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Śmiertelny wypadek na Płochocińskiej
�Zmarła ofiara wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu obok mostu na Białołęckiej.

Do zda rze nia do szło ra no na wy -
po sa żo nym w sy gna li za cję świetl ną
skrzy żo wa niu Pło cho ciń skiej z Bia -
ło łęc ką i Cie ślew skich. Z nie zna -
nych przy czyn mo to cy kli sta zde rzył
się z sa mo cho dem cię ża ro wym
i spadł z jed no śla du. Kie dy na miej -

scu wy pad ku przy pad kiem zja wi ły
się pa tro lu ją ce Pło cho ciń ską stra -
żnicz ki miej skie, mę żczy zna nie od -
dy chał, a na szyi miał za ci śnię ty pa -
sek od ka sku. Kie dy jed na ze stra -
żni czek prze cię ła pa sek i ran ny od -
zy skał od dech, wy da wa ło się, że nie

za gra ża mu już nie bez pie czeń stwo.
Tra fił do szpi ta la, gdzie wal czył
o ży cie przez dwa dni. Ob ra że nia
by ły jed nak zbyt po wa żne.

– Mo to cy kli sta zmarł w szpi ta lu
w wy ni ku od nie sio nych ran – mó wi
sie rż. sztab. Pau li na Onysz ko z Ko -
men dy Re jo no wej Po li cji War sza -
wa VI.

Dzień przed wy pad kiem z udzia -
łem mo to cy kla i cię ża rów ki do kład -
nie w tym sa mym miej scu do szło
do zde rze nia dwóch sa mo cho dów
do staw czych. Je den z nich da cho -
wał, ale ża den z kie row ców nie zo -
stał po wa żnie ran ny. Zde cy do wa na
więk szość od no to wa nych w ostat -
nich la tach na skrzy żo wa niu Pło -
cho ciń skiej z Bia ło łęc ką nie bez -
piecz nych sy tu acji to zde rze nia
bocz ne po jaz dów.

– Naj wy ższy czas na osob ny
cykl świa teł dla skrę ca ją cych – pi -
sze nasz czy tel nik. – Zjazd z Pło -
cho ciń skiej z prze ciw le głych pa -
sów na most nad ka na łem
i w Cie ślew skich do przy jem no ści
nie na le ży. Skrę cić zdą żą rap -

tem 3-4 sa mo cho dy, więc ten pią -
ty czę sto ry zy ku je.

Co raz wię cej wy pad ków
We dług da nych Ko men dy Sto -

łecz nej Po li cji licz ba wy pad ków
dra ma tycz nie wzro sła w po rów na -
niu z ubie głym ro kiem, co wie le
osób łą czy z li kwi da cją na le żą cych
do stra ży miej skiej fo to ra da rów.
W lip cu od no to wa no w War sza -
wie 110 wy pad ków (wzrost o 72%
w po rów na niu z lip cem 2015 r.),
w któ rych ran nych zo sta ło 121
osób (wzrost o 53%) a pięć zgi nę -
ło. Naj częst szy mi przy czy na mi wy -
pad ków po zo sta ją: nie ustą pie nie
pierw szeń stwa pie sze mu na przej -
ściu, nie ustą pie nie pierw szeń stwa
po jaz do wi i nad mier na pręd kość.
Do koń ca lip ca naj wię cej śmier tel -
nych wy pad ków spo wo do wa li kie -
row cy sa mo cho dów oso bo wych
(18) i cię ża ró wek (6) oraz pie si (5),
któ rzy są za ra zem spraw ca mi i je -
dy ny mi ofia ra mi. Ani jed ne go
śmier tel ne go wy pad ku nie wy wo ła -
li ro we rzy ści.

Bio rąc pod uwa gę po li cyj ne sta -
ty sty ki z kil ku ostat nich mie się cy
mo żna na kre ślić sce na riusz ty po we -
go śmier tel ne go wy pad ku, do ja kie -

go doj dzie na uli cach War sza wy.
Jest czwart ko we lub piąt ko we po łu -
dnie w lu tym. 30-let ni kie row ca sa -
mo cho du oso bo we go je dzie dro gą,
prze kra cza jąc do zwo lo ną pręd kość
na ty le, by nie zdą żyć wy ha mo wać
przed wcho dzą cym na przej ście pie -
szym. Tym ra zem ofia rą jest eme ryt,
któ ry w mo men cie zde rze nia znaj -
do wał się już po środ ku przej ścia dla
pie szych.

Jak po da je po li cja, dwie trze cie
pie szych gi ną cych na war szaw skich
uli cach to oso by w wie ku po wy -
żej 60 lat.

(dg)

Najwyższy
czas na osob ny cykl świa -
teł dla skrę ca ją cych 
– pi sze nasz czy tel nik

źródło: Straż M
iejska



Na tar cho miń ską pla żę bez na -
wi ga cji w ko mór ce tra fić jest
trud no. Po ło żo na nie da le ko par -
ku Pi cas sa czy mo stu Skło dow -
skiej -Cu rie „nad wi ślań ska oa za”
nie jest w ogó le ozna czo na. Do -
pie ro szczę śli we zej ście w dół
i wid nie ją ca ta bli ca z re gu la mi -
nem tuż przy sa mym pia sku in -
for mu je nas, że je ste śmy w od po -
wied nim miej scu.

Bia ło łęc ka pla ża, choć w przy -
szłym ro ku ma zo stać po sze rzo na
dwu krot nie, na ra zie pre zen tu je
się dość skrom nie, wręcz ubo go:
ciem ny pia sek, spod któ re go wy -
ła żą chwa sty, znisz czo ny grill,
uszko dzo na huś taw ka, wresz cie
wiel kie chasz cze od dzie la ją ce nas
od wo dy. Za nied ba na, na ubo czu.
Czy tak wła śnie po win na wy glą -
dać je dy na bia ło łęc ka pla ża?

„Tak dla pla ży na Bia ło łę ce”
Po my sło daw cą tar cho miń skiej

pla ży jest rad ny Mar cin Ko ro waj,
któ ry do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go zgło sił pro jekt jej zmo der ni zo -
wa nia już dwu krot nie. Od niósł
suk ces, bo wiem ka żdo ra zo wo po -
mysł po pie ra ły set ki lu dzi. W ze -
szłym ro ku miesz kań cy za gło so -
wa li na mo der ni za cję gril la, pla cu
za baw, za kup ła wek i ko szy

na śmie ci. Do dzi siaj nic nie zo -
sta ło wy ko na ne. We dług in for ma -
cji za war tych na stro nie bu dże tu,
pla no wa ny ter min za koń cze nia
re ali za cji to wrze sień te go ro ku.

– Pla ża w obec nym se zo nie nie
sta nę ła na wy so ko ści za da nia, ak -
tu al nie nie ma my jej na Bia ło łę ce
– przy zna je Ko ro waj. – Ra tusz
cał ko wi cie po ło żył pro jekt in we -
sty cyj ny, pra ce po win ny zo stać
skoń czo ne w kwiet niu bie żą ce go
ro ku. Nie mniej tak się jed nak nie
sta ło i pla ża naj praw do po dob niej
zo sta nie od da na w grud niu obec -
ne go ro ku. To chy ba ja kiś żart
– do da je.

Urząd: do trzy ma my ter mi nu
Urzęd ni cy z ra tu sza na Bia ło łę -

ce za rze ka ją się, że mo der ni za cja
pla ży zo sta nie wy ko na na w za kła -
da nym ter mi nie.

– Pro jekt „Tak dla pla ży na Bia -
ło łę ce” zo sta nie zre ali zo wa ny
do 30 wrze śnia. In we sty cja wy ma -
ga ła uzy ska nia opi nii Re gio nal nej
Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska
i Re gio nal ne go Za rzą du Go spo -
dar ki Wod nej, dla te go wy ko na nie
zo sta ło prze su nię te na ko niec
trze cie go kwar ta łu – za pew nia
An na Rur ka, ko or dy na tor ds.
kon sul ta cji z miesz kań ca mi. 

Te go rocz na edy cja bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go by ła dla pla ży
nie zwy kle ła ska wa. Po mysł usta -
wie nia w przy szłym ro ku nad Wi -
słą dzie się ciu no wo cze snych le ża -
ków, utwo rze nia miejsc do par ko -
wa nia dla ro we rów, jak i po pra wy

dro gi do jaz do wej na pla żę zdo był
naj wię cej gło sów – po nad 1600.
– Spe cjal nie wy ko na ne le ża ki
i ma ła ar chi tek tu ra miej ska bę dą
cię żkie do zde wa sto wa nia oraz
za pew nią no wa tor ski wy gląd

miej sca. Do dat ko wo na pla ży re -
gu lar nie ma ją od by wać się ani ma -
cje spor to wo -in te gra cyj ne dla
miesz kań ców, ta kie jak np. czerw -
co wa Bia ło łęc ka Bi twa Ba lo no wa
– za chwa lał Ko ro waj.

Obec nie pla ży na Bia ło łę ce da -
le ko jest do miej sca, w któ rym
chcia ło by się z przy jem no ścią od -
po czy wać. Trud ne doj ście, brak
sa tys fak cjo nu ją cej ilo ści pia sku
i znisz czo ne urzą dze nia za chę ca ją
do prze kro cze nia mo stu i ko rzy -
sta nia ze słoń ca na le wym brze gu
Wi sły. Szko da.

(mk)

Pla ża na Bia ło łę ce. „To ja kiś żart”
� Se zon na pla żo wa nie w War sza wie po wo li do bie ga już koń ca. Mo że to i do brze,
bo wiem szum nie okrzyk nię ta „pla żą na Tar cho mi nie” atrak cja, by za słu żyć na to mia -
no, po trze bu je ko lej ne go ro ku przy go to wań.

Obecnie
pla ży na Bia ło łę ce da le -
ko jest do miej sca, w któ -
rym chcia ło by się z przy -
jem no ścią od po czy wać.
Trud ne doj ście, brak sa -
tys fak cjo nu ją cej ilo ści
pia sku i znisz czo ne urzą -
dze nia za chę ca ją
do prze kro cze nia mo stu
i ko rzy sta nia ze słoń ca
na le wym brze gu Wi sły.
Szko da.

XX Festiwal Nauki„SAPERE  AUDE”, PAN Dom Zjazdów i Konferencji
w dniach 24 i 25 września 2016 r. w godzinach 10-16, JABŁONNA, ul. Modlińska 105

Patronat: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Legionowskiego, Wójt Gminy Jabłonna, Prezydent Miasta Legionowo
Patronat honorowy: Marszałek województwa mazowieckiego, Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio Hobby, LTV

so bo ta 24.09, godz. 10-16
In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN 
Co ukry wa przed na mi przy ro da - Z. Pa kul ski
War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
Za cho ro wać w Księ stwie War szaw skim- M. Tu ros.
„Urzą dze nie Szpi ta li do ku ment rę ką Księ cia Jó ze fa
Po nia tow skie go pod pi sa ny” – pre zen ta cja zre kon -
stru owa nej ksią żki- M. Tu ros, g.11. Me dy cy pol -
skich szwo le że rów- M. Tu ros, g.12. 
Szpi tal Plu szo we go Mi sia, Jak udzie lać pierw szej
po mo cy, Mie rze nie ci śnie nia - EM SA.
In sty tut Trans por tu Sa mo cho do we go
Sy mu la tor zde rzeń, sy mu la tor da cho wa nia, ba tak,
de to na tor po dusz ki ga zo wej.
Ko ło Na uko we Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych PW, KN ONYKS
Szkół ka lu to wa nia, Pong, la bi rynt.
In sty tut Ar che olo gii i Et no lo gii PAN 
Bo dzia – cmen tarz elit z po cząt ków pań stwa pol -
skie go - Z. Ku bia tow ski.
Po ltran splant
Me dy cy na trans plan ta cyj na - K. Ne sto ro wicz.
In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
Po kaz ba dań słu chu, No wo cze sne tech no lo gie
wspo ma ga ją ce słuch.
In sty tut Me dy cy ny Do świad czal nej i Kli nicz nej
PAN
Cho ro ba Al zhe ime ra – czy mo żna jej za po biec? M.
Bar ci kow ska g. 14.
ASP w War sza wie, Wy dział Kon ser wa cji i Re -
stau ra cji Dzieł Sztu ki
Kon ser wa cja rzeź by wo jow ni ka z Łu ku Trium fal ne -
go - A. Zam brzyc ka, A. Ka zbe ruk.
Po kój ką pie lo wy kró la Sta sia - W. Pro cyk.
Za byt ko wa sztu ka te ria gip so wa jak no wa - J. Sma za.
Ko pia – pra wie jak ory gi nał - W. Pro cyk, A. Cię -
żkow ski.
Jak po wsta je rzeź ba - E. Ma can der.
ASP w War sza wie, Wy dział Gra fi ki
Zrób zdję cie jak daw niej - K. Ja bło now ski.
ASP w War sza wie
Wszyst ko o pla ka cie - K. Stan ny, g. 15.
Warsz ta ty ce ra micz ne - S. Brach.
Eko In stal Ho me 
Ener ge ty ka Pro su menc ka – na uka, szan se, roz wój -
A. Ma ła chow ski.
Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go,
Wy dział Bio lo gii i Na uk o Śro do wi sku
Warsz ta ty i eks pe ry men ty z fa so lą - A. Ba ra now ski.
UW, Ko le gium MI SMaP, IBD PAN im. M. Nenc -
kie go
Cie ka wost ki ze świa ta mró wek - P.J. Ma zur kie wicz.
In sty tut Geo de zji i Kar to gra fii 
Na rzę dzia współ cze snej, pre cy zyj nej gra wi me trii

oraz geo de zji sa te li tar nej.
Da ne sa te li tar ne co dzien nym na rzę dziem pra cy.
Cen trum Te le de tek cji.
In sty tut Agro fi zy ki PAN z Lu bli na 
Czy wiesz co jesz? M. Gos, K. No wak, E. Wnuk.
Wy cho dząc po za świa tło – pod czer wień ter mal na -
A. Sie dli ska.
Mi kro świat ro ślin ne go ży cia - J. Si ciń ska, A. No sa -
le wicz.
Zdro wot ne wła ści wo ści ole jów ro ślin nych - J. D.
Wią cek.
Na ro do wy Bank Pol ski 
Dba my o war tość pie nią dza.
Za mek Kró lew ski w War sza wie
„Ukry te w kró lew skich ob ra zach”. Po znaj ta jem ni -
ce Zam ku Kró lew skie go.
Ar chi wum PAN w War sza wie
Jak po wsta je do ku ment - B. Wik to row ska, M. Wy -
bie ral ska.
60-le cie AR CHI WUM PAN - A. Gieysz tor, B. Bor -
kow ski – Film.
Na czel na Izba Ap te kar ska, Okrę go wa Izba Ap te -
kar ska, Far gon
Skąd się bio rą le ki?
In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin w Ja dwi -
si nie
Ziem niak – cen ny a nie do ce nia ny- M. Gru dziń ska.
In sty tut Sztu ki PAN
Dzia łal ność i pra ca et no mu zy ko lo ga - W. Groz dew,
P. Do rosz, E. Gry gier, A. Rut kow ska, J. Jac kow ski.
Te atr za że la zną bra mą w Pol sce- M. Ha siuk, g. 13.
Kwar tal nik Pa mięt nik Te atral ny - P. Kenc ki, g. 14.
Roz wa żna i ro man tycz na – em pi ro we stro je ślub -
ne w fil mie - A. Stra szew ska. 
Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej 
Pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce: al fa, be ta, gam ma i X -
P. Kra jew ski, I. Pa cy niak.
Po wia to wy Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych
im. J. Si wiń skie go
Po kaz ca rvin gu. Dru kar ka 3D. Ener gia od na wial na.

Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2 im. Kró la
Ja na III So bie skie go z Le gio no wa 
Za ba wy z cie cza mi - A. Go dlew ska.
Jak wy glą da mój włos pod mi kro sko pem. Klo no -
wa nie się ro ślin - A. Mu siń ska.
Za baw ki fi zycz ne - A. Mu siń ska, B. Ko rem ba.
Areszt Śled czy War sza wa -Bia ło łę ka 
Sztu ka zza krat – ga le ria prac.
Ujarz mić prze stęp cę. Na praw swój błąd u bo ku bli -
skich. Ksią żki nie dzie lą – pre zen ta cja.
Am ba sa da Buł ga rii
Buł ga ria – lu dzie, kul tu ra, kra jo bra zy.
Fun da cja Mio do wa Osa da
Pszcze lar stwo w Pol sce. Ga tun ki mio dów i ich
wła ści wo ści. Wy ko rzy sta nie pro duk tów pszcze -
lich - P. Ko le siń ski.
Ogól no pol ski Cech Rze mio sła Zduń skie go 
Pie ce ko mo ro we – wy so ka wy daj ność czy ste spa -
la nie - R. Błasz czyk.
LE GRO BOT – Le gio now skie Ko ło Ro bo ty ki
Le guś – Wie lo za da nio wy Ro bot dla dzie ci i mło dzie ży.
Pod sta wy pro jek to wa nia i dru ko wa nia w 3D.
Pre zen ta cja kon struk cji i wy dru ków 3D. 
Szko ła lu to wa nia.
Bu do wa i wy ko rzy sta nie ska ne ra prze strzen ne go
ty pu Fan Sca an.
PAN Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho wa nia
Ró żno rod no ści Bio lo gicz nej w Po wsi nie
Zdro wie, drze wa i krze wy w słu żbie zdro wia ludz -
kie go, ro śli ny kli ma tu cie płe go - P. Za krzew ski. 
Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska
Za wo dy ro bo tów kla sy HE XOR - T. Sten zel.
NSP im. Ja na Paw ła II, Nie pu blicz ne Eu ro pej -
skie Gim na zjum Ję zy ko we w Le gio no wie, Nie -
pu blicz ne Przed szko le „Chat ka Pu chat ka”
Współ pra ca i życz li wość dro gą do suk ce su.
Fun da cja ART 
Anet ka i Hra bia – spek takl, g. 13.
Tkac two i zie lar stwo lu do we.
Sto wa rzy sze nie Kau kaz.pl 

Lu dzie, kul tu ra, kra jo bra zy.
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Le gio no wie 
Tak ty ka dzia łań ra tow ni czo – ga śni czych Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej.
In sty tut Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki
PAN, CMKP w War sza wie
Fo ki, ste to sko py i ko mu ni ka cja pre na tal na – K. No -
wak, Ł. No wak.
To wa rzy stwo Przy ja ciół Le gio no wa
Re zy den cja w Ja błon nie - B. Mańk g. 15.
Rocz nik Le gio now ski.
Pa sie ka Mio do mi lo wy Las 
Wszyst ko co chcie li by ście wie dzieć o pszczo łach. 
BYŚ – Woj ciech Byś ki nie wicz, Fun da cja Chlo ro fil
Wszyst ko o no wo cze snej se gre ga cji.
MM. Kra jo bra zy 
W ogro dzie ró ża nym- M. Mo żdżeń.
In sty tut Kul tur Śród ziem no mor skich i Orien tal -
nych PAN
Ar che olog ma ga zy no wy w Egip cie - J. Iwasz czuk.
g. 11.
Ja kie ofia ry skła da no bo gom w sta ro żyt nym Egip -
cie? K. Ka piec, g. 12.
Stu denc kie Ko ło Ae ro dy na mi ki Po jaz dów PW,
SKAP 
Po kaz po jaz du kro pel ka. Prze jazd sa mo cho dem
elek trycz nym pac -car.
Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
Po sta wa, bu do wa cia ła, o pro stych spraw no ści
mo to rycz nych, po moc przed me dycz na.
Świa to wy Zwią zek Pol skich Żoł nie rzy Łącz no ści,
Od dział Ze grze
Łącz ność woj sko wa na prze strze ni lat 1918- 1945-
M. Hu cal.
Wy dział Che micz ny, Po li tech ni ka War szaw ska
Po ka zy che micz ne Ko ła Che micz ne go Flo gi ston.
Sto wa rzy sze nie Hi sto rya z Wo ło mi na
Pre zen ta cja re plik ubio rów z cza sów księ cia J. Po -
nia tow skie go - E. Li twi niak.
Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
W świe cie nie wi do mych.
Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo -
we, Nad le śnic two Ja błon na
No wo cze sne le śnic two- D. Ryb kow ska.
Sto wa rzy sze nie Pol skich Wy na laz ców i Ra cjo na -
li za to rów, Na czel na Or ga ni za cja Tech nicz na
Wi dzial ne świa tło, dio dy LED, bez in wa zy je le cze nie
cho rych or ga nów czło wie ka – K. Chrap ko, K.
Okra szew ski. Mo del po jaz du Brzę czuś. Fon tan na
He ro na- D. Ta ra basz, K. Okra szew ski.
In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych PAN 
Od na wial ne źró dła ener gii.
Cen trum Ba dań Ko smicz nych 
Od le głe w cza sie i prze strze ni zda rze nia ko smicz ne

a dzi siej szy ob raz zie mi- M. Ka czo row ski g. 14.

nie dzie la 25.09, godz. 10-16
Gosz czą u nas wy staw cy z so bo ty oraz do dat ko -
wo:
Po ltran splant
Me dy cy na trans plan ta cyj na - K. Ne sto ro wicz.
Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie, Wy dział
Gra fi ki 
RE MI NI SCEN CJE - K. Ja bło now ski, g. 14
In sty tut Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie -
go PAN 
Płeć mó zgu: mi ty czy fak ty – spoj rze nie z per spek -
ty wy „neu ro obra zo wa nia”- A. Gra bow ska,
g. 11.30.
Po wia to wy ZSO w Le gio no wie g. 10-14
Bio lo gia w j. an giel skim dla naj młod szych - A. Try -
bel, M. Ry chlik.
W pra cow ni u Tif fa ny’ego – klub AJA- I. Ka miń ska.
Wa ria cje z dźwię kiem - A. Wi chrow ska.
Che mia w kuch ni, świat barw - A. Ło ziń ska.
Am ba sa da Buł ga rii
Buł ga ria – lu dzie, kul tu ra, kra jo bra zy.
Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie 
Pre zen ta cja bu sa edu ka cyj ne go, mo to cy kla słu -
żbo we go, al ko go gli.
Mia stecz ko ru chu dro go we go.
Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska
Za wo dy ro bo tów kla sy HE XOR - T. Sten zel.
In sty tut Sztu ki PAN dwa dni?
Dzia łal ność i pra ca et no mu zy ko lo ga w kon tek ście
wy twa rza nia, opra co wa nia wy ko rzy sty wa nia i in -
ter pre ta cji źró deł fo no gra ficz nych - W. Groz dew, P.
Do rosz, E. Gry gier, A. Rut kow ska, J. Jac kow ski. 
Li te ra tu ra i kry ty ka emi gra cyj na – fak ty i mi ty - E.
Kra siń ski.
Wit ka cy- L. So kół, g. 14.
Roz wa żna i ro man tycz na – em pi ro we stro je ślub -
ne w fil mie - A. Stra szew ska.
Pa sie ka Mio do mi lo wy Las 
Wszyst ko co chcie li by ście wie dzieć o pszczo łach.
Ba tik na pa pie rze.
In sty tut Psy chia trii i Neu ro lo gii 
Udar mó zgu – mo żna za po biec i mo żna le czyć- M.
Kar liń ski.
In sty tut Kar dio lo gii 
Na gły zgon u spor tow ców - K. Bier nac ka g. 15.
Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka Cho pi na
Har fa zna na i nie zna na - A. Si ko rzak -Olek, kon cert
g. 13.
Staj nia Cze rem cho wa g. 12-13
Jaz da syn chro nicz na. Koń ja ki jest ka żdy wi dzi.
Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie 
Pre zen ta cja ofer ty wy sta wien ni czej - J. Szcze pań ski.
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Ka żdy bia ło łęc ki mi ło śnik póź -
nych po wro tów do do mu do sko -

na le wie, że spo tka nia z dzi ka mi,
ku na mi i li sa mi są na po rząd ku

dzien nym. Do nie ty po wych sy tu -
acji do cho dzi do pie ro wte dy, gdy
mło de zwie rzę prze do sta nie się
za ogro dze nie i zgu bi w ludz kim
świe cie.

Tak by ło w na Głębockiej, gdy
mło dy lis wszedł na pry wat ną po -
se sję i ukrył pod za par ko wa nym
w ga ra żu sa mo cho dem. We zwa ni
na miej sce stra żni cy miej scy za -
bra li zwie rzę do Ośrod ka Re ha bi -
li ta cji Dzi kich Zwie rząt w Ma ry si -
nie Wa wer skim. Oka zu je się, że
przed od pa le niem sa mo cho du
war to szu kać pod nim nie tyl ko
ko tów i kun, ale też li sów...

(dg)

– Jesz cze w mi nio nym ro ku
szkol nym peł ni ła obo wiąz ki wy cho -
waw cy pierw szej kla sy. By ła oso bą
cie płą i sym pa tycz ną, za wsze
uśmiech nię tą, życz li wą i od da ną
dzie ciom – mó wi dy rek tor szko ły. 

Ewa Skwa rek w Szko le Pod sta -
wo wej nr 344 przy Era zma z Za kro -
czy mia pra co wa ła od sa me go po -
cząt ku jej ist nie nia, od 1994 ro ku.
Dwa la ta te mu ob cho dzi ła ju bi le -
usz 30-le cia pra cy. Miesz ka ją ca
na Bia ło łę ce war sza wian ka – jak sa -
ma o so bie pi sa ła – za wsze by ła po -
zy tyw nie na sta wio na do świa ta i lu -
dzi, mi mo że ży cie jej nie roz piesz -
cza ło. W 2013 ro ku na na uczy ciel kę

spa dła strasz na wia do mość – no wo -
twór. Z po cząt ku szok, nie do wie -
rza nie i płacz, bo za wsze o sie bie
dba ła, jed nak wro dzo ny opty mizm
i wo la ży cia nie po zwo li ły na re zy -
gna cję z wal ki o zdro wie. Po nie -
speł na dwóch mie sią cach ko bie ta
pod da ła się ma stek to mii, póź niej
che mii, ra dio te ra pii i wy da wać by

się mo gło, że wy gra ła wal kę z cho -
ro bą. We wrze śniu 2015 ro ku na -
uczy ciel ka wzię ła pod opie kę kla sę
sze ścio lat ków, któ re, jak pi sa ła,
skra dły jej ser ce. Nie ste ty pod ko -
niec ro ku cho ro ba po sta no wi ła
przy po mnieć o so bie i za ata ko wa ła
wą tro bę i ko ści, unie mo żli wi ła cho -
dze nie. Po móc pa ni Ewie mógł je -
dy nie nie re fun do wa ny w Pol sce lek,
do stęp ny po wszech nie i sto so wa ny
w po zo sta łych kra jach Unii Eu ro -
pej skiej. W na szym kra ju mie sięcz -
ny koszt le cze nia się gnął 10 tys. zł,
zbyt wy so ki jak na na uczy ciel skie
za rob ki. Ewa Skwa rek o po moc po -
pro si ła in ter nau tów, pie nią dze

na jej le cze nie mo żna by ło prze ka -
zy wać po przez stro nę fun da cji. Nie -
ste ty, nie do cze ka ła wy ni ków zbiór -
ki. Zmar ła nie spo dzie wa nie w śro -
dę 31 sierp nia. – W ostat ni pią tek
sierp nia, przed po cząt kiem ro ku

szkol ne go, po god na i uśmiech nię ta
od wie dzi ła szko łę. Śmierć pa ni Ewy
by ła, mi mo cię żkiej cho ro by, wiel -
kim za sko cze niem – mó wi dy rek tor. 

Ewa Skwarek  została po cho wa -
na na Wól ce Wę glo wej. (mk)
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NFZ nie refunduje leku
Na uczy ciel ka prze gra ła wal kę z ra kiem
� Zmar ła wy cho waw czy ni klas młod szych tar cho miń skiej pod sta wów ki. Ja ko na uczy -
ciel ka prze pra co wa ła ponad 30 lat.

Migawka z okolicy
Niecodzienny gość w garażu 
�Spotkanie z lisem to na Białołęce codzienność, ale
znalezienie go w garażu to już inna bajka.

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

źródło: Straż M
iejska

Pomóc
mógł je dy nie nie re fun do -
wa ny w Pol sce lek, do -
stęp ny po wszech nie
w po zo sta łych kra jach UE.



– Mo men ta mi by ło cię żko, ca łą
tra sę go rą co, naj gor szy był 7. ki lo -
metr, ale i tak by ło war to – tak
o Bie gu przez Most mó wi wi ce -
bur mistrz Bie lan Grze gorz Pie -
tru czuk. Choć ce lo wał w czas po -
ni żej 50 mi nut, skwar na dwo rze
po zwo lił mu po ko nać tra sę w cza -
sie 51.48, pla su jąc sa mo rzą dow ca
na 260 miej scu w kla sy fi ka cji
open. 

Bieg przez Most ofe ro wał naj -
dłu ższy dy stans wśród im prez dla
bie ga czy or ga ni zo wa nych w nie -
dzie lę w War sza wie. W czwar tej
edy cji udział wzię ło 755 chęt nych,
któ rzy dzie się cio ki lo me tro wą tra sę
prze bie gli uli ca mi: Od kry ta, No wo -
dwor ska, Świ der ska i most Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie. „A do łem Wi -
sła pły nie” tak brzmia ło te go rocz ne
ha sło, wy dru ko wa ne dla uczest ni -

ków na ko szul kach. Let nia po go da
nie roz piesz cza ła, tem pe ra tu ra po -
w ie trza 28 stop ni pró bo wa ła po ko -
nać nie jed ne go bie ga cza. Za sko -
cze niem dla osób bie gną cych przez
most po raz pierw szy był mo ment,
w któ rym po do tar ciu na dru gą
stro nę Wi sły oka zy wa ło się, że
przed ni mi jesz cze znacz nie od da -
lo ny od prze pra wy za kręt. Miesz -
kań cy Bia ło łę ki przez ca łą tra sę ki -

bi co wa li bie ga czom, do da wa li otu -
chy, wspar cia i chęt nie przy bi ja li
piąt ki. Miej sce pierw sze w kla sy fi -
ka cji open za jął Alek san der Dra -
gan z cza sem 33:20, dru gie Krzysz -
tof Wa sie wicz z 34:03 a trze cie Ma -
rek Mi tro fa niuk z 34:41. Naj szyb -
szą ko bie tą oka za ła się Iza be la
Parsz czyń ska, któ ra dzie się cio ki lo -
me tro wą tra sę po ko na ła w cza -
sie 37:06 i za ję ła rów nież 10 miej -

sce w kla sy fi ka cji ogól nej. Po do tar -
ciu na me tę na wszyst kich cze ka ły
pa miąt ko we me da le, wo da, izo to -
ni ki i zu pa po mi do ro wa.

Po zo sta łe bie gi 
Pię cio ki lo me tro we tra sy bie gów

Sam sung Ire na Wo men's Run, Bie -
gu Or do na i V Wiel kiej Ur sy now -
skiej wy ma gał yod uczest ni ków
mniej szej wy trzy ma ło ści. W krót -
kich od cin kach przede wszyst kim

li czy się szyb kość, są one do brym
przy go to wa niem do dłu ższych tras. 

– Bie gam, bo bar dzo lu bię jeść
– tak swój udział sko men to wa ła
jed na z uczest ni czek V Wiel kiej
Ur sy now skiej. 

War sza wa Bu si ness Run był
szta fe tą, gdzie ka żdy z pię cio oso -
bo wej dru ży ny do prze bie gnię cia
miał 4,2 km. (mk)
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Kil ku set bie ga czy po ko na ło most. Naj lep szy w 33 mi nu ty
�War sza wa Bu si ness Run, Sam sung Ire na Wo men's Run, Bieg Or do na, V Wiel ka Ur sy now ska czy Bieg przez Most?
W nie dzie lę 4 wrze śnia fa ni bie ga nia mo gli zmie rzyć się na dy stan sach 5 lub 10 km.

W czwartej
edy cji Bie gu prze Most
udział wzię ło 755 chęt -
nych, któ rzy dzie się cio ki lo -
me tro wą tra sę prze bie gli
uli ca mi: Od kry ta, No wo -
dwor ska, Świ der ska i most
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie.
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In we sty cje

Bę dzie my mieć no wy ba sen
�Ko niec z przy mu so wy mi wy ciecz ka mi na Bród no. Za pięć lat pierw si chęt ni sko rzy -
sta ją z no we go ba se nu, któ ry po wsta nie przy Ostródz kiej.

Pu blicz ne pły wal nie cie szą się
w War sza wie nie usta ją cą po pu lar -
no ścią. La tem za in te re so wa nie
jest tak du że, że z jed ne go to ru
ko rzy sta po kil ka osób, a wie lu
war sza wia ków od by wa pod ró że
po ca łym mie ście w po szu ki wa niu
naj mniej ob lę żo nych ba se nów.
Na wschod niej Bia ło łę ce nie ma
jesz cze żad nej pły wal ni, co zmu -
sza miesz kań ców do wy cie czek
na Bród no, do „Po lo ne za” i „Mu -
szel ki”. Że by do stać się na ba sen

przy Ła bi szyń skiej np. z Le wan -
do wa, trze ba po ko nać 3 km,
z osie dla Der by – 3,5 km, a z Mia -
stecz ka Re ga ty – aż 7,5 km.
Za pięć lat ma się to zmie nić.

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, w 2021 ro ku po wsta nie
no wy ba sen przy Ostródz kiej, na -
prze ciw ko Gim na zjum nr 164
i obok no we go ko ścio ła. Ze
wszyst kich naj więk szych osie dli
wschod niej Bia ło łę ki jest do te go
punk tu bli żej, niż do „Po lo ne za”

(np. z cen trum osie dla Der by
– 1,8 km). Trud no prze wi dzieć,
jak bę dzie wy glą dać ko mu ni ka cja
miej ska za pięć lat, ale już te raz
obok przy szłe go pla cu bu do wy
znaj du je się przy sta nek au to bu so -
wy, co zwia stu je do bry do jazd
do pły wal ni.

Ra da War sza wy za pi sa ła już
bu do wę ba se nu w pro gno zie fi -
nan so wej na naj bli ższe la ta. Bę -
dzie ona kosz to wać 14 mln zł.

(dg)

źródło: w
w

w.facebook.com
/B

ialoleckiO
srodekSportu

1500 mieszkań przy Marywilskiej
�Gi gan tycz ne osie dle w po bli żu sta cji Że rań cał ko wi cie
zmie ni tę część Bia ło łę ki. In we stor sprze da je już pierw sze
miesz ka nia.

Pa trząc dziś na Mar ce lin bar dzo
trud no wy obra zić so bie, jak bę dzie
wy glą dać za kil ka na ście lat, gdy po -
wsta nie dru ga jezd nia Ma ry wil -
skiej, Tra sa Mo stu Skło dow skiej -
-Cu rie i praw do po dob nie kil ka
osie dli. Obok re zer wy te re nu
pod tra sę szyb kie go ru chu po wsta je
już Mo je Mia sto, bu do wa ne przez
fir mę Ron son. Do ce lo wo na osie -
dlu znaj dzie się aż 1500 miesz kań,
a ta kże pa saż han dlo wy i plac miej -
ski. W pierw szej ko lej no ści po wsta -
ną 233 miesz ka nia o po wierzch -
ni 28-100 m2. Ce ny są ni skie na wet

jak na Bia ło łę kę, bo roz po czy na ją
się od 5500 zł/m2. Osie dle znaj dzie
się w od le gło ści spa ce ru od sta cji
SKM -ki, po ko nu ją cej dro gę
do cen trum War sza wy w 25 mi nut.

Mo je Mia sto to pierw sze tak
du że osie dle w re jo nie Ma ry wil -
skiej, w nie za słu że nie cie szą cej się
złą sła wą oko li cy. Do tej po ry
oko li ce li nii ko le jo wej by ły ra czej
omi ja ne przez de we lo pe rów, któ -
rzy wo le li bu do wać blo ki na słyn -
nych „po lach kar to fli” na obrze -
żach Bia ło łę ki.

(dg)

Osie dle znaj dzie się w od le gło ści spa ce ru od sta cji SKM

źródło: m
ateriały inw

estora



516 zo sta je na Świ der skiej
Wpro wa dzo na na po cząt ku lip ca

zmia na, po le ga ją ca na za wie sze -
niu 314 i skie ro wa niu 516 przez
Świ der ską, spo tka ła się z po zy tyw -
nym od bio rem. Pa sa że ro wie chwa -
lą so bie wy god ną prze siad kę
do tram wa ju na przy stan ku „Tar -
cho min”, gdzie wy star czy przejść
przez jezd nię i to ry. Wcze śniej 516

i 314 nie da wa ły mo żli wo ści wy -
god ne go przej ścia do tram wa ju:

na „Świ der skiej” od stra sza ły scho -
dy, zaś na „Me hof fe ra” – krót kie
zie lo ne przez Świa to wi da. ZTM
po sta no wił za cho wać wa ka cyj ny
układ na sta łe i już wpro wa dził do -
dat ko we kur sy dla 516. Li nia 314
już nie wró ci na Tar cho min.

211 nie co czę ściej
Po pu lar na li nia lo kal na kur su je

w szczy cie co 12 mi nut i tak już zo -

sta nie. Wró ci ły ta kże skró co ne kur -
sy, or ga ni zo wa ne w szczy cie mię dzy
Dą brów ską Wi śla ną a Ćwi kliń skiej.

152 nie co rza dziej
Łą czą ce Tar cho min, sta cję Płu dy

i Bia ło łę kę Dwor ską 152 kur su je
w szczy cie po ran nym i po po łu dnio -
wym już nie co 10, ale co 12 mi nut.
Więk sza czę sto tli wość kur sów zo -
sta ła za pla no wa na tyl ko na krót ki
okres po ran ny, w któ rym naj wię cej
osób ko rzy sta z au to bu su, do je -
żdża jąc do SKM -ki lub tram wa ju.

126 co pół go dzi ny
Au to bu sy kur su ją ce re gu lar nie

co pół go dzi ny nie ma ją szans
na du żą po pu lar ność, ale na wet ta -
kie li nie są w mie ście po trzeb ne
– ob słu gu ją ma ło po pu lar ne re la -
cje, na któ rych nie ma wie lu pa sa -
że rów. Ta ką rzad ką wi dy wa ną
na uli cach li nią -wid mem sta nie się
wła śnie 126, któ re po zo sta ła
na wa ka cyj nym roz kła dzie. Au to -

bu sy od je żdża ją za wsze co pół go -
dzi ny.

426 na śmiet nik
Bar dzo nie po pu lar na, ma ją ca

do wo zić pa sa że rów do hal tar go -
wych przy Ma ry wil skiej, li nia znik -
nę ła z ma py War sza wy. We dług
prze pro wa dzo nych przez ZTM po -
mia rów kur su ją ce co pół go dzi -
ny 126 i pry wat ny Ku piec -Bus wy -
star czą, by ob słu żyć ko mu ni ka cyj -
nie cen trum han dlo we.

„Chce my wie le po pra wić
na Zie lo nej Bia ło łę ce”

Za py ta li śmy, co ZTM za mie rza
zro bić z au to bu sa mi li nii E -8 i 101,
któ re po przed łu że niu li nii tram -
wa jo wej zo sta ną zli kwi do wa ne al -
bo po wa żnie osła bio ne.

– Au to bu sy od zy ska ne z No wo -
dwo rów po przed łu że niu li nii tram -
wa jo wej zo sta ną na Bia ło łę ce – za -
po wia da Ar tur Za jąc z ZTM.
– Układ tras i roz kła dów na Zie lo -
nej Bia ło łę ce wy ma ga ra dy kal nych
zmian, ale mu si my po cze kać z tym
na no we in we sty cje dro go we. We
wschod niej czę ści dziel ni cy są te raz
tyl ko dwa miej sca na pę tle. Mu si
ich przy być.

Ko lej ne po wa ka cyj ne ko rek ty
tras i roz kła dów ZTM za po wia da
na po czą tek paź dzier ni ka. (dg)
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Ko mu ni ka cja

Z Bia ło łę ki znik nę ły dwie li nie au to bu so we
�Po za koń cze niu wa ka cji na uli ce Bia ło łę ki wró ci ły wszyst kie za wie szo ne li nie au to bu so we, zaś te, któ rych roz kład
zo stał na dwa mie sią ce zmie nio ny, po wró ci ły do sta nu z czerw ca. ZTM sko rzy stał jed nak z oka zji, by wpro wa dzić kil -
ka zmian na sta łe. Re wo lu cji nie bę dzie, ale miesz kań cy Tar cho mi na i klien ci Ma ry wil skiej 44 zde cy do wa nie po win -
ni za pa mię tać no we tra sy.

Układ tras
i roz kła dów na Zie lo nej
Bia ło łę ce wy ma ga 
ra dy kal nych zmian -
zapowiada 
Artur Zając z ZTM.





Dwa dzie ścia dwie oso by zo sta ły
za kwa te ro wa ne w ośmiu miesz ka -
niach so cjal nych po ło żo nych
na Bia ło łę ce, Pra dze -Po łu dnie,
Pra dze Pół noc i na Wo li, a bu dy -
nek przy Skier dow skiej ro ze bra -
no.

Dom po wstał w la tach 90. ja ko
tym cza so we za ple cze dla pra cow -
ni ków bu du ją cych oczysz czal nię
Ście ków „Czaj ka”. Po sta wił go
J.W. Con struc tion na te re nie na -
le żą cym do mia sta. Gdy pra cow -
ni cy opu ści li to miej sce, obiekt
„ja ko dar ser ca” zo stał prze ka za -

ny Sto wa rzy sze niu Mo nar.
W 2001 ro ku sto wa rzy sze nie
utwo rzy ło w nim Cen trum Sa mot -
nych Ma tek z Dzieć mi. Z cza sem
wy ga sła umo wa dzie rża wy i Sto -
wa rzy sze nie Mo nar wy co fa ło się
z dzia łal no ści w tym miej scu. Mi -
mo że bu dy nek po wo li po pa dał
w ru inę, miesz kań cy na dal w nim
miesz ka li. Ży ło tam kil ka na ście
ro dzin, w tym dzie się cio ro dzie ci.

Spo łecz ność Baj ki by ła do brze
zor ga ni zo wa na i chcia ła zmia ny
swo ich wa run ków ży cia. Lo ka to -
rzy wy stą pi li o przy dzie le nie

miesz kań so cjal nych, nie ste ty
zna le zie nie lo kum dla je de na stu
ro dzin by ło du żym wy zwa niem,
więc spra wa cią gnę ła się la ta mi. 

Je sie nią ze szłe go ro ku roz wią -
za nie pro ble mu Baj ki sta ło się
jed nym z prio ry te tów dzia łań Ko -
mi sji Po li ty ki Spo łecz nej i Ochro -
ny Zdro wia. Rad ni wy stą pi li
do za rzą du dziel ni cy i władz mia -
sta z proś bą o wspar cie i roz wią -
za nie te go pro ble mu. Wy star czy ło
pół ro ku, by z po mo cą Urzę du
Mia sta War sza wy, Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej oraz urzę dów
dziel nic dla Bia ło łę ki, Pra gi -Po łu -
dnie, Pra gi Pół noc i Wo li ży cie lo -
ka to rów Baj ki cał ko wi cie się od -
mie ni ło. W ak cję włą czy ła się ta -
kże Ga le ria Pół noc na, któ ra po -
mo gła w prze pro wadz ce ro dzin
i ich do byt ku po przez sfi nan so wa -
nie trans por tu dla wszyst kich
miesz kań ców do mu. 

Ro dzi ny zo sta ły oto czo ne kom -
plek so wą opie ką. Otrzy ma ły
wspar cie, miesz ka nia ko mu nal ne,
kon tak ty do Ośrod ków Po mo cy

Spo łecz nej w dziel ni cach no we go
za miesz ka nia.

Roz ma wia łam z ostat nią ro dzi -
ną, któ ra opusz cza ła Baj kę. Za py -
ta łam kil ku na sto let nią dziew czyn -
kę – Czy je steś za do wo lo na?
– Mam tro chę ma ły po ko ik – od -
po wie dzia ła. Po chwi li jed nak
uśmiech nę ła się i do da ła: – Ale
mam wan nę. 

Wciąż mo żna po móc ko bie tom,
któ re wy szły z bez dom no ści w ra -
mach tej ak cji. Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej po trze bu je po mo cy

ar chi tek tów, któ rzy chcie li by po -
móc w za pro jek to wa niu miesz kań
a ta kże osób lub firm, któ re
chciał by je wy po sa żyć. Wszyst kich
za in te re so wa nych za pra sza my
do kon tak tu na e -ma il: se kre ta -
riat@ops bia lo le ka.waw.pl, Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej Dziel ni cy
Bia ło łę ka m.st. War sza wy, ul. Ma -
ry wil ska 44C, tel. 22 614-70-00.

Agniesz ka Bo row ska
prze wod ni czą ca Ko mi sji 

Po li ty ki Spo łecz nej i Ochro ny Zdro wia 

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!
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Ko bie tom wciąż mo żna po móc

Dom sa mot nej mat ki zbu rzo ny
�W sierp niu za koń czy ła się bli sko trzy dzie sto let nia hi sto ria Baj ki – Cen trum Sa mot -
nych Ma tek z Dzieć mi Sto wa rzy sze nia Mo nar.



Pod czas gdy miesz kań cy Tar cho -
mi na ob ser wu ją bu do wę ko lej ne go
od cin ka li nii szyb kie go tram wa ju,
a na pę tli na Der bach roz po czy na -
ją tra sę dwa eks pre so we au to bu sy,
na Bia ło łę ce wciąż są ogrom ne te -
re ny po zba wio ne ko mu ni ka cji
miej skiej. Jed ną z naj więk szych
bia łych plam na ko mu ni ka cyj nej
ma pie War sza wy jest Sza mo cin,
To ma szew i wschod nia część Bia ło -
łę ki Dwor skiej. Nie do je żdża tam
ża den au to bus, a głów na uli ca jest
w fa tal nym sta nie tech nicz nym.

– Pod czas prac ka na li za cyj nych
na od cin ku ul. Cie ślew skich po ło -
żo no no wy as falt, ale zdą żył się

już za paść – mó wi rad ny Piotr
Goz dek. – Uli ca na da je się do ka -
pi tal ne go re mon tu, po cząw szy
od bu do wy od wod nie nia, a skoń -
czyw szy na dro dze ro we ro wej
i chod ni ku. Ze bra li śmy już po -
nad 900 pod pi sów pod ape lem
o re mont, za rów no wśród miesz -
kań ców, jak i pra cow ni ków ma ją -
cych tam sie dzi by firm.

Podczas gdy dro ga cze ka na re -
mont, w oko li cy przy by wa miesz -
kań ców. Na bu do wa nym wła śnie
osie dlu Ogro dy Przy ja ciół po wsta -
nie do ce lo wo 50 sze re gow ców. No -
wi lo ka to rzy bę dą zmu sze ni do ko -
rzy sta nia z sa mo cho dów.

– Obec nie ul. Cie ślew skich nie
jest do sto so wa na do kur so wa nia
au to bu sów – mó wi Mag da le na Po -
toc ka, rzecz nicz ka Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go. – Przede wszyst -

kim przy skrzy żo wa niu z ul. Or nec -
ką znaj du je się bar dzo ostry za kręt,
na któ rym ze wzglę du na mur za -
kła du kar ne go po jaz dy nad je żdża ją -
ce z prze ciw ne go kie run ku nie są
wy star cza ją co wi docz ne. Do dat ko -
wo w wy bra nych miej scach na -
wierzch nia jest w złym sta nie.

Mi mo tych za strze żeń 31 sierp nia
ZTM zor ga ni zo wał prze jazd prób -
ny, w któ rym wzię li udział rad ni

dziel ni cy Ilo na Łąc ka, An na My -
śliń ska, Fi lip Pelc oraz rad na war -
szaw ska Alek san dra Ga jew ska.
Pod czas jaz dy prób nej dzie wię cio -
me tro wy au to bus miał na Cie ślew -
skich po wa żne pro ble my ze zmiesz -
cze niem się na skrzy żo wa niach. Do -
pie ro po prze bu do wie tej uli cy
i przed łu że niu He ma ra do Bia ło łęc -
kiej mo żli we by ło by przed łu że -
nie 152 za Ka nał Że rań ski lub uru -

cho mie nie no wej li nii, ob słu gu ją cej
Sza mo cin.

Pie nią dze na przed łu że nie He -
ma ra są już za pi sa ne w pro gno zie
fi nan so wej na naj bli ższe la ta.
O wpi sa nie do niej ta kże re mon tu
Cie ślew skich jed no myśl nie za ape lo -
wa li przed wa ka cja mi rad ni dziel ni -
cy. Te raz wszyst ko w rę kach Ra dy
War sza wy.

(dg)

� Ob szar wiel ko ści Żo li bo rza po zba wio ny ko mu ni ka cji miej skiej z głów ną uli cą bez
chod ni ków – „Sta ra Bia ło łę ka” od wie lu lat cze ka na zmia ny.
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

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

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

Zapisy i informacje

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.
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Bia ła pla ma na ma pie. Nie do je żdża tu ża den au to bus

Podczas
gdy dro ga cze ka na re -
mont, w oko li cy przy by wa
miesz kań ców. Na bu do -
wa nym wła śnie osie dlu
Ogro dy Przy ja ciół po -
wsta nie do ce lo wo 50 sze -
re gow ców. No wi lo ka to -
rzy bę dą zmu sze ni do ko -
rzy sta nia z sa mo cho dów.
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Ołów ko wa Kra ina. Jesz cze 30 wol nych miejsc
� Trwa re kru ta cja dzie ci do no we go przed szko la na Bia ło łę ce Dwor skiej. Ro -
dzi ce po nio są w nim opła ty do kład nie ta kie sa me, jak w przed szko lach pro -
wa dzo nych przez sa mo rząd.

„Ołów ko wa Kra ina” przy ul.
Ołów ko wej 7A to ko lej ne na Bia ło -
łę ce przed szko le pu blicz ne pro wa -
dzo ne przez pod miot pry wat ny. Ro -

dzi ce nie za pła cą tu tra dy cyj ne go
cze sne go – z wy jąt kiem opłat, któ re
są obo wiąz ko we w in nych pań stwo -
wych pla ców kach. Ta kie part ner -
stwo pu blicz no -pry wat ne to co raz
częst sza prak ty ka nie tyl ko w War -
sza wie – sa mo rząd, na któ rym spo -
czy wa obo wią zek za pew nie nia opie -
ki przed szkol nej, ku pu je miej sca
dla dzie ci od pod mio tów pry wat -
nych. Bu dy nek jest przy go to wa ny
do przy ję cia trzech grup. Ak tu al nie
jest jesz cze 30 wol nych miejsc. 

– Przyj mu je my dzie ci od 2,5 ro ku
ży cia. In for ma cje mo żna uzy skać

pod nu me rem te le fo nu: 507-084-652.
Sa le są du że – pra wie 70-me tro we,
sło necz ne i cie ka wie za ara nżo wa ne.
Na szym atu tem jest pięk ny, du ży
ogród – mó wi dy rek tor Jo an na Ka -
mie niec ka. – W ra mach cze sne go
pro po nu je my dwa ra zy w ty go dniu
za ję cia z ję zy ka an giel skie go, raz
w ty go dniu za ję cia z ryt mi ki oraz
za ję cia roz wi ja ją ce ta len ty dzie ci:
ko ło ta necz ne, ko ło te atral ne, za ję -

cia pla stycz no -tech nicz ne oraz
szkół kę go to wa nia.

Ile to kosz tu je?
Na li cza nie opłaty za czy na się

o go dzi nie 13.00 i wy no si 1 zł za
ka żdą roz po czę tą go dzi nę. Do te go
do cho dzi staw ka ży wie nio wa 13 zł
za czte ry po sił ki dzien nie (pod le ga
od pi so wi w razie nie obec no ści).

(red)

Przyjmujemy
dzie ci od 2,5 ro ku ży cia.
In for ma cje mo żna uzy -
skać pod nu me rem te le -
fo nu: 507-084-652 - mówi
dyrektorka.

Świetlica niepotrzebna?
Poranne zajęcia przy Głębockiej
�W no wej pla ców ce Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
przy ul. Głę boc kiej 66 trwa ją za pi sy do sek cji ar ty stycz -
nych. No wo ścią jest mo żli wość uczest nic twa w go dzi -
nach przed po łu dnio wych.

Od wrze śnia te go ro ku ro dzi ce
bia ło łęc kich uczniów ma ją wy bór,
czy po słać swo je dziec ko do szkol -
nej świe tli cy, czy na za ję cia roz wi ja -
ją ce dzie cię ce ta lent. No wa tor ską
pro po zy cją w ska li sto li cy jest or ga -
ni za cja za jęć dla dzie ci w go dzi nach
przed po łu dnio wych. 

– Dłu go ana li zo wa li śmy mo żli wo -
ści dzia łal no ści sek cji ar ty stycz nych
przy ul. Głę boc kiej 66. Du ży wkład
mia ły w tym przy pad ku kon sul ta cje
spo łecz ne, prze pro wa dzo ne
z miesz kań ca mi Zie lo nej Bia ło łę ki.
Wnio sek z te go pły nął je den – or ga -
ni zu je my za ję cia ar ty stycz ne dla

dzie ci ta kże w go dzi nach przed po -
łu dnio wych – mó wi Ka ro li na Adelt
– Pa proc ka, dy rek tor Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Kul tu ry. 

Dla dzie ci uczęsz cza ją cych do SP
nr 356 to du że udo god nie nie. Bez
ko niecz no ści wyj ścia ze szko ły mo gą
pójść na za ję cia w BOK -u wprost
z te re nu szko ły, nie opusz cza jąc pla -
ców ki. Oczy wi ście w za ję ciach mo -
gą brać udział ta kże dzie ci i mło -
dzież z te re nu ca łej Bia ło łę ki.
Wszel kie in for ma cje do ty czą ce
ofer ty za jęć mo żna uzy skać pod nr
tel. 22/ 614 66 56.

(bok)
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Fil my bez re klam

Ki no na BOK -u we wrze śniu
�Kil ka bar dzo cie ka wych po zy cji znaj dzie my we wrze -
śnio wym re per tu arze ki na dzia ła ją ce go przy Bia ło łęc -
kim Ośrod ku Kul tu ry. Ki na na BOK -u, nie emi tu ją ce go
przed fil ma mi re klam.

Jed ną z pro po zy cji Ki na na BOK -
-u są fil mo we po ran ki dla dzie ci.
Naj bli ższy 18 wrze śnia o go dzi -
nie 11:00 za pro po nu je pro jek cje fil -
mu pt.”Gwiaz da Ko per ni ka”. 

Mi ko łaj Ko per nik, syn to ruń skie -
go kup ca, jest by strym i cie ka wym
świa ta dziec kiem. Gdy ma dzie sięć
lat, ni der landz ki astro log Paul van
de Vol der prze po wia da mu wiel ką
przy szłość, czym roz wi ja w chłop cu
za in te re so wa nie gwiaz da mi. Paul
van de Vol der po now nie po ja wia
się w ży ciu Mi ko ła ja, gdy ten jest już
stu den tem Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w Kra ko wie. Po mię dzy
astro lo giem szar la ta nem a Woj cie -
chem z Bru dze wa i in ny mi pro fe so -

ra mi uni wer sy te tu roz po czy na się
wal ka o du szę stu den ta. Astro lo gia
wal czy z astro no mią. Z wąt pli wo ści
i py tań, któ re tar ga ją Mi ko ła jem,
ro dzi się od kry cie, któ re zmie ni
świat. Ob raz bar dzo po ucza ją cy
i zmu sza ją cy mło dych od bior ców
do re flek sji.

Oprócz fil mo wych po ran ków Ki -
no na BOK -u w tym mie sią cu wy -
świe tli fil my: „Aż do pie kła”, „No -
we przy go dy Al la dy na”, „Ko smicz -
na jaz da Hau Hau Ma my pro -
blem”, „Słu gi Bo że” oraz „Kró le -
stwo”. Go dzi ny pro jek cji (ta kże
do po łu dnia) na stro nie ki na:
www.bok.waw.pl.

(bok)

Kon cer tem Sta ni sła wa Soy ki
i Tria Woj cie cha Ka ro la ka Bia ło -
łęc ki Ośro dek Kul tu ry za in au gu -
ru je no wy se zon ar ty stycz -
ny 2016/2017. Dla me lo ma nów
bę dzie to praw dzi wa uczta. 

– Wy bór ar ty stów był nie przy -
pad ko wy – mó wi Ka ro li na Adelt
– Pa proc ka dy rek tor BOK. Sta ni -
sław Soy ka to wy jąt ko wy śpie wak,
in stru men ta li sta, kom po zy tor
– już od lat na le ży do gro na naj -
wy bit niej szych ar ty stów pol skiej
sce ny mu zycz nej. Kom po nu je
i śpie wa pie śni o mi ło ści i o jej
bra ku, pie śni o tę sk no cie i speł -
nie niu, ale nie ucie ka przed wiel -
ki mi pro ble ma mi współ cze sno ści.
W do rob ku Sta ni sła wa Soy ki znaj -
du je się po nad 30 al bu mów, z któ -
rych kil ka osią gnę ło mul ti pla ty no -
we na kła dy. Z ko lei Woj ciech Ka -
ro lak to wir tu oz or ga nów Ham -
mon da, wy bit ny pia ni sta, kom po -
zy tor, ara nżer, któ ry grał u bo ku
Krzysz to fa Ko me dy, An drze ja
Trza skow skie go i Ja na Pta szy na
Wró blew skie go. Sta ni sła wo wi
Soy ce i Woj cie cho wi Ka ro la ko wi

na sce nie to wa rzy szyć bę dzie per -
ku si sta Arek Sko lik.

Pod czas kon cer tu, w ra mach
pro jek tu „Wy cho dzę z ro dzi ca -
mi”, BOK za pew ni opie kę
nad dzieć mi w wie ku od 3 do 8 lat.
Wy ma ga na jest wcze śniej sza re je -
stra cja se kre ta riat@bok.waw.pl

lub te le fo nicz nie: 22/ 614 66 56.
In au gu ra cja se zo nu ar ty stycz ne go
BOK – Kon cert Soy ka & Ka ro lak
Trio – 17 wrze śnia go dzi na 19:00
BOK ul. Vin cen ta van Go gha 1.

Bi le ty: 90 zł par ter 70 zł bal kon.

(bok)

Sta ni sław Soy ka na Bia ło łę ce
�W so bo tę 17 wrze śnia Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry, roz po czy na ko lej ny se zon dzia łal no ści
ar ty stycz nej. Bę dzie szcze gól ny i wy jąt ko wy, bo wiem ju bi le uszo wy, to już 20. se zon.
Na sce nie po ja wią się Sta ni sław Soy ka i Woj ciech Ka ro lak – le gen dy pol skiej mu zy ki.

W tym dniu odbędą się:
- piknik rodzinny dla społeczności FCBEV: rodziców, rodzeństwa i

dziadków wraz z rozgrywkami Ligi Wewnętrznej
- projekt społeczny skierowany dla wychowanków z domu dziecka
- zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych w godzinach 17.00-

19.00: m.in. treningi z trenerami FC Barcelona Escola Varsovia,
konkursy z nagrodami, quizy sportowe

- darmowe konsultacje z fizjoterapeutami i dietetykami
Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym wydarzeniu i

spędzenia czasu w naszym Centrum Piłkarskim. 

Dokładny harmonogram imprezy dostępny jest 
na stronie www.fcbescola.pl

Świętuj z nami 
5. urodziny szkoły piłkarskiej
FCB Escola Varsovia
�Zapraszamy do udziału w Festiwalu sportu z okazji
5-lecia szkoły piłkarskiej FC Barcelona Escola
Varsovia, Który odbędzie się 10.09.2016 w Centrum
Piłkarskim przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
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– Czy je sień nie jest głów nie
okre sem zbio rów?

– Jak naj bar dziej, ale ta kże
naj lep szą po rą na sa dze nie i roz -
mna ża nie ro ślin. Do te go do cho -
dzą ko niecz ne za bie gi pie lę gna -
cyj ne i po rząd ko we – trze ba dzia -
łać spraw nie, by za po biec cho ro -
bom grzy bi czym ro ślin i odży wić
gle bę.

– Nie le piej no we ro śli ny po sa -
dzić wio sną, na no wy se zon?

– To wła śnie wrze sień jest naj -
lep szym cza sem, aby za dbać
o wy gląd na sze go ogro du na wio -
snę! Te raz sa dzi my ro śli ny ce bu -
lo we, zi mu ją ce w grun cie, sa dzi -
my i prze sa dza my drze wa i krze -
wy. To do sko na ła po ra na za kła -
da nie i uzu peł nie nie traw ni ka
– wil goć i cie pło po zwo lą mu się
ład nie za ko rze nić. Nie za po mi -
naj my o roz mna ża niu ro ślin: roz -

mna ża my przez po dział i sa dzi my
na no wo wie le by lin – przede
wszyst kim te, któ re kwi tły wio sną
i la tem oraz tra wy ozdob ne.

– Czy je sie nią sto su je my
w ogro dzie ja kie kol wiek na wo zy?

– Tyl ko wy bra ne, gdyż nie któ re
przed łu ża ją okres we ge ta cji
drzew i krze wów – pę dy nie zdą -
żą przed zi mą zdrew nieć i pod -
czas mro zów prze mar z ną. Przede
wszyst kim na le ży do kład nie wy -
gra bić opa dłe li ście, chwa sty,
zgni łe owo ce – i zli kwi do wać, bo -
wiem w tych po zo sta ło ściach mo -
gą zi mo wać szkod ni ki lub za rod -
ni ki grzy bów.

– Czy wła ści cie le ogro dów mo -
gą to zro bić sa mo dziel nie?

– Pie lę gna cję – jak naj bar dziej.
Za le cam jed nak ogrom ną roz wa -
gę w ko rzy sta niu z na wo zów
i opry sków.

Wie le osób oba wia się współ -
pra cy z ar chi tek tem kra jo bra zu,
z oba wy przed kosz ta mi. Nie po -
trzeb nie. Pro fe sjo nal na eki pa
jest gwa ran cją sta ran nej pie lę -
gna cji oraz od po wied nie go do bo -
ru ro ślin do gle by i na sło necz nie -
nia.

Raz po sa dzo ne ro śli ny bę dą
kwi tły la ta mi, a za pro jek to wa ne
ele men ty ma łej ar chi tek tu ry
– ław ki, stud nie, oczka wod ne,
rzeź by ogro do we, al ta ny, ście żki,
pla ce za baw, kom po stow ni ki itd.
spra wią, iż ogród bar dzo dłu go
bę dzie wy glą dał ele ganc ko i es te -
tycz nie.

Nareszcie wrzesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników. O zabiegach pielęgnacyjnych, które należy
wykonać właśnie w tym miesiącu, rozmawiamy z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu.

Naj wa żniej sze in for ma cje:

1. Wy dłu że nie go dzin otwar cia
obiek tu. 
Pły wal nia bę dzie czyn na 7 dni
w ty go dniu, w go dzi nach od 6.15
do 22.00. 

2. Zwięk sze nie do stęp no ści pły wal -
ni dla klien tów in dy wi du al nych.
Od po nie dział ku do piąt ku, w go -
dzi nach od 17.00 do 22.00,
a w week en dy (so bo ta i nie dzie -
la), w go dzi nach od 6.15 do 22.00,
do stęp ne bę dą mi ni mum dwa to -
ry dla klien tów in dy wi du al nych.

3. Zmia ny w or ga ni za cji za jęć
z na uki pły wa nia:
– więk sza licz ba grup szko le nio -
wych, 
– trzy po zio my za awan so wa nia
dla dzie ci w wie ku szkol nym,
– na uka pły wa nia dla dzie ci
w wie ku przed szkol nym wraz
z opie ku nem,
– na uka pły wa nia dla do ro słych. 

Wię cej in for ma cji oraz szcze gó ło -
wy har mo no gram pod ad re sem:
www.bos.waw.pl lub 
www.fa ce bo ok.com/Bia lo lec kiO -
sro dek Spor tu/

Więcej czasu dla mieszkańców na pływalni BOS
�Od 1 wrze śnia 2016 r. zmie nia się gra fik obo wią zu ją cy na pły wal ni Bia ło łęc kie go Ośrod ka Spor tu przy ul.
Świa to wi da 56 w War sza wie. Pod czas prze rwy wa ka cyj nej od no wa uło ży li śmy har mo no gram ko rzy sta nia
z obiek tu, tak aby wię cej miesz kań ców mo gło sko rzy stać z pły wal ni. 

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja ogrodów

607-617-744

reklama w „Echu”



Nauka języka angielskiego dla starszej
młodzieży i dorosłych z magistrem
filologii angielskiej. Język ogólny

i biznesowy na wszystkich poziomach
zaawansowania. Przygotowanie do

matury, egzaminów Cambridge, TOEFL
i innych. Lokalizacja:

Światowida/Stefanika. Tel. 694-633-689

·Udzielę korepetycji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. Cena 40 zł/godz. Tel. 797-954-208

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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

3-POKOJOWE SPRZEDAM

Do sprzedania 3 pok (68,55 m2)
mieszkanie pokazowe od dewelopera

z ogródkiem, ciche, jasne, umeblowane,
wyposażone gotowe do wprowadzenia.
Cena 480.000 zł. Możliwość dokupienia

miejsca postojowego w garażu
podziemnym za 20.000 zł. Tel.

664-030-725

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Nowe mieszkanie na warszawskim Tarchominie
gotowe do wynajęcia z końcem roku. Słoneczne,
funkcjonalne, nowoczesne z trzema osobnymi
sypialniami, częścią dzienną i dwiema łazienkami.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu
664-030-725

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

NAUKA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. Tel.
510-490-071

·ANGIELSKI korepetycje matura konwersacje,
dojazd do ucznia www.angielskibialoleka.pl

OGŁOSZENIA DROBNE DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno
kominkowe i opałowe, świeże i sezonowane,
zapewniamy transport i dogodne godziny dostaw,
kontakt 606-852-706

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Dachy i Elewacje. Sprzedaż i montaż pokryć
dachowych, rynien, podbitek. Wykonywanie
obróbek blacharskich i parapetów na zamówienie.
Płotki p/śniegowe. Docieplenia dachów oraz ścian
budynków. Tynki akrylowe, silikonowe, styropian,
wełna wykonawstwo. Bezpłatne obmiary oraz
wyceny. Punkt sprzedaży Warszawa ul. Białołęcka
166a, tel. 535-129-756 lub 535-920-035

Elektryk 506-506-006

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee

ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,
tteell..  551166--116655--444499  

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Zatrudnimy pracowników do ochrony,
możliwość wyboru obiektu i lokalizacji. Tel.
786-857-912

SZUKAM PRACY
·M-39 jako prac. magazynowo-tech. tel.
501-867-863

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

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

Część na szych słu cha czy to oso -
by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

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

go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

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

cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

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

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99






