
Nr 12 (250) 8 lipca 2016 ISSN: 1643-2894
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl

Spływ z udziałem 150 kajakarzy
na 150 lat Gminy Wawer zainaugu-
rował 25 czerwca „Romantyczną
Plażę” w Wawrze. Miejsce, na któ-
re długo czekali amatorzy letnich

kąpieli, znajduje się w okolicy
ul. Romantycznej i Rychnowskiej.

Gill i kibicowanie
Jeszcze do niedawna była tu

mała i zaniedbana dzika plaża.
Pod koniec kwietnia okoliczny te-

ren został gruntownie uprzątnię-
ty. Zebrano i wywieziono sterty
śmieci, nawieziono piasek.

Teraz mieszkańcy Wawra mają
plażę z prawdziwego zdarzenia.
Jej oficjalne otwarcie odbyło
się 25 czerwca. Atrakcji nie bra-
kowało. Na początek zaplanowa-
no spływ kajakowy z Góry Kalwa-
rii do Wawra. Na wawerskiej pla-
ży na uczestników czekał grill, bo-

isko do siatkówki, park linowy
i wspólne oglądanie meczu naszej
reprezentacji.

Promem na plażę
W rejonie nowej plaży

przy ul. Romantycznej w Wawrze
zaczęła już działać przeprawa
promowa. Prom z Wawra do Wi-
lanowa kursuje w lipcu i sierpniu
w dni wolne od pracy (sobota

i niedziela) w godzinach
10:00–19:00. Koszt przeprawy tą
drewnianą, zadaszoną 10-osobo-
wą łodzią to 5 zł.

Rzecznik dzielnicy zapowiada
jeszcze więcej letnich atrakcji
w okolicy.

– Chcemy ożywienia pięknych
brzegów wawerskiej Wisły. We
współpracy z warszawskim Pełno-
mocnikiem ds. Zagospodarowa-

nia Brzegów Wisły w okolicach
ul. Romantycznej, oprócz plaży,
planujemy jeszcze ścieżkę rowe-
rową i dla pieszych, stojaki na ro-
wery, boisko, plac zabaw, wieżę
widokową, tablice informacyjne
i parking – wymienia rzecznik
dzielnicy, Konrad Rajca. Całość
planowanej infrastruktury ma po-
wstać jeszcze w tym roku.

(AS)

Romantyczna plaża z promem i wieżą widokową
� Ruszyła pieszo-rowerowa przeprawa promowa łącząca dzielnicę Wawer z Wilanowem. Wawerska plaża zaczyna tętnić życiem.

W rejonie
nowej plaży
przy ul. Romantycznej
w Wawrze zaczęła już
działać przeprawa
promowa. Prom z Wawra
do Wilanowa kursuje
w lipcu i sierpniu w dni
wolne od pracy (sobota
i niedziela)
w godzinach 10:00–19:00.
Koszt przeprawy tą
drewnianą,
zadaszoną 10-osobową
łodzią to 5 zł.
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CiekawyWawer.pl to cały czas
powiększająca się kolekcja niezwy-
kłych miejsc w naszej dzielnicy,
precyzyjnie zaznaczona na mapie.

– Każde miejsce ma swoją de-
dykowaną podstronę ze szczegó-
łowym opisem, ciekawostkami,
kolekcją współczesnych i często
archiwalnych zdjęć, a także ko-
mentarzami i uzupełnieniami in-
ternautów – mówi Rafał Czer-
wonka i podaje przykłady miejsc,

które w naszej okolicy warto po-
dziwiać nie tylko na fotografiach.

– Ciekawe miejsca znajdziemy
niemal co krok, wystarczy dobrze
się rozejrzeć. Podziw wielu miło-
śników historii budzi na przykład
budynek stacji Kolei Jabłonow-
skiej w Międzylesiu. To pozostało-
ści po nieistniejącej już kolei wą-
skotorowej, która kursowała po-
między Jabłonną przez Warszawę
do Karczewa i Starej Miłosny w la-

tach 1896–1961 – opowiada. Kolej
na odcinku obejmującym stację
Międzylesie przestała kursować 1
lipca 1952 r. Niedługo potem bu-
dynek stacyjny w Międzylesiu za-
mieniono na mieszkalny. Jest też
ciekawostka: początkowo miejsco-
wość i przystanek funkcjonowały
pod nazwą Kaczy Dół. Nazwę
zmieniono na Międzylesie
na prośbę mieszkańców w 1932 ro-
ku. Na budynku w dalszym ciągu
widać pozostałość po napisie „Ka-
czy Dół”, wykonanym cyrylicą.

Kto zna dzieje ruiny
przy Morskim Oku?

W serwisie znajdziemy m.in.
malownicze zdjęcia Willi Helwi-
tad w Aninie. To przykład budyn-
ku drewnianego, który jeszcze
w okresie międzywojennym został
rozbudowany i otynkowany.
Działka przy IV Poprzecznej 10

mieści dwa domy, które istniały
już w czasach, kiedy majątek
obejmowała rodzina Bogusław-
skich. Nazwa willi pochodzi
od imion właścicieli: Heleny, Wi-
tolda i Adama – stąd „Helwitad”.

Oprócz istniejących budynków
czy kapliczek autorzy chcą zwrócić
naszą uwagę na ruiny, szczątki
miejsc, które kiedyś miały wielkie
znaczenie dla mieszkańców. Przy-
kładowo – w pobliżu niewielkiego
jeziora Morskie Oko znajdują się
pozostałości konstrukcji, której
pierwotne przeznaczenie nie jest
pewne. Była to ceglana struktura,
wysokości ok. czterech metrów.
Została zburzona w latach sześć-
dziesiątych lub siedemdziesią-
tych XX wieku. Jadwiga Dobrzyń-
ska w książce „Falenica moja mi-
łość” identyfikuje ją jako kapliczkę.

– Spotkać można też inne wyja-
śnienie, według którego była to

wieżyczka wzniesiona przez żoł-
nierzy napoleońskich. Przebiega-
jący obok tzw. Trakt Napoleoński
(ulica w tym miejscu nosi nazwę
Napoleona Bonaparte) mógł być
inspiracją dla powstania tej lokal-
nej opowieści. Trzecia interpreta-
cja przedstawia wieżyczkę jako
słup graniczny. Faktem jest, że
od roku 1795 przebiegała w tych
okolicach granica, najpierw pru-
sko-austriacka, następnie dzielą-
ca Księstwo Warszawskie i Au-
strię. Różnorodność interpretacji
nie zaskakuje. Historie nie muszą
się przecież wzajemnie wykluczać
– mówi Rafał Czerwonka.

Autorzy zachęcają wszystkich
do współtworzenia serwisu. Bo
kto lepiej od rdzennych miesz-
kańców potrafi snuć opowieści
o dawnych dziejach i historii swo-
jej okolicy?

(AS)

Czy Wawer może być ciekawy? Wyzwanie dla dociekliwych
� Wawer może pochwalić się bogatą listą niezwykłych historycznych ciekawostek. Fascynujące dzieje mijanych przez nas codziennie miejsc
chcą zebrać Rafał Czerwonka i Michał Mroziński w założonym niedawno serwisie Ciekawy Wawer.

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 spo-
tkanie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

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 „Informatorze” tel. 502-280-7202

Stacja Kolei Jabłonowskiej w MiędzylesiuWilla Helwitad w Aninie
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Urodziła się w Łodzi, ale już
kilka lat po studiach medycznych

zamieszkała w Warszawie, gdzie
współpracowała ze słynnym w ca-
łej Europie Sanatorium im. Wło-

dzimierza Medema w Miedzeszy-
nie. Dr Tola (Tolla) Mintz była
nie tylko uznaną lekarką, ale też
pedagogiem, chętnie pracującym
z przebywającymi w sanatorium
dziećmi. Jej świat zawalił się, gdy
miała zaledwie 38 lat. Mąż Toli
Mintz już na początku wyjechał
na wojnę (nigdy więcej się nie
spotkali), ona zaś wzięła udział
w obronie Warszawy, a następnie
wraz z sześcioletnim synem udała
się do Sanatorium Medema.

Podczas wojny zakład stał się
domem około dwustu sierot. Aż
do sierpnia 1942 roku lekarzom
i pedagogom udawało się zdoby-
wać żywność i leki, pozwalające
przetrwać dzieciom kolejne tygo-
dnie. Tuż przed planowaną „li-
kwidacją” falenickiego getta dr
Mintz otrzymała od działaczy
Bundu propozycję ucieczki. Od-
mówiła.

– Gromadka śmiertelnie prze-
rażonych dzieci, szczutych jak
psy, zbijanych do kupy rykiem,
wyciem i wyuzdanymi śmiechami
pijanych SS-manów i własowców
(…) gnana jest przez piaski mie-
dzeszyńskie do wagonów – tak
opisano likwidację sanatorium
w krótkiej biografii dr Mintz
w „Opiekunie Społecznym”
z 1946 r. – Na czele pozostałej
garstki bohaterskiego personelu

i wychowanków kroczy spokojnie
postać w białym kitlu lekarskim.

Dr Mintz wraz ze wszystkimi
dziećmi z miedzeszyńskiego sana-
torium trafiła do miejsca, z które-
go się nie wracało: obozu zagłady
w Treblince. Przeszła drogę nie-
mal identyczną z drogą Janusza
Korczaka. Podczas gdy Janusz
Korczak ma pomnik w centrum
Warszawy, pamięć o Toli Mintz
praktycznie znikła.

– Najwyższy czas na przywróce-
nie pamięci o Toli Mintz i innych
wspaniałych postaciach, związa-
nych z Sanatorium Medema
– mówi Andrzej Rukowicz z Fun-
dacji Europejski Instytut Kultury.
– Chcemy zaprezentować przygo-
towaną wystawę o sanatorium im.
Medema od 20 sierpnia w prze-
strzeni publicznej Falenicy. Wciąż
szukamy sponsorów. Apelujemy
do wszystkich, którzy mogliby po-
móc w przygotowaniu etalażu,
konstrukcji umożliwiającej mon-
taż wystawy (28 plansz 70x100
cm). Prosimy o kontakt pod adre-
sem lidiadanko@gmail.comlub
arukowicz@gmail.com.

Na wrzesień planowane jest ta-
kże odsłonięcie tablicy upamiętnia-
jącej Sanatorium Medema na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 216
przy Wolnej. To ulica prostopadła
do Lokalnej, przy której mieściła
się ta niezwykła, zapomniana pla-
cówka. Organizatorem projektu
jest Fundacja Europejski Instytut
Kultury, a jednym ze współorgani-
zatorów Urząd Dzielnicy Wawer.

(dg)

Korczak w spódnicy. Niesamowita historia dr Toli Mintz
� W wieku 41 lat lekarka Sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie zginęła wraz z dwiema setkami dzieci w obozie zagłady
w Treblince. Mogła uciec, ale wolała zostać z nimi.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3

Dr Mintz
wraz ze wszystkimi
dziećmi
z miedzeszyńskiego
sanatorium trafiła
do miejsca, z którego się
nie wracało: obozu
zagłady w Treblince.
Przeszła drogę niemal
identyczną z drogą
Janusza Korczaka.
Podczas gdy Janusz
Korczak ma pomnik
w centrum Warszawy,
pamięć o Toli Mintz
praktycznie znikła.
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reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204

Politycy mamią wyborców
obiecując gruszki na wierzbie,
a potem i tak nic z tego nie wyni-
ka. Nie ma co zatem liczyć, że
potężne lobby bankowe pozwoli
przyjąć jakąkolwiek ustawę, któ-
ra systemowo rozwiązałaby pro-
blem kredytów walutowych.

Pułapka na obywateli
Kilka lat temu banki w Polsce

masowo „wciskały” swoim klien-
tom kredyty walutowe. Złotówka
miała się przecież wiecznie
umacniać, a instytucjom finanso-
wym „zależało”, żeby miesięczna
rata dla klienta była jak najni-

ższa. Ciekawe więc dlaczego te-
raz, kiedy kursy walut są znaczą-
co inne niż kiedyś, żaden bank
nie oferuje kredytu we frankach?
Pewnie dlatego, że obecnie nie
ma już perspektywy podstępnego
zarobku kosztem ludzi, którzy
chcieli tylko jak najkorzystniej

sfinansować zakup często swoje-
go pierwszego mieszkania.

Oszustwa na dziesiątki tysięcy
Każdy kto spłaca kredyt walu-

towy, doskonale wie, ile co mie-
siąc kosztują go wszelkie opłaty
pobierane przez banki i jak nijak
się to ma do tego, na co się pier-
wotnie z bankiem umawiał. Gdy-
by podsumować wszelkie nale-
żności bezprawnie naliczane
przez lata, w większości przypad-
ków możemy mówić o kredytach
nadpłaconych nawet o kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Te pieniądze
można odzyskać! Co więcej, sądy
mogą i coraz częściej nakazują
bankom przewalutowanie kredy-
tów na złotówki. Operacja ta po-
zwala uwolnić się od setek tysięcy
złotych zadłużenia, wykreowane-
go wirtualnie tylko na podstawie
różnic kursowych. Co ciekawsze,
wszystkie tzw. kredyty walutowe
od początku były w całości w zło-
tówkach, a wpisanie przez bank
do umowy innych parametrów to

nic innego jak zakazany przez
prawo hazard kosztem klienta.

Z bankiem można wygrać
Banki robią oczywiście wszystko,

aby swój niezwykle dochodowy pro-
ceder kontynuować. Zatrudniają
w tym celu sztaby prawników.
Wbrew pozorom, kredytobiorca
wcale nie jest bez szans, jeśli tylko
nie będzie w tym sporze sam. Po-
wierzając swoją sprawę profesjona-
listom, mają Państwo gwarancję, że
sprawa przed sądem zostanie po-
prowadzona właściwie. Kancelaria
Lex Nawigator na co dzień pomaga
kredytobiorcom walutowym, którzy
inwestując równowartość ok. 2–3
comiesięcznych rat kredytowych,
mogą skutecznie pozwać bank i tym
samym mieć realną szansę odzy-
skać swoje pieniądze oraz na za-
wsze pozbyć się toksycznego kredy-
tu walutowego. Na początek po-
trzebujesz tylko umowę kredytową.
Resztą zajmiemy się już my.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 199 zł

Nie czekaj na polityków!

Pozbądź się toksycznego kredytu we frankach
� Prawo powinno stać po stronie obywateli. I często – wbrew temu co nam się wydaje – właśnie tak jest. Warto więc już
teraz wykorzystać szansę, jaką daje rozpoznanie Twojej sprawy przez niezawisły sąd i po prostu uzdrowić swoje finanse.

– Czy na każdym wolnym
skrawku terenu musi powstawać
sklep? Na razie mamy tu względ-
ny spokój, bez tłoku na drogach.
Po otwarciu Biedronki na pewno
się to zmieni. Nie chcemy tutaj
dyskontu – mówi stanowczo
mieszkanka Wydawniczej i doda-
je: Przecież niemal pewne jest, że
wszystkie nieruchomości wokół
sklepu stracą na wartości.

Zwolenników budowy Biedron-
ki znajdziemy nie mniej niż prze-
ciwników. Po naszym ostatnim
tekście na temat planowej inwe-
stycji, na forum uaktywnili się
przede wszystkim internauci po-
pierający zlokalizowanie w Ani-
nie popularnego dyskontu.

– Jakoś nie przypominam sobie
problemów komunikacyjnych
związanych z Biedronką na Bro-
nowskiej, czy dużo ruchliwszej
od Wydawniczej Zwoleńskiej – pi-
sze jeden z mieszkańców, a kolejny
dodaje: Mieszkam w pobliżu, roz-
mawiałam z sąsiadami, znajomymi,
którzy mieszkają przy Wydawni-

czej i na Marysińskiej – wszyscy je-
steśmy za! Jak najbardziej za!

– Mieszkam na Rogatkowej, też
mamy „Biedrę”. Nie ma z tym żad-
nych kłopotów, dostawy wjeżdżają
od głównej ulicy. I nie zawsze do-
stawy są w nocy, bardzo często są
to godziny wczesno-poranne, czy-
li 6–7, a więc większość ludzi już
dawno nie śpi. Walczcie o sklep
– przyda się – namawia Pitu-pitu.

Usługi nieuciążliwe?
Niezależnie od opinii poten-

cjalnych klientów i sąsiadów wo-
kół budowy toczy się spór urzęd-
ników. Firma uzupełniła brakują-
ce dokumenty, jednak miasto od-
mówiło Jeronimo Martins pozwo-
lenia na budowę dowodząc, że
plan zagospodarowania nie prze-
widuje tam tego typu działalności.
Zgodnie z jego zapisami przy Wy-
dawniczej przewidziano „zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem usług nieuciążli-
wych”. Od negatywnej decyzji fir-
ma odwołała się do wojewody.

– Wojewoda Mazowiecki uchy-
lił w całości decyzję Prezydenta
m.st. Warszawy odmawiającą za-
twierdzenia projektu budowlane-

go i udzielenia pozwolenia na bu-
dowę. Sprawa została przekazana
do ponownego rozpatrzenia Pre-
zydentowi m.st. Warszawy – poin-
formował Zespół Prasowy Woje-
wody Mazowieckiego.

Tymczasem Jeronimo Martins
powoli przygotowuje się do inwe-
stycji.

– Potwierdzamy nasze zaintere-
sowanie lokalizacją w Aninie.
Na podstawie udzielonych po-
zwoleń wykonaliśmy już budowę
wjazdu do planowanej placówki.
Obecnie trwają procesy formalne
związane z udzieleniem pozwole-
nia na budowę, jest zatem
za wcześnie, by składać dalsze de-
klaracje co do terminu otwarcia
sklepu – napisało w odpowiedzi
na nasze pytania Biuro Prasowe
Jeronimo Martins Polska S.A.

(AS)

Co dalej z Biedronką w Aninie?
� Dwa lata trwają urzędnicze przepychanki związane z budową Biedronki
w Aninie. I choć wybudowano już wjazdy na teren przyszłego sklepu, wielu
mieszkańców liczy, że supermarket jednak nie powstanie.

Przeprowadzone co rok bada-
nia jakości życia w warszawskich
dzielnicach zawsze wykazują, że
jesteśmy zadowoleni z życia i do-
brze oceniamy infrastrukturę
miasta. Dopiero głębsza lektura
raportu pozwala stwierdzić, jakie
są największe problemy dzielnic,
wskazywane przez 25–35% ankie-
towanych.

Wawer wyróżnia się spośród
osiemnastu dzielnic jednymi z naj-
lepszych ocen straży miejskiej i ogól-
nego stanu bezpieczeństwa. Pozo-
stałe wyniki można podsumować ja-
ko „wszystkiego za mało i wszędzie
daleko”: około 25–30% ankietowa-

nych narzeka na małą liczbę tere-
nów sportowych, placów zabaw,
sklepów, bazarów, aptek i pubów,
bądź też dużą odległość do nich. Po-
dobny odsetek narzeka na brak
dróg rowerowych, miejsc parkingo-
wych i ławek, korki, zły stan jezdni
i za szybko jeżdżące samochody.

Warta odnotowania jest też fa-
talna ocena urzędu dzielnicy.
Aż 52% ankietowanych uznało,
że wawerski ratusz dba głównie
o własne interesy.

Badanie przeprowadzono
w Warszawie na reprezentatywnej
grupie 9000 mieszkańców.

(dg)

„Wszystkiego za mało”.
Wawerczycy o Wawrze
� Na co narzekają mieszkańcy dzielnicy? Warszawski
ratusz opublikował wyniki badania jakości życia.

Zwolenników
budowy Biedronki
znajdziemy nie mniej niż
przeciwników. Po naszym
ostatnim tekście na temat
planowej inwestycji,
na forum uaktywnili się
przede wszystkim
internauci popierający
zlokalizowanie w Aninie
popularnego dyskontu.

Wjazd na teren już jest



Koncerty mają unikalną formu-
łę, oprawę, łączą coś dla ucha
i oka. W tym roku po raz kolejny
na scenie letniej przy Kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Narcyzowej będzie można
usłyszeć dźwięki muzyki powa-
żnej, operowej, barokowej, ro-
mantycznej, a przy okazji obej-
rzeć wystawy malarstwa, grafiki,
czy rzeźby.

Inauguracyjny koncert odbył
się 26 czerwca. Camerata Craco-
via i ukraiński bandurzysta Dmy-
tro Hubyaka prezentowali dawne
pieśni polsko ruskie. Muzyce to-
warzyszyła zaś wystawa malarska
„Pejzaż” z pracami Martyny Tara-
siewicz.

10 lipca z koncertem „Sonata
per due” wystąpi harfistka Zuzan-
na Elster i flecistka Agata Igras-
-Sawicka. W programie m.in.
utwory Witolda Lutosławskiego,
Gabriela Fauré i Adriana Shapo-
shnikova. Przy okazji będzie zaś
można zobaczyć fotografie znanej
mieszkającej w Otwocku artystki
Anny Fijałkowskiej.

Niezapomniany wieczór zapo-
wiada się 24 lipca, gdy Barbara
Witkowska na harfie i Adrian Jan-
da na klarnecie zagrają niezapo-
mniane tematy filmowe, a towa-

rzyszyć im będzie wystawa grafik
i batików Joanny Czubak „Konie”.

Falenickie wieczory trwać będą
przez całe lato zakończą się 11
września wykonaniem oratorium
„Chwalebna Droga Krzyżowa”
przez Zalesiańskie Towarzystwo
Śpiewacze. Będzie też można zo-
baczyć wystawę fotografii Jacka
Eberta „Krzyże dnia powszednie-
go” prezentującą zdjęcia, które po-
magają zauważać krzyże wtopione
w otaczający nas świat – obecne,
choć trudno dostrzegalne. Wstęp
na wszystkie koncerty wolny.

(wk)

Program koncertów:
26 czerwca godz. 16.00

„Dawne Pieśni
Polsko-Ruskie” – Camerata
Cracovia i Dmytro Hubyak
Wystawa: „Pejzaż” – Martyna
Tarasiewicz – malarstwo

10 lipca godz. 19.00
„Sonata per due” – Agata
Igras-Sawicka – flet /
Zuzanna Elster – harfa
Wystawa: „Wędrujące studio”
– Anna Fijałkowska
– fotografie

24 lipca godz. 19.00
„Nieśmiertelne tematy
filmowe” – Barbara

Witkowska – harfa / Adrian
Janda – klarnet
Wystawa: „Konie” – Joanna
Czubak – batiki i grafiki

14 sierpnia godz. 19.00
„Muzyczna podróż w czasie
do epoki romantyzmu”
Anna Maria Staśkiewicz
– skrzypce / Małgorzata
Wasiucionek – skrzypce /
Maria Stanienda – altówka /
Marcin Zdunik – wiolonczela
Wystawa: „Ogród sztuki”
– Joanna Ducka-Dębecka
– malarstwo, rysunek, ceramika

28 sierpnia godz. 19.00
„Od A do K” – Przemysław
Wojciechowski – akordeon /
Anna Kalska – klarnet
Wystawa: „Debiut”
– Wojciech Tuszko
– fotografia

11 września godz. 19.00
„Chwalebna Droga
Krzyżowa” – Zalesiańskie
Towarzystwo Śpiewacze
Wystawa: „Krzyże dnia
powszedniego” – Jacek Ebert
– fotografia

Letnie koncerty w Falenicy
� Falenickie Koncerty Letnie to wydarzenie na trwałe wpisane
w kalendarz kulturalny Wawra.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

… w postaci żółtej linii, którą
kolejarze namalowali na krawędzi
peronu. To prowizorka, która
przetrwa kilka lat, dzielących nas
od remontu stacji. Żółta linia na-
malowana na peronie pokrytym
popękanym asfaltem wygląda fa-
talnie, o czym nie omieszkali po-
informować pracownicy kinoka-
wiarni Stacja Falenica. Zdjęcie
trafiło na portal społecznościowy,
wywołując złośliwe komentarze.

– Grunt to zrobić zdjęcie
w trakcie wykonywania pracy
– odpowiedział przez firmowy
profil pracownik PKP Polskich
Linii Kolejowych. – Gratulujemy
autorowi zdjęcia kreatywności.
Zapraszamy zatem do malowania

linii na nierównej nawierzchni,
na pewno zrobicie to lepiej.

Nasza rozmowa z PKP PLK
przebiegła już w innym tonie.

– Jeszcze raz sprawdzimy sposób
wykonania linii na peronie w Fale-
nicy – powiedział Karol Jakubow-
ski z zespołu prasowego. – Jeśli
stwierdzimy jakieś nieprawidłowo-
ści, to będzie ona poprawiona.

Podczas remontu żółta linia zo-
stanie zastąpiona guzkami, znanymi
m.in. ze stacji warszawskiego metra,
zaś cała stacja zostanie dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Na to poczekamy jednak kil-
ka lat. Dopiero w 2018 roku mają
rozpocząć się prace projektowe.

(dg)

Żółta linia z Falenicy
� W centrum osiedla mamy już leniwy szlaban i parking
rowerowy bez wjazdu. Teraz dołączyło do nich
wątpliwej urody oznakowanie dla słabowidzących…

źródło:Falenickie
Tow
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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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

NAUKA
·Matematyka, fizyka, chemia dojazd tel.
518-810-630

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

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Opiekunki, pielęgniarki, siostry PCK do opieki
nad osobami starszymi, 22 815-30-62

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie
Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI RYNGRAFY MUNDURY 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

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

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

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.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206

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.

Sprzedam dom letniskowy w Mężeninie nad Bugiem

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie 601-
586- 387
·Do sklepu z odzieżą przyjmę panie w charakterze
sprzedawcy. Praca w Łomiankach. Cv na adres:
office@nous.org.pl z dopiskiem ŁOMIANKI

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

·Kaufland Korkowa zatrudnimy fryzjerki
509-000-636
·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl



Pan Kon rad Osuch wy ra sta
na no we go eks per ta Cie ka we go
Waw ra. Je go od po wiedź na ostat nio
za da ną za gad kę by ła na stę pu ją ca:

„Ta bli ca, a wła ści wie jej frag -
ment, znaj du je się na te re nie
Ośrod ka TPD He le nów. 19 czerw -
ca 2015 r. w Mię dzy le siu mia ło
miej sce uro czy ste od sło nię cie ka -
mie nia upa mięt nia ją ce go Mar szał -
ka Pił sud skie go w kon tek ście je go
sym pa tii, ja ką da rzył ośro dek” He -
le nów „i je go mło dych pod opiecz -
nych oraz w świe tle je go tu tej szych
po by tów, nie kie dy mo żna po wie -
dzieć po by tów o cha rak te rze dzie -
jo wym”. Pa na Kon ra da po now nie
za pra szam po od biór na gro dy.

Ta kie in for ma cje o TPD He le -
nów mo żna prze czy tać na stro -
nach in ter ne to wych ośrod ka:

Spe cjal ny Ośro dek Wy cho waw -
czy TPD „He le nów” ja ko pla ców ka
oświa to wo -wy cho waw cza jest miej -
scem za miesz ka nia, pra cy nad so bą
i wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży
na po by cie pię cio - i sied mio dnio -
wym z te re nu ca łej Pol ski. Prze by -
wa ją w niej ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej, Gim na zjum, Li ceum
i Szko ły Przy spo sa bia ją cej do Pra cy
w licz bie 71 wy cho wan ków.

Wy cho wan ka mi na sze go ośrod -
ka są oso by z nie peł no spraw no -
ścią ru cho wą lub sprzę żo ną tzn.
ru cho wą i in te lek tu al ną, dla te go
głów nym na szym za da niem jest
w jak naj więk szym stop niu usa -
mo dziel nia nie na mia rę wła snych
mo żli wo ści, kształ to wa nie po staw
i cech cha rak te ru umo żli wia ją -
cych ak tyw ne uczest nic two w ży -

ciu spo łecz nym oraz przy go to wa -
nie wy cho wan ków do sa mo dziel -
ne go udzia łu w ży ciu spo łecz nym
i za wo do wym w in te gra cji ze śro -
do wi skiem. Wszyst ko, co ro bi my,
ma na ce lu zwięk sze nie au to no -
mii i po lep sze nie ja ko ści ży cia wy -
cho wan ków, a osią ga my to ście -
żką in dy wi du al ne go po dej ścia
do ka żde go z pod opiecz nych.

Przy ję li śmy za sa dę ca ło dzien -
ne go uspraw nia nia w ró żnych
czyn no ściach ze szcze gól nym
zwró ce niem uwa gi na za cho wa nie
od po wied niej po zy cji dziec ka
pod czas pra cy. Dzień w in ter na -
cie nie tyl ko za czy na się i koń czy
ćwi cze niem czyn no ści sa mo ob słu -
go wych. Tak na praw dę ka żda
czyn ność jest trak to wa na ja ko re -
ha bi li ta cja funk cjo nal na i ćwi cze -
nie jej ma słu żyć do sko na le niu się
wła śnie w sa mo ob słu dze.

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.

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!

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 7

Kolejna zagadka
Jest to furtka, która prowadzi do stuletniej wili „Diana”.

Może ktoś przybliży jej historię i napisze, gdzie się
znajduje?

In for ma cje pro si my prze sy łać na ad res re dak cji lub pocz tą elek -
tro nicz ną na ad res: wlo dek za lew ski@gma il.com. Za pra szam rów -
nież na Sky pa – kon takt: wlo dek.za lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski




