
Od jakiegoś czasu słychać było
o zamiarze uporządkowania dzikie-
go nabrzeża i usypania w rejonie
ulic Romantycznej i Rychnowskiej

plaży z prawdziwego zdarzenia. Dzi-
ka plaża niby już tu zresztą jest, ale
mała, zaniedbana. Inicjatorzy pomy-
słu sprezentowania jej nowego życia

postulowali uprzątnięcie terenu
i powiększenie plaży. W projekt za-
angażował się burmistrz Leszek Ba-
raniewski. I słowo stało się ciałem.

Pod koniec kwietnia plaża i jej
najbliższa okolica zostały grun-
townie uprzątnięte. Zebrano i wy-
wieziono sterty śmieci. Niedawno

zaś na plaży rozpoczęły się kolej-
ne prace. Ruszyła przycinka ziele-
ni, krzewów i mniejszych drzew.
Nawieziony został piasek, by pla-
żę powiększyć i wyrównać. Praca
wre i już 25 czerwca plaża ma zo-
stać otwarta.

Na inaugurację planowane są
oczywiście imprezy. Na samej pla-
ży zostanie stworzone mini mia-
steczko namiotowe. Będą gry
i zabawy dla dzieci, a wieczorem
potańcówka w stylu retro i trady-
cyjne puszczanie wianków.

Przez całe wakacje będzie też
działała przeprawa promowa,
która połączy Wilanów z Waw-
rem. Rejsy na tej trasie z pewno-
ścią znajdą wielu amatorów.

Plaża z prawdziwego zdarzenia
ma być pierwszym krokiem
do poprawienia infrastruktury wi-
ślanego nabrzeża w Wawrze nie-
jako inaugurując rok rzeki Wi-
sły 2017. Jest już nawet hasło
„Wawer wita Wisłę w Warszawie”.
Na razie nową plażą i przeprawą
promową. Ale na tym, jak zapo-
wiada, ratusz wcale nie koniec.
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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.

Plaża
z prawdziwego zdarzenia
ma być pierwszym
krokiem do poprawienia
infrastruktury wiślanego
nabrzeża w Wawrze
niejako inaugurując rok
rzeki Wisły 2017. Jest już
nawet hasło „Wawer wita
Wisłę w Warszawie”.

Plaża Romantyczna. „Otwarcie z potańcówką retro”
� Nowa plaża dla Wawra przy ulicy Romantycznej zostanie otwarta pod koniec czerwca.



Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.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!

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Zagadkę dotyczącą pomnika mi-
nistra Tomasza Arciszewskiego po-
prawnie odgadł Konrad Osuch.
Pan Konrad również poprawnie
odpisał na zagadkę z poprzedniego
odcinka, która dotyczyła pomnika
– symbolu na parkingu przy Cen-
trum Zdrowia Dziecka, przedsta-
wiającego tak bardzo związany
z tym szpitalem – dar serca z kropli
krwi dla wszystkich dzieci.

Łączna nagroda przypada za-
tem panu Konradowi.

Pomnik Tomasza Arciszewskie-
go znajduje się na terenie ośrod-
ka „Helenów”.

Tomasz Arciszewski był inicjato-
rem powstania w tym miejscu za-
kładu wychowawczego dla dzieci
z biednych rodzin. Do 1939 roku
pełnił tam funkcję kierownika. Był

założycielem Robotniczego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci i je-
go I prezesem w latach 1927–1944,
a także posłem na sejm II Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W la-
tach 1919–1934 i 1938–1939 pra-
cował jako radny miasta Warsza-
wy. Od 1928 do 1939 był przewod-
niczącym Warszawskiego Okręgo-
wego Komitetu Robotniczego.
W okresie międzywojennym
mieszkał na Grochowie w kolonii
posłów i senatorów PPS przy ul.
Płowce 8. W latach 1944–1947 był
Premierem Rządu Emigracyjnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Lon-
dynie. Zmarł w 1955 r. Został od-
znaczony Orderem Virtuti Milita-
ri V klasy, Krzyżem Walecznych
a także Krzyżem Niepodległości
z Mieczami.

Ciekawy Wawer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami
zastanawiamy się, co to za miejsca i jaką kryją tajemnicę.
W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

Kolejna zagadka
Gdzie znajduje się ta tablica?
Nagradzane będą najciekawsze odpowiedzi lub też nagroda zostanie

rozlosowana wśród osób, które nadeślą odpowiedzi w ciągu tygodnia.
Nagrodą jest voucher o wartości 40 zł na zakupy w sklepie „Wi-

niarnia Anin” przy ul. Marysińskiej 3.
Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elek-

troniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam rów-
nież na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski

Zaledwie 169 głosów mieszkań-
ców Marysina wystarczyło, by

drogowcy zbudowali dwa nowe
przejścia dla pieszych. Tylko tyle

osób zainteresowało się rok temu
projektem do budżetu partycypa-
cyjnego. Dzięki nim w dwóch
miejscach ulicy Łysakowskiej po-
wstaną przejścia dla pieszych, uła-
twiające dotarcie m.in. na stację
SKM Gocławek i do lasu Matki
Mojej.

Pierwotnie projekt obejmował
budowę przejść bez wysepek azy-
lu za 25 tys. zł. Zarząd Dróg
Miejskich uznał jednak, że azyle
poprawią bezpieczeństwo na ulicy
i dodał je do wymogów trwające-
go właśnie przetarg. Jeśli drogo-
wcy znajdą firmę, która złoży od-
powiednią ofertę, przejścia po-
wstaną w ciągu kilku miesięcy.

(dg)

Nowe przejścia dla pieszych w Marysinie
� W tym roku na Łysakowskiej powstaną dwa nowe przejścia, wyposażone w azyle.
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Brak miejsc parkingowych do-
skwiera szczególnie mieszkańcom
wysokiej zabudowy w Marysinie
Wawerskim.

– Wszystko odbywa się na zasa-
dzie „kto pierwszy ten lepszy”.
Auta są zostawiane na każdym
wolnym skrawku powierzchni.
Niestety do tej pory jeszcze nikt
nie wymyślił, jak sytuację popra-
wić. Kiedy budowano osiedle,
nikt nie przypuszczał, że w niemal
każdej rodzinie będą po dwa sa-
mochody – opowiada jeden
z mieszkańców.

Będziemy parkować
w Rembertowie?

Pewien pomysł na rozwiązanie
problemu ma radny Marcin Kur-
pios.

– Zaproponowałem utworzenie
miejsc parkingowych na terenie
za osiedlem, wzdłuż granicy Waw-
ra i Rembertowa. Istniejąca dro-
ga przeciwpożarowa zachowałaby
funkcję alei spacerowej i nie jeź-
dziłyby po niej samochody, nato-
miast na terenie Rembertowa zo-
stałby wybudowany „sięgacz”
od ul. Rekruckiej, biegnący rów-

nolegle do alei spacerowej – mó-
wi radny. Jeśli ten pomysł uda się
wdrożyć w życie, po obu stronach
nowej drogi mieszkańcy zyska-
ją 100 miejsc parkingowych. Do-
jazd do nich miałby odbywać się
od ul. Rekruckiej.

Dowiedzieliśmy się, że pomysł
radnego spodobał się w ratuszach
obu sąsiadujących ze sobą dzielnic.
– Zarząd Dzielnicy Rembertów jest
poinformowany o planach władz
Wawra dotyczących tej inwestycji,
o samą inwestycję proszę zapytać
się w urzędzie dla Wawra, ponie-

waż to po ich stronie będą wszelkie
działania związane z budową – od-
powiada na pytania dotyczące par-
kingu Katarzyna Roth-Sikorska
z rembertowskiego ratusza. – Do-
strzegamy problem braku miejsc
parkingowych na terenie Marysina
Wawerskiego. Aby go rozwiązać,
podejmujemy wiele inicjatyw m.in.
został wybudowany parking samo-
chodowy przy PKP Gocławek.
Rozmowy z Rembertowem, doty-
czące realizacji wspomnianego po-
mysłu, są prowadzone, obecnie
trudno jest jednak przewidzieć ich

efekt i ewentualny czas realizacji
projektu – mówi Magdalena Foltin
z Urzędu Dzielnicy Wawer.

Pomysł na Korkową
Według Marcina Kurpiosa,

brak parkingów to nie jedyny pro-
blem Marysina – kolejnym jest
wiecznie zakorkowana Korkowa,
głównie na rondzie Korkowa –
Rekrucka. – Zgłosiłem wniosek

o przystąpienie do sprawdzenia
możliwości budowy wiaduktu
w ciągu ul. Rekruckiej
nad ul. Korkową i poszerzenia
ul. Rekruckiej w kierunku Marsa
w celu uzyskania przekroju dwa
razy po dwa pasy – mówi radny.

Zarząd Dróg Miejski nie pozo-
stawia wątpliwości: wiadukt i po-
szerzenie Korkowej to pomysł
z kategorii science-fiction.

– Taka inwestycja nie figuruje
w budżecie miasta, nie było też
dotąd wniosków o jej wprowadze-
nie do budżetu ani jakichkolwiek
analiz możliwości wykonania ta-
kiego wiaduktu – mówi Karolina
Gałecka z ZDM.

(AS)

Będą parkingi na Marysinie. Radny chce wiaduktu nad Korkową
� Swobodnie przejezdna ulica Korkowa i więcej miejsc parkingowych – to prośby kierowców z Marysina, kierowane do urzędników i w mailach
do redakcji. Pojawiła się niewielka szansa na poprawę sytuacji.

Korkowa przed rondem – to codzienność kierowców A to już samo rondo zakorkowane z każdej strony
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Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
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.

Wydawałoby się, że w dobie co-
raz bardziej fotorealistycznych
gier wideo na komputery, konsole
i smartfony gry planszowe muszą
odejść do lamusa. Nic bardziej
mylnego. Gry planszowe na świe-
cie, a także i w Polsce przeżywają
renesans. Wyszły z nisz specjali-
stycznych sklepów, coraz więcej
ich na półkach księgarń, sklepów
z zabawkami. I przyciągają coraz
większą grupę osób, chcących za-
grać w świecie realnym a nie wir-
tualnym, a przy okazji spotkać
się, porozmawiać.

Gra pod okiem animatora
Dla nich od jakiegoś czasu Wa-

werskie Centrum Kultury organi-

zuje cykliczne spotkania pod ha-
słem „Zgrany Wawer”. Ich uczest-

nicy sami uczą się nawzajem no-
wych gier pod okiem animatorów,

którzy wypożyczają także gry
planszowe. Spotkania odbywają
się w całej dzielnicy: filiach WCK
oraz w placówkach oświatowych,
wychowawczych i opiekuńczych.

Organizowane są także turnieje
w poszczególnych grach, a chęt-
nych jest coraz więcej. Na spotka-
niach pojawia się teraz nawet 50
osób. Bakcylem zarażają się ko-
lejni mieszkańcy. Kierownik filii
WCK w Aninie Anna Polkowska,
podkreśla także integracyjny wa-
lor spotkań z grami. – Spotkania
mają coraz częściej charakter po-
nadpokoleniowy. Rodzice grają
w swoje gry, maluchy w swoje
pod okiem animatora i wszyscy
świetnie się bawią. W gry plan-

szowe może grać każdy – niezale-
żnie od wieku czy statusu społecz-
nego – mówi.

Zaczyna brakować… gier
„Zgrany Wawer” rozwija się

pięknie, grupa graczy wciąż się
powiększa, więc coraz bardziej
odczuwalny staje się… deficyt
gier. – Fundamentem rozwoju
projektu jest nieustanne posze-
rzanie zbioru gier i udostępnianie
go mieszkańcom dzielnicy – mówi
Anna Polkowska. Tymczasem
na nowe gry brak środków. Ani-
matorzy „Zgranego Wawra” szu-
kają więc nowych sposobów
na zakup gier. Między innymi
w ramach tegorocznego budżetu

partycypacyjnego. Wnioskują
o przyznanie 10 tys. zł. na zakup
nowych gier. Za te pieniądze mo-
gliby kupić około 60 tytułów,
resztę środków chcieliby przezna-
czyć na zakup mebli, w której ko-
lekcja gier mogłaby być przecho-
wywana. Animatorzy chcieliby
kupić gry zarówno dla dzieci, ro-
dzin, studentów, jak i fanów cię-
żkiego wysiłku umysłowego. Jed-
nym z pierwszych tytułów, jakie
chcieliby nabyć, jest „Letnisko” –
gra opowiadająca o perypetiach

letniska, jakim kiedyś był Wawer.
Głosowanie na projekty budżetu
partycypacyjnego trwa do 24
czerwca, wyniki poznamy w lipcu.

(wk)

Zgrany Wawer, czyli renesans gier planszowych
� Gry planszowe wracają do łask. Także w Wawrze, gdzie spotkania i turnieje pod hasłem „Zgrany Wawer” przyciągają coraz więcej miłośników gier.

„Zgrany Wawer”
rozwija się pięknie, grupa
graczy wciąż się
powiększa, więc coraz
bardziej odczuwalny staje
się… deficyt gier. –
Fundamentem rozwoju
projektu jest nieustanne
poszerzanie zbioru gier
i udostępnianie go
mieszkańcom dzielnicy –
mówi Anna Polkowska.
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Dziś raczej nie chcielibyśmy ko-
rzystać z takich autobusów w co-
dziennych dojazdach do pracy,
ale uwielbiamy jeździć nimi
z okazji Nocy Muzeów, świąt i in-
nych wydarzeń. W tym roku oka-
zją do wyruszenia na ulice Wawra
zabytkowym taborem jest obcho-
dzone hucznie 150-lecie powsta-
nia gminy.

Wawerska Linia Turystyczna
kursuje długą trasą, prowadzącą
od Centrum Zdrowia Dziecka al.
Dzieci Polskich, Pożaryskiego,
Kajki, III Poprzeczną, Wydawni-
czą, Kaczeńca, Łysakowską, Kor-
kową, Kościuszkowców, Czecha,
Płowiecką, Traktem Lubel-
skim, 27 Grudnia, Dzielnicową,
Traktem Lubelskim, Wałem Mie-
dzeszyńskim, Bronowską, Trak-

tem Lubelskim, Zwoleńską, Mo-
zaikowa, Obszarowa, Młodą, Pa-
triotów, Podkowy, Narcyzową,
Walcowniczą, Petunii, Technicz-
ną, Złotej Jesieni, Zagórzańską,
Izbicką, Patriotów, Świebodziń-
ską, Pożaryskiego i al. Dzieci Pol-
skich.

Wycieczki odbędą się 2, 16, 23
i 30 lipca, 13 i 27 sierpnia oraz 10
i 24 września. Przewidziano dwa
kursy dziennie, rozpoczynające
się na pętli przed Centrum Zdro-
wia Dziecka o 10:00 i 12:30.
Na zwiedzających będą czekać
Chausson AH48, Jelcz Mex 272,
Jelcz 043, Berliet PR 100, Berliet
PR 110, San H-100B i Ikarus 260.
Podczas wycieczek przewodnicy
opowiedzą o historii dzielnicy,
a także m.in. o Centrum Zdrowia

Dziecka, Ferio Wawer, zabytko-
wych stacjach kolejowych i ko-

ściołach, cmentarzach i innych hi-
storycznych miejscach. Zaplano-
wano także konkursy z nagroda-
mi.

Więcej informacji o przejaz-
dach Wawerskiej Wakacyjnej Li-
nii Turystycznej będzie można
znaleźć na stronie wawerskiej bi-
blioteki www.bibliotekawawer.pl
lub pod numerem tel. 609–411–
306.

(dg)

Wakacje ze starymi autobusami

Ruszyły wycieczki po Wawrze
� Kiedyś regularnie woziły pasażerów, dziś stały się atrakcją turystyczną. Przed nami
dziewięć okazji do zwiedzenia Wawra zabytkowymi autobusami.
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Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca

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.

Znamy je z amerykańskich fil-
mów, ale samochodowe kina zy-
skują rzesze miłośników także
w Polsce. Plenerowe kino samo-
chodowe ponownie stanie
przy Żegańskiej. Inauguracja se-
zonu już 30 czerwca, a później co
dwa tygodnie, aż do 25 sierpnia,
kolejne seanse filmowe.

Co zobaczymy? Na początek
„Choć goni nas czas” z Jackiem
Nicholsonem i Morganem Fre-
emanem (30.06, godz. 21.45), 14

lipca – „Ocean's Eleven”
(godz. 21.45), 28 lipca druga część
tego kinowego hitu – Ocean's
Twelve Dogrywka. 11 sierpnia wy-
świetlona będzie norweska kome-
dia kryminalna „Obywatel ro-
ku 2014”. Na koniec, 25 sierpnia,
Scoop – Gorący temat – komedia
w reżyserii Woody'ego Allena.

Ostatni lipcowy i sierpniowe se-
anse startują o 21.15. Wstęp wol-
ny.

(red)

Wraca kino samochodowe
� Przez wakacje, od 30 czerwca, na parkingu
przy urzędzie dzielnicy przy ul. Żegańskiej będzie działać
samochodowe kino.
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Dziś raczej
nie chcielibyśmy
korzystać z takich
autobusów
w codziennych
dojazdach do pracy, ale
uwielbiamy jeździć nimi
z okazji Nocy Muzeów,
świąt i innych wydarzeń.

Więcej informacji o przejazdach można znaleźć na stronie
www.bibliotekawawer.pl lub pod numerem tel. 609–411–306
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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 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

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

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

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

Elektryk 506-506-006

·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

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

RÓŻNE

·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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Do sklepu z odzieżą przyjmę panie w charakterze
sprzedawcy. Praca w Łomiankach. Cv na adres:
office@nous.org.pl z dopiskiem ŁOMIANKI

·Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH FERIO (przy PKP
Międzylesie). Praca w godzinach 7:0--90. Tel.
799-015-320

·Kaufland Korkowa zatrudnimy fryzjerki
509-000-636

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

ODDAM ZA DARMO

WWyyśśllęę  bbeezzppłłaattnniiee  kkssiiąążżkkęę  WWIILLLLIIAAMM  BBRRAANNHHAAMM,,
MMĄĄŻŻ  OODD  BBOOGGAA  PPOOSSŁŁAANNYY..  PPaann  JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss

jjeesstt  tteenn  ssaamm  wwcczzoorraajj,,  ddzziiśś  ii nnaa  wwiieekkii!!
wwwwww..ggoosszzeenn..ppll  SSMMSS::  669922--447799--339900

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
e-mail: mchodkowski@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, 
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

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 35 m2. 

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.

Do wa wer skiej po li cji zwró cił się pszcze larz, któ re mu skra dzio no ul
pe łen pszczół. Dzię ki re la cjom świad ków, któ rzy wi dzie li sa mo chód
spraw cy, śled czy w cią gu kil ku dni do tar li do in ne go ho dow cy, 55-let -
nie go An drze ja R. Zło dziej nie udol nie prze ma lo wał cha rak te ry stycz ny
ul – no wa far ba nie do koń ca po kry ła sta rą, po zo stał ta kże znak
na ścian ce.

Mę żczy zna z po cząt ku twier dził, że co praw da był w oko li cy i tyl ko
oglą dał ule wy sta wio ne na sprze daż, ale osta tecz nie do bro wol nie pod -
dał się ka rze. Jak po da ją stro ny po świę co ne pszcze lar stwu, sa me owa dy
mo gą kosz to wać kil ka set zło tych.

(dg)

55-latek ukradł ul
pełen pszczół
� Z pozoru absurdalna kradzież zakończyła się
przyznaniem do winy i dobrowolnym poddaniem się karze.
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– Wi no jest czę sto kom pa nem
wy śmie ni tych po traw…

– A ich skład ni kiem są nie jed -
no krot nie ró żne ro dza je mię sa
pod naj roz ma it szy mi po sta cia mi.

– Czy wy szu ki wa nie wi -
na do mię sa wy ma ga wy bo ru
kon kret ne go ga tun ku trun ku?

– Po słu żę się przy kła dem. Do -
bie ra jąc wi no do de se ru mo że my
zde cy do wać się po pro stu na de -
li kat nie słod kie, bądź też po eks -
pe ry men to wać. Co in ne go „wo -
li” tar ta z owo ca mi, cze ko la do we
brow nie czy wy twor ny tort. Tak
sa mo jest z po tra wa mi z mię sem
w ro li głów nej.

– Ró żne wi na do po szcze gól -
nych ro dza jów mię sa?

– Otóż to.
– Czy mógł by Pan za tem uchy -

lić rąb ka ta jem ni cy, ja kie wi -
na ze sta wiać z kon kret ny mi mię -
si wa mi?

– Oczy wi ście. Pod sta wo wą za -
sa dą jest łą cze nie chud szych
mięs z de li kat niej szy mi wi na mi.

– Czy li do ste ku z po lę dwi cy
po da je my lek kie wi no?

– Mo że być nie co bar dziej tre -
ści we, ale o lżej szych ta ni nach,
tak by nie przy ćmi ły one pysz ne -
go sma ku mię sa. Po win no mieć
nie co wy ższą kwa so wość, któ ra
bę dzie współ grać z tek stu rą chu -
de go mię sa. Wy bierz my cho cia -
żby kla sycz ne Bor de aux.

– A gdy wo li my cię ższe po tra -
wy?

– Gdy wy bie ra my stek t -bo ne,
bądź de cy du je my się na in ny
frag ment tu szy wo ło wej po prze -
ra sta ny tłusz czem – wy bierz my
od wa żne wi no o bo ga tych ta ni -
nach, np. Ca ber net Sau vi gnon
bądź Ba ro lo.

– Co raz czę ściej kosz tu je my
też ja gnię ci nę i ba ra ni nę.

– Do brze przy go to wa na ba ra -
ni na jest de li kat niej sza w sma ku
niż wie le dań z wo ło wi ny, dla te -
go mo żna doń wy brać de li kat niej
aro ma ty zo wa ne wi no. Ja gnię ci -
na zaś tak na praw dę na bie ra
sma ku so su, z któ rym ją po da je -
my. Ten ro dzaj mię si wa do brze
skom po nu je się ze sło necz nym
Mal bec'iem, fran cu skim Sy rah

bądź Pe tit Ver dot.
– De li kat nym, wspa nia łym

mię sem jest cie lę ci na.
– To jed no z nie wie lu czer wo -

nych mięs, któ re mo żna po łą czyć
z bia łym lub ró żo wym wi nem.

– Na praw dę?

– Na tu ral nie. Do sko na łym te -
go przy kła dem jest kla syk – wie -
deń ski szny cel, któ ry ide al nie
har mo ni zu je się z au striac kim
Grüner Vel tli ne rem.

– A gdy chce my po zo stać
przy czer wie ni?

– Spró buj my Pi not No ir, Co -
rvi nę bądź Pri mi ti vo.

– Ja kie wi no po win ni śmy po -
dać do wie przo wi ny?

– Do brze spraw dzi się peł ne
i bo ga te w sma ku, np. hisz pań -
ska Rio ja.

WINO DLA „MIĘSOŻERCÓW”
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Ważnym aspektem w doborze wina do mięsa jest sos. Jego dopasowanie do trunku jest równie
ważne co rodzaj mięsa
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