
Sprawdziliśmy na własnej skórze.
Hałas rzeczywiście jest dojmujący,
a samoloty latają często, zwłaszcza
przy dobrej pogodzie. Jak mówią
mieszkańcy: od rana do późnego
wieczora od kwietnia do listopada.
– Nie da się spać przy otwartych
oknach, zrelaksować się po pracy,

a żeby spędzić spokojny weekend
z rodziną w ogródku, trzeba by za-
inwestować w zatyczki do uszu
– skarży się pan Ryszard, który ma
domek z ogródkiem na pograniczu
Żoliborza i Bemowa.

Najgorsze jego zdaniem są week-
endy, bo wtedy w Babicach odbywa

się najwięcej lotów w ramach kur-
sów pilotażu. Takie kursy na babic-
kim lotnisku prowadzi kilkanaście
ośrodków, a każdy z nich ma
od jednej do kilku maszyn, których
stan techniczny pozostawia często
sporo do życzenia. W dodatku sa-
moloty szkolne muszą latać dosyć
nisko, bo w pobliżu Okęcia nie mo-
żna osiągać pułapu wyższego
niż 450 m, a najczęściej latają jesz-
cze niżej. A wiadomo, że im niżej,
tym głośniej.

Aktywność lotniska coraz
większa

Najgorzej jest w obrębie tzw.
kręgu nadlotniskowego. Ten krąg
wyznaczony został w celu wyzna-
czenia trasy przelotu samolotów
przed lądowaniem i po starcie
z lotniska Babice. Problem w tym,
że po tym kręgu często latają in-
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Uciszyć lotnisko
� Na hałas generowany przez samoloty startujące i lądujące na lotnisku Babice
mieszkańcy Bielan, Żoliborza i Bemowa skarżą się już od długiego czasu. Protestują,
piszą skargi, apelują. Póki co ich problemy nie zostały rozwiązane.
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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

struk to rzy z ucznia mi, by ci spę dzi li
w po wie trzu wy ma ga ną licz bę go -
dzin. Tra sa krę gu od po łu dnia wy ty -
czo na jest wzdłuż Tra sy AK,
od wscho du wzdłuż le we go brze gu
Wi sły, od pół no cy nad Hu tą Mit tal
i Ra dio wem, od za cho du nad tra sa
wie dzie nad osie dla mi Be mo wo,
Bo er ne ro wo, Cho mi czów ka, Pia -
ski, Sa dy Żo li bor skie, Ma ry mont
Po tok, Ru da, Mło ci ny, Pla ców ka,
Ra dio wo. I w tych wła śnie re jo nach
ha łas jest naj więk szy. I co gor sza
sta le ro śnie, bo ak tyw ność lot ni ska
jest z ro ku na rok więk sza. Rocz nie
Ba bi ce re je stru ją we dle ró żnych
da nych od 35 do 65 tys. ope ra cji,
z któ rych 90% to lo ty cy wil ne.

Czy normy zostały
przekroczone?

Pro blem za czął się w 2005 ro ku.
Do te go cza su lot ni sko słu ży ło nie -
mal wy łącz nie woj sku i po li cji, więc
ruch był nie wiel ki. Ale gdy Ba bi ce
zo sta ły do pusz czo ne do ob słu gi lot -

nic twa cy wil ne go, za czę ły się pro -
ble my z ha ła sem. Z lot ni ska Ba bi ce
za czę ły ko rzy stać pry wat ne ośrod ki
szko le nia i Ae ro klub War szaw ski.
Ruch ko mer cyj ny wciąż się zwięk -
szał, a po ziom ha ła su w ob sza rze
krę gu nad lot ni sko we go prze kro czył
obo wią zu ją ce nor my – 60 dB dla
za bu do wy miesz ka nio wej i 55 dB
dla za bu do wy zwią za nej z po by tem
dzie ci i mło dzie ży. Mo ni to ro wać
ha łas mu si lot ni sko Ba bi ce. Ale we -
dług ak ty wi stów sku pio nych wo kół
sto wa rzy sze nia „Ci che nie bo
nad War sza wą” wy ni ki po mia rów
osią ga nych me to dą sy mu la cji kom -
pu te ro wej są za ni żo ne, a ma pa aku -
stycz na mia sta spo rzą dzo na na ich
pod sta wie nie od po wia da rze czy wi -
sto ści. Ich wła sne po mia ry z mi kro -
fo nów usta wio nych w ob sza rze krę -
gu nad lot ni sko we go wska zu ją, że
ha łas ge ne ro wa ny przez sa mo lo ty
czę sto prze kra cza 80, a nie rzad ko
i 100 de cy be li.

Mo żna wy grać z ha ła sem?
Py ta ne o sta no wi sko Cen trum

Usług Lot ni czych lot ni ska od po -

wia da, że wszyst kie lo ty od by wa -
ją się zgod nie z prze pi sa mi
i pro ce du ra mi i za po wia da ka ra -
nie tych, któ rzy la ta ją po za wy -
zna czo ną tra są i na nie wła ści wej
wy so ko ści. Miesz kań com obiet -
ni ce nie wy star czą. „Ci che nie bo
nad War sza wą” wy sy ła pe ty cje
do mi ni sterstw i urzę dów, do -
ma ga jąc się li kwi da cji bądź
ogra ni cze nia lo tów z lot ni ska
Ba bi ce. Na po cząt ku wrze śnia
w sej mie ru szy ły pra ce nad zło -
żo ną przez sto wa rzy sze nie pe ty -
cją o roz sze rze nie za ka zu lo tów
nad aglo me ra cja mi o lo ty szkol -
ne i tre nin go we. Miesz kań cy du -
że na dzie je po kła da li w mo żli -
wo ści prze nie sie nia czę ści lo tów
ko mer cyj nych na lot ni sko woj -
sko we w Zie lon ce. Za wie dli się,
ale się nie pod da ją. Wie rzą, że
z ha ła sem wy gra ją. Pro blem do -
ty czy mo że i sto sun ko wo nie -
wiel kiej gru py, ale w koń cu co
oni win ni, że ma ją nie szczę ście
miesz kać w krę gu nad lot ni sko -
wym?

(wk)
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Nad miar zna ków dro go wych nie
tyl ko utrud nia kie row com zo rien to -
wa nie się w obo wią zu ją cych w da -
nym miej scu prze pi sach, ale też po -
tra fi oszpe cić ład ną uli cę al bo skwer.

– W week end wy bra łem się
po dłu ższej prze rwie na spa cer
po Bo er ne ro wie, gdzie ze zdu mie -
niem za uwa ży łem zna ki dro go we,
usta wio ne obok po mni ka Igna ce -
go Bo er ne ra – pi sze nasz czy tel -
nik. – Je den z „za ka zów wjaz du”
stoi metr od po mni ka i jest więk -
szy od gło wy Bo er ne ra, któ ry wy -
glą da te raz jak dzia dek par kin go -
wy. Do brze, że nie za mon to wa li
mu te go zna ku na czo le.

Oprócz po pier sia na wy bru ko -
wa nej wy sep ce zna la zła się prze -
strzeń na dwa zna ki z za ka zem
wjaz du, od bla sko wy słu pek i słup
z na zwą skwe ru, przez co miej sce

rze czy wi ście ko ja rzy się z par kin -
giem. Nie by ło tak osiem lat te -
mu, kie dy od sło nię to po mnik
i urzą dzo no skwer Bo er ne ra. Lo -
ka li za cja na wy sep ce po środ ku
skrzy żo wa nia mo że nie by ła zbyt
szczę śli wa, ale miej sce to wy glą -
da ło bar dzo es te tycz nie. Te raz
jest źle, ale po cie sza my się my ślą,
że za wsze mo że być go rzej. Po -
mnik mógł by być prze cież oto czo -
ny be to no wą za po rą, bia ło -czer -
wo ny mi słup ka mi (pa trio tycz nie!)
al bo ekra na mi aku stycz ny mi.

Igna cy Bo er ner (1875–1933)
był mi ni strem poczt i te le gra fów
i puł kow ni kiem Woj ska Pol skie -
go, któ ry za pi sał się w hi sto rii
War sza wy ja ko ini cja tor bu do wy
Osie dla Łącz no ści, dziś zna ne go
ja ko Bo er ne ro wo.

(dg)

Od Czytelników

Aburd na Boernerowie
� Dzięki pomysłowości urzędników znak z zakazem
wjazdu sprawia wrażenie ważniejszego od popiersia
założyciela Boernerowa.
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Gdy by Trans atlan tyc ka Cen tra -
la Ra dio te le gra ficz na prze trwa ła
do na szych cza sów, by ła by jed -
nym z naj cen niej szych za byt ków
nie tyl ko w War sza wie, ale w ca łej
Pol sce. Bar dzo po dob na in sta la -
cja, znaj du ją ca się w Gri me ton
w po łu dnio wej Szwe cji, zo sta ła
w 2004 ro ku wpi sa na na Li stę
Świa to we go Dzie dzic twa UNE -
SCO, ja ko za by tek tej sa mej ran -
gi, co Sta re Mia sto w Kra ko wie
czy za mek krzy żac ki w Mal bor ku.

Tuż po od zy ska niu przez Pol skę
nie pod le gło ści Mi ni ster stwo Poczt
i Te le gra fów za pla no wa ło bu do wę
czte rech du żych ra dio sta cji, uła -
twia ją cej ko mu ni ka cję na roz le -
głym te ry to rium mło de go pań stwa.
W Kra ko wie, Po zna niu i Gru dzią -
dzu mia ły sta nąć sta cje o za się gu
kon ty nen tal nym, zaś w War sza wie
– po tę żna in sta la cja, umo żli wia ją ca
kon takt z ca łym świa tem i ma ją ca
du że zna cze nie pro pa gan do we.
Za naj lep szą lo ka li za cję dla niej
uzna no sta ry po li gon obok for tu
Ba bi ce, póź niej prze mia no wa ne go
na fort Ra dio wo. Sa me na daj ni ki,
zbu do wa ne dzię ki spro wa dzo nej
ze Sta nów Zjed no czo nych tech no -
lo gii, kosz to wa ły w prze li cze niu 41
mln dzi siej szych do la rów.

– Za sad ni czą czę ścią za mon to -
wa nej pod czas bu do wy apa ra tu ry
nadaw czej Trans atlan tyc kiej Sta -
cji Ra dio na daw czej by ły no wo -
cze sne, jak na owe cza sy, ge ne ra -
to ry ma szy no we Ale xan der so na
o mo cy 200 kW ka żdy, za si la -

ne 500-ki lo wa to wym sil ni kiem
Die sla – pi sze Bar tło miej Klę czar
w ar ty ku le „Hi sto ria Ra dio sta cji
Ba bi ce”. – Wiel kim atu tem tych
ge ne ra to rów by ła sta bil ność pra cy
za pew nia ją ca cią głość łącz no ści
i jej ol brzy mi za sięg. Sy gnał nada -
wa no za po mo cą al fa be tu Mor -

se'a. Apa ra tu ra nadaw cza ra dio -
sta cji za pew nia ła ca ło do bo wą ko -
mu ni ka cję z USA i mo żli wość
nada wa nia do trzy dzie stu słów
na mi nu tę w okre sie let nim
i do sześć dzie się ciu w zi mo wym.

Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym
ele men tem in sta la cji by ło dzie -
sięć 127-me tro wych masz tów,
na bu do wę któ rych zu ży to 1770 t
sta li. Ra dio sta cja zo sta ła uru cho -
mio na 7 lip ca 1923 ro ku, zaś re gu -
lar ne dzia ła nie roz po czę ła w li sto -
pa dzie. Przez ko lej ne la ta in sta la -
cja by ła roz bu do wy wa na: w 1926
ro ku pod łą czo no ją do elek trow ni
w Prusz ko wie, zaś w 1938 usta wio -
no dwa no we masz ty. Osta tecz nie
ogrom na ra dio sta cja zaj mo wa ła
dłu gi na 4 km i sze ro ki
na 500–1200 m pas w Le sie Be -
mow skim oraz znacz nie mniej szy
te ren w Gro dzi sku Ma zo wiec kim,
gdzie dzia ła ła sta cja od bior cza.
W la tach 20. i 30. Trans atlan tyc ka
Sta cja Ra dio na daw cza po wa żnie
oży wi ła za chod ni skraj War sza wy.
W po bli żu na daj ni ka zlo ka li zo wa -
no Osie dle Łącz no ści (dzi siej sze
Bo er ne ro wo), do któ re go do pro -
wa dzo no na wet li nię tram wa jo wą.

We wrze śniu 1939 ro ku na te re -
nie ra dio sta cji sta cjo no wa ło woj -

sko, bro nią ce War sza wy przed in -
wa zją z za cho du. Zdo by tą in sta la -
cją szyb ko za in te re so wa li się
Niem cy, pod czas oku pa cji wy ko -
rzy stu ją cy ją do łą cze nia się z za -
ło ga mi U -Bo otów. 16 stycz -
nia 1945 ro ku, na dzień przed de -
san tem Ar mii Czer wo nej na le wy
brzeg Wi sły, nie miec cy żoł nie rze
wy sa dzi li ra dio sta cję w po wie trze,
by nie wpa dła w rę ce wro ga. Nie
ma wąt pli wo ści, że gdy by prze -
trwa ła, ko rzy sta ło by z niej Lu do -
we Woj sko Pol skie, a na stęp nie
zo sta ła by wpi sa na na li stę UNE -
SCO ra zem ze swo ją szwedz ką
od po wied nicz ką i sta ła się atrak -
cją tu ry stycz ną.

Dziś w Le sie Be mow skim bez
pro ble mu mo żna zna leźć be to no -
we stra żni ce z na pi sa mi „Czu waj”
nad wej ścia mi, a mię dzy drze wa -
mi do strzec fun da men ty nie któ -
rych pod pór masz tów oraz in ne
po zo sta ło ści ol brzy miej in sta la cji,

od cza su woj ny po zo sta wio ne bez
ja kiej kol wiek opie ki. W tym mie -
sią cu ma zo wiec ka kon ser wa tor ka
Bar ba ra Je zier ska wsz czę ła po stę -
po wa nie w spra wie wpi su po zo -
sta ło ści ra dio sta cji do re je stru za -
byt ków, co da je na dzie ję na ich
za cho wa nie.

– Miej sca znaj du ją ce się w la -
sach da się upa mięt nić oraz wy -
eks po no wać jak Wil czy Sza niec
– uwa ża Ja ro sław Chra pek, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Park Kul tu ro -
wy Trans atlan tyc ka Ra dio te le gra -
ficz na Cen tra la Nadaw cza.
– Wpis do re je stru za byt ków
ozna cza de fac to zwięk sze nie
atrak cyj no ści tu ry stycz nej mi kro -
re gio nu, co bę dzie się prze kła da -
ło na do cho dy oko licz nych przed -
się biorstw, ta kich jak skle py, ho -
te le czy re stau ra cja. Dla sa me go
za byt ku jest to bar dzo wa żna
spra wa, po nie waż środ ki fi nan so -
we w ra mach wie lu pro jek tów, za -
rów no unij nych jak i mi ni ste rial -
nych, mo żna po zy ski wać tyl ko
i wy łącz nie na za byt ki wpi sa ne
do re je stru (ście żka edu ka cyj na,
re no wa cja, wir tu al ne mu zeum).
Wpis do re je stru otwo rzy dro gę
do dal szych dzia łań. Te raz nikt
nie trak tu je tych po zo sta ło ści jak
za byt ku.

Do mi nik Ga dom ski

To była najsilniejsza radiostacja świata

Ruiny będą zabytkiem
� Najstarsi mieszkańcy Bemowa wciąż pamiętają 127-metrowe maszty, do 1945 roku
górujące nad lasem jak wieżowce.
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Dziś w Lesie
Bemowskim bez
problemu można znaleźć
betonowe strażnice
z napisami „Czuwaj”
nad wejściami, a między
drzewami dostrzec
fundamenty niektórych
podpór masztów oraz
inne pozostałości
olbrzymiej instalacji,
od czasu wojny
pozostawione bez
jakiejkolwiek opieki.



Le żą cy na ubo czu, po mię dzy to -
ra mi ko le jo wy mi a Tra są Obroń -
ców Grod na Ma ry nin jest omi ja -
nym przez wszyst kie in we sty cje re -
jo nem Be mo wa, któ re go głów na
uli ca – rów nież no szą ca na zwę Ma -
ry nin – jest bi tą dro gą, okre so wo
zmie nia ją cą się w wiel ką ka łu żę.
Na do miar złe go w ma ju za mknię -
te zo sta ło je dy ne po łą cze nie z Gór -
ca mi, któ rym był prze jazd przez to -
ry ko le jo we, znaj du ją cy się
na przed łu że niu Za bo row skiej. Po -
nie waż po wstał on z na ru sze niem
pra wa i nie speł niał żad nych wy -
mo gów bez pie czeń stwa, war szaw -
ski in spek tor nad zo ru bu dow la ne -
go nie miał in ne go wyj ścia, jak tyl -
ko za mknię cie dro gi. Pie si i ro we -
rzy ści oczy wi ście na dal ko rzy sta ją
z dzi kie go prze jaz du, ale nie jest to
ani wy god ne, ani bez piecz ne.

W mo men cie za mknię cia po łą -
cze nia z Gór ca mi w pro gno zie fi -
nan so wej War sza wy znaj do wa ło
się 2,8 mln zł na prze bu do wę
ukła du dro go we go na Ma ry ni nie
i bu do wę no we go prze jaz du.
W czerw cu pla ny te się zmie ni ły.

– Pla no wa na przez ostat nich
dzie sięć lat bu do wa cią gu ko mu -
ni ka cyj ne go Ba bi moj ska -Stroń ska
do wlo tów w ron do przy ul. Ma ry -
nin zo sta ła usu nię ta z pla nów in -
we sty cyj nych War sza wy z wie lu

po wo dów, m.in. re la cji po mię dzy
kosz ta mi a efek tyw no ścią – mó wi
be mow ska rad na Han na Gło wac -
ka. – Za mknię cie przez nad zór
bu dow la ny „nie le gal ne go” prze -
jaz du przy Za bo row skiej ta kże
by ło jed nym z po wo dów we ry fi ka -
cji za mie rzeń in we sty cyj nych dla
te go ob sza ru.

W za mian Ra da War sza wy zde cy -
do wa ła o przy zna niu pie nię dzy
na in ną in we sty cję. Za mknię ty
w ma ju prze jazd przez to ry zo sta nie
zbu do wa ny od no wa, ra zem z przej -
ściem dla pie szych. Za bo row ska zo -
sta nie przed łu żo na i po łą czo na z ul.
Ma ry nin w ta ki spo sób, że po wsta -
nie no wa dro ga pu blicz na, ota cza ją -
ca za bu do wa nia Ma ry ni na
od wscho du. Z ko lei w miej scu bi tej
dro gi pro wa dzą cej z ma ry niń skich
blo ków do przy stan ku tram wa jo we -
go zbu do wa ny zo sta nie ciąg pie szo -
-jezd ny. Jed no cze śnie po wsta nie
oświe tle nie i od wod nie nie.

– Po ro zu mie nie z Miej skim
Przed się bior stwem Wo do cią gów
i Ka na li za cji jest już pa ra fo wa ne
– mó wi wi ce bur mistrz Sta ni sław
Pa weł czyk. – Za mie rza my prze -
pro wa dzić pra ce pro jek to we i bu -
dow la ne w la tach 2017–2018, tak
by za dwa la ta miesz kań cy Ma ry -
ni na ko rzy sta li już z no wej dro gi.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

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.

Zor ga ni zo wa no wie le atrak cji,
ta kich jak wy sta wy za byt ko wych
tram wa jów i au to bu sów, zwie dza -
nie sta cji tech nicz no -po sto jo wych
me tra na Ka ba tach oraz PKP
na Gro cho wie, ta kże im pre zy dla
dzie ci, a po go da do pi sa ła. Mnie
jed nak zi ry to wał emi to wa ny w au -
to bu so wej te le wi zji fil mik re kla -
mo wy Dni Trans por tu Pu blicz ne -
go. W fil mi ku na przy sta nek pod -
je żdża sa mo chód, je go kie row ca
pro po nu je pod wóz kę jed nej ze
sto ją cych na przy stan ku osób,
któ ra od po wia da mniej wię cej
tak: „Dzię ku ję, ale wła śnie pod je -
żdża mój au to bus 122!”

Je że li przyj mie my, że ce lem
Dni Trans por tu Pu blicz ne go nie
jest re kla ma spół ek miej skich
pod na zwą „Tram wa je War szaw -
skie” czy MZA, lecz pro mo cja
trans por tu zbio ro we go w za kor -
ko wa nym mie ście, to fil mik ten
jest zwy czaj nym strza łem w sto pę.

Pod wo że nie osób do je żdża ją -
cych do pra cy i szko ły przez kie -
row ców nie wy peł nio nych sa mo -
cho dów oso bo wych, za zwy czaj od -
płat ne, czy li tak zwa ny car -po -
oling, jest na świe cie co raz po -
wszech niej szym spo so bem na roz -

ła do wy wa nie kor ków miej skich,
kla sy fi ko wa nym na wet ja ko ro dzaj
trans por tu zbio ro we go. Za in te re -
so wa ni uczest ni cy car -po olin gu

naj czę ściej kon tak tu ją się po przez
por ta le in ter ne to we lub, jak na fil -
mi ku, spon ta nicz nie. Co raz chęt -
niej w je go or ga ni za cję włą cza ją
się pra co daw cy, przy go to wu jąc
sto sow ne ta bli ce ogło szeń. Ta kże
oni ma ją z te go ko rzy ści: car -po -
oling ob ni ża kosz ty fir mo wych

par kin gów, za cie śnia wię zi mię dzy
pra cow ni ka mi oraz ocie pla wi ze -
ru nek fir my pro mu jąc spo łecz ną
od po wie dzial ność biz ne su. Dla
mia sta i dla pa sa że rów ko rzy ści są
oczy wi ście jesz cze więk sze: od cią -
że nie ko mu ni ka cji ko mu nal nej,
re duk cja za nie czysz czeń, ra cjo na -
li za cja prze jaz dów skut ku ją ca fi -
nal nie zmniej sze niem kosz tów
sys te mu trans por to we go mia sta
trak to wa ne go ja ko ca łość,
a w wie lu przy pad kach znacz ne
skró ce nie cza su prze jaz du.

War szaw ska Wspól no ta Sa mo -
rzą do wa nie gdyś pro po no wa ła, by
ulicz ne bus -pa sy by ły do stęp ne dla
pry wat nych sa mo cho dów oso bo -
wych wio zą cych co naj mniej tro je
pa sa że rów. Uwa ża li śmy to za bez -
kosz to wą for mę pro mo cji pry wat -
ne go car -po olin gu. Pro po zy cja
w kam pa nii wy bor czej prze szła bez
echa, nie znaj du jąc ta kże zro zu mie -
nia wśród urzęd ni ków miej skich.
Być mo że je den z tych urzęd ni ków
za mó wił wła śnie fil mik, w któ rym
car -po oling prze ciw sta wia ny jest
miej skie mu au to bu so wi 122.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Samochód osobowy kontra autobus
� Częstokroć chwalę akcje społeczne ratusza, tym razem jednak jestem zmuszony
zaprotestować. 17–18 września w Warszawie odbyły się kolejne Dni Transportu
Publicznego. Bardzo zacna impreza, będąca kroplą w morzu potrzeb promocji
komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Wróci przejazd na Marynin
� – Kiedy zostanie otwarty przejazd na Maryninie?
Kiedy ulica zostanie ucywilizowana? – pytają czytelnicy.

Podwożenie
osób dojeżdżających
do pracy i szkoły przez
kierowców
niewypełnionych
samochodów
osobowych, zazwyczaj
odpłatne, czyli tak zwany
car-pooling, jest
na świecie coraz
powszechniejszym
sposobem
na rozładowywanie
korków miejskich,
klasyfikowanym nawet
jako rodzaj transportu
zbiorowego.
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Ka to lic ka pa ra fia Bo gu ro dzi cy
Ma ryi obok par ku Gór czew ska
po wsta ła w la tach 80. ubie głe go
wie ku, gdy do użyt ku od da no ko -
ściół i dom pa ra fial ny. Dziś pa ra -
fial ny kom pleks to już kil ka bu -
dyn ków, m.in. ukoń czo na w 2007
ro ku ple ba nia i otwar ta dwa la ta
póź niej ka pli ca. Jak uda ło nam
się usta lić, by ła ona sa mo wo lą bu -
dow la ną, ale Po wia to wy In spek -
to rat Nad zo ru Bu dow la ne go 25
wrze śnia 2009 ro ku i tak wy dał
po zwo le nie na użyt ko wa nie. Czy -
żby hi sto ria sprzed kil ku lat się
po wtó rzy ła?

– Pro boszcz chce bu do wać, to
pro boszcz bu du je bez ta bli cy in -
for ma cyj nej i bez po zwo leń – pi -
sze nasz czy tel nik o ko lej nym bu -
dyn ku po wsta ją cym na te re nie
pa ra fii.

Oka za ły bu dy nek no wej ka pli cy
jest już pra wie ukoń czo ny, ale
urzęd ni cy z be mow skie go ra tu sza
wciąż for mal nie nie wie dzą o je go
ist nie niu.

– W Wy dzia le Ar chi tek tu ry nie
to czy się żad ne po stę po wa nie
świad czą ce o do ko na niu uzgod -

nień, jak rów nież roz po czę ciu in -
we sty cji – in for mo wa ła przed wa -
ka cja mi An na Fi szer -No wac ka,
ów cze sna rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy.

Jak uda ło nam się usta lić
po roz mo wach z pro bosz czem
i ar chi tek tem, po wsta ją cy obec nie
bu dy nek zo stał za pro jek to wa ny
już w la tach 80. i po zwo le nie

na je go bu do wę jest wciąż wa żne,
po nie waż pra ce ni gdy nie zo sta ły
prze rwa ne na dłu żej, niż trzy la ta.
Brak ta bli cy in for ma cyj nej, za wie -
ra ją cej na zwi ska i nu me ry te le fo -
nów m.in. kie row ni ka bu do wy
i pro jek tan ta, jest jed nak uchy bie -
niem, ka ra nym man da tem w wy -
so ko ści 500 zł.

(dg/mk)

Parafia na Jelonkach znowu buduje
� Kompleks parafialny przy parku Górczewska znowu rośnie, ale na ogrodzeniu nie
ma tablicy informacyjnej. Samowola budowlana?

Jak ważne jest dla Ciebie zdrowie? Czy wiesz, że
wystarczy jedynie 30 minut, 2-3 razy w tygodniu, aby
radykalnie odmienić swoje życie? 

Gwa ran tu je my Ci ca ło ścio wą kon cep cję fit ness wraz
ze zró żni co wa nym ze sta wem ćwi czeń oraz efek tyw nym
pro gra mem odży wia nia. Twój wiek i do tych cza so wy
po ziom spraw no ści nie ma ją zna cze nia. 
Wspól nie z na mi po pra wisz swo ją wy trzy ma łość, si łę,
ko or dy na cję ru cho wą i ogól ne sa mo po czu cie. 
I to wszyst ko w miłej at mos fe rze i w wy łącz nie ko bie -
cym gro nie.

Nad cho dzi ide al ny mo ment,
aby po roz ma wiać o Two ich spor -
to wych i zdro wot nych pla nach. 

Pod czas bez płat nej, nie zo bo -
wią zu ją cej kon sul ta cji wspól nie
okre śli my Two je spor to we ce le,
spo sób ich re ali za cji oraz od po -
wie my na wszel kie nur tu ją ce Cię
py ta nia. Sko rzy staj z na szej wy -
jąt ko wej ofer ty przed sprze da żo -
wej – oszczę dzisz jed no ra zo -
wo 120 zł na pa kie cie star to wym!

Czy trze ba jesz cze cze goś wię -
cej, aby zre ali zo wać swo je po sta -
no wie nia? Na co jesz cze cze kasz? 

Przyjdź 8 paź dzier ni ka wraz ze swo ją przy ja ciół ką
na Dzień Otwar tych Drzwi 

i zmień swo je ży cie na lep sze.

Mrs.Sporty  Warszawa-Bemowo
ul. Górczewska 224 lok. U2  Warszawa
tel.: 570 731 874
www.mrssporty.pl/club/warszawa-bemowo

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE RAZEM Z MRS.SPORTY

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
8 PAŹDZIERNIKA

w godz. od 10:00 do 17:00



War sza wa wy ko na ła w ostat -
nich la tach skok cy wi li za cyj ny
w dzie dzi nie ko mu ni ka cji szy no -
wej. Wie le tram wa jów ma wresz -
cie ma ją prio ry tet na wie lu skrzy -
żo wa niach, spraw ną (we dług nie -
któ rych: do prze sa dy) kli ma ty za -
cję i cał ko wi cie ni skie pod ło gi.
Wszyst kie no we tram wa je kur su -
ją ce po War sza wie to ma szy ny
byd go skiej Pe sy: ty pu Swing
i Jazz. Du ża do sta wa te go ty pu
skła dów po zwo li ła wy co fać z ru -
chu ha ła śli we i nie wy god ne Kon -
sta le 13N, eks plo ato wa ne w War -
sza wie od koń ca lat 50. Swin gi
i Jaz zy ma ją jed nak po wa żną wa -
dę: prze raź li wie ha ła su ją na za -
krę tach to rów.

– Źró dłem te go ha ła su jest
wza jem ne tar cie me ta lo wych po -
wierzch ni szyn i kół wa go nów
– mó wi Mi chał Po wał ka, rzecz nik
Tram wa jów War szaw skich. – Zja -
wi sko jest bar dziej in ten syw ne
w przy pad ku wy mia ny jed ne go ze
współ pra cu ją cych ele men tów
na no wy (np. po wy mia nie szyn),
a ta kże wte dy, gdy po wierzch nia
sty ku po zo sta je su cha (np. la tem).

Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że
z bie giem cza su po ziom od dzia ły -
wań ma le je dzię ki wza jem ne mu
do pa so wy wa niu się kształ tów po -
wierzch ni szyn i kół.

Jed nym z miejsc, w któ rych
tram wa je ha ła su ją naj bar dziej,
jest za kręt w po bli żu skrzy żo wa nia

La zu ro wej z Dy wi zjo nu 303.
W sto ją cych w po bli żu blo kach co
dwa na ście mi nut sły chać pisk al bo
huk skrę ca ją cej „dwu dziest ki”.
Pro blem jest o ty le po wa żny, że
tram wa je kur su ją tam przez dzie -
więt na ście go dzin dzien nie,

przy czym pierw szy skrę ca w stro -
nę Bo er ne ro wa o 4:26. Z ob ser -
wa cji wy ni ka, że Swin gi i Jaz zy ha -
ła su ją znacz nie bar dziej, niż sta re
Kon sta le 105N. Bę dzie to szcze -
gól nie ucią żli we dla miesz kań ców
blo ku po wsta ją ce go na ro gu Dy -
wi zjo nu 303 i Ło ku ciew skie go.
Część z miesz kań dzie li od za krę -
tu to rów za le d wie 30 me trów i nie
ma tam żad nych drzew, któ re nie -
co tłu mi ły by ha łas.

– W ubie głym ro ku zle ci li śmy
wy ko na nie szcze gó ło wych ba dań
i opra co wa nie na ich pod sta wie
spe cja li stycz nej eks per ty zy, któ ra
sku pia ła się na po zna niu przy czyn
te go zja wi ska i za pro po no wa niu
dzia łań je mi ni ma li zu ją cych – mó -
wi rzecz nik Tram wa jów. – Obec -
nie te sto wa ne są za pro po no wa ne
dzia ła nia, po le ga ją ce głów nie
na zmia nie tar cia na sty ku ko ła
z szy ną. Rów no le gle ana li zu je my
mo żli wość wy ko rzy sta nia wy ni -
ków kil ku let nich, mię dzy na ro do -
wych ba dań, któ rych efek tem ma
być opty ma li za cja pro fi li kół
w tram wa jach.

(dg)

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

NAUKA
·Udzielę korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży. Mam kilkuletnie
doświadczenie w nauczaniu. 40 zł/godz. tel.
797-954-208

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

·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

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..
KKaarrcchheerr..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

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

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

·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu: 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587

·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę

na pełny etat, na podstawie umowy
o pracę w nowoczesnych placówkach

przedszkolnych. Poszukujemy
nauczycieli wychowania

przedszkolnego, którzy lubią swój zawód
i wykonują go z pasją. Wymagamy, aby

osoba miała ukończoną pedagogikę
wczesnoszkolną lub przedszkolną.
Zatrudnienie od 1 października i od

1 listopada 2016 roku. Proszę
o nadsyłanie aplikacji z zaznaczeniem

preferowanej lokalizacji (Białołęka i/lub
Bemowo). CV:

dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00

·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

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

ANTYKI
·ANTYKI OBRAZY SREBRA PLATERY BRĄZY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNAKI ODZNACZENIA MUNDURY RYNGRAFY
ORZEŁKI TEL. 601-336-063

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Hałas nie do zniesienia

Mamy problem z tramwajami
� Jedne z najnowocześniejszych tramwajów w Europie generują na zakrętach
nieznośny hałas. Przez dziewiętnaście godzin na dobę.

Jednym
z miejsc, w których
tramwaje hałasują
najbardziej, jest zakręt
w pobliżu skrzyżowania
Lazurowej
z Dywizjonu 303.
W stojących w pobliżu
blokach co dwanaście
minut słychać pisk albo
huk skręcającej
„dwudziestki”.

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl

Należy podać treść
reklamy lub załączyć plik

graficzny

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail:

piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417

Biuro Reklamy
e-mail:

reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720,

22 614–58–03
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Blo ki po wsta ją ce w ostat nich
la tach są w ca łej War sza wie na ty -
le po dob ne, że przy pad ko wy war -
sza wiak miał by pro blem z od ró -
żnie niem na pierw szy rzut oka
osie dli na Be mo wie, Bia ło łę ce czy
Ur sy no wie. Ła two stwier dził by
jed nak, że pa trzy na no we osie dla
na Gór cach, bo w re jo nie Peł -

czyń skie go kra jo braz uroz ma ica -
ją… wóz ki skle po we. Naj bli ższe
blo ki sto ją za le d wie 100 me trów
od tyl ne go wej ścia do hi per mar -
ke tu Te sco Extra. Dla wie lu
miesz kań ców to od le głość na ty le
ma ła, by po je chać z wóz kiem
pod klat kę, ale jed no cze śnie
na ty le du ża, by nie od sta wić go

na par king. W re zul ta cie wóz ki
lą du ją w przy pad ko wych miej -
scach: na chod ni kach, w wia tach
śmiet ni ko wych, przy scho dach
do kla tek. W ubie głym ty go dniu
je den z nich pły wał póź nym wie -
czo rem w sta wie Je zio rzec, skąd
zo stał wy ło wio ny po na szym zgło -
sze niu na nu mer te le fo nu 19 115,
a od czy tel ni ków mie li śmy sy gna ły
o wóz kach zo sta wia nych w ga ra żu
pod blo kiem przy La zu ro wej.

Część czy tel ni ków wi ną za pla -
gę wóz ków obar cza miesz kań ców
blo ków To wa rzy stwa Bu dow nic -
twa Spo łecz ne go War sza wa Pół -
noc, któ re zbu do wa ło przy Peł -
czyń skie go miesz ka nia na wy na -
jem z dość ni ski mi czyn sza mi.
Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że
rów nie czę sto wóz ki lą du ją
pod blo ka mi bu do wa ny mi przez
de we lo pe rów.

– Cze re śniac two z lu dzi wy cho -
dzi – pi szą na si czy tel ni cy. – Nie -
któ rzy nie po tra fią usza no wać
miej sca, gdzie miesz ka ją: bli sko

Ale ja Spor tów Miej skich, szko ła,
du ży mar ket, ra tusz, bi blio te ka,
przy chod nia, las i wkrót ce me -
trok. Po miesz ka li by na Du dziar -
skiej po mię dzy to ra mi i spa lar nią
śmie ci, to od ra zu by za czę li sza -
no wać wspól ną prze strzeń.

Za py ta li śmy Te sco Pol ska, jak
du że stra ty po wo du ją klien ci za -
bie ra ją cy wóz ki po za te ren hi per -
mar ke tu i ja ki po mysł ma wła ści -
ciel, by prze sta ły za śmie cać Gór -
ce. Od po wiedź z biu ra pra so we go
po sta no wi li śmy przy to czyć w ca -
ło ści:

– Dla wy go dy na szych klien tów
już w 2007 ro ku zre zy gno wa li śmy
z tzw. wrzut ni mo net w wóz kach.
Dzię ki te mu, w ska li ca łe go kra ju
na si klien ci mo gą wy god nie ko -
rzy stać z kil ku dzie się ciu ty się cy
wóz ków za ku po wych, bez po trze -
by szu ka nia drob nych mo net lub
spe cjal nych że to nów. Pra cow ni cy
ka żde go ze skle pów dba ją o to,
aby wóz ki po zo sta wio ne na te re -
nie par kin gów wra ca ły w spe cjal -

nie wy zna czo ne miej sca
przed skle pa mi. Ilość za gi nio nych
jest mar gi nal na, jed nak w przy -
pad ku za uwa że nia jed ne go z wóz -
ków po za te re nem skle pu pro si -
my o kon takt z ob słu gą, któ ra za -
dba o to, aby wró cił na swo je
miej sce.

Dzień póź niej biu ro pra so we
przy zna ło, że w hi per mar ke cie
przy Gór czew skiej wóz ki jed nak
ma ją wrzut nie mo net:

– Nie zwłocz nie po otrzy ma niu
in for ma cji o po rzu co nym wóz ku
na jed nym z po bli skich osie dli na si
pra cow ni cy ka żdo ra zo wo uda ją się
na miej sce i trans por tu ją go z po -
wro tem do skle pu. Do dat ko wo,
mi mo iż w więk szo ści na szych
skle pów klien ci ma ją do dys po zy cji
wóz ki bez wrzut ni mo net, już ja kiś
czas te mu, chcąc zmi ni ma li zo wać
wspo mnia ną sy tu ację w na szym hi -
per mar ke cie przy ul. Gór czew -
skiej, ta kie wrzut nie zo sta ły z po -
wro tem umiesz czo ne na wóz kach.

Z wrzut nia mi mo net czy bez,
wóz ki za śmie ca ją Gór ce w pro -
mie niu na wet ki lo me tra od hi per -
mar ke tu, a ska la zja wi ska na ra sta
wraz z od da wa niem do użyt ku ko -
lej nych blo ków. Sku tecz ne go roz -
wią za nia jesz cze nie zna le zio no.

(dg)

Plaga porzuconych wózków

„Czereśniactwo z ludzi wychodzi”
� Porzucanie wózków sklepowych na ulicy to problem znany w całej Warszawie, ale nigdzie nie jest to
taką plagą, jak na Górcach

Nie obie cu je my „zło tych gór”.
W trak cie pierw szej wi zy ty ba da -
my pa cjen ta, oce nia my sto pień za -
awan so wa nia scho rze nia oraz
uczci wie okre śla my, czy je ste śmy
w sta nie po móc. Do ka żde go przy -
pad ku pod cho dzi my in dy wi du al -
nie. Pa cjent w trak cie re ha bi li ta cji
pro wa dzo ny jest przez ze spół te -
ra peu tów i le ka rza or to pe dę, dla -
te go na sza pra ca jest bez piecz na.

Na naj no wo cze śniej szym apa -
ra cie USG na bie żą co mo że my
śle dzić po stę py le cze nia. Sto su je -
my uzna ne me to dy te ra pii ma nu -
al nej wy ko rzy sty wa ne na ca łym
świe cie. Nie ko rzy sta my z me tod
nie zba da nych ani żad nych spe cy -
fi ków gwa ran tu ją cych na tych mia -
sto we cu dow ne ule cze nie.

Le czy my oso by w ka żdym wie -
ku.

Naj lep sze efek ty uzy sku je my
w przy pad ku:

• rehabilitacji kolan i stawów
biodrowych również
u seniorów,

• leczeniu bólu kręgosłupa
i pleców,

• dyskopatii, rwy kulszowej,
• cieśni nadgarstka,
• zespołu bolesnego barku,
• rehabilitacji pooperacyjnej

kręgosłupa i stawów.

Konsultacje fizjoterapeutyczne
22 - 30.09

Konsultacje ortopedy 28.09
Obo wią zu je te le fo nicz na re je stra -

cja wi zyt. Licz ba miejsc ogra ni -
czo na.

Mokotów ul.Różana 51
tel. 22 498 18 55

Bemowo ul.Tkaczy 13
tel. 22 666 05 77

www.fizjomedpoland.pl
www.facebook/fizjomedpoland

Poszukujesz rehabilitacji?
Cierpisz na bóle pleców?
� Rehabilitacja to proces powrotu do sprawności,
do życia bez bólu. Od 19 lat istnienia naszej firmy Fizjo
Med Poland opieramy ją na wartościach takich jak
uczciwość, kompetencja i bezpieczeństwo. Cieszymy się
bardzo dobrą opinią i zaufaniem naszych pacjentów,
którzy wracają do nas i polecają nas swoim znajomym.




