
Budowa Centrum Technologii
Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu
Warszawskiego, które powstało

przy Kupieckiej, trwała trzy lata,
kosztowała 162 mln zł i w 85% zo-
stała sfinansowana dzięki dotacji
unijnej. Głównym celem projektu
OCEAN była budowa serwerowni

o powierzchni ponad 6000 m2. To
najbardziej zaawansowany tech-
nologicznie obiekt w Polsce, któ-
rego sercem są dwa superkompu-
tery. Okeanos ma moc obliczenio-
wą ponad 1 petaflopa i służy
do modelowania matematycznego
i generowania dużych ilości da-
nych. Z kolei Enigma to najwięk-
szy w Polsce superkomputer
do analizy dużych i zmieniających
się zbiorów danych. Posiada po-
nad 8 tys. rdzeni obliczeniowych
i ma pojemność pamięci przekra-
czającą 8 milionów gigabajtów.

– Jesteśmy świadkami nowej re-
wolucji przemysłowej, w której klu-
czową rolę w biznesie i gospodarce
zaczynają odgrywać różnego rodza-
ju dane – mówi prof. Marek Nie-
zgódka, założyciel i dyrektor ICM

UW. – Przewagi biznesowe budo-
wane są dzięki umiejętności prze-
twarzania tych informacji i wykony-
wania skomplikowanych obliczeń
lub symulacji. Dlatego to miejsce
ma być punktem, w którym nauka
spotyka się z biznesem. Centrum
Technologii ICM to nie tylko no-
woczesna serwerownia, ale także

najlepsi specjaliści od modelowania
matematycznego czy Big Data. Na-
szą ambicją i celem jest odpowia-
danie na rosnące potrzeby biznesu
i administracji; dzięki wiedzy na-
szych ludzi i mocy naszych super-
komputerów jesteśmy w stanie dać
odpowiedź niemal na każde posta-
wione przez biznes pytanie.

Serwerownia została wyposażo-
na w najnowocześniejsze systemy
bezpieczeństwa, chłodzenia i zasi-
lania. Aby zminimalizować zuży-
cie prądu, pomieszczenia części
biurowej są ogrzewane ciepłem
produkowanym przez komputery.
Serwerownia ma służyć nie tylko
do prowadzenia badań nauko-
wych, ale przede wszystkim pełnić
funkcję ośrodka analizy danych
dla biznesu. Moc superkompute-
rów jest już wykorzystywana m.in.
do badań nad nowymi lekami,
prognozowania pogody, badań
nad nowymi materiałami dla prze-
mysłu, symulacji zmian w skoru-
pie ziemskiej, a także optymaliza-
cji transportu i logistyki. ICM
współpracuje też z międzynarodo-
wą organizacją lotnictwa cywilne-
go ICAO, analizując i optymalizu-
jąc siatkę połączeń lotniczych
na całym świecie. Centrum będzie
wykorzystywane również jako
ośrodek szkolący kadry w zakresie
nauk o danych i ich analizy.

(red)

Superkomputery na Białołęce
� Otwarto Centrum Technologii ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Przy Kupieckiej działają dwa komputery o olbrzymiej mocy obliczeniowej
i nowoczesne laboratorium.
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Moc
superkomputerów jest już
wykorzystywana m.in.
do badań nad nowymi
lekami, prognozowania
pogody, a także
do symulacji zmian
w skorupie ziemskiej.
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– Ca ły rok przy go to wy wa li śmy
cór kę do te go, aby mo gła do stać
się do kla sy pły wac kiej. Go dzi ny
ćwi czeń, wy jaz dów na ba se ny.
Ucie szy li śmy się, że bli sko do mu
bę dzie mo gła cho dzić do szko ły
i re ali zo wać swo ją pa sję. Nie ste ty
z nie zro zu mia łych dla nas po wo -
dów na gle oka za ło się, że zre zy -
gno wa no z te go pro fi lu. Naj bli -

ższa tak ukie run ko wa na szko ła
jest na Bród nie – opo wia da czy -
tel nik i do da je, że kie dy w pierw -
szym ter mi nie na bo ru zgło si ło się
ma ło chęt nych, ra zem z in ny mi
ro dzi ca mi ru szył do przed szko li,
by do kla sy pły wac kiej za chę cać
ma lu chy. – Cho dzi li śmy na ze bra -
nia, opo wia da li śmy o szan sach,
ja kie da je pły wa nie. Oka za ło się,

że wie le osób o kla sie pły wac kiej
zwy czaj nie nie wie dzia ło, dla te go
po ja wi li się chęt ni.

Za in te re so wa ni uda li się
do szko ły, by w do dat ko wym ter mi -
nie za pi sać swo je po cie chy do kla sy
pły wac kiej. Ku za sko cze niu wszyst -
kich oka za ło się jed nak, że dru gi
na bór zo stał od wo ła ny. Urzęd ni cy
za sła nia ją się prze pi sa mi.

– Do kla sy pły wac kiej na rok
szkol ny 2016/17 zgło si ło się za le d -
wie ośmio ro uczniów, co zgod nie
z prze pi sa mi unie mo żli wia nam
utwo rze nie od ręb nej kla sy. Do dat -
ko wy na bór prze pro wa dza się, gdy
do skom ple to wa nia 25-oso bo wej
kla sy bra ku je kil ku osób. W tym
wy pad ku nie mo że my więc mó wić
o do dat ko wym na bo rze. Na ta ką
sy tu ację z pew no ścią mia ło wpływ
cof nię cie obo wiąz ku szkol ne go dla
sze ścio lat ków, przez co wszyst kich
klas pierw szych utwo rzo no w tym
ro ku zde cy do wa nie mniej niż
w ubie głych la tach. Sko ro nie by ło
wy star cza ją ce go za in te re so wa nia
kla są pły wac ką, szko ła utwo rzy ła
do dat ko wą 25-oso bo wą ze rów kę,

któ rej ro dzi ce bar dzo ocze ki wa li –
mó wi Ma rze na Gaw kow ska

rzecz nik urzę du dziel ni cy.
Zde spe ro wa ni ro dzi ce szu ka ją

roz wią zań. Ra tun kiem mo gło by
być wpro wa dze nie pro fi lu łą czo -
ne go – pły wac ki plus in na dys cy -
pli na spor to wa. Dziel ni ca oka za ła
się otwar ta na roz mo wy, choć
żad nych wią żą cych de cy zji jesz cze
nie ma.

– Trwa ją roz mo wy. W hi sto rii
bia ło łęc kiej oświa ty na po zio -
mie I kla sy szko ły pod sta wo wej
łą czo nej kla sy spor to wej jesz cze
nie by ło – pod kre śla Ma rze na
Gaw kow ska.

Co na to sa mi za in te re so wa ni?
– Prze pi sy po zwa la ją utwo rzyć

kla sę już od 15 osób przy dzie -
ciach 6 let nich i od 20 osób
przy 7-lat kach. 25 osób, na któ re
po wo łu je się pa ni rzecz nik to
mak sy mal na licz ba dzie ci w ta kiej
kla sie. To nie do pusz czal ne, że
na ca łej Bia ło łę ce, naj więk szej
dziel ni cy w War sza wie nie ma kla -
sy spor to wej w I kla sie szko ły

pod sta wo wej, to ozna cza brak
ofer ty dla tych, któ rzy ce nią sport
i chcą że by ich dzie ci by ły od po -
cząt ku mia ły rów ny start jak ich
ró wie śni cy z in nych dziel nic –
mó wi je den z oj ców i do da je, że.

szko ła, któ ra są sia du je z ba se -
nem ma uni kal ną mo żli wość stwo -
rze nia na wet kil ku ta kich klas –
np. 2 lub 3 od dzia ły z ele men ta mi

pły wa nia – niech dla 6 lat ków bę -
dzie to 2 ra zy w ty go dniu ba sen.
Pod czuj nym okiem tre ne ra dzie ci
na uczą się pły wać wszyst ki mi sty -
la mi, a po tem mo żna od kla sy
dru giej lub trze ciej stwo rzyć ty po -
wą ka sę pły wac ką, któ re ist nie ją
w tej szko le od 15 lat.

– Nie wszy scy ro dzi ce chcą
mieć w do mu spor tow ca, bo to
du że wy zwa nie, nie ka żdy się na -
da je, Do gim na zjum wy trwa
garst ka, do li ceum po je dyn cze
jed nost ki. Ale gdy by Oty lia Ję -
drzej czak lub Ali cja Tchórz nie
mia ła by ta kiej szan sy to nie zo sta -
ły by pły wacz ka mi na świa to wą
ska lę – pod kre śla ta ta.

(AS)

Szkoła przy Erazma likwiduje klasę sportową
� Rodzice, którzy planowali zapisać swoje dzieci do klasy pływackiej w szkole przy Erazma z Zakroczymia, nie kryją oburzenia i rozczarowania.
Pomimo planów, profilu w szkole najprawdopodobniej nie będzie.

Szkoła, która jako jedyna w dzielnicy ma tuż obok basen, nie
utworzy klasy pływackiej
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Ko ro waj jest au to rem pro jek tu
do ze szło rocz ne go bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go, z któ re go środ ków
po wsta je no wy ska te park. Pra ce
przy bu do wie te re nu dla ama to -
rów bmx -ów, ro lek i de sko ro lek
ru szą w po ło wie lip ca. In we sty cja
za ska ku je roz ma chem: po wierzch -

nia za go spo da ro wa ne go pla cu się -
gnie 2 tys. m2, a to ozna cza, że
bia ło łęc ki ska tepark bę dzie naj -
więk szym w War sza wie.

Prze targ na wy ko na nie ca ło ści
prac zo stał już roz strzy gnię ty.
Atrak cje po sta wi fir ma ska te par -
ki.pl.

– Po trze bu je my cza su na wy ko na -
nie pre fa bry ka tów. Ska tepark bę -
dzie wy ko na ny w tech no lo gii żel be -
to no wej, z za sto so wa niem ele men -
tów be to no wych. Po wierzch nia rów -
nież bę dzie be to no wa – du żo bar -
dziej gład ka i wy trzy ma ła niż wcze -
śniej szy as falt. Pra ce mon ta żo we
roz pocz ną się w po ło wie lip ca – tłu -
ma czy przed sta wi ciel wy ko naw cy.

Do przyszłorocznego bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go Mar cin Ko ro -
waj chce zło żyć pro jekt za da sze -
nia ska te par ku. Je śli miesz kań cy
po prą ten po mysł, obiekt sta nie
się jesz cze bar dziej funk cjo nal -
ny.

– To był by ewe ne ment w ska li
kra ju. Fi nal nie po wsta ła by bez -
płat na i ca ło rocz na prze strzeń
do upra wia nia te go ty pu spor tu,
nie uza le żnio na już od ka pry sów
po go dy i ko mer cyj nych pro jek tów
– pod kre śla Ko ro waj.

(AS)

Z po wo du re mon tu ślu zy w Por -
cie Że rań skim, któ ry unie mo żli wiał
wie lu stat kom prze pły nię cie na Wi -
słę, bez płat ny prom łą czą cy No wo -
dwo ry z Ło mian ka mi wy star to wał
w tym ro ku ze spo rym opóź nie -
niem. „Tur kaw ka” tra dy cyj nie bę -
dzie wy ru szać z przy sta ni znaj du ją -
cej się w po ło wie dro gi mię dzy
przy stan ka mi „Ba rei” i „Od kry ta”
(po za ich są siedz twem zej ście

nad Wi słę jest mo żli we tyl ko dla
miesz kań ców gro dzo nych osie dli).
Prom odbija od pra we go brze gu
rze ki co 20 mi nut w week en dy i co
go dzi nę w dni po wsze dnie. Na po -
kła dzie zmie ści się dwa na ście osób
i ty le sa mo ro we rów.

Roz kład kur so wa nia pro mu
mo żna zna leźć na stro nie Za rzą -
du Trans por tu Miej skie go.

(dg)

Wrócił prom do Łomianek
� „Turkawka” wróciła na Wisłę. Prom na lewy brzeg rzeki
odpływa w weekendy co 20 minut.

Przy Odkrytej powstanie
największy skatepark Warszawy
� Już w wakacje na Białołęce zostanie otwarty nowy skate park. Powstanie on
w miejscu dobrze znanym miłośnikom deskorolek – na placu przy Odkrytej. – To
będzie najnowocześniejszy i największy skatepark w Warszawie – zapowiada Marcin
Korowaj, białołęcki radny.

Po wierzch nia za go spo da ro wa ne go pla cu się gnie 2 tys. m2

źródło: ztm
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Zgod nie z za ło że nia mi, na bu -
do wę ba se nu przy skrzy żo wa niu
ul. Wa rzel ni czej i Ostródz kiej
w bu dże cie zo sta ła za re zer wo wa -
na nie ba ga tel na su ma: 14 mln zł.

– Zo stał zło żo ny wnio sek, aby
ba sen po wstał w la tach 2018–
2021. Je śli rad ni miej scy po zy tyw -
nie prze gło su ją uchwa łę bu dże to -
wą, a wszyst ko na to wska zu je,
bę dzie my mo gli po wie dzieć, że
fun du sze na ba sen zo sta ły for mal -
nie prze zna czo ne i roz po cząć
pro jek to wa nie – mó wi rad na
Agniesz ka Bo row ska.

Wzór z Nie po rę tu
Za re zer wo wa na kwo ta – 14

mln zł – wy ni ka z sza cun ko we go
kosz tu bia ło łęc kiej pły wal ni okre -
ślo ne go na pod sta wie wy dat ków
prze zna czo nych na zbu do wa nie
aqu apar ku „Fa la” w pod war szaw -
skim Sta ni sła wo wie. Czy
przy Ostródz kiej ma my spo dzie -
wać się bliź nia czo po dob ne go
obiek tu?

– Na pew no nie po win ni śmy
mó wić tyl ko o ba se nie spor to -
wym, ale o pły wal ni ze stre fą re -

lak su, wy po czyn ko wą, czy li tzw.
aqu apar ku. W obec nych cza sach
lu dzie lu bią na ba se nie od po czy -
wać. To nie tyl ko sport i miej sce
na uki dla uczniów ze szkół, ale
stre fa re lak su, gdzie po win ny być
do stęp ne sau ny, ja cuz zi, zje żdżal -
nia. Ja ko pew ne go ro dza ju in spi -
ra cję, do okre śle nia kosz tów,
przy ję li śmy Aqu apark Fa la – ba -
sen w Sta ni sła wo wie. Za kła da my,
że nasz ba sen bę dzie się skła dał
z pły wal ni spor to wej na sześć to -
rów o dłu go ści 25 m i głę bo ko ści
od 130 cm do 180 cm. To ry bę dą
z peł nym wy po sa że niem, m.in.
urzą dze nia mi sy gna li za cji fal star -
tu, na wro tu w sty lu grzbie to wym,
któ re umo żli wia ją or ga ni za cję za -
wo dów – wy li cza Agniesz ka Bo -
row ska. Po zo sta łe atrak cje znaj dą
się w niec ce re kre acyj nej. We
wstęp nych pla nach jest pod wod na
le żan ka z hy dro ma sa żem, tra dy -
cyj ne wan ny z hy dro ma sa żem
oraz sau ny – su cha i mo kra. –
Oczy wi ście nie zbęd nym ele men -

tem jest zje żdżal nia śli ma ko wa,
któ ra za pro wa dzi do niec ki re kre -
acyj nej. Ta w Sta ni sła wo wie ma

ok. 70 me trów w dłu go ści – mó wi
Bo row ska.

Okno na zie leń wschod niej
Bia ło łę ki

Roz mach w pro jek to wa niu czę -
ści re kre acyj nej tzw. aqu apar ku
ogra ni czy osta tecz na wy so kość
przy zna nych fun du szy. Z ja kich
atrak cji bę dzie my mo gli ko rzy -
stać, prze ko na my się naj praw do -

po dob niej na prze ło mie 2018–
2019 ro ku, gdy po zna my pro jekt
i wy ni ki prze tar gu.

– Wa żne jest, aby za cząć in we -
sty cję, przy go to wać pro jekt
uwzględ nia jąc po my sły miesz kań -
ców, tak aby do ce lo wo by ła jak
naj bar dziej do sto so wa na do ich
po trzeb. A po tem po dzie lić bu do -
wę na eta py i suk ce syw nie, w mia -
rę mo żli wo ści fi nan so wych, do po -

sa żać pły wal nię o ko lej ne ele men -
ty. Chcia ła bym też, aby nasz ba sen
był pięk ny pod wzglę dem ar chi -
tek to nicz nym i wy ko rzy sty wał po -
ten cjał oko licz nych za so bów na tu -
ral nych. Ma rzy mi się du że okno,
mo że ca ła ścia na z oknem, któ re
umo żli wi nam wi dok na ple ner,
rze kę Dłu gą, drze wa. Po win no się
udać – mó wi Agniesz ka Bo row ska.

AS

Basen na Ostródzkiej: jakich atrakcji oczekujemy?
� Na sierpniowej sesji miejscy radni ostatecznie zdecydują, czy w najbliższych latach ruszy budowa basenu na wschodniej Białołęce.

„Fa la” jest wzor cem na sze go aqu apar ku
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Po dia gno zie za czę ły się na sze
po szu ki wa nia. Przez ostat ni rok
od wie dzi ła wie le pla có wek
i przed szko li. Wciąż błą dzi li śmy
i po szu ki wa li śmy od po wied nich.
Wie le z nich na praw dę nam po -
mo gło, ale ja ja ko mat ka wciąż
czu ję nie do syt i czę sto mam wy -
rzu ty su mie nia, że nie ro bię
wszyst kie go, co mo gło by po móc
mo je mu dziec ku.

Dla te go, z po mo cą świet nych
spe cja li stów, po sta no wi łam otwo -

rzyć przed szko le te ra peu tycz ne.
Prze by łam dłu gą dro gę i wiem,
cze go po trze bu je mo ja cór ka.
Wiem, cze go po trze bu ją Wa sze
dzie ci i Wy sa mi dro dzy Ro dzi ce.
Wie lu z Was nie mo że po go dzić się
z ta ką dia gno zą. Ro zu miem to,
dla te go też po sta ram się Wam po -
móc oraz za przy jaź nić z au ty zmem.

In dy wi du al ne pro gra my te ra -
peu tycz ne, wie dza spe cja li stów
i na sza cię żka pra ca po mo gą nam
ura to wać na sze dzie ci.

He len ka jest cud ną blon dy -
necz ką o nie bie skich oczach

i szcze rym uśmie chu. Szko da tyl -
ko, że te oczka pa trzą gdzieś da -

le ko, gdzie nasz wzrok nie się ga,
a ten uśmiech spo wo do wa ny jest
my śla mi, któ rych ni gdy nie od -
gad nie my. Moc no wie rzy my, że
He len ka za cznie sa ma jeść, spać,
ba wić się. I że wró ci do nas, bo
bar dzo ją ko cha my.

Te go też Wam ży czę z ca łe go
ser ca Dro dzy Ro dzi ce!

Za pra sza my ta kże na pro fil
He le ny oraz na sze go przed szko la
na Fa ce bo oku.

Przedszkole Terapeutyczne
Spełnione Marzenia

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

www.marzenia.waw.pl

Dia gno za: au tyzm
� Pomysł otwarcia naszego przedszkola terapeutycznego „Spełnione Marzenia”
pojawił się zupełnie nieprzypadkowo. Helenka to blond gwiazdka długo
wyczekiwana przeze mnie, swojego tatę i braci. Nasze szczęście zostało rozwiane,
zanim Helenka skończyła 2 lata. Do tej pory nie zdajemy sobie sprawy z powagi
sytuacji i zachowujemy się, jakby to nas nie dotyczyło. Tak właśnie robi większość
rodziców dzieci z zaburzeniami.

Indywidualne
programy terapeutyczne,
wiedza specjalistów
i nasza ciężka praca
pomogą nam uratować
nasze dzieci.
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„Użyt ko wa nie wie czy ste” to po -
ję cie nie zna ne w żad nym in nym
kra ju, wzo ro wa ne na roz wią za niach
praw nych sto so wa nych w Związ ku
So wiec kim. W naj więk szym skró -
cie: te ren ob ję ty użyt ko wa niem wie -
czy stym jest wła sno ścią pań stwa lub
sa mo rzą du, wy dzie rża wio ną (za -
zwy czaj na 99 lat) użyt kow ni ko wi,
któ ry zo bo wią za ny jest co rocz nie
pła cić wła ści cie lo wi uła mek od ak -
tu al nej ce ny dział ki. W prak ty ce ta -

ki mi użyt kow ni ka mi naj czę ściej są
spół dziel nie miesz ka nio we a opła ta
za użyt ko wa nie wie czy ste jest dzie -
lo na wo bec miesz kań ców i do li cza -
na do czyn szu. Pro blem w tym, że
ce ny nie ru cho mo ści w War sza wie
cią gle ro sną, zwłasz cza na osie dlach
zbu do wa nych w po bli żu pla no wa -
nych li nii me tra.

– Od lat ska rży my się na dra stycz -
nie ro sną ce opła ty za użyt ko wa nie
wie czy ste – mó wi An drzej Pół rol ni -

czak, pre zes RSM Pra ga, do któ rej
na le żą m.in. osie dla na Tar cho mi nie
i Tar gów ku. – To nic wię cej, jak tyl ko
re likt so cja li zmu. Kie dy w la tach 60.
spół dziel nie ma so wo bu do wa ły no -
we osie dla, wła dze nie chcia ły da wać
im zie mi na wła sność.

Wy so kość opłat za użyt ko wa nie
wie czy ste jest usta la na in dy wi du al -
nie dla ka żde go osie dla, ale
w skraj nych przy pad kach po tra fi
do cho dzić do 1000 zł rocz nie

za nie du że miesz ka nie o po -
wierzch ni 44 m2. Da ni na po tra fi też
wzro snąć w nie zwy kłym tem pie,
o kil ka set pro cent w cią gu kil ku lat.

– Od 2005 ro ku obo wią zu je
usta wa, umo żli wia ją ca prze kształ -
ce nie użyt ko wa nia wie czy ste go
w pra wo wła sno ści – mó wi Pół rol -
ni czak. – Po nie waż koszt z ty tu łu
prze kształ ce nia pra wa jest bar dzo
wy so ki, Sejm umo żli wił wpro wa -
dze nie du żej bo ni fi ka ty.

Pięć spół dziel ni (RSM Pra ga, SM
Bród no, WSM, WSM Ra ko wiec
i SBM Ateń ska) już pod ko niec 2014
ro ku roz po czę ło zbiór kę pod pi sów
pod pro jek tem uchwa ły, umo żli wia -
ją cej przy zna nie pra wa wła sno ści
z 95-pro cen to wą zni żką wszyst kim
spół dziel niom i oso bom fi zycz nym
w War sza wie. Jej wej ście w ży cie
ozna cza ło by, że miesz kań cy spół -
dziel czych osie dli po pię ciu la tach
prze sta li by po no sić opła ty za użyt ko -
wa nie wie czy ste, oszczę dza jąc co
mie siąc po kil ka dzie siąt zło tych. Pro -
jekt zo stał po par ty przez ra dy dziel -
nic Tar gó wek, Pra ga Pół noc i Żo li -
borz, w lu tym ubie głe go ro ku tra fił
Ra dy War sza wy i tam utknął na wie -
le mie się cy.

Naj więk szym pro ble mem są
oczy wi ście stra ty w bu dże cie War -
sza wy. W kwiet niu bie żą ce go ro ku
miej ski skarb nik stwier dził, że war -

szaw ski sa mo rząd za ra bia na użyt -
ko wa niu wie czy stym 476 mln zł
rocz nie (da ne z 2015 ro ku), su ma
ta obej mu je jed nak przy cho dy za -
rów no od spół dziel ni, jak i lo ka li
użyt ko wych i prze my sło wych, do -
mów jed no ro dzin nych i ga ra ży. Tyl -
ko sie dem dziel nic (m.in. Ocho ta

i Mo ko tów) pro wa dzi od dziel ną
ewi den cję przy cho dów od spół -
dziel ni – w 2015 ro ku za ro bi ły
w ten spo sób 25 mln zł. Na pod sta -
wie tych da nych spół dziel cy sza cu -
ją, że użyt ko wa nie wie czy ste przy -
no si War sza wie nie 476 mln zł rocz -
nie, ale ok. 70–90 mln zł, co nie jest
du żą su mą w ska li bu dże tu mia sta.

O tym, czy użyt ko wa nie wie czy -
ste zo sta nie w War sza wie znie sio -
ne, za de cy du je ra da mia sta. Gło -
so wa nie w tej spra wie od bę dzie
się naj wcze śniej po wa ka cjach.

(dg)

Skończmy z użytkowaniem wieczystym
� 52 tys. osób poparło projekt uchwały rady miasta, dzięki której mieszkańcy spółdzielczych bloków zaoszczędziliby nawet do 1000 zł rocznie
na opłatach za mieszkanie.

O tym,
czy użytkowanie
wieczyste zostanie
w Warszawie zniesione,
zadecyduje rada miasta.
Głosowanie w tej sprawie
odbędzie się
najwcześniej
po wakacjach.

źródło: źrodło R
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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.

ZZaappiissyy  ii iinnffoorrmmaaccjjee
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca

ww ggooddzz..  oodd 99  ddoo 1199  ppoodd nnuummeerraammii  tteell..:: 2222 667799––2222––
4477,,  660055 332244 886655,,  660055 117777 000077..

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii::  wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Aby otrzy mać świad cze nie wy -
cho waw cze za kwie cień, maj
i czer wiec 2016 ro ku na le ży zło żyć
wnio sek do 1 lip ca włącz nie.
Na Bia ło łę ce spo dzie wa my się, że
ta kie go wnio sku nie zło ży ło wciąż
po nad 500 ro dzin. Przy po mi na -
my, iż w na szej dziel ni cy mo żna
wnio sko wać o świad cze nie dro gą
elek tro nicz ną za po mo cą sys te mu
te le in for ma tycz ne go do stęp ne go
na stro nie em pa tia.mpips.gov.pl,
za po mo cą sys te mu udo stęp nio -
ne go przez ZUS, ko rzy sta jąc
z po śred nic twa ban ków (naj chęt -
niej wy bie ra na for ma). Do ku -

ment w for mie pa pie ro wej mo żna
zło żyć w Urzę dzie Dziel ni cy
przy ul. Mo dliń skiej 197 oraz we
wszyst kich pu blicz nych pla ców -
kach oświa to wych: żłob kach,
przed szko lach, szko łach pod sta -
wo wych i gim na zjach. Je śli zde cy -
du ją się Pań stwo na pa pie ro wą
for mę do star cze nia wnio sku to
re ko men du je my wła śnie sko rzy -
sta nie z po śred nic twa pla có wek
oświa to wych. Ka żda z nich mi mo
wa ka cji bę dzie czyn na do 1 lip ca
(włącz nie) w godz. 8–16, więc bez
ko le jek, bli sko do mu bę dzie mo -
żna zło żyć do ku men ty, któ re

od ra zu tra fią do urzę du. Ko rzy -
sta jąc z po śred nic twa Wy dzia łu
Ob słu gi Miesz kań ców w urzę dzie
zda rza się, że trze ba po cze kać
na ob słu że nie.

Uspo ka ja my ta kże tych z Pań -
stwa, któ rzy oba wia ją się, iż błąd
we wnio sku roz pa try wa nym przez
urząd po 1 lip ca od bie rze mo żli -
wość uzy ska nia pie nię dzy z wy -
rów na niem. Je śli zło żą Pań stwo
wnio sek na wet 1 lip ca, a bę dzie
on za wie rał błę dy lub bę dzie nie -
peł ny – my we zwie my do je go
uzu peł nie nia bądź po pra wie nia
w okre ślo nym ter mi nie. Wy star -

czy do trzy mać ter mi nu wska za ne -
go przez urząd w we zwa niu (naj -
czę ściej jest to ter min 14 dnio wy)
i po pra wić bądź uzu peł nić do ku -
men ty, by wy rów na nie otrzy mać.

Na Bia ło łę ce do 20 czerw ca
wpły nę ło 10 443 wnio ski (elek tro -
nicz ne + pa pie ro we). W tym cza -
sie roz pa trzy li śmy 7 486 wnio sków
i wy pła ci li śmy 10 559 540,14 zł.
Licz ba ta nie jest wie lo krot no -
ścią 500 zł, po nie waż na uro dzo ne
w okre sie po 1 kwiet nia dzie ci
przy słu gu ją kwo ty pro por cjo nal ne
do dłu go ści ży cia no wych miesz -
kań ców. Re kor dzi ści otrzy mu -
ją 3 500 zł mie sięcz nie.

– Bia ło łę ka to naj młod sza
pod wzglę dem wie ku miesz kań -
ców dziel ni ca War sza wy, dla te go
do nas tra fi ło naj wię cej wnio sków
– wy ja śnia Mar cin Adam kie wicz
wi ce bur mistrz Bia ło łę ki. – A my
po trak to wa li śmy to za da nie prio -
ry te to wo – urzęd ni cy pra co wa li
po go dzi nach i mó wiąc ob ra zo wo
– rzu ci li śmy wszyst kie rę ce na po -
kład, bo zda je my so bie do sko na le

spra wę, jak wa żne dla ro dzin jest
re gu lar nie wy pła ca ne wspar cie fi -
nan so we. Cie szę się, że mo gę
prze ka zy wać dziś do bre wia do mo -
ści – w szyb kim tem pie wy pła ci li -
śmy naj wię cej pie nię dzy spo śród
war szaw skich dziel nic, za si la jąc
do mo we bu dże ty ty się cy ro dzin
– do da je Mar cin Adam kie wicz.

Przyj mo wa nie wnio sków oczy -
wi ście nie koń czy się 1 lip ca. Jed -
nak od 2 lip ca w wer sji pa pie ro wej
bę dzie my je przyj mo wać wy łącz -
nie w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę -
ka przy ul. Mo dliń skiej 197. Nie
bę dzie już mo żli wo ści zło że nia
do ku men tów w pla ców kach
oświa to wych. Ko lej na zmia na
– urząd bę dzie miał mniej cza su
na wy da nie de cy zji ad mi ni stra cyj -
nej w spra wie przy zna nia świad -
cze nia. Dziś są na to trzy mie sią -
ce, po 1 lip ca ma my obo wią zek
wy dać de cy zję w ter mi nie jed ne go
mie sią ca od da ty zło że nia wnio sku
i skom ple to wa nia do ku men tów.

Materiał przygotowany przez Urząd
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Program Rodzina 500+ i duży plus dla Białołęki
� To już ostatnie dni na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na jedno i więcej dzieci, (potocznie zwane 500+) jeżeli chcemy uzyskać
wyrównanie za trzy miesiące. Białołęka zajmuje pierwsze miejsce wśród warszawskich dzielnic pod względem liczby przyjętych wniosków
i w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o liczbę wydanych decyzji. Wypłaciliśmy także najwięcej pieniędzy.



Obec nie do jazd ta ki zaj mu je
(we dług ser wi su jak do ja de.pl) 40–
60 mi nut i wy ma ga jed nej bądź
dwóch prze sia dek, co ozna cza, że
za ła twie nie spra wy w urzę dzie zaj -
mu je nie mniej niż trzy go dzi ny!
Li nia ta bę dzie słu ży ła ta kże ja ko
do jazd do Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Spor tu i Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry i uła twi prze miesz cza nie
się po mię dzy Zie lo ną Bia ło łę ką
a Tar cho mi nem. Jej do ce lo wy
prze bieg po wi nien ta kże ob jąć Bia -
ło łę kę Dwor ską.

Ak cja zo sta ła po prze dzo na in -
ter pe la cja mi rad nych: Alek san dry
Ga jew skiej (rad nej War sza wy)
oraz Ilo ny Łąc kiej, An ny Maj -
chrzak, An ny My śliń skiej, Mag -

da le ny Ro gu skiej i Fi li pa Pel ca –
rad nych dziel ni cy re pre zen tu ją -

cych wszyst kie ob sza ry Bia ło łę ki.
Miesz kań cy od dłu ższe go cza su

zgła sza ją nam trud no ści w pod ró -
żo wa niu ko mu ni ka cją miej ską po -
mię dzy wschod nią a za chod nią
czę ścią Bia ło łę ki i po trze bę kur -
so wa nia bez po śred nie go au to bu -
su. Szcze gól nie do ty czy to za ła -
twia nia spraw w Urzę dzie Dziel -
ni cy, ale rów nież ko rzy sta nia
z im prez ofe ro wa nych przez Bia -
ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry
przy ul. Van Go gha i Bia ło łęc ki
Ośro dek Spor tu przy uli cach
Świa to wi da i Stru my ko wej. Nie
bez zna cze nia po zo sta je fakt, że
wkrót ce zo sta nie otwar ta fi lia

BOK przy ul. Głę boc kiej z du żą
sa lą wi do wi sko wą i bo ga tą ofer tą
kul tu ral no -roz ryw ko wą, któ ra bę -
dzie przy cią ga ła miesz kań ców
z ca łej Bia ło łę ki.

Pod pi sy po par cia pod pe ty cją
by ły do tych czas zbie ra ne na pik -
ni kach szkol nych w SP 231
przy ul. Ju ran da     pa ra fiach Zie -
lo nej Bia ło łę ki w naj bli ższe nie -
dzie le. Bę dzie my obec ni ta kże
w par kach na te re nie dziel ni cy,
rów nież pod czas Dni Bia ło łę -
ki 18–19 czerw ca.

Cie szy nas, że miesz kań cy bar -
dzo chęt nie pod pi su ją pe ty cję. Da -
je nam to sil ne ar gu men ty w roz -
mo wach z wła dza mi mia sta i – ma -
my na dzie ję – przy spie szy utwo -
rze nie po łą cze nia. Zda je my so bie
spra wę, że nie sta nie się to na tych -
miast, że te mat ten jest wy zwa -
niem i wy ma ga ta kże in we sty cji
w in fra struk tu rę dro go wą na tra -
sie, któ rą ta li nia bę dzie osta tecz -
nie kur so wa ła. Nie ucie ka my
od trud nych kwe stii. Łą czy my si ły,
by sku tecz nie je roz wią zy wać.

An na My śliń ska
Rad na Dziel ni cy Bia ło łę ka

Autobusem z Zielonej Białołęki na Tarchomin 
� Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie utworzenia nowego bezpośredniego
połączenia autobusowego między Zieloną Białołęki a Urzędem Dzielnicy.
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152 jest je dy ną li nią au to bu so -
wą, umo żli wia ją cą do tar cie z Bia -
ło łę ki Dwor skiej do SKM -ek, au -
to bu sów na Mo dliń skiej i tram wa -
jów na Świa to wi da. Do nie daw na
ostat ni au to bus wy je żdżał z pę tli
na Tar cho mi nie o 23:05 co ozna -
cza ło od cię cie du żej czę ści Bia ło -
łę ki od ko mu ni ka cji miej skiej
(pierw sze N64 od je żdża z Dwor ca

Cen tral ne go o 23:45). Kil ka dni
te mu Za rząd Trans por tu Miej -
skie go wpro wa dził no wy roz kład.

Trzy no we kur sy 152 roz po czy -
na ją się na Tar cho mi nie
o 23:35,0:05 i 0:45. Prze siad kę
w dro dze z in nych dziel nic za pew -
nia ją tram wa je 2 i 17 oraz au to bu -
sy 509, 518, N01, N03, N13 i N63.

(dg)

Wieczorne autobusy
na Białołękę Dworską
� Jedyna linia kursująca ulicami Klasyków
i Żyrardowską ma nowy rozkład jazdy.

źródło: ZT
M

źródło: ZT
M

W Przed szko la dzie
ję zyk an giel ski ma zie lo -
ne świa tło. Ca ło dzien na
obec ność lek to rów, któ -
rzy ak tyw nie uczest ni -
czą w ży ciu pla ców ki,
jest nie do prze ce nie nia.
An glo ję zycz ne cio cie wi ta ją się
i że gna ją z ni mi po an giel sku,
pro szą o od nie sie nie ta le rzy,
umy cie rąk, za ło że nie bu tów,
po da nie ołów ka etc. etc. 

Przed szko la ki uczą się go to -
wać po an giel sku pod czas za jęć
o wdzięcz nej na zwie „Kuch ci ko -
wo”, a świat po zna ją w ra mach
warsz ta tów „Pal cem Po Ma pie”,
któ re rów nież zdo mi no wał ję zyk

znad Ta mi zy. Dzie ci
w Przed szko la dzie uczą
się „pły wać” po an giel sku,
a wszyst ko to wła śnie dzię -
ki me to dzie „za nu rza nia”
w ję zy ku. Tu taj już dwu lat -
ki ma ją swo je ulu bio ne

an giel skie pio sen ki, a wszyst kie
dzie ci pod czas przed sta wień dla
ro dzi ców wy zna ją swo je uczu cia
i skła da ją ży cze nia dwu ję zycz -
nie. To nie baj ka, a co dzien ność
ma lu chów, dla któ rych wszyst ko
jest za ba wą i nie dzi wi ich ani
nie krę pu je ko mu ni ka cja w ję zy -
ku an giel skim. Za pra sza my
na otwar te lek cje an giel skie go.
Szcze gó ły www.przed szko la da.pl

– Where do we cook? – In the chicken!
� Dzieci z Przedszkolady – dwujęzycznego przedszkola
na Kobiałce dobrze wiedzą, że gotujemy w kuchni,
jednak przejęzyczenia typu kitchen-chicken są tutaj
na porządku dziennym. Wszystko dlatego, że angielski
towarzyszy tym przedszkolakom zawsze i wszędzie. 
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Pod czas pierw sze go spo tka nia
dzie ci po słu cha ją ksią żki Ulfa
Star ka pt. „Cy na mon i Tru sia.
Wier szy ki o zło ści i ra do ści”.

– „Czy ta nia na tra wie” bę dą ro -
dzin ny mi spo tka nia mi, w trak cie
któ rych bę dzie my się gać po ta kie
po zy cje, w któ rych po ru sza ne są
kwe stie emo cji i wa żnych wy da -
rzeń w ży ciu dzie ci – mó wi or ga -
ni za tor ka.

W opar ciu o do świad cze nie za -
wo do we i pry wat ne pro wa dzą cej

wy bra ne zo sta ną ta kie ksią żki,
w któ rych za rów no treść, ję zyk
jak i te ma ty ka do sto so wa ne są
do wie ku i po trzeb dzie ci. W ten
spo sób bę dą pro mo wa ne po zy cje
w li te ra tu rze dzie cię cej, któ re
mo gą być po moc ne we wspie ra -
niu roz wo ju emo cjo nal ne go dzie -
ci. – Nie bę dzie więc ksią żek,
w któ rych mó wi się o tym, że
chło pa ki „nie pła czą”, a „złość
pięk no ści szko dzi”. Bę dą jed nak
ta kie, dzię ki któ rym pod po wie my

dzie ciom, co ro bić, kie dy ów płacz
się zbli ża, a złość bli ska jest eks -
plo zji – de kla ru je Ani ta Ja ne -
czek -Ro ma now ska.

Na „Czy ta nie na tra wie” or ga ni -
za to rzy za pra sza ją ro dzi ny z dzieć -
mi do 6. ro ku ży cia, choć tak na -
praw dę ka żdy znaj dzie tu taj coś
dla sie bie, bez wzglę du na wiek.
Ka żde spo tka nie za koń czy się za -
ba wa mi pla stycz no/ru cho wy mi na -
wią zu ją cy mi do te ma tu ksią żki.

(bok)

Czytanie na trawie w parku Picassa
� „Czytanie na trawie” to projekt, którego w naszej dzielnicy jeszcze nie było.
Inicjatorką i prowadzącą akcję jest Anita Janeczek-Romanowska – psycholog
dziecięcy, na co dzień mama i mieszkanka Białołęki, autorka strony Anita
Janeczek-Romanowska. Na „Czytanie na trawie” zaprasza w każdą niedzielę lipca –
na ul. Głębockiej 66 o godzinie 11.00, w parku Picassa o godzinie 13.00.

W ocze ki wa niu na nad cho dzą cy
se zon ar ty stycz ny, na Zie lo ną
Bia ło łę kę za wi ta ją nad mor skie
kli ma ty: do mek ra tow ni ka, le ża -
ko wa stre fa chil lo utu i po most,
gdzie bę dzie mo żna od dać się
wie lu za ba wom i ani ma cjom. Ta -
kże tam po ja wi się wie le pro jek -
tów mu zycz nych re ali zo wa nych
w ra mach pro jek tu „La to tuż
oBOK”. Nad bez pie czeń stwem

od wie dza ją cych czu wać bę dą ra -
tow ni cy – ani ma to rzy, do brze
zna ni z tar cho miń skie go Ba ra ko -
wo zu. W bez po śred nim są siedz -
twie Dom ku Ra tow ni ka bę dą od -
by wać się bę dą ró żne go ro dza ju
kon cer ty i mu zycz ne wy da rze nia.
Pierw szym z nich bę dzie po pis
DJ'a Nie sły cha ne go Faf fi nie go, 9
lip ca o go dzi nie 19.

(bok)

Domek Ratownika zaprasza
� Rozpoczynamy tegoroczne wakacje! Warto w tym
czasie zajrzeć do nowej przestrzeni kulturalnej –
na Głębocką 66. W ramach akcji „Lato tuż oBOK”, w lipcu
i sierpniu będzie funkcjonować Domek Ratownika, gdzie
każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

Mi nio ne edy cje pro jek tu po ka -
za ły, że jest to miej sce po trzeb ne
lo kal nej spo łecz no ści. Szcze gól nie
chęt nie ko rzy sta ły z nie go dzie ci,
mło dzi ro dzi ce z po cie cha mi oraz
se nio rzy spę dza ją cy czas z wnu ka -
mi. Plan dzia ła nia w ba ra ko wo zie
to idea sa mo do sko na le nia się, po -
szu ki wa nia i roz wi ja nia swo ich
pa sji, bu do wa nia lo kal nej to żsa -
mo ści i od po wie dzial no ści spo -

łecz nej. Wła śnie te war to ści pro -
mu je my w przy stęp ny spo sób,
sku pia jąc się przede wszyst kim
na do brej at mos fe rze, wspól nej
za ba wie, są siedz kiej in te gra cji
i wza jem nym sza cun ku. Za pra -
sza my do par ku Pi cas sa.

Ba ra ko wóz bę dzie czyn ny przez
ca ły li piec od czwart ku do nie -
dzie li w go dzi nach 12–18.

(bok)

Lato z Barakowozem w parku Picassa
� Białołęcki Ośrodek Kultury rusza z akcją Lato tuż oBOK
i uruchamia dla naszych milusińskich Barakowóz –
mobilny pawilon do plenerowych działań letnich.

źródło: M
.S.





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.

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Let nie pro jek cje fil mów, or ga -
ni zo wa ne na te re nach zie lo nych
w ca łej War sza wie, na do bre wpi -
sa ły się w kra jo braz kul tu ral no -
-roz ryw ko wy na sze go mia sta.
W tym ro ku po raz ko lej ny w or -
ga ni za cję Fil mo wej Sto li cy La ta
włą czy ła się ta kże Bia ło łę ka. Mię -
dzy 1 lip ca a 2 wrze śnia obej rzy -
my w su mie osiem na ście fil mów,
a pro jek cje bę dą od by wać się
w dwóch par kach: Hen ry kow skim
i przy Ma gicz nej.

W pro gra mie ki no za rów no eu -
ro pej skie, jak i ame ry kań skie
z ostat nich kil ku lat, a na ekra nie
praw dzi we gwiaz dy, m.in. Co lin
Firth ja ko ko mik so wy su per sz pieg
w „King sman”, Geof frey Rush
w ro li da rzą ce go ma lar stwo nie -
skoń czo ną mi ło ścią „Ko ne se ra”

i Ja ke Gyl len ha al ja ko „Wol ny
strze lec” – zde mo ra li zo wa ny re -
por ter, szu ka ją cy sen sa cji do słow -
nie za wszel ką ce nę. Oto peł ny
pro gram fil mo we go la ta na Bia ło -
łę ce:

Park Hen ry kow ski
• 1.07 – „Za jakie grzechy,

dobry Boże” (reż. Philippe de
Chauveron, Francja 2014)

• 8.07 – „Kingsman: Tajne
służby” (reż. Matthew
Vaughn. Wielka
Brytania 2015)

• 15.07 – „Carte blanche” (reż.
Jacek Lusiński, Polska 2015)

• 22.07 – „Who Am I. Możesz
być kim chcesz (reż. Baran bo
Odar, Niemcy 2014)

• 29.07 – „Szef” (reż. Jon

Favreau, USA 2014)
• 5.08 – „Wolny strzelec” (reż.

Dan Gilroy, USA 2014)
• 12.08 – „Podróż na sto stóp”

(reż. Lasse Hallström, Indie /
USA / ZEA 2014)

• 19.08 – „Dzika droga” (reż.
Jean-Marc Vallée, USA 2014)

• 26.08 – „Millerowie” (reż.
Rawson Marshall Thurber,
USA 2013)

• 2.09 – „Iluzja” (reż. Louis
Leterrier, Francja / USA 2013)

Park Magiczna
• 6.07 – „Żelazna Dama” (reż.

Phyllida Lloyd, Francja /
Wielka Brytania 2011)

• 13.07 – „Kryptonim: Shadow
Dancer” (reż. James Marsh,
Wielka Brytania / 2012)

• 20.07 – „9 mil” (reż. Daniel
Monzón, Hiszpania 2014)

• 27.07 – „Kobiety z 6. piętra”
(reż. Philippe Le Guay,
Francja / 2010)

• 3.08 – „Koneser” (reż.
Giuseppe Tornatore,
Włochy 2013)

• 10.08 – „Nauka spadania”
(reż. Pascal Chaumell,
Niemcy / Wielka
Brytania 2014)

• 17.08 – „Riviera dla dwoja”
(reż. Joel Hopkins, Francja /
Wielka Brytania 2013

• 24.08 – „Niezgodna” (reż.
Neil Burger, USA 2014)

W lip cu pro jek cje roz po czy na ją
się o godz. 21.45, w sierp niu
i wrze śniu pół go dzi ny wcze śniej.

(dg)

Wraca kino pod chmurką
� 1 lipca startuje jedna z najpopularniejszych letnich imprez w Warszawie.

Ka żda prze ja żdżka od by wać się
bę dzie z prze wod ni kiem,
a w prze rwach or ga ni zo wa ne bę dą
qu izy z na gro da mi. Po za koń cze -
niu wy ciecz ki uczest ni cy nad wą -
tlo ne si ły re ge ne ro wać bę dą na in -
te gra cyj nych pik ni kach przy gril lu.

26 czerw ca cze ka nas wy pra wa
szla kiem pa trio tycz nym. Zo ba -
czyć bę dzie mo żna m.in. ka mień
upa mięt nia ją cy Bi twę o Bia ło łę kę
i ta bli cę po świę co ną in ter no wa -
nym w cza sie sta nu wo jen ne go.

Ty dzień póź niej, 3 lip ca ro we rzy -
ści ru szą tro pa mi alian tów. Zo ba -
czą po mnik Pod cho rą żych 1943 r.
i most alianc ki ty pu Bay leya.

Po czą tek ka żdej wy ciecz ki o go -
dzi nie 11.00, zbiór ka przed urzę -
dem dziel ni cy Bia ło łę ka. Za pi sy
zbie ra ne są na 6 dni przed ka żdą
wy ciecz ką. Wy star czy wy słać
e-ma il na ad res:bia lo le ka@skar -
by war sza wy.pl. De cy du je ko lej -
ność zgło szeń.

(wk)

Białołęka na rowery
� Jest okazja, by pojeździć rowerem, dowiedzieć się
różnych ciekawostek o Białołęce, a przy okazji spalić
trochę kalorii.

W lip cu pro jek cje roz po czy na ją się o godz. 21.45

źródło: F
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Początek każdej wycieczki o godz. 11.00
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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!

Bar dzo do brze, że na uli cy Sza -
mo cin za mon to wa no pro gi zwal -
nia ją ce, ale mo im zda niem za mon -
to wa ny wa riant jest bar dzo ucią żli -
wy. Ogra ni cze nie pręd ko ści za sto -
so wa ne tam to 30km/h. Nie ste ty
uło żo ny na jezd ni typ pro gu nie da -
je mo żli wo ści prze jaz du z pręd ko -
ścią więk szą niż 10km/h. Z te go co
się orien tu ję, przy za sto so wa nym
ogra ni cze niu pręd ko ści po wi nie -
nem mieć mo żli wość prze jaz du
przy pręd ko ści 30km/h. Po dob nie
by ło na ul. Ostródz kiej, ale
po zmia nie ty pu pro gów pręd kość
prze jaz du wzro sła do ogra ni cze -
nia 30km/h. Re asu mu jąc: bar dzo
pro szę o we ry fi ka cję, czy ak tu al ne

ogra ni cze nie pręd ko ści nie wpro -
wa dza kie row ców w błąd. Pie nią -
dze zo sta ły wy da ne, więc zmia na
pro gów praw do po dob nie nie wcho -
dzi w ra chu bę (chy ba że się roz -
pad ną, jak na ul. Ostródz kiej), ale
czy jest szan sa po sta wie nia re al ne -
go ogra ni cze nia pręd ko ści
do 10km/h? Za rząd Dróg Miej -
skich ja kiś czas te mu od pi sał mi, że
wszyst ko na uli cy Sza mo cin jest
w po rząd ku. Ja mam od mien ne
zda nie.

Od po wia da Ka ro li na Ga łec ka,
rzecz nicz ka ZDM:

Za sto so wa ne na ul. Sza mo cin
pro gi zwal nia ją ce po sia da ją

wszel kie wy ma ga ne apro ba ty nie -
zbęd ne do za sto so wa nia te go ty -
pu urzą dzeń bez pie czeń stwa ru -
chu na dro dze. Do pusz czal na
mak sy mal na pręd kość po ru sza nia
się dla oma wia nych pro gów zwal -
nia ją cych to 30 km/h. Je że li kie -
row ca do sto su je pręd kość do wa -
run ków jaz dy i nie bę dzie prze -
kra czał do zwo lo nej pręd ko ści, nie
ma mo wy o uszko dze niu po jaz du.
Pro gi spo wal nia ją ce, któ re mon -
tu je my, ma ją przede wszyst kim
słu żyć uspo ko je niu ru chu i po pra -
wie bez pie czeń stwa, a nie wy go -
dzie sa mych kie row ców. Dla nas
bez pie czeń stwo i ochro na pie -
szych jest naj wa żniej sza.

Od czytelników

„Progi na Szamocinie nie
są dla wygody kierowców”
� Zamontowane w grudniu na Szamocinie progi zwalniające budzą poważne
wątpliwości: czy przejeżdżanie po nich z prędkością 30 km/h jest bezpieczne?
Publikujemy list od czytelnika wraz z odpowiedzią rzeczniczki drogowców.

Oko ło 21:00 po li cjan ci z Tar -
cho mi na zo sta li we zwa ni do jed -
ne go z blo ków przy Od kry tej,
gdzie pi ja ny 19-let ni Do mi nik T.
do bi jał się do drzwi swo jej są siad -
ki. Zo ba czyw szy pa trol na sto la tek
zwy zy wał ich, ude rzył jed ne go
z po li cjan tów w klat kę pier sio wą
i rzu cił się do uciecz ki. Mi mo, że
uda ło się go za trzy mać, nie był to
ko niec in ter wen cji.

Pod czas gdy po li cjan ci pró bo -
wa li obez wład nić Do mi ni ka T.,
z jed ne go na miesz kań wy bie gła
Ni ko la R., je go 19-let nia dziew -
czy na, któ ra… rów nież za ata ko -

wa ła funk cjo na riu szy. Pa rę agre -
syw nych na sto lat ków uda ło się za -
trzy mać do pie ro po przy by ciu
dru gie go pa tro lu.

– Ni ko la R. mia ła w or ga ni zmie
po nad 0,5 pro mi la al ko ho lu, na -
to miast jej part ner pra wie 0,9
pro mi la – in for mu je Ko men da
Re jo no wa Po li cji War sza wa VI.

19-lat ko wie przy zna li się do na -
ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej
funk cjo na riu szy, a Do mi nik T. ta kże
do znie wa że nia ich. Pa ra do bro wol -
nie pod da ła się ka rze. Pro ku ra tor
umie ścił ich pod do zo rem po li cji.

(dg)

Awantura na Odkrytej
� Interwencja policji w bloku na Nowodworach
zakończyła się zamknięciem nastolatków w areszcie.
Grożą im trzy lata więzienia.

Nikola R. miała w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu,
natomiast jej partner prawie 0,9 promila

źródło zdjęć: K
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Ułożony na jezdni typ progu nie daje możliwości przejazdu z prędkością większą niż 10 km/h
– pisze czytelnik
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·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
KKAASSJJEERRÓÓWW  TTEELL..  2222 333399--1111--8800

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  DDZZIIAAŁŁUU::  –– NNAABBIIAAŁŁ//MMRROOŻŻOONNKKII

TTEELL..  2222 333399--1111--1155  –– WWĘĘDDLLIINNYY//SSEERRYY  TTEELL..
2222 333399--1111--2200  –– PPIIEEKKAARRNNIIAA//CCIIAASSTTKKAARRNNIIAA  TTEELL..

2222 333399--1111--2233  WWYYMMAAGGAANNAA  KKSSIIĄĄŻŻEECCZZKKAA
SSAANNIITTAARRNNAA

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  DDZZIIAAŁŁUU::  –– PPRROODDUUKKTTYY  SSUUCCHHEE

TTEELL..  2222 333399--1111--0088  –– TTEEKKSSTTYYLLIIAA  TTEELL..
2222 333399--1111--0066

DDllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ppoosszzuukkuujjęę  ppoommooccyy  ddoommoowweejj..
PPoosszzuukkuujjęę  ppaannii  zzaammiieesszzkkaałłeejj  ww ookkoolliiccaacchh

NNiieeppoorręęttuu  ww wwiieekkuu  ddoo  6655  llaatt  nnaa  44--55  ggooddzz..  ddzziieennnniiee
tteell..  660088--009966--775544

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

PPoosszzuukkiiwwaannaa  eekkssppeeddiieennttkkaa  ddoo  sskklleeppuu
ooggóóllnnoossppoożżyywwcczzeeggoo  ww ookkoolliiccaacchh  ŻŻeerraanniiaa..  PPrraaccaa

nnaa  ccaałłyy  eettaatt..  TTeell..  551144--995577--003388

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

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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

DOM I OGRÓD
·Projektujemy i zakładamy ogrody, wykonujemy
stolarkę ogrodową, systemy nawadniające,
oświetlenie LED, założenia wodne –
www.marcinmusur.pl, tel. 602-109-056

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

Elektryk 506-506-006

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

·KLIMATYZATORY z montażem, tanio, fachowo,
szybko, gwarancja i serwis 604-365-895

RReemmoonnttyy  AA--ZZ  tteell..  660088--773366--338844

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

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

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

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

RÓŻNE
·Pilnie poszukuję pracownika na stanowisko
kasjer sprzedawca w sklepie fresh market na
Białołęce. Praca zmianowa 6-14; 14-23. Na
początek umowa zlecenie płatne 9 zł do ręki na
godzinę plus premie. Do obowiązków należeć
będzie m.in. – obsługa kasy fiskalnej, dbanie
o czystość i porządek w sklepie, jak i na zapleczu,
rozkładanie dostaw, cen, dokładanie towaru
Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie
cv na e-mail natalka102@vp.pl bądź telefon 
787-494-506
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

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

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi wydarzeniami

z życia miasta?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego samorządu,

miejskich instytucji i komunikacji publicznej, a przy okazji
jesteś bystrym obserwatorem lokalnych podwórek, masz
nosa do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać

z ludźmi?

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

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

Sprzedam dom letniskowy 
w Mężeninie nad Bugiem

Dom z bali, 70 m2, ogrzewany kominkiem.
Ogrodzona działka 900 m2, zagospodarowana
(drzewa, krzewy) z wiatą na dwa samochody.

Na parterze: salon z kuchnią i łazienką
o powierzchni 35m2. 

Na użytkowym poddaszu: dwie sypialnie i duży
przedpokój. Wejście na poddasze schodami

na zewnątrz.

Dom wyposażony i umeblowany
do zamieszkania od zaraz.

Cena 140 tys. zł. Informacje: 502 263 070.



Wiel ka Ga la roz da nia na gród
te go rocz nej edy cji kon kur su
„Nasz pro jekt eTwin ning 2016”
od by ła się w War sza wie, w Te -
atrze Kró lew skim Sta ra Po ma rań -
czar nia w Ła zien kach Kró lew -
skich. Ga la zo sta ła ob ję ta ho no -
ro wy mi pa tro na ta mi Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej oraz Mi ni -
ster stwa Cy fry za cji.

W dwu dnio wym spo tka niu
wzię ło udział 19 de le ga cji szkół
i przed szko li z ca łej Pol ski bę dą -
cych lau re ata mi kon kur su. Oprócz
udzia łu w wiel kiej ga li fi na ło wej,
uczest ni cy uczest ni czy li też
w CAMP -ie dla uczniów, obej rze li
mu si cal „Po li ta” w te atrze „Buf fo”
oraz wy sta wę „Ti ta nic” w PKiN.

Na gro dzo ne pro jek ty
eTwin ning to współ pra ca mię -

dzy na ro do wa szkół z ca łej Eu ro py
(i nie tyl ko) za po mo cą me diów
elek tro nicz nych. Ucznio wie i na -
uczy cie le wy ko rzy stu ją In ter net
we współ pra cy po nad gra ni ca mi
– współ dzia ła ją, wy mie nia ją się
in for ma cja mi i ma te ria ła mi
do na uki. eTwin ning po sze rza za -

kres pe da go gicz nych mo żli wo ści
ofe ro wa nych uczniom i na uczy -
cie lom, mo ty wu je do na uki
i otwar cia na Eu ro pę. Pro gram
zgro ma dził już po nad 310 ty się cy
na uczy cie li ze 140 ty się cy szkół,
któ rzy łącz nie pra cu ją przy po -
nad 34 ty sią cach ró żno rod nych
pro jek tów rocz nie. W bie żą cym
ro ku szkol nym SP 314 otrzy ma ła,
oprócz na gro dy w kon kur sie Nasz
pro jekt eTwin ning 2016, trzy pre -
sti żo we kra jo we i dwie mię dzy na -
ro do we na gro dy ja ko ści za cie ka -
we i in spi ru ją ce pro jek ty: „I Ma -
ke MY First App” (pro jekt z kla -
są VI), „eFa shion ma ga zi ne”
(pro jekt z kla sa mi II) oraz „He al -
thy fo od in my co un try” (pro jekt
z dzieć mi z od dzia łu przed szkol -
ne go).

SP 314 mo że po chwa lić się nie
tyl ko bo ga tą ba zą po zwa la ją cą
wy ko rzy sty wać na co dzień tech -
no lo gie ko mu ni ka cyj no – in for -
ma cyj ne. Za ję ła ta kże pierw sze
miej sce w or ga ni zo wa nym przez
war szaw skie Biu ro Edu ka cji kon -
kur sie na „Naj lep sze sto łecz ne
prze strze nie do na uki”. Szko ła

zo sta ła do ce nio na za prze my śla -
ne i kon se kwent ne pro jek ty
na ze wnątrz szko ły oraz two rze -
nie ar ty stycz nej prze strze ni edu -
ka cyj nej.

(mk)

Szkoła z Porajów wyróżniona
� Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi otrzymała wyróżnienie specjalne
za efektywną współpracę w tworzeniu nowych aplikacji podczas realizacji projektu
„I Make MY First App”. Projekt realizowany przez klasę 6d wraz z wychowawczynią
Małgorzatą Knap już wcześniej został doceniony i dwukrotnie odznaczony najpierw
krajową, a później międzynarodową odznaką jakości.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 15

Tram wa je War szaw skie pod pi sa -
ły już umo wę z fir ma mi ZUE
i Stra bag na bu do wę ko lej ne go
od cin ka li nii szyb kie go tram wa ju,
któ ra za osiem mie się cy do trze
do skrzy żo wa nia ze Stru my ko wą.
Tram wa je dwu kie run ko we po ja dą
z Mło cin mi ja jąc skrzy żo wa nie
z Me hof fe ra, za trzy ma ją się
na przy stan kach „Ste fa ni ka”
i „No wo dwo ry” i tam za wró cą
dzię ki na kład ce to ro wej. Wszę dzie
po za skrzy żo wa nia mi i przy stan ka -

mi no we to ro wi sko bę dzie po kry te
tra wą, dzię ki cze mu po wsta nie
naj dłu ższe w mie ście, 2,5-ki lo me -
tro wa zie lo na tra sa tram wa jo wa.
Umo wa z ZUE i Stra bag opie wa
na 31 601 755,18 zł brut to.

Rów no le gle trwa ją pra ce pro -
jek to we nad dru gą jezd nią Świa -
to wi da. Pla no wa ne pier wot nie
na gru dzień dru gie spo tka nie pro -
jek tan tów z miesz kań ca mi na dal
się nie od by ło.

(dg)

Zielone światło dla
tramwaju na Nowodwory
� Konsorcjum ZUE-Strabag ma osiem miesięcy na budowę
torowiska oraz przystanków „Stefanika” i „Nowodwory”.
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