w ob ce
rę ce ty pu hur tow nie, skle py czy

han dla rze ba za ro wi, więc ani
na chwi lę nie tra ci my go z oczu

ma jąc pew ność, że jest wła ści wie
prze cho wy wa ny, że nikt nie prze -

bi je nam da ty pro duk cji i, że nikt
go nie „ochrzci” roz cień cza jąc ja -
kimś tań szym ole jem.

Ale naj wa żniej sza ko rzyść dla
klien ta to brak mo żli wo ści pod -
ro bie nia ole ju. Klien ci za opa tru -
ją się bez po śred nio w na szych
punk tach od bio ru więc ma ją
pew ność, że olej jest ory gi nal ny.
W dzi siej szych cza sach pod ra bia
się wszyst ko od ciu chów po le -
kar stwa. Pro duk cja pod rób ki
z za ło że nia ma być eks tre mal nie
ta nia, więc aż strach po my śleć co
ta ki spe cy fik mógł by za wie rać.

Dal sze ko rzy ści to oczy wi ście
ce na (nie ma po śred ni ków – nie

ma do dat ko wych kosz tów), i bar -
dzo wa żna ko rzyść, czy li ja kość.
Pro du cent sprze da ją cy to war np.
du żym sie ciom han dlo wym jest
pod pre sją na rzu ca nej przez nie
ni skiej ce ny. Że by się w niej zmie -
ścić, zmu szo ny jest ciąć kosz ty.
Nie za wsze po zo sta je to bez wpły -
wu na ja kość pro duk tu. Na szczę -
ście ni gdy nie by li śmy zmu sze ni
do ta kich kom bi na cji i ma my na -
dzie ję, że już tak po zo sta nie.

Oprócz ole ju sprze da je my
spro wa dza ne przez nas znad mo -
rza świe że mor skie ry by. Nie ste ty
od 1 czerw ca do 15 wrze śnia ma -
my prze rwę w ich do sta wach, ale
olej pro du ku je my ca ły czas.

Wię cej in for ma cji na:
www.czarynatury.pl
i pod nr. telefonu 666 555 353
czynnym od 9.00 do 20.00.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta

fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -
pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -
nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

Za dzwoń i umów się
na bez płat ne spo tka nie: 
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Na Wa łu szew skiej do szło
do ko lej ne go, bar dzo groź ne go
wy pad ku.

– Kie row ca pro wa dzą cy volks -
wa ge na po lo stra cił pa no wa nie
nad sa mo cho dem, zje chał z dro gi
i ude rzył w drze wo – po in for mo -
wa ła Ko men da Sto łecz na Po li cji.
– Kie row ca w sta nie cię żkim zo -
stał za bra ny do szpi ta la.

Sa mo chód mu siał po ru szać się
z ogrom ną pręd ko ścią, o czym
świad czy ska la znisz czeń: au to jest
nie mal owi nię te wo kół drze wa. To
ko lej ny nie mal jed na ko wy wy pa -
dek na Wa łu szew skiej. Kie row cy
pę dzą cy tą uli cą no to rycz nie prze -
kra cza ją do zwo lo ną pręd kość
i nie kie dy roz bi ja ją się o drze wa.

(dg)

Horror na Wałuszewskiej
� Leśny odcinek popularnej drogi na środkowej Białołęce
to już czarny punkt na drogowej mapie Warszawy.

Tekst sponsorow
any

Dobra wiadomość dla pijących olej lniany
� 1 czerwca, na terenie Białołęki, rozpocznie działalność producent oleju lnianego. Jakie korzyści będą z tego
mieli nasi mieszkańcy, pytamy Sławomira Zielińskiego właściciela marki czarynatury.pl

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.
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31,6 mln zł brut to – ty le za pła -
ci my za bu do wę 1,5-ki lo me tro we -
go od cin ka li nii tram wa jo wej mię -
dzy Me hof fe ra a Stru my ko wą.
Kon sor cjum ZUE -Stra bag wy bu -
du je to ro wi sko, pa ry przy stan ków
„Ste fa ni ka” i „No wo dwo ry” i sta -
cję trak cyj ną oraz prze bu du je
ron do Li gi Mor skiej i Rzecz nej
na zwy kłe skrzy żo wa nie Świa to wi -
da z Or do nów ny. Obie fir my pra -
co wa ły w ubie głym ro ku na Że ra -
niu, Bród nie i Pra dze, prze bu do -
wu jąc bie gną cą przez te osie dla
li nię tram wa jo wą. Na bu do wę od -
cin ka na No wo dwo ry bę dą mieć
osiem mie się cy od pod pi sa nia
umo wy.

„Dwój ka” na No wo dwo ry,
„sie dem nast ka” na Tar cho min

Po za koń cze niu prac Za rząd
Trans por tu Miej skie go wy dłu ży
na No wo dwo ry li nię 2 (praw do po -
dob nie nie wszyst kie kur sy), ze
wzglę du na brak tra dy cyj nej pę tli
ob słu gi wa ne przez ta bor dwu kie -
run ko wy. „Sie dem nast ka” po zo sta -
nie na Tar cho mi nie Ko ściel nym,
zaś li nie au to bu so we E -8 i 101
– cze go na ra zie nikt ofi cjal nie nie
za po wia da – zo sta ną zli kwi do wa ne
(101 mo żna jesz cze ura to wać,
prze rzu ca jąc ją na My śli bor ską).

No wy tram waj kon tra sta re
przy zwy cza je nia

Po prze pro gra mo wa niu świa teł
na skrzy żo wa niu My śli bor skiej
z Ku kliń skie go tram wa je o kil ka
mi nut szyb ciej do cie ra ją na Mło -
ci ny i Bie la ny. Nie po do ba się to

kie row com, ocze ku ją cym dłu żej
na zie lo ne do skrę tu na most.

– In ży nier ru chu wy wo łał kor ki,
igno ru jąc in te re sy kie row ców
– ta kie gło sy do cie ra ją do nas
od czy tel ni ków z Tar cho mi na.

Fakt jest ta ki, że kor ki wy wo łu -
je nad miar sa mo cho dów, a nie
usta wie nie świa teł. Prio ry te ty dla
tram wa jów są sto so wa ne w mia -
stach eu ro pej skich mię dzy in ny mi
po to, by znie chę cić do ko rzy sta -
nia na co dzień z au ta. War to też
spoj rzeć ra no na skrzy żo wa nie
My śli bor skiej z Ku kliń skie go
i osza co wać licz bę osób, ja dą cych
tram wa ja mi (Swing mie ści do 170
osób) i sa mo cho da mi (za zwy czaj
wio zą tyl ko kie row cę). Ży cie
w no wo cze snym mie ście wy ma ga
– ste ty czy nie ste ty – zmia ny wie lu
przy zwy cza jeń.

Do mi nik Ga dom ski

„Dwójka” dotrze na Nowodwory
� Wkrótce kolejny odcinek ul. Światowida zmieni się w plac budowy.

Cza sem ob ja wy po ja wia ją się
przy oka zji in nych cho rób. Nie -
któ re dzie ci do pew ne go mo men -
tu roz wi ja ją się pra wi dło wo, ale
na gle prze sta ją mó wić, cho ciaż
po tra fi ły wy po wia dać już ca łe
zda nia. U in nych dzie ci za bu rze -
nia roz wi ja ją się stop nio wo i po -
wo li. Ten ro dzaj au ty zmu mo że
być naj trud niej szy do zdia gno zo -
wa nia, bo ob ja wy mo gą być uzna -
wa ne za na tu ral ny roz wój dziec ka
(np. ro dzi ce nie mar twią się, że
sy nek nie mó wi, bo chłop cy z re -
gu ły za czy na ją mó wić póź niej
od dziew czy nek).

– Dziec ko mo że nie mó wić,
spra wia wra że nie nie obec ne go
– mó wi Mo ni ka Ko ma da, wła ści -
ciel ka Przed szko la Te ra peu tycz -
ne go „Speł nio ne Ma rze nia”.
– Mo że się wy da wać, że nas nie
sły szy, nie in te re su ją go in ne dzie -
ci, sku pia się na ele men tach za ba -
wek za miast na ca ło ści.

Przed szko le pro wa dzi za ję cia
na świe tli cy te ra peu tycz nej, za ję -
cia lo go pe dycz ne i in te gra cji sen -
so rycz nej. Od by wa ją się w nim ta -
kże za ję cia gru po we dla wszyst -
kich chęt nych dzie ci, pod czas któ -
rych przed szko la ki mo gą roz wi jać

się np. mu zycz nie czy pla stycz nie.
Spe cja li ści „Speł nio nych Ma rzeń”
po ma ga ją ta kże ro dzi com, po dej -
rze wa ją cych au tyzm u swo ich
dzie ci.

– Nie zwy kle wa żna jest wcze sna
dia gno za i od po wied nia te ra pia.
Na sze przed szko le ofe ru je pro -
gra my te ra peu tycz ne do sto so wa -
ne in dy wi du al nie do ka żde go
dziec ka, za ję cia z neu rop sy cho lo -
giem, neu ro lo go pe dą, lo go te ra -
pię, do go te ra pię, te ra pię sen so -
rycz ną i wie le in nych. Trze ba pa -
mię tać, że au tyzm ma wie le po -
sta ci i ka żde dziec ko cho ru je ina -
czej – mó wi Mo ni ka Ko ma da.

Przedszkole Terapeutyczne
Spełnione Marzenia

ul. Wyspowa 6,
Tel.: 604 301 306, 22 2542922

www.marzenia.waw.pl

Nasi przedsiębiorcy
Jak rozpoznać autyzm? Zapytaj w przedszkolu terapeutycznym
� Według statystyk co pięćsetne dziecko cierpi na autyzm, przy czym chłopcy chorują czterokrotnie częściej
od dziewczynek. To zaburzenie rozwojowe zaczyna dawać o sobie znać w ciągu pierwszych trzech lat życia, ale
choroba ta jest trudna do rozpoznania ze względu na bardzo zróżnicowane formy, jakie może przybierać.
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porady prawne

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

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

A ta kim ze sta wem mógł się po -
pi sać Bar tosz A. na Skarb ka
z Gór. Dzie więt na sto la tek w nie -
dzie lę w no cy wszedł do jed ne go
z blo ków, skąd chciał wy nieść ro -
wer i dwie hu laj no gi. Ro bił to jed -
nak na ty le nie zdar nie i gło śno,
że… po bu dził są sia dów, któ rzy
za miar kra dzie ży uda rem ni li.
– Kie dy na miej scu po ja wi li się
po li cjan ci, za sta li zło dzie ja pil no -
wa ne go przez miesz kań ców. Tłu -
ma czył, że chciał się tyl ko prze je -
chać, bez za mia ru kra dzie ży
– mó wi sie rżant Pau li na Onysz ko,
rzecz nik bia ło łęc kiej po li cji.
– Gro zi mu te raz do pię ciu lat
wię zie nia.

Po li cjan ci ape lu ją, by za bez pie -
czać ro we ry przed kra dzie żą.
– Spo ro osób uwa ża, że przy pię -
cie cien ką lin ką na ko ry ta rzu blo -
ku w zu peł no ści wy star czy – mó wi

sie rżant Onysz ko. – Tym cza sem
to złud ne po czu cie bez pie czeń -
stwa, cze go do wo dem są ko lej ne
kra dzie że. I nie wszyst kie koń czą
się tak szczę śli wie, jak ta z Alu zyj -
nej.

Mo żna też zwięk szyć szan se
na od zy ska nie ro we ru po kra dzie -
ży zna ku jąc go: wy star czy z do wo -
dem za ku pu i oso bi stym przy je -
chać na ko men dę przy My śli bor -
skiej (od po nie dział ku do piąt ku,
po wcze śniej szym uzgod nie niu te -
le fo nicz nym z Kie row ni kiem
I i II Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 600–997–178, 600–997–026
lub sta cjo nar ne go 22 603 53–17)
i bez płat nie wpro wa dzić swój jed -
no ślad do ogól no pol skiej ba zy, co
po zwo li na póź niej szą iden ty fi ka -
cję wła ści cie la.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Złodziej rowerów złapany
na Skarbka z Gór
� Czasami pęd do dwóch kółek jest tak silny, że nic nie
może stanąć na przeszkodzie w zdobyciu roweru: ani
późna pora, ani fakt, że rower jest cudzy ani tym
bardziej trzy promile we krwi…

źródło: policja.gov.pl



Za czę ło się od le mu ro wej fa wo -
ryt ki, któ ra jest człon kiem Ka dry
Na ro do wej. W ka te go rii +70 kg
Ju lia Świąt kie wicz by ła bez kon ku -
ren cyj na i wszyst kie swo je po je -
dyn ki wy gra ła przed cza sem.
W wal ce fi na ło wej swo ją ry wal kę
naj pierw wy punk to wa ła, po czym
skoń czy ła wal kę przez ip pon zdo -
by wa jąc zło ty me dal. Był to do pie -
ro po czą tek emo cji. Naj pierw,
po wy czer pu ją cej do gryw ce, Mar -
cin Ko wal ski zdo był brą zo wy me -
dal, po tem ja ko ostat nią wal kę
tur nie ju i fi nał ro ze grał Hu bert
Pa sie czyń ski. Wcze śniej Hu bert
nie miał so bie rów nych i wszyst kie
wal ki wy grał przed cza sem. W fi -

na le zaś obec ni na sa li by li świad -
ka mi praw dzi we go hor ro ru.
W rów nej wal ce sę dzio wie do pa -
trzy li się nie prze pi so we go kop nię -
cia i Hu bert zo stał zdys kwa li fi ko -
wa ny. Zgod nie z re gu la mi nem
ode bra no mu rów nież me dal.
Ogrom na stra ta, bo wiem te go
dnia Hu bert był w świet nej for mie.
War to pod kre ślić, że wy star to wał
ja ko mło dzik za zgo dą Pol skie go
Związ ku Ju do wła śnie za wy so kie
wy ni ki w tej dys cy pli nie. Te go dnia
o włos od me da lu był Szy mon
Praj zner, któ ry osta tecz nie za jął 7.
miej sce. Ja ko klub Le mu ry zo sta ły
skla sy fi ko wa ne na 8. po zy cji, naj -
wy żej ze wszyst kich klu bów war -

szaw skich. Gdy by do li czyć me dal
Hu ber ta, by ły by na trze cim miej -
scu. To jak do tąd naj lep szy wy nik
klu bu Ju do Le mur w ta kiej im pre -
zie. – Ma my na dzie ję, że rów nież
po czą tek do brej pas sy na szych za -
wod ni ków, któ rzy prze cież do pie -
ro roz po czy na ją swo ją ka rie rę
– ko men tu ją tre ne rzy Ma riusz Ro -
wic ki i Ma te usz Pa cho lak.

(PP)

To nie zwy kle wa żna bia ło łęc ka
in sty tu cja, nie ste ty jed na na tak
du żą dziel ni cę. Z za jęć te ra pii
sen so rycz nej ko rzy sta obec nie
dwie ście dzie ci. Jest szan sa, że
przy szłym ro ku ter mi ny ocze ki wa -
nia bę dą krót sze, po rad nia otrzy -
ma ła mo żli wość uru cho mie nia
dru giej sa li te ra peu tycz nej. Nie -
ste ty, obec nie rów nie dłu go cze ka
się też na in ne za ję cia te ra peu -
tycz ne, mi mo otrzy my wa nych
przez po rad nię ko lej nych eta tów.
Łącz nie opie ką ośrod ka ka żde go
ro ku jest ob ję tych nie speł na trzy
ty sią ce dzie ci, a po trze by są
znacz nie więk sze.

Skąd ta ka licz ba? Przy czyn jest
wie le. Dzie ci wcho dzą do szkół
z co raz więk szy mi pro ble ma mi,
któ rych źró dłem jest ta kże nie wy -
star cza ją ca opie ka ze stro ny co raz
bar dziej za pra co wa nych ro dzi -

ców. Na stę pu je za ni ka nie norm
i war to ści. Po ja wia ją się pro ble my
w na uce. Na pew nym eta pie ko -
niecz na sta je się psy cho te ra pia
lub so cjo te ra pia. Po za tym Po rad -
nia re ali zu je ca ły sze reg in nych
za jęć obej mu jąc opie ką dzie ci
od mo men tu uro dze nia do 19. ro -
ku ży cia.

Projekt dla poradni: każdy
może pomóc

Obec nie Po rad nia re ali zu je
swo je za da nia we współ pra cy ze
Sto wa rzy sze niem ACUS, za ło żo -
nym w 2011 ro ku przez ra dę ro -
dzi ców, dzia ła ją cą kil ka lat te mu
przy Po rad ni. Dzię ki dzia łal no ści
Sto wa rzy sze nia przez pięć lat zo -
sta ło przy ję tych do dat ko wo pięć
ty się cy osób. – Sta ra my się,
w mia rę mo żli wo ści, aby żad ne
dziec ko, któ re ro dzi ce zgło szą

do po rad ni, nie po zo sta ło bez po -
mo cy – mó wi Dy rek tor Po rad ni
Re na ta Omie ciń ska -Stan. Sta le
ro sną ca licz ba lud no ści Bia ło łę ki
nie sprzy ja jed nak do go nie niu po -
trzeb. Z ro ku na rok wzra sta za -
po trze bo wa nie na ko lej ne eta ty
oraz nie zbęd ne wy po sa że nie.
Przy sło wio wa koł dra jest wiecz nie
za krót ka, po mi mo po mo cy fi nan -
so wej ze stro ny dziel ni cy. Stąd ta -
kże ko lej ki na za ję cia.

Aby jed nak nie pi sać wy łącz nie
o tym, jak to jest źle i jak cię żko
co kol wiek zro bić, tu taj chciał bym
wska zać kon kret ne roz wią za nie.
W ra mach przy szło rocz nej edy cji
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go zgło -
szo ny zo stał pro jekt o na zwie
„Uśmiech dziec ka” au tor stwa Pa -
ni Ka ta rzy ny So ko łow skiej – Mar -
czuk, człon ki ni Sto wa rzy sze nia
ACUS. Pro jekt prze wi du je wy po -
sa że nie sa li pe da go gicz nej w no -
wo cze sny sprzęt do te ra pii sty mu -
la cyj nej. Po rad nia po sia da sa lę,
ale nie stać jej na dro gie wy po sa -
że nie. Sprzęt ten ma za za da nie
wspo ma ga nie sze ro ko po ję tej na -
uki czy ta nia oraz pi sa nia oraz
zop ty ma li zo wa nie ca łe go zwią za -
ne go z tym pro ce su roz wo ju. Wa -
żną spra wą bę dzie do sko na le nie
ko mu ni ka cji u dzie ci, po pra wa
kon cen tra cji uwa gi, po pra wa pa -
mię ci – wszyst kie ele men ty nie -

zbęd ne w pro ce sie ucze nia się.
Efek tem dla po rad ni bę dzie
przede wszyst kim skró ce nie ko le -
jek. Efekt dla dzie ci jest oczy wi -
sty - są ni mi ogra ni cze nie przy -
krych kon se kwen cji ocze ki wa nia
na po moc, ja ki mi są nie śmia łość,
ni ska sa mo oce na, za le gło ści w na -
uce, za wy żo ne na pię cie zwią za ne
ze stre sem, ten den cje de pre syj ne,
nad wra żli wość emo cjo nal na, wy -
co fy wa nie się.

Do stęp do opie ki psy cho lo gicz -
no -pe da go gicz nej jest dziś jed -
nym z naj słab szych ele men tów
w na szej dziel ni cy. Jed no cze śnie
dy rek cja po rad ni przez kil ka na -
ście ostat nich lat zdo ła ła zbu do -

wać in sty tu cję o po ten cja le znacz -
nie więk szym od jej mo żli wo ści fi -
nan so wych. To po zwa la mieć nie -
mal pew ność, że pie nią dze prze -
ka za ne na pro jekt zo sta ną na le ży -
cie wy ko rzy sta ne. Go rą co za chę -
cam do po par cia pro jek tu. Gło so -
wa nie już w czerw cu.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat
pro jekt znaj dą Pań stwo na stro nie
app . twoj  bu  dzet .um.war  sza  -
wa.pl/2017. Pro jekt po sia da nu -
mer 354. Gło su je my od 14 do 21
czerw ca przez stro ną in ter ne to wą:
www.twoj.bu dzet.um.war sza wa.pl
lub oso bi ście w urzę dzie dziel ni cy.

Piotr Goz dek
rad ny dziel ni cy Bia ło łę ka

Poradnia na Marywilskiej oblegana. „Potrzebujemy głosów”
� Trzysta osób czeka kolejce na bijące wszelkie rekordy popularności zajęcia terapii integracji sensorycznej, prowadzone w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej przy Marywilskiej.
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Radość i łzy Lemurów na Olimpiadzie Młodzieży
� Ekipa białołęckich Lemurów tryumfowała w połowie maja na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży. Młodzi judocy pojechali do Elbląga świetnie przygotowani,
nie ominęły ich jednak dramatyczne chwile.

źródło: w
w

w.pp-p.w
aw.pl

Wschod nie sztu ki wal ki już wie -
le lat te mu prze sta ły być do me ną
Azja tów i na do bre za do mo wi ły
się ta kże w Pol sce. Na Bia ło łę ce
na ukę ka ra te za czy na ją na wet kil -
ku let nie dzie ci. I są te go efek ty,
bo za wod ni cy z na szej dziel ni cy
od no szą ko lej ne suk ce sy. W mi -
nio ny week end dwóch na szych za -
wod ni ków wzię ło udział w Mi -
strzostw Eu ro py Ka ra te Ky oku -
shin, or ga ni zo wa nych w buł gar -
skiej War nie. Krzysz tof Je lo nek
zo stał wi ce mi strzem Eu ro py, zaś
Kon rad Łu ka sik zna lazł się w fi -
na ło wej ósem ce.

– Kon rad i Krzysz tof otrzy ma li
po wo ła nia na Mi strzo stwa Eu ro -
py dzię ki świet nym wy ni kom
w obec nym se zo nie – mó wi sen -
sei Piotr Mo czy dłow ski ze szko ły
Ma sters Do jo, któ ry re pre zen to -

wał Pol skę w ro li tre ne ra.
– Krzysz tof jest zdo byw cą Pu -
cha ru Eu ro py z grud nia 2015.
Wy gry wał też i sta wał na po dium
in nych im prez ogól no pol skich.
Kon rad na Pu cha rze Eu ro py za -
jął trze cie miej sce, po dob nie jak
na Mi strzo stwach Pol ski Ju nio -
rów. Oby dwaj wy ka zu ją się wy -
bit ną su mien no ścią i cię żko pra -
cu ją na tre nin gach. Ma ją też nie -
sa mo wi ty po ten cjał, któ ry roz wi -
ja się w szyb kim tem pie wła śnie
dzię ki ich za an ga żo wa niu.

Szko ła ka ra te Ma sters Do jo
dzia ła od dwóch lat w Bia ło łęc -
kim Ośrod ku Spor tu. Naj więk sze
suk ce sy od no si w ka ra te ky oku -
shin – XX -wiecz nej sztu ce wal ki,
stwo rzo nej przez ko re ań skie go
mi strza Ma su tat su Oy amę.

(dg)

Mamy wicemistrza Europy
� Krzysztof Jelonek ze szkoły Masters Dojo
na Nowodworach zdobył srebro na Mistrzostwach
Europy Karate Kyokushin, które odbyły się w Bułgarii.

źródło: M
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In ter dy scy pli nar ne Cen trum
Mo de lo wa nia Ma te ma tycz ne go
i Kom pu te ro we go na Uni wer sy te -
cie War szaw skim otwie ra no wy
kie ru nek stu diów: in ży nie rię ob li -
cze nio wą. Za ję cia bę dą od by wa ły
się na Ku piec kiej 32 w cen trum
OCE AN. Otwar cie cen trum za -
pla no wa no w czerw cu, stu dia ru -
szą zaś od paź dzier ni ka.

– To bar dzo do bra in for ma cja
dla Bia ło łę ki – mó wi bur mistrz
dziel ni cy Ilo na So ja -Ko złow ska.
– Te go ty pu in we sty cje spra wia ją,
że zmie nia się wi ze ru nek dziel ni -
cy, z po strze ga nej ja ko sy pial nia
na miej sce o co raz więk szej sa mo -
wy star czal no ści. Wie rzę, że ta kie
in we sty cje przy cią gną też in we -
sto rów, któ rzy za pew nią na Bia ło -
łę ce do dat ko we miej sca pra cy.

To ży cze nie mo że się spraw dzić.
Wszak spe cja li ści w za kre sie prze -
twa rza na da nych zaj mu ją dziś wy -
so ką po zy cję na ryn ku pra cy. To
za wód po żą da ny przez pra co daw -
ców. Spe cja li ści, któ rzy po tra fią
pra co wać z da ny mi – ana li zo wać

je, pro wa dzić ob li cze nia i sy mu la -
cje kom pu te ro we czy two rzyć wi -
zu ali za cje – bę dą na glo bal nym
ryn ku pra cy co raz bar dziej po -
trzeb ni.

Wy bór in ży nie rii ob li cze nio wej
mo że być więc dla przy szłych stu -
den tów bar dzo atrak cyj ny. – To
gwa ran cja, że w nie da le kiej przy -
szło ści do łą czą do gro na spe cja li -
stów bar dzo po szu ki wa nych
na ryn ku pra cy – mó wi prof. Ma -
rek Nie zgód ka, dy rek tor ICM
UW – Ma my wszyst ko, cze go po -
trze ba, by sku tecz nie kształ cić
mło de po ko le nia eks per tów

w dzie dzi nie ob li czeń wiel ko ska -
lo wych.

Stu dia bę dą przy go to wy wać
do pro wa dze nia ob li czeń w na -
ukach spo łecz nych i przy rod ni -
czych, na uczą ana li tycz nych me tod
mo de lo wa nia oraz współ cze snych
sys te mów ob li cze nio wych. Stu den -
ci uzy ska ją rów nież pod sta wo wą
wie dzę z za kre su sys te mów wiel ko -
ska lo wych, ich ar chi tek tu ry, a ta -
kże za rzą dza nia ni mi i wy ko rzy sta -
nia w wy bra nych dzie dzi nach.

Na Bia ło łę ce stu den ci bę dą się
uczyć w try bie sta cjo nar nym. Ofer -
ta skie ro wa na jest do ab sol wen tów
stu diów in ży nier skich lub ma gi ster -
skich. Stu dia trwa ją trzy se me stry,
a koń czy je zdo by cie ty tu łu za wo -
do we go ma gi stra. Oprócz uczest -
nic twa w tra dy cyj nych wy kła dach
stu den ci bę dą włą cza ni w pra ce ba -
daw cze ICM. Bę dą mo gli rów nież
re ali zo wać wła sne pro jek ty w opar -
ciu o in fra struk tu rę ob li cze nio wą
Cen trum. Re kru ta cja kan dy da tów
roz pocz nie się 10 czerw ca.

(wk)
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II woj na świa to wa skoń czy ła się wie le lat te mu, ale jej śla dy do dziś
mo żna zna leźć w bia ło łęc kich la sach. Stra żni cy miej scy otrzy ma li zgło -
sze nie o trzech nie wy bu chach, na któ re w po bli żu uli cy Śle pej na tknę li
się spa ce ru ją cy miesz kań cy. We zwa ni na miej sce sa pe rzy zi den ty fi ko wa -
li je ja ko po ci ski moź dzie rzo we.

(dg)

Migawka z okolicy
Podczas niedzielnego
spaceru znaleźli trzy pociski
� W lesie w Choszczówce znaleziono kilka pocisków
moździerzowych.

Studia na Białołęce?
„Inżynieria obliczeniowa to kierunek przyszłości”
� W nowym budynku Otwartego Centrum Danych i Analiz OCEAN przy Kupieckiej
ruszają studia na kierunku inżynierii obliczeniowej.

źródło: U
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Kon sul ta cje z miesz kań ca mi
prze pro wa dzo ne zo sta ły przede
wszyst kim po to, by ofer ta no wej
pla ców ki nie roz mi nę ła się z po -
trze ba mi i ocze ki wa nia mi. Spo tka -
nia jed no znacz nie po ka za ły, że
głód kul tu ry na po zba wio nej do tąd
po dob nej pla ców ki Zie lo nej Bia ło -
łę ce jest ogrom ny. Ośro dek jest
nie wąt pli wie po trzeb ny. Oka zu je
się jed nak, że ocze ki wa nia spo łecz -

ne nie do koń ca przy sta ją do in fra -
struk tu ry i sa me go kształ tu obiek -
tu. Przed Bia ło łęc kim Ośrod kiem
Kul tu ry wiel ka szan sa, ale i wy zwa -
nie. Mo że na wet coś wię cej
– praw dzi wa Mis sion Im pos si ble.
Dla cze go? Roz ma wia my o tym
z dy rek tor Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry, Ka ro li ną Adelt Pa proc ką.

– Co wy ka za ły kon sul ta cje?
– Przede wszyst kim to, że

na Zie lo nej Bia ło łę ce bę dzie my
mu sie li two rzyć ofer tę zu peł nie
ina czej niż ro bi li śmy to do tąd
na Van Go gha. Na pew no już te raz,
po wstęp nej ana li zie ra por tów, mo -
żna za ło żyć, że w pla ców ce na Głę -
boc kiej bę dą do mi no wać za ję cia
dla dzie ci z oko licz nych szkół. Ta -
kie są re al ne po trze by. Ro dzi ce
chcie li by, że by ośro dek kul tu ry,
któ ry jest obok szko ły, a nie ba wem
po wsta nie z dru giej stro ny ko lej na,

za pew nił uczniom ak tyw no ści
w cią gu ca łe go dnia, nie tyl ko po -
po łu dnia mi. Wo bec fak tu, że
w wie lu szko łach na uka od by wa się
na dwie al bo trzy zmia ny a zor ga ni -
zo wa nie za jęć po zasz kol nych jest
kło po tli we, ro dzi ce chcie li by, że by
do pla ców ki na Głę boc kiej dzie ci
z oko licz nych szkół przy cho dzi ły
na za ję cia przed i po lek cjach. Te -
ma ty ka spo tkań bę dzie ró żno rod na
– ta niec, pla sty ka, mu zy ka.

– Czy li za ję cia dla dzie ci i mło -
dzie ży bę dą na Głę boc kiej do mi -
no wa ły?

– Na pew no. Z dru giej stro ny
ma my tam wca le nie ła twą
do speł nia nia ta kich po trzeb sy tu -
ację lo ka lo wą. Wy bu do wa li śmy
wiel ką sa lę wi do wi sko wą i tyl ko
jed ną warsz ta to wą. Tym cza sem
po trze ba ich co naj mniej trzech
czy czte rech. Mo że uda się wy po -
sa żyć jesz cze jed no po miesz cze -
nie tak, by słu ży ło za stu dio na -
grań i sa lę do za jęć mu zycz nych?
Du ża sa la bę dzie wy ko rzy sty wa na
ja ko prze strzeń warsz ta to wa ta -
kże w week en dy – dla dzie ci, dla
ca łych ro dzin.

– Ale Głę boc ka bę dzie miej -
scem kon cer tów i spek ta kli?

– Oczy wi ście. Ma my na Zie lo -
nej Bia ło łę ce 350-oso bo wą sa lę
wi do wi sko wą. To ogrom na prze -

strzeń ze sce ną 18 na 19 me -
trów. I tę sa lę bę dzie my mu sie li
im pre sa ryj nie wy ko rzy stać: wy peł -
nić du ży mi spo tka nia mi nie tyl ko
dla miesz kań ców Zie lo nej Bia ło -
łę ki, ale ca łej dziel ni cy. Dla te go
część im prez, któ re do tych czas
od by wa ły się na Van Go gha, bę -
dzie my prze no sić do no wej, więk -
szej prze strze ni – na Głę boc kiej.
Bę dzie my mu sie li stwo rzyć so bie
pu blicz ność i sprze dać tę sa lę tak,
że by z cza sem by ła ko ja rzo na
w ca łej War sza wie i oko licz nych
mia stach – Le gio no wie, Mar kach.
To dla nas wiel ka szan sa, ale i wy -
zwa nie. Choć ocze ki wa nie spo -
łecz ne jest ta kie, by na Głę boc kiej
po sta wić jed nak na mak sy mal ną
ilość za jęć dla dzie ci.

– Co rze czy wi ście w ta kich wa -
run kach mo że być trud ne…

– Co naj mniej trud ne. Roz po -
czę li śmy już kon tak ty z przed szko -
la mi i szko ła mi. Po pierw sze
w spra wie wstęp ne go usta le nia
cha rak te ru za jęć, ja kie bę dzie my
ofe ro wać, a po dru gie po to, aby
być mo że po zy skać do dat ko wą
prze strzeń na za ję cia. Ska la ocze -
ki wań jest ogrom na i aby wyjść
na prze ciw po trze bom miesz kań -
ców, bę dzie my mu sie li sa le wy naj -
mo wać. W szko łach, czy przed -
szko lach. Dy rek cje pla có wek,

z któ ry mi roz ma wia my, są
do współ pra cy chęt ni, ale sa le za -
ję te ma ją do póź nych go dzin po -
po łu dnio wych – na lek cje, za ję cia
wy rów naw cze, kół ka za in te re so -
wań. Szko ły są tak ob ło żo ne, że
nie ma ją co wy naj mo wać. Czy li
trze ba po łą czyć ogień z wo dą. Du -
że im pre zy po go dzić z za ję cia mi
dla naj młod szych, któ re nie bar -
dzo jest gdzie prze pro wa dzać…

– Kie dy ru szy no we cen trum
kul tu ry?

– W tej chwi li bu dy nek jest wy -
po sa ża ny. Tak się zło ży ło wsku tek
ter mi nu przy zna nia do ta cji, pro -
ce dur prze tar go wych, że osta tecz -
ne wy koń cze nie obiek tu zo sta nie
naj pew niej ukoń czo ne w czerw cu.
Choć otwie ra nie przed sa my mi
wa ka cja mi pla ców ki kul tu ry z za -
ję cia mi dla dzie ci nie co mi ja się
z ce lem, dom kul tu ry Głę boc kiej
ru szy rze czy wi ście w czerw cu. Bę -
dzie my tam ro bić wa ka cyj ne im -
pre zy i let nie ani ma cje. I w sa -
mym ośrod ku, i na ze wnątrz
przed bu dyn kiem, i w par ku Ma -
gicz na. Po to oży wiać no wą prze -
strzeń kul tu ry, bu do wać re la cje
z miesz kań ca mi, za zna czyć, że tu
już je ste śmy i na nich cze ka my.
A wiel kie, uro czy ste otwar cie za -
pla no wa li śmy na wrze sień.

Roz ma wiał Woj ciech Ka łu żyń ski

Dom kultury na Głębockiej zdominują dzieci
� Mieszkańcy Białołęki, którzy zdecydowali się wziąć udział w konsultacjach dotyczących nowej placówki ośrodka kultury na Głębockiej,
oczekują od dzielnicy zorganizowania w nim głównie zajęć dla dzieci i młodzieży. Najlepiej całodniowych.
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Usta wa o za trud nie niu i re ha bi li -
ta cji za wo do wej osób z nie peł no -
spraw no ścią we szła w ży cie 25 lat
te mu. Jej no wa tor stwo po le ga ło
na wpro wa dze niu roz wią zań ryn ko -
wych, za chę ca ją cych pra co daw ców
do za trud nia nia tej gru py spo łecz -
nej. Po wo ła no Pań stwo wy Fun dusz
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw -
nych (PFRON), któ ry obec nie do -
fi nan so wu je oko ło ćwierć mi lio na
sta no wisk pra cy oraz wspie ra nie -
peł no spraw nych stu den tów. Roz -
po czę to do sto so wy wa nie bu dyn -
ków uży tecz no ści pu blicz nej, dwor -
ców i szpi ta li dla ka żde go użyt kow -
ni ka, tak by usu nąć ba rie ry ar chi -
tek to nicz ne czy in for ma cyj ne.

I choć w sto sun ku do osób
z nie peł no spraw no ścią za szły
istot ne zmia ny w ży ciu pu blicz -

nym, to czy rów no le gle do ko na ły
się prze mia ny po staw spo łe czeń -
stwa w co dzien nych kon tak tach?

We dług opi nii prof. An to ni ny
Ostrow skiej z In sty tu tu Fi lo zo fii
i So cjo lo gii PAN, in te gra cja do ko -
nu je się, ale nie we wszyst kich wy -
mia rach. Le piej bo wiem ro zu mie -
my ba rie ry, ja kie sto ją przed oso -
ba mi z nie peł no spraw no ścią, ale
nie ko niecz nie prze kła da się to
na in dy wi du al ne kon tak ty z ni mi.
Spa ce ru jąc uli ca mi, ła two za ob ser -
wo wać dy stans po mię dzy świa tem
peł no spraw nej więk szo ści a osób
z nie peł no spraw no ścią. Dla cze go?
Bra ku je nam do sta tecz nej wie dzy,
m.in. czę sto nie wie my jak po móc,
nie po peł nia jąc błę dów.

Dla te go ra zem z Ma rio lą Za rę -
bą, Pre ze sem Sto wa rzy sze nia Jo ni

i Przy ja cie le Pol ska pra gnę za pro -
sić na kon fe ren cję „Z nie peł no -
spraw no ścią na co dzień”. Chce -
my prze ła mać na sze sche ma ty
izo lo wa nia. W cza sie te go spo tka -
nia po zna my m.in. pod sta wy ję zy -
ka mi go we go oraz ko mu ni ka cji
z oso bą z nie peł no spraw no ścią,
tak by uni kać gaf w re la cjach.

Na szy mi go ść mi bę dą m.in. wo -
lon ta riu sze z Jo ni and Friends
z USA, Pa vl li na Su chan ko wa
(Wi ce pre ze ska Fun da cji Ak ty wa -
cja), Prze my sław Wrzeszcz (lau re -
at dwóch ogól no pol skich prze glą -
dów twór czo ści mło dzie ży spraw -
nej ina czej, or ga ni zo wa nych
pod ha słem „Start w przy szłość”).

Zgło sze nia pro si my prze sy łać
do 10 czerw ca dro gą elek tro nicz -
ną, za po mo cą for mu la rza, któ ry
jest do stęp ny na stro nie
www.schpol noc.pl.

Ewa Ga jew ska
rad na dziel ni cy Bia ło łę ka

Sto wa rzy sze nie Ra zem dla Bia ło łę ki

Z niepełnosprawnością na co dzień
� Niepełnosprawni żyją wśród nas, spotykamy ich codziennie i niemal na każdym
kroku. Czy umiemy taktować ich po partnersku? 16 czerwca w Społeczności
Chrześcijańskiej Północ przy ul. Elektronowej 10 odbędzie się polsko-amerykańska
konferencja szkoleniowa „Z niepełnosprawnością na co dzień”, której celem jest
przełamanie schematów, które narosły wokół tematu niepełnosprawności i odkrycie
na nowo ludzkiej twarzy problemu.
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Mi sją pik ni ku jest po bu dza nie
mię dzy po ko le nio wych wię zi ro dzin -
nych oraz in te gra cja spo łe czeń stwa
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi. Jest
on pod su mo wa niem kil ku mie sięcz -
nej dzia łal no ści Fun da cji „Pi sta cja”
na rzecz wy rów ny wa nia szans i po -
pra wy re la cji mię dzy dzieć mi oraz
ro dzi ca mi w szko łach in te gra cyj nych.

Na im pre zie nie za brak nie
atrak cji dla dzie ci i do ro słych, a ta -
kże ró żnych ak tyw no ści pre zen to -
wa nych przez oso by nie peł no -

spraw ne jak np. er go me try wio -
ślar skie, mecz Re pre zen ta cji Pol -
ski Amp fut bo lu z przed sta wi cie la -
mi par la men ta rzy stów czy po ka zy
sprzę tu dla nie wi do mych. Po dzi -
wiać bę dzie mo żna rów nież tur niej
pił ki no żnej dla dzie ci oraz po ka zy
za pa sów UKS Ta lent Bia ło łę ka.

Na sce nie wy stą pi wie lu ar ty -
stów, nie tyl ko z Bia ło łę ki. Głów ną
atrak cją wie czo ru bę dzie kon cert
Mo ni ki Ku szyń skiej z ze spo łem.

(red)

Rodzinny piknik i koncert
Moniki Kuszyńskiej
� 11 czerwca o godz. 12 w Parku Picassa rozpocznie się
rodzinny piknik integracyjny pod hasłem „Zintegruj się
na Białołęce”.
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Że uli ca ma być prze bu do wy -
wa na, pi sa li śmy w lu tym [link net:
http://tu sto li ca.pl/ida -zmia ny -na -
-alu zyj nej_72613]. Tym cza sem
oprócz blo ków ma ło tam ogól no -
do stęp nych te re nów, na któ rych
mo żna wy po cząć, czy się ro ze -
rwać. Jest ple ne ro wa si łow nia czy
za po mnia ne przez wszyst kich bo -
isko – ale na tym się roz ryw ka
koń czy.

Te ren wo kół si łow ni obok Alu -
zyj nej 33 jest bar dzo za nie dba ny
– pi sze do nas pa ni Ewe li na. – Nie
ma tu po za nią żad ne go ogól no -
do stęp ne go miej sca wy po czyn ku,
za ba wy i re kre acji. We wspo mnia -
nej oko li cy przy by wa no wych in -
we sty cji de we lo per skich, a co
za tym idzie no wych miesz kań ców
(w tym naj wię cej mło dych ro dzin

z dzieć mi). In ne czę ści Tar cho mi -
na czy No wo dwo rów pę ka ją
w szwach od miejsc re kre acji
i spor tu, a tu na dal nie ma nic. Po -
za tym, nie daw no po wstał tu dra -
ma tycz ny „plac za baw” dla szko ły
pod sta wo wej przy ul. Alu zyj -
nej 22, któ ry zlo ka li zo wa ny jest
na pry wat nej po se sji przy ul. Mi -
ko ła ja Trą by bli sko pę tli au to bu -
so wej 511 (pi szę plac za baw w cu -
dzy sło wie, po nie waż jest to wy sy -
pa ny pia chem te ren z kil ko ma de -
ska mi imi tu ją cy mi bram ki do gry
w pił kę no żną oraz po roz rzu ca ny -
mi sta ry mi opo na mi słu żą cy mi
za za baw ki dla dzie ci). Czy dzie ci
z po bli skiej szko ły i osie dli nie za -
słu gu ją na god ny plac za baw
z bez piecz nym sprzę tem? Bio rąc
pod uwa gę po wy ższą sy tu ację,

zde cy do wa ły śmy się z ko le żan ką
zgło sić w tym ro ku pro jekt do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go – pi sze.

Jak zin te gro wać miesz kań ców
Alu zyj nej?

Te ren, o któ rym wspo mi na na -
sza Czy tel nicz ka to w za sa dzie je -
dy ne nie za bu do wa ne miej sce,
gdzie mo że po wstać coś dla
miesz kań ców. Wą ski pas zie le ni
vis -à-vis pę tli au to bu so wej wy ko -
rzy sty wa ny jest ja ko psia to a le ta
i ła twiej tam tra fić na psią ku pę
niż ko goś ćwi czą ce go na si łow ni.
Być mo że wła śnie dla te go? Tak
czy owak, nie wiel ka, ale zie leń
jest – trze ba ją tyl ko nie co „pod -
krę cić”. W koń cu nic nie stoi
na prze szko dzie, by do tra wy do -
dać nie co kwia tów – i bę dzie łą ka

kwiet na, któ ra nie tyl ko ucie szy
oko, ale bę dzie też po mo cą na -
uko wą dla dzie ci z po bli skiej pod -
sta wów ki. A sa ma si łow nia wzbo -
ga ci ła by się o sprzę ty re kre acyj ne

dla młod szych: mo że tu sta nąć
pia skow ni ca, huś taw ki, zje żdżal -
nie, mał pi gaj i in ne urzą dze nia.

Po my sło daw cy (Mo ni ka Do liń -
ska, Ewe li na Ka niuk oraz Mar cin

Ko ro waj) po dzie li te ren na dwie
czę ści: dla pierw szej za pro jek to -
wa li łą kę kwiet ną, dla dru giej:
traw nik, ży wo płot, ław ki i ogro -
dzo ny plac za baw, szcze gó ły mo -
żna po znać na stro nie bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go.

Abs tra hu jąc od zgło szo nych
po my słów – czy miesz kań cy Osie -
dli przy Alu zyj nej po trze bu ją się
in te gro wać? Al bo ina czej: czy po -
trze bu ją do te go wy dzie lo nych,
spe cjal nie przy go to wa nych
miejsc? Oko li ca roi się od „na tu -
ral nych” miej scó wek, w któ rych
mo żna się spo tkać i za cie śnić są -
siedz kie wię zi. Je śli ma cie ocho tę
na ta kie dzia ła nia – daj cie nam
znać. Po mo że my w na gło śnie niu
Wa szych pla nów!

(wt)

Co zbudować na Aluzyjnej? „Nie chcemy samych bloków”
� Osiedla przy Aluzyjnej rosną w górę – ale czy przy okazji rozbudowy bloków nie zapomina się o innych poza mieszkaniowymi potrzebach
mieszkańców?

Wąski pas
zieleni vis-á-vis pętli
autobusowej
wykorzystywany jest jako
psia toaleta i łatwiej tam
trafić na psią kupę niż
kogoś ćwiczącego
na siłowni.
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Do świad cze nia in nych du żych
miast po ka zu ją, że sieć wy po ży -
czal ni ro we rów pu blicz nych jest
do sko na łym uzu peł nie niem in -
nych środ ków ko mu ni ka cji miej -
skiej, ale po win na być mo żli wie
gę sta i dzia łać na te re nie, na któ -
rym jest mo żli wie du żo ce lów
pod ró ży. Nic dziw ne go, że Ve tu ri -
lo dzia ła naj spraw niej w Śród mie -
ściu i na Wo li, gdzie prze pływ ro -
we rów mię dzy bli sko umiesz czo -

ny mi wy po ży czal nia mi jest bar dzo
du ży. Uru cha mia jąc sys tem Za -
rząd Trans por tu Miej skie go po -
sta no wił jed nak ob da ro wać ro we -
ra mi ta kże in ne dziel ni ce. Jed ną
z nich jest Bia ło łę ka, ma ją ca trzy
wy po ży czal nie w re jo nie Tar cho -
mi na i No wo dwo rów i jed ną we
wschod niej czę ści dziel ni cy.
W mar cu Za rząd Dróg Miej skich
za po wie dział, że wio sną przy szłe -
go ro ku po sta wi ko lej ne dwie wy -

po ży czal nie na ro gu Skarb ka
z Gór i Be ren so na oraz obok Bia -
ło łęc kie go Ośrod ka Spor tu
przy Era zma z Za kro czy mia.
Zda niem nie któ rych to za ma ło.

– Do stęp do sys te mu Ve tu ri lo
jest bar dzo wa żnym ele men tem
kam pa nii na rzecz re zy gna cji
z ko rzy sta nia z sa mo cho dów oso -
bo wych w mie ście. W na szym
uzna niu, licz ba sta cji jest nie wy -
star cza ją ca, by ro wer miej ski
mógł sta no wić dla miesz kań ców
Bia ło łę ki al ter na tyw ny śro dek ko -
mu ni ka cji – pi szą rad na war szaw -
ska Alek san dra Ga jew ska, wi ce -
bur mistrz Mar cin Adam kie wicz
i rad ny bia ło łęc ki Fi lip Pelc.

W od po wie dzi wi ce dy rek tor
ZDM Woj ciech Par ty ka in for mu -
je, że w przy szłym ro ku ru szą nie
dwie, ale czte ry no we wy po ży czal -
nie. Po wsta ną one w re jo nie Tar -
cho mi na i No wo dwo rów w po bli -
żu przed łu żo nej o dwa przy stan ki
li nii tram wa jo wej. Ko lej ne wy po -
ży czal nie urząd dziel ni cy bę dzie
mu siał fi nan so wać już z wła sne go
bu dże tu.

(dg)

Strach przed ob co kra jow ca mi
przy bie ra cza sem ab sur dal no -fan -
ta stycz ne ob li cze. 24 mar ca 60-let -
ni pan Ire ne usz pod wpły wem al -
ko ho lu ro bił za ku py w jed nym
z mar ke tów na Że ra niu, gdy zo ba -
czył gru pę mę żczyzn o ko lo rze skó -
ry od bie ga ją cym od sło wiań skiej
nor my. Al ko hol we krwi wszedł
w re ak cję z nie cie ka wy mi opi nia mi
na te mat ob co kra jow ców i 60-la tek
za dzwo nił na po li cję, mó wiąc:

– Gli ny? Bę dzie wy buch.

Po tem dzwo nił jesz cze dwu -
krot nie, za ka żdym ra zem do pro -
wa dza jąc do ewa ku acji po pu lar -
ne go skle pu i mar nu jąc czas po li -
cjan tów. W czwar tek zo stał za -
trzy ma ny, kie dy cze kał na au to -
bus na te re nie Bia ło łę ki. Nie wia -
do mo, czy je chał do mar ke tu i czy
zno wu zo ba czył by mę żczyzn, któ -
rych ko lor skó ry uznał by za god ny
ter ro ry stów. 60-lat ko wi gro zi
do ośmiu lat wię zie nia.

(dg)

Wziął cudzoziemców
za terrorystów
� Policjanci zatrzymali 60-latka, który trzykrotnie
wywołał fałszywy alarm bombowy w markecie.

2 + 2 = 4. Więcej Veturilo na Białołęce
� Zarząd Dróg Miejskich chce zagęszczać sieć roweru publicznego w Śródmieściu,
co nie podoba się mieszkańcom peryferyjnych dzielnic.



NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

2-POKOJOWE SPRZEDAM

SSPPRRZZEEDDAAMM  MM--33  NNAA  BBIIAAŁŁOOŁŁĘĘCCEE
660011--225555--333366

DOM SPRZEDAM
·Bezpośrednio sprzedam nowy bliźniak przy ul.
Wałuszewskiej. Tel. 601-361-496 lub
501-505-501

·Sprzedam dom 218 m2, 3 pokoje, 2 łazienki,
garaż, pow. użytkowej 183, rok budowy 1984,
dobra lokalizacja blisko stacji SKM, KM,
autobusy, sklepy, szkoły, przychodnia, szpital,
dom do lekkiego remontu, gorąco polecam. Tel.
508 – 771-603

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

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

Glazurnik Hydraulik Malowanie REMONTY
506-091-379

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

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600

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

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

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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849

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

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

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE

------  RReemmoonnttyy  MMiieesszzkkaańń  ------  550066--009911--337799

·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

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

OGŁOSZENIA DROBNE ·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.
535-920-035
·EDBUD. Układanie kostki brukowej, ogrodzenia,
sprzedaż kostki brukowej. Solidnie, wystawiamy
faktury 604 – 522-602

Elektryk 506-506-006

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 792 – 029-201
·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę 792-029- 201
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na telewizor na EURO – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

Pralnia przemysłowa na Białołęce
zatrudni pracowników do obsługi maszyn
i urządzeń oraz na stanowisku sprzątania
hali produkcyjnej. Bliższe informacje pod
numerem telefonu 22 671-00-33 wew 13

·Szukamy solidnej sprzątaczki
z doświadczeniem, na pełen etat w firmie
produkcyjnej na Annopolu. Kontakt: 602-701-499

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

SZUKAM PRACY
·M-39 jako pracownik magazynowo-techniczny.
Lub inne propozycje. tel 501867863

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy cjach
i zdol no ściach uzdro wi ciel skich
ab sol went in sty tu tów pa ra me -
dycz nych na Fi li pi nach jest uzna -
wa ny za jed ne go z naj lep szych
spe cja li stów w swo jej dzie dzi nie.
Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj nie
wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne

ró żnych or ga nów, ale też sku tecz -
nie je wy eli mi no wać przez na tu -
ral ne wzmoc nie nia sił obron nych
i oczysz cza nie ka na łów ener ge -
tycz nych or ga ni zmu. Pod czas pół -
go dzin ne go za bie gu ope ru je swą
ener gią du cho wą wpły wa jąc
na ca łe spek trum cho rób. Spraw -
dza się przy cho ro bach we wnętrz -
nych, w tym no wo two rach, kło po -
tach ze sta wa mi i zmia nach reu -
ma tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

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

Zapisy i informacje
30-31 maj, 1-4,6-10.06 czerwiec 

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl, 

tel. 508-125-419
Można też kontaktować się z Biurem

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

2. Reklamę można
dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl






