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Byłby pierwszy w Warszawie

Wodny plac zabaw na Białołęce?
 750 tys. zł na wodne zabawy pod chmurką – czy to się przyjmie?

źródło: www.przemysl.pl

a wszystkim sterowałby komputer, dopasowujący działanie natrysków do temperatury i pogody.
Plac zabaw powstałby we wschod-

Jeśli
projekt pozytywnie
przejdzie weryfikację
w urzędzie, na wodny
plac zabaw będzie
można głosować wiosną,
zaś otwarcie byłoby
możliwe w przyszłym roku.

Ile można głosować nad budową tradycyjnych placów zabaw
i siłowni plenerowych? Dominika
Rybarczyk postanowiła w pełni
wykorzystać możliwości, jakie daje budżet partycypacyjny, i zgłosi-

ła budowę… wodnego placu zabaw w parku Henrykowskim. Byłby pierwszy w Warszawie.
– Wodne place zabaw to w Polsce nowość – pisze autorka projektu. – W ciągu ostatnich lat po-

wstało kilka takich miejsc. Cieszą
się one niesłabnącą popularnością i stają się wizytówką budujących je miast. To przede wszystkim nie lada atrakcja dla najmłodszych. Dzięki niej, poza

świetną zabawą, mogą łatwiej
znieść wysokie temperatury.
Plac zabaw składałby się z płytkiego basenu i fontann, podłączonych do miejskiej sieci. Woda byłaby filtrowana jak na pływalni,

niej części parku, przy ogrodzeniu
od strony likwidowanej fabryki
Polleny Aromy. Jego powierzchnia wyniosłaby 150–200 m2, zaś
koszt budowy – 750 tys. zł.
Jeśli projekt pozytywnie przejdzie weryfikację w urzędzie,
na wodny plac zabaw będzie można głosować wiosną, zaś otwarcie
byłoby możliwe w przyszłym roku.

Twoja reklama odbije się Echem tel. 502-280-720

(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

 Wypadki na skrzyżowaniu Ostródzkiej ze Zdziarską stały się już codziennością. Cudem uniknęła tu śmierci mała
rowerzystka, jeżdżąca z tatą i rodzeństwem na codzienne wycieczki. Nie przeżyła starsza pani – ofiara innego wypadku.
Od września stowarzyszenie Moja Białołęka przedstawiło trzydzieści trzy prezentacje radnym
miasta, w sposób szczególny uzyskując wsparcie u Aleksandry
Gajewskiej.

Miliony na drogi

Wyrzucane siłą uderzenia samochody zatrzymują się nawet
na płotach posesji. Gdy na jedni
pojawił się znak „stop”, został
rozjechany, a drogowcy do dziś
namalowali nowego. Skręcenie
samochodem ze Zdziarskiej
w Ostródzką graniczy z cudem.
Kierowcy albo szarżują, próbując
wymusić włączenie się do ruchu,
albo stoją w korku. Czasem wybierają drogę naokoło, jadąc aż
przez Kobiałkę. Skrzyżowanie
jest niewydolne, a mieszkańców
przybywa.

Wygrana batalia?
Jest już niemal pewne, że
w najbliższych latach powstanie
tam rondo, które poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak i przepustowość. Miejsce to wraz z sąsiednim skrzyżowaniem z Kątami
Grodziskimi jest splotem słonecznym dróg wschodniej Białołęki.
W tym miejscu zbiegają się
wszystkie linie autobusowe, kursujące w północnej części dzielnicy i jest tu największy ruch pieszy.
Ta część Zdziarskiej nie jest zarządzana przez dzielnicę Białołę-

ka i jego przebudową zajmie się
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.
Intensywna batalia mieszkańców o przebudowę skrzyżowania
Zdziarskiej z Ostródzką trwa już
od ponad roku. Potrzeba modernizacji docierała do prezydent
i radnych miasta Warszawy ze
wszystkich stron. Do tego dodajmy 4 tys. podpisów mieszkańców
pod egidą stowarzyszenia Moja
Białołęka, wnioski burmistrzów
Piotra Jaworskiego i Ilony Soi-Kozłowskiej i głosy radnych.

Rok 2018 powinien na zawsze
zmienić część układu drogowego
na Białołęce. Powstanie nowa
Głębocka z kilkoma rondami, zostanie
przebudowany
most
nad rzeką Długą. W okolicach
Zdziarskiej standardem stanie się
droga o szerokości 18 m z chodnikami, oświetleniem i drogą rowerową. Jeśli skrzyżowanie Ostródzkiej i Zdziarskiej nie zostanie
szybko przebudowane, będziemy
mogli je oznaczyć jako czarny
punkt na mapie Zielonej Białołęki. Krótki odcinek, zjazd z mostu

w ciągu Zdziarskiej do Ostródzkiej, stanie się tzw. wąskim gardłem. Szerokość ulicy spadnie
tam z 18 do 8 metrów.
W grudniu radni Warszawy
przyznali Białołęce na lata 2017–
2020 niebagatelną sumę 45 mln zł
na „poprawę układu drogowego”.
Wśród planowanych inwestycji
znalazł się m.in. remont Białołęckiej, Kątów Grodziskich, a także
budowa ronda na skrzyżowaniu
Zdziarskiej i Ostródzkiej. Z informacji uzyskanych od osób odpowiedzialnych za inwestycję wynika,
że rondo powinno powstać
w pierwszej kolejności, w miarę
możliwości w tym samym czasie co
budowa mostu na ul. Zdziarskiej.
Cieszę się, że głos mieszkańców
Białołęki został wysłuchany.
Agnieszka Borowska

Autorka jest radną dzielnicy,
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka
e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska

Erasmus+ w Społecznym Gimnazjum przy Dziatwy
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO

Wizyty w krajach partnerskich są dla

Udział młodzieży w projektach ta-

im. Polskich Matematyków Zwycięzców

gimnazjalistów z Białołęki bardzo wa-

kich jak Erasmus+ pozwala docenić

Enigmy STO przy ul. Dziatwy 6 już dru-

żne i potrzebne. Nie tylko pokazują,

odrębność swojego kraju i zobaczyć

gi rok bierze udział w międzynarodo-

że młodzież w krajach europejskich

go oczami innych narodów, ale rów-

wym projekcie Erasmus+. Kraje part-

jest bardzo podobna, że ma takie sa-

nież

nerskie projektu to: Hiszpania, Włochy,

me problemy i radości, ale przez

umocnić poczucie tożsamości euro-

Szwecja, Niemcy i Polska. Tematem

udział w projekcie Erasmus+ promu-

pejskiej.

projektu są szeroko pojęte uzależnie-

ją idee zdrowego stylu życia wolnego
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technologii takich jak telefony komór-

mentem edukacji młodzieży.

kowe, czy komputery.

Po wizycie w Niemczech uczniowie

W tym roku szkolnym uczniowie

zwracali uwagę, na to, że wyjazd po-

i nauczyciele gimnazjum odwiedzili

zwolił im poszerzyć kompetencje języ-

Niemcy, gdzie pokazali przygotowane

kowe, uwierzyć w siebie i swoje możli-

wcześniej prezentacje, filmy i plakaty.

wości oraz nawiązać relacje z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
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Zniknie czarny punkt Zielonej Białołęki

W marcu tego roku białołęckie gimnazjum

będzie

gościć

delegacje

uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich. Już teraz planowany jest szereg
działań i aktywności, których celem będzie pokazanie naszej dzielnicy, miasta
oraz promocja polskiej kultury.
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poprzez

wspólne

działanie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2,
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO
im.
Polskich
Matematyków
Zwycięzców Enigmy STO,
Warszawa, ul. Dziatwy 6,
tel. 22 614 46 92,
www.sto2.pl, szkola@sto2.pl

źródło: ZTM

Warszawa dofinansuje in vitro

 Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.
Świetne wiadomości dla par,
borykających się z problemem
bezpłodności. W warszawskim ratuszu trwają bardzo zaawansowane prace nad wprowadzeniem dofinansowania zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli
in vitro.
– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajewska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% całych kosztów. Będzie obejmować po trzy próby.
Skorzystają z niego osoby w wieku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych.
Zapłodnienie in vitro (łac.
w szkle) jest uznawane za najsku-

teczniejszą metodę leczenia bezpłodności. W Polsce refundacja
zabiegów została wprowadzona

Program
potrwa dwa lata – mówi
Aleksandra Gajewska.
Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale
nie więcej niż 80% całych
kosztów.
przez rząd PO-PSL i obowiązywała w latach 2013–2016. Po zakończeniu ogólnopolskiego programu ciężar finansowy leczenia bezpłodności przejęły niektóre samorządy, m.in. poznański i łódzki.
(dg)

Tramwaj na ostatniej prostej
 Nieoficjalna data otwarcia kolejnego odcinka linii tramwajowej na Białołęce jest
pewna już na 90%. To już ostatnie tygodnie prac.
27 lutego uczniowie wracają
do szkół po feriach zimowych,

Na Nowodwory
dotrze linia 2, która będzie
kursować w godzinach
szczytu co 4 minuty,
poza szczytem co 6 min,
a w weekendy co 7–8
min. Nie zmieni się trasa
„siedemnastki”, która
nadal będzie zawracać
na Tarchominie
Kościelnym.

Z programu skorzystają osoby w wieku 25–40 lat, żyjące
zarówno w związkach małżeńskich, jak i nieformalnych

a na Nowodwory wjeżdża pierwszy tramwaj – taki scenariusz jest
na ten moment niemal pewny.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Prace nad budową 1,5-kilometrowego odcinka torów i przebudową układu drogowego osiedla są
już zakończone. Teraz robotnicy
wykańczają sygnalizację świetlną
na skrzyżowaniu ze Štefánika,
którego jeden z wlotów wciąż jest
zamknięty.
– To ostatnia rzecz, jaka pozostała do zrobienia, jeśli nie liczyć
pokrycia torowiska trawą, które
nastąpi już wiosną – informuje
nasze źródło w warszawskim ratuszu. – Na ten moment data 27 lutego jest pewna na 90%.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu Transportu
Miejskiego na Nowodwory dotrze
linia 2, która będzie kursować w go-

dzinach szczytu co 4 minuty, poza
szczytem co 6 min, a w weekendy
co 7–8 min. Dodatkowo w godzinach szczytu na tory wyjadą skrócone kursy z Młocin do przystanku
Mehoffera, dzięki którym częstotliwość na Tarchominie będzie w kluczowych godzinach wyższa, niż
na Nowodworach. Nie zmieni się
trasa „siedemnastki”, która nadal
będzie zawracać na Tarchominie
Kościelnym. W zakończonych konsultacjach społecznych ZTM proponował, by otwarciu nowego odcinka torów z ulic znikły autobusy
z numerami E-8,101 i 314. Wciąż
czekamy na ostateczną decyzję
w tej sprawie.
(dg)
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Tu wykonano najsłynniejszy okrągły stół

Meble z Henrykowa
 Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych były kiedyś wizytówką Henrykowa.
Dziś wciąż działają, tyle że… w Tłuszczu.
Fabryka mebli w Henrykowie
istnieje od ponad 60 lat. Powstała w roku 1952, w kor kow ni
w Henrykowie, przy ulicy Mehoffera 81, gdzie wcześniej istniały
już pracownie konserwacji zabytków. Miały być w założeniu enklawą artystycznej stolarki i meblarstwa.

Solidna stolarska robota
Pamiętam budynki fabryki. Były dla mnie swego rodzaju punktem orientacyjnym. Mijałem je
setki razy, gdy jeździłem Modlińską z Legionowa do Warszawy
i z powrotem. Fabryka w Henrykowie robiła meble stylowe, w dużej mierze była to ręczna robota

stolarska na specjalne zamówienia. Tylko niewielka część produkcji zakładów trafiała do handlu, większość zdobiła wnętrza
urzędów i zabytkowych pałaców.
Henryków był jedną z niewielu
fabryk meblowych w kraju, gdzie
produkowano meble z drewna litego. Słynął z ręcznej, solidnej

stolarskiej roboty, rzeźb, intarsji,
złoceń, zajmował się też renowacją, rekonstrukcją i wykonywaniem replik zabytkowych mebli.
Meble te trafiały do różnych
miejsc. Stały i stoją do dziś między innymi w Belwederze, w Wilanowie, w Łazienkach Królew-

W henrykowskich
zakładach wykonano
laskę Marszałka Sejmu
RP, tron papieski dla
Jana Pawła II,
wyposażenie komnat
Zamku Królewskiego
w Warszawie, kancelarii
rady ministrów, sejmu.
skich, ale też np. w Teatrze Małym w Moskwie.

Okrągły Stół z Henrykowa
Gdy w 1988 roku potrzebny był
stół na obrady Okrągłego Stołu,
władze zamówiły go właśnie
w Henrykowie. Przy produkcji
pracowało około 20 osób spośród 150 zatrudnionych w fabryce. Władze zleciły wykonanie stołu 3 października 1988 roku, trzy
tygodnie później reprezentacyjny
mebel był gotowy. To było ekspresowe tempo. Stolarze pracowali
po 12 godzin dziennie. Został
zmontowany w pałacu w Jabłonnie, lecz na tydzień przez końcem
listopada – wobec wycofania się
przedstawicieli „Solidarności”
z obrad – został wywieziony z po-

4

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

wrotem do magazynów producenta, by tam przeleżeć jeszcze
przez 10 tygodni. Wreszcie na początku lutego 1989 roku dębowy
stół o średnicy 8,4 m stanął w Jabłonnie i wkrótce przedstawiciele
władzy i opozycji zaczęli przy nim
rozmowy. Przy henrykowskim
okrągłym stole mogło zasiąść jednocześnie 56 osób.

Dyskont na nowe czasy
Potem były kolejne prestiżowe
zamówienia. W henrykowskich
zakładach wykonano laskę Marszałka Sejmu RP, tron papieski
dla Jana Pawła II, wyposażenie
komnat Zamku Królewskiego
w Warszawie, kancelarii rady ministrów, sejmu. Zakład w Henrykowie na początku lat 90. stał się
spółką pracowniczą. Kiedy Lech
Wałęsa wygrał wybory prezydenckie, stolarze z Henrykowa zrobili
mu biurko w stylu Księstwa Warszawskiego. Stało w jego Kancelarii, potem zabrał je do siebie,
do Gdańska. Zakład robił meble
dla najbogatszych polskich biznesmenów m.in. dla Aleksandra
Gudzowatego i Jana Kulczyka.
W 2002 roku pracownicy sprzedali swoje udziały prywatnemu inwestorowi z Krakowa. Trzy lata później przyszedł nowy właściciel, biznesmen z Legionowa. Przeniósł fabrykę z Henrykowa do Tłuszcza,
choć przez jakiś czas trwała tu jeszcze produkcja. Dziś wszystkie budynki fabryki zostały wyburzone
i na ich miejscu stoi dziś Kaufland…
(wk)

Po kogo zadzwonić?

Dzik w ogródku
 „Jeśli w twojej okolicy jest coś dziwnego… po kogo
zadzwonisz?” śpiewał Ray Parker Jr. w piosence
z kultowej amerykańskiej komedii. W Nowym Jorku
właściwa odpowiedź to „Pogromców duchów!”.
Na Białołęce niespodziewani goście to inny kaliber
intruzów, wystarczy więc łowczy Lasów Miejskich.

Statkiem z Tarchomina do Młocin
 Prom Tarchomin – Młociny może być turystycznym hitem Warszawy. Najpierw
trzeba jednak zbudować nową przystań.

To specjalny urzędnik, zajmujący się łapaniem i odwożeniem dzikich
zwierząt w bezpieczne miejsca. Obecnie Warszawa ma dziewięciu łowczych, którzy opiekują się całym miastem. Traci na tym Białołęka,
na której liczba zgłoszeń dotyczących dzików jest zdecydowanie największa. O przydzielenie dzielnicy łowczego na wyłączność starał się
od kilku miesięcy – w tym z pomocą opublikowanego u nas artykułu –
radny Filip Pelc. Skutecznie.
– Wspólnie z wiceburmistrzem Marcinem Adamkiewiczem udało
nam się pozyskać pieniądze na odławianie dzików (nie mylić z odstrzałem!) – pisze radny. – Proszę zapisać sobie nowy numer do łowczego: 600 020 747.
Z łowczym Lasów Miejskich można kontaktować się w każdej sprawie
dotyczącej wędrujących po Białołęce dzików i innych leśnych zwierząt,
szczególnie gdy zagrożone może być ich życie. Teraz urzędnik ma do dyspozycji dziewięć stacjonarnych odłowni. W planach są trzy kolejne.
(dg)

Na lewym brzegu urokliwy park
Młociński z ogromnym placem zabaw, pałac Bruhla i malownicze
miasto-ogród na górce, na prawym
– Białołęcki Ośrodek Kultury,
park Picassa i zabytkowy kompleks pałacu Mostowskich. Gdyby
udało się połączyć te wszystkie
miejsca przeprawą promową, północna Warszawa odkryłaby swój
potencjał do weekendowych wypadów, zaś mieszkańcy Tarchomina
dowiedzieliby się, jak przyjemnie
jest płynąć statkiem do Młocin.
O budowę drugiej białołęckiej
przystani, z której mogłyby wypływać promy, zamierzają starać się
burmistrz Ilona Soja-Kozłowska
i radny Filip Pelc. Zadanie nie będzie proste, bo brzegami Wisły
zarządza warszawski samorząd –
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kluczowe byłoby przekonanie
radnych miasta i Zarządu Zieleni.
Potencjalnie sojusznikiem Białołęki mogą być Bielany, na których
Soja-Kozłowska pełniła funkcję
zastępczymi burmistrza. Budowa
przystani na Tarchominie jest
w zasięgu ręki, ale dużo wody
upłynie w Wiśle, zanim popłyniemy statkiem do Młocin.
Przystań na Tarchominie mogłaby być bliźniaczką tej otwartej
w ubiegłym roku na Młocinach.
Można dotrzeć do niej ścieżką
w parku Młocińskim. Jest doskonale wkomponowana w zieloną okolicę. Nawet pagórek w kształcie
muszli ślimaka, choć rzuca się
w oczy, nie sprawia wrażenia
sztucznego. Wyłożony został darnią, a naturalne materiały zostały

zastosowane wszędzie, gdzie tylko
było to możliwe. Ścieżki mają żwi-

Przystań
na Tarchominie mogłaby
być bliźniaczką tej
otwartej w ubiegłym roku
na Młocinach. Można
dotrzeć do niej ścieżką
w parku Młocińskim. Jest
doskonale
wkomponowana w zielon
ą okolicę.
rową nawierzchnię, a brzegi umocniono kamieniem. Betonu jest niewiele i użyto go tylko tam, gdzie było to absolutnie niezbędne. Budowa przystani kosztowała 524 tys. zł.
(dg)
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Odkryj świat
rzeczy niebanalnych
 Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie życia może odkryć w sobie twórcę.
– Oczywiście! Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które ozdabia swoje narzędzia pracy. To dużo mówi o naszej potrzebie wyrażania siebie i nadawania otoczeniu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.
– Kształciła się Pani na kierunkach plastycznych?
– Nie. Mam za sobą kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?
– Zdecydowanie. Kilka lat temu w grudniu, przyjaciółka zaprosiła mnie na zdobienie bombek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natychmiast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Właśnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierwszym wcieleniem był „Tragarz pomysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żonkosia, oswajacza motyli, zirytowanego właściciela psa.
– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?
– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, reprintach i kaflach ceramicznych.
Rozm. oko

Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji
publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa
do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać
z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.
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Włamywacze i oszuści udają policjantów

 Tylko w ostatnim czasie policjanci z komisariatu policji na Białołęce odnotowali
osiem przypadków oszustw metodą „na policjanta”. W ich wyniku ludzie stracili
kilkaset tysięcy złotych. Włamywacze udający funkcjonariuszy coraz częściej pukają
także bezpośrednio do drzwi mieszkań.
Problem jest duży, o czym można się także przekonać czytając
wpisy mieszkańców na portalach
społecznościowych.
– O 1:20 zadzwonili domofonem, przedstawili się jako policja
i stanowczo zażądali otwarcia
drzwi, gdyż przyszli na interwencję do awantury domowej (…).
Zamiast policji na klatkę wpadł
mężczyzna w kominiarce i z workiem, za min kobieta i drugi mężczyzna, każdy ze swoim workiem. (…) Zamykajcie drzwi
do swoich mieszkań i nie wpuszczajcie obcych – napisała 20 stycznia na jednym z portali mieszkanka Tarchomina. Podobny przypadek miał mieć miejsce kilka dni
wcześniej na ul. Strumykowej.

Policjanci z Białołęki potwierdzają, że w ostatnim czasie otrzymali
zgłoszenia o dokonaniu osiem
oszustw metodą „na policjanta”. Jak
dotąd udało im się zatrzymać cztery
osoby. – W wyniku tych zdarzeń pokrzywdzeni utracili pieniądze w wysokości 250 tys. złotych – mówi sierż.
sztab. Paulina Onyszko z Komendy
Rejonowej Policji Warszawa VI. Zachęca także do tego, aby o wszelkich
podejrzeniach, próbach włamania
czy niepokojących zdarzeniach
mieszkańcy informowali policję.

Kolejne próby wyłudzeń?

Policja ostrzega

W innych punktach dzielnicy
mieszkańcy zauważyli zniszczone
zamki w drzwiach do klatek schodowych, co mogłoby świadczyć
o przygotowaniach do kolejnych
kradzieży. Niepokojące przypadki
zgłaszają też mieszkańcy ul. Trąby
i Aluzyjnej. W pierwszym z nich
ktoś miał najpierw dzwonić domofonem i próbować wyłudzać
numery telefonów. Po kilku godzinach, w tym samym miejscu
nieznana osoba próbowała szarpać za klamki. Z kolei na ul. Aluzyjnej do mieszkania miała zadzwonić policja, ale gdy jedna

Policjanci przypominają, że
przestępcy działają zwykle w podobny sposób. Najpierw dzwonią
na numer stacjonarny i nawiązując
rozmowę zazwyczaj ze starszą osobą, często podając się za policjanta
lub funkcjonariusza CBA. Oszust
przekonuje, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą
i prosi, aby mu w tym pomóc.
Twierdzi, że dzięki temu będzie
można zatrzymać przestępców
i zapobiec utracie oszczędności np.
zdeponowanych na bankowej lokacie. Pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki lub pozostawieniu
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z mieszkanek poprosiła o numer
odznaki, by na komisariacie potwierdzić interwencję, nikt więcej
jej nie odpowiedział…

Oszustwa na kwotę 250 tys. zł

pieniędzy we wskazanym miejscu.
Po przekazaniu pieniędzy lub
wpłaceniu ich na wskazane przez
oszusta konto, wszelki kontakt
z przestępcami się urywa. Z reguły
wówczas pokrzywdzony orientuje
się, że padł ofiarą oszusta.

W wyniku
ostatnich oszustw
pokrzywdzeni utracili
pieniądze
w wysokości 250 tys.
złotych – mówi sierż.
sztab. Paulina Onyszko.
Co powinno nas zaniepokoić?
Policjanci przypominają także
dwie podstawowe zasady: po
pierwsze policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji. Po drugie policja nigdy
nie prosi o przekazanie pieniędzy,
przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu.
Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla osób, które podejrzewają,
że mógł do nich zatelefonować
oszust podający się za „wnuczka”,
„krewnego” lub „policjanta
– funkcjonariusza CBŚ”. Wszelkie takie sygnały można zgłaszać
przez całą dobę pod numerem telefonu 22 603–32–22.
Marcin Chomiuk

źródło: legionowo.pl

Białołęka rozwija żagle

Kulturalne zagłębie nad Wisłą
 Luty na Białołęce to uczta dla teatromanów. Nie zabraknie także rozrywek dla
dzieci oraz cieszących się niesłabnącą popularnością spotkań sąsiadów.

Garderoba Białołęki już
pełnoletnia
Ponadto w BOK-u pełną parą
ruszają
już
przygotowania
do Garderoby, Festiwalu Teatrów
Niezależnych, który odbędzie się
w ostatni weekend marca 24.03–
26.03. „Garderoba” to białołęckie
święto teatru, festiwal ma charakter otwartego dla publiczności
przeglądu połączonego z konkursem, ściągając artystów, widzów
i miłośników teatru z całego kraju. Spektakle konkursowe dobierane są tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, dzięki czemu

źródło: FB BOK

Pierwszy weekend w BOK Głębocka 66 spędzimy z Kompanią Teatralną Mamro. W sobotni wieczór
artyści zabiorą nas na swój najnowszy spektakl „Sceny z życia”, zaś
w niedzielny, po raz pierwszy
na nowej scenie, zagości obsypany
nagrodami spektakl „Epopeja”.
Pozycja obowiązkowa dla tych, którzy lubią się śmiać w teatrze.
Luty to także powrót arcyzabawnej komedii, jaką jest „Edukacja Rity” Teatru CoMeta, zagości ona 19 lutego w BOK van Gogha 1. Spieszcie się po bilety – bowiem rozchodzą się w szalonym
tempie.
Na deski teatralnej sceny wróci
również „Woln-ość '90” Zespołu
Teatru 13. Spektakl ten znalazł
się w 23. edycji prestiżowego
Ogólnopolskiego
Konkursu
na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej, stając w szranki
z wieloma znakomitymi tytułami
ważnych scen polskich. Zapraszamy 12 i 18 lutego do BOK Głębocka 66. W lutym BOK kontynuuje cykl: „Scena Małego Widza”. 26 lutego w BOK van Gogha 1 dla najmłodszych teatromanów wystąpi Grupa Coincidentia
i Białostocki Teatr Lalek ze spektaklem „Słoń i Kwiat”.

„Woln-ość '90” Zespół Teatru 13
Garderoba jest festiwalem różnych języków i form teatralnych.
W dotychczasowej siedemnastoletniej historii festiwalu w jury
zasiadali wybitni twórcy i ludzie
teatru tacy jak Adam Woronowicz, Jarosław Gajewski, Irena
Jun czy Jarosław Kilian. Laureatem ostatniej edycji był Teatr Pijana Sypialnia ze spektaklem
„Łojdyrydy”, ściągając do BOK-u tłumy wielbicieli tej grupy,
a w ramach pokazu mistrzowskiego czarował wirtuozerią aktorską
i bawił do łez Jan Peszek
Obecnie w BOK-u trwa selekcja spektakli konkursowych, 8 lutego poznamy zakwalifikowane
zespoły, a 13 lutego pełen pogram
festiwalu. Warto podkreślić, że
po raz pierwszy festiwal będzie
się odbywał na dwóch scenach,
na dwóch krańcach Białołęki.

„3 pokoje” zimą nie tracą
rozpędu
Do 3 Pokoi wrócił sąsiedzki fitness (ćwiczymy we wtorki i czwartki). Marzena Dobner prowadzi
cykl spotkań o ekonomii społecznej – przed nami rozmowy o etyce
w biznesie, poszukiwanie inspiracji, dobrych praktyk, wymiana in-

formacji na temat sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym od lutego coś specjalnego dla przyszłych i aktualnych właścicieli psów – cykl wykładów o czworonogach – pierwsze
„Komunikacja psów, czyli jak poprawnie interpretować psie zachowania” odbędzie się 17.02
o godz. 19.00. Powoli zaczynają się
też prace związane z ogrodem,
trwa zimowy wysiew nasion i zbieranie pomysłów oraz chętnych
do aranżacji tegorocznej strefy relaksu. Oczywiście w sezonie zimowym mimo wszystko nie brakuje
wyjść w plener (można dołączyć
do treningów nordic walking lub
sąsiedzkich wyjść na łyżwy). Niesłabnącym powodzeniem cieszą
się sobotnie zajęcia z decoupage,
lekcje włoskiego, szycie, rękodzieło i wtorkowe gotowanie. Wszystkie wydarzenia sąsiedzkie są bezpłatne. Dołączyć można w każdej
chwili! 3 Pokoje z Kuchnią otwarte
są od wtorku do soboty w godzinach 10.00–21.00 i w niedzielę
od 14.00–18.00. Więcej informacji
znajdziecie na www.bok.waw.plw
zakładce 3 Pokoje z kuchnią oraz
na profilu FB.
(bok)
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Dlaczego nie na Tarchominie?

Tężnia w Bocianim Zakątku?

 Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna i gałęzi
tarniny, na które spływa solanka, wydzielając
mikroelementy, dzięki czemu wytwarzany jest bardzo
przyjazny dla zdrowia mikroklimat. Doskonała
na wszelkie schorzenia oddechowe, do niedawna
kojarzona głównie z uzdrowiskami jak Ciechocinek czy
Konstancin-Jeziorna.
Robert Kamionowski proponuje postawienie za 250 tys. zł tężni
na polanie rekreacyjnej placu zabaw Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród.
– Obok tężni posadowione zostaną ławki, aby odpoczywając, cieszyć się zdrowym mikroklimatem.
Takie miejsce zapewni relaks jak
w uzdrowisku. Wystarczy parę minut inhalacji, a poczujemy, jak wraca nam zdrowie – pisze autor projektu i dodaje, że przebywanie
w miejscu z takim mikroklimatem
ma pozytywny wpływ na samopoczucie, w wielu przypadkach jest
wręcz konieczne. Lokalizacja na terenie parku, obok siłowni i boiska
oraz miejsc piknikowych, stworzy

piękny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy dla wszystkich mieszkańców Zielonej Białołęki.
Uprzedzając ewentualne pytania,
a przede wszystkim internetowy
hejt, odpowiadamy na tytułowe pytanie. Choć zdawałoby się, że są
lepsze miejsca dla takiej inwestycji,
to jednak nikt nie zgłosił tężni
na Tarchominie czy Nowodworach,
więc jeśli mieszkańcy wschodniej
Białołęki poprą projekt Roberta
Kamionowskiego, to pierwsza tężnia solankowa na Białołęce powstanie na Ruskowym Brodzie. Autor dopuszcza lokalizację w parku
na Magicznej, jeśli w Bocianim Zakątku byłyby problemy techniczne.
(red)

7

Pedofilskich zarzutów nie zbadano

Pomnik Zawadzkiego stanie w parku
 Na początku marca w parku Henrykowskim stanie kamień-pomnik poświęcony Wojciechowi Zawadzkiemu, zasłużonemu białołęckiemu
nauczycielowi i bibliotekarzowi. Kamień zostanie odsłonięty, pomimo ciążących na Zawadzkim zarzutów molestowania dziewczynek,
ujawnionych w 2015 roku, gdy ulicy prowadzącej do szkoły na Podróżniczej nadano nazwę Braci Zawadzkich.
źródło: strona internetowa gimn. przy Płużnickiej

W listopadzie 2015 roku pisaliśmy: – Koleżanka zadzwoniła
do mnie wstrząśnięta. Była w szoku, że Wojciech Zawadzki, który
molestował mnie i ją, ma teraz
w Warszawie ulicę. I to prowadzącą do szkoły – mówi Anna Koczwarska, mieszkanka Białołęki,
była podopieczna biblioteki prowadzonej przez Zawadzkich.
– Miałam 12 lat, gdy podstarzały
Wojciech Zawadzki pocałował
mnie w usta. Wsadzał mi także
ręce pod spódniczkę – wspomina
ze zgrozą.
W artykule poprosiliśmy czytelników o zgłaszanie się kolejnych
osób, które mogą potwierdzić
fakt molestowania dziewcząt. Odzew był bardzo duży. Urzędujący
wówczas burmistrz Piotr Jaworski
poprosił o pomoc historyków.
Chciał, by na podstawie istniejących dokumentów (m.in. w IPN)
a także rozmów z mieszkańcami
potwierdzili bądź zaprzeczyli zarzutom, zwłaszcza że po artykule
okazało się, że dotyczą obu braci
Zawadzkich – Wojciecha i Antoniego.

Historyk rozczarował
Zadania podjął się jeden z varsavianistów. Nie wymienimy jego
nazwiska z litości, bo cenimy bardzo jego dotychczasową działalność i dorobek, ale musimy napisać, że zupełnie nie rozumiemy,
za co urząd dzielnicy wypłacił mu
honorarium, ponieważ w ogóle
nie zbadał on kwestii zarzutów
pedofilskich do Wojciecha Zawadzkiego, czyli nie zrobił tego,
czego oczekiwał od niego burmistrz. Z tekstu opracowania wynika, że nie rozmawiał z żadną
z ofiar, a swą wiedzę czerpał jedynie z… komentarzy pod artykułem na naszej stronie internetowej. Doszedł do wniosku, że sko-
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ro poprosiliśmy mieszkańców
o zgłaszanie się kolejnych świadków i nie opublikowaliśmy drugiego artykułu, to znaczy, że nikt
się nie zgłosił, a przypadek Anny
Koczwarskiej był odosobniony.
Ów varsavianista nie skontaktował się z nami, by swoje przypuszczenia zweryfikować, bo gdyby to
zrobił, otrzymałby kontakty
do osób, które przekazywały redakcji informacje na temat Zawadzkich. Dowiedziałby się również, że z publikacją kolejnego artykułu postanowiliśmy poczekać
do jego ustaleń.
Władze dzielnicy, otrzymawszy
opracowanie historyka, stwierdziły, że sprawy właściwie nie ma.
Na wniosek byłych uczniów, głównie z najstarszego pokolenia,
w parku Henrykowskim na początku marca odsłonięty zostanie
kamień poświęcony pamięci Wojciecha Zawadzkiego.

Oświadczenie autora
– Mój artykuł „Bohater Białołęki molestował dziewczynki?” został napisany rzetelnie – stwierdza
kategorycznie Przemysław Burkiewicz po zapoznaniu się z opracowaniem varsavianisty. – Pani
Anna Koczwarska zasygnalizowała redakcji „Echa” problem braci
Zawadzkich pod notatką (także
mojego autorstwa) o zmianie nazwy fragmentu ulicy Podróżniczej
na Braci Zawadzkich. Rozmowę
z panią Anną Koczwarską odbyłem w jej domu na Wiśniewie.
Rozmawiałem także z jej przyjaciółką (rozmowa telefoniczna),
która ze względu na wstydliwy
charakter sprawy pragnęła zachować anonimowość, co jako dziennikarz uszanowałem.
– Po opublikowaniu artykułu
o pedofilskich skłonnościach Zawadzkiego, użytkowany przeze

mnie redakcyjny telefon komórkowy, będący jednocześnie telefonem dyżurnym dla Czytelników,
dosłownie rozgrzał się do czerwoności – wspomina Przemysław
Burkiewicz. – Część osób była
oburzona treścią artykułu do tego
stopnia, że życzyła śmierci mi
i mojej rodzinie. Część jednak potwierdziła rozerotyzowanie nie
tylko jednego, ale obu Zawadzkich. Telefony i namiary do tych
Czytelników mam zachowane,
a osoby te stwierdziły, że są gotowe w każdej chwili potwierdzić
swoje słowa.

Co mówili mieszkańcy
po pierwszym artykule?
Było sporo telefonów od osób,
które zaprzeczają temu, by bracia
Antoni i Wojciech Zawadzcy mieli
dopuszczać się lubieżnych czynów
wobec dzieci. To głównie przedstawiciele najstarszego pokolenia.
– Byłam uczennicą profesorów
Zawadzkich zaraz po wojnie i kategorycznie zaprzeczam tym doniesieniom. Byli to dobrzy nauczyciele. Wymagający, ale troskliwi.
No i bardzo bogobojni. Przestrzegali przed zabawami w święta kościelne – mówi pani Innocenta
Lewandowska, która zadzwoniła
do nas aż ze szwajcarskiego Olten. Od innej pani otrzymaliśmy
za to zapowiedź modlitwy
o śmierć w męczarniach dla pracowników gazety oraz osób, które
świadczą o pedofilii Zawadzkich.
– Oczerniacie świętych ludzi, ubecy! Pomodlę się, żebyście cierpieli,
a wasze ścierwa nie trafiły do poświęconej ziemi – powiedziała
jedna z czytelniczek.

Tajemniczy pamiętnik
Wojciecha
Niestety, wiele osób nie tylko
potwierdza skłonności Wojciecha,
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ale świadczy także o pedofilskich
i ekshibicjonistycznych zachowaniach obu braci. Na dodatek
po Białołęce krąży trudna
do zweryfikowania informacja, jakoby ekscesy Antoniego w swoim
pamiętniku opisał jego brat Wojciech, ale fragmenty te z pamiętnika zniknęły.

Mieszkańcy wiedzieli
Mieszkanka
Wiśniewa:
– W czasie wyjazdów na zieloną
szkołę,
podczas
wycieczek
nad wodę, Antoni Zawadzki ubierał kąpielówki tak, by wszyscy mogli zobaczyć jego przyrodzenie. To
nie było gapiostwo starszego pana, ale celowe działanie. To był
ekshibicjonista. Poza tym potwierdzam: całował i obłapiał dziewczynki. Nie wahał się włożyć ręki
pod bluzkę tym, którym zaczynały
rosnąć piersi – relacjonuje.
Mieszkaniec ulicy Srebrnogórskiej: – Mam 73 lata. O tym, że
Wojciech był pedofilem, tego nie
wiedziałem. Ale że jego młodszy
brat Antoni, owszem. Nawet się
z tym nie krył. Całował dziewczynki na ulicy, chodził z nimi
za rączkę. To nie był mężczyzna,
który poczuł chuć do młodej, ale
dorosłej kobiety o pięknych
kształtach. Jego interesowały
dziesięcio-,
dwunastoletnie
dziewczynki. Latem pan Antoni
opalał się nago przed swoim domem. Gdy widział, że ktoś idzie
ulicą, wstawał z leżaka tak, by
przechodzień mógł „wszystko”
zobaczyć – opowiada.

Antoni lubił zdjęcia
Mieszkanka Wiśniewa: „Pan
Antoni był szanowaną osobą
w okolicy, bardzo znaną i lubianą.
Szanowaną dlatego, iż był to wykształcony człowiek a lubiany
i znany z poczucia humoru. Pa-

miętam, że gdy przychodziłam
do biblioteki w okresie letnim,
można było go spotkać całego rozebranego. Bez żadnego skrępowania mówił, że jest lato i zachęcał do rozebrania. Kilka razy spotkałam się z taką sytuacją, w której dotykał mojej bluzki zachęcając do jej zdjęcia. Pamiętam, że
któregoś dnia chciałam się zważyć
na jego wadze i wyraził zgodę, ale
po wcześniejszym całkowitym rozebraniu. Pewnego razu pokazał
mi zdjęcie dziewczyny z Wiśniewa, która była cała naga. Mówił,
że to normalne, że dziewczyny,
z którymi wyjeżdża na wycieczki,
nie krępują się przy rozbieraniu.
Zawsze obracał to w żart z uśmiechem na twarzy. Nigdy nie rozebrałam się przy nim, mimo tego,
iż wiele razy nalegał.
Po waszym artykule, kilka dni
temu rozmawiałam z moją mamą,
która pamięta pana Wojciecha.
Potwierdziła, że obaj byli znani
z takich rzeczy i mieszkańcy akceptowali ich zachowanie.”

To nie Wojciech, to Antoni…
Zwolennicy
uhonorowania
Wojciecha twierdzą, że wszystko
co złe robił tylko Antoni, a Wojciech jest niesłusznie oskarżany.
Z tymi argumentami spotkaliśmy
się już podczas pisania pierwszego artykułu. Miał to dokładnie
zbadać i zweryfikować zatrudniony na polecenie byłego burmistrza historyk. Jego rażąca nierzetelność nie tylko niczego nie wyjaśniła, ale każe nam postawić
jeszcze większy znak zapytania
przy inicjatywie uhonorowania
Zawadzkiego w parku Henrykowskim w sąsiedztwie placu zabaw
i – być może wkrótce – placu
wodnego dla dzieci. Prawie rozebranych…
(pb, oko)

źródło: Materiały budżetu partycypacyjnego

Dwanaście hamaków
w trzech parkach?
 Trzy białołęckie parki mogą zostać wzbogacone
o hamaki miejskie. Projekt miałby same zalety, gdyby
nie koszt. Łącznie prawie 140 tys.
czenia musi być również sama
konstrukcja siedzisk hamaków,
projekt zakłada wykonanie ich
nie z tradycyjnego materiału, ale
połączonych ze sobą elastycznych
pasów (podobnych do pasów bezpieczeństwa w samochodzie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcja hamaka jest wytrzymała,
a zarazem wygodna i estetyczna.
Duża szerokość siedziska pozwala
na swobodny wypoczynek dwóch
osób. Dzięki stosunkowo niskiemu zawieszeniu hamaka nad ziemią mogą z niego korzystać również rodziny z dziećmi – argumentuje Michał Grzybek.
Jeśli projekt przejdzie weryfikację formalną, będziemy mogli zagłosować na niego już w czerwcu.
(red)

 Strefy dla małych dzieci w kawiarniach czy restauracjach to już norma. W Płudach
takie miejsce może powstać… w kościele. O ile proboszcz wyrazi zgodę, by była
czynna co najmniej 30 godzin tygodniowo.
Projekt zgłoszony w budżecie
partycypacyjnym na 2018 rok zakłada stworzenie miejsca zabaw
dla dzieci, aby rodzice mogli
w skupieniu uczestniczyć w mszy
świętej, podczas gdy ich dzieci
zajmą się cichą zabawą w utworzonym dla nich kąciku. Miejsce
to miałoby zostać urządzone
w pomieszczeniu przy schodach
prowadzących na chór.
– Jest to idealna lokalizacja ze
względu na oddzielne, boczne
wejście z podjazdem dla wózków
oraz bliskość toalety – argumentuje autorka projektu. Kącik

Projekt

ści biblijnych, książeczki o tematyce religijnej, maskotki, puzzle.
Autorka projektu zakłada, że
kącik zostanie odgrodzony małym
plastikowym płotkiem, uniemożliwiającym maluchom niekontrolowaną ucieczkę. Dodatkowo kościelna toaleta zostanie wzbogacona o składany przewijak.

Czy to możliwe?
Zapewne za chwilę rozpocznie
się dyskusja, czy budżet partycypacyjny może służyć do takich celów. Czy utworzenie takiej strefy,
to nie jest raczej zadanie parafii?
Na razie wygląda na to, że projekt
spełnia wstępne wymogi formalne, tzn. proboszcz wyraził pisem-

ną zgodę. Jest jednak drobna
przeszkoda. Regulamin budżetu
partycypacyjnego zakłada, że realizowane projekty muszą być
ogólnodostępne przez minimum 30 godzin tygodniowo, a to
znacznie dłużej, niż suma wszystkich niedzielnych mszy świętych.
Z kolei otwieranie „kącika”
w środku tygodnia na siłę, żeby
„wyrobić godziny” byłoby zwyczajnym nadużyciem. Raczej więc
projekt ostatecznie odpadnie
z gry w budżecie partycypacyjnym, ale może będzie to dobry
moment na przekonanie proboszcza, aby pomysł został zrealizowany przez parafię.
(dg, oko)

zakłada stworzenie
miejsca zabaw dla dzieci,
aby rodzice mogli
w skupieniu uczestniczyć
w mszy świętej, podczas
gdy ich dzieci zajmą się
cichą zabawą
w utworzonym dla nich
kąciku.
miałby zostać wyłożony grubą wykładziną dywanową, a parapet
przy oknie zostałby przeznaczony
pod miejsce do siedzenia – z wykorzystaniem grubych poduszek.
Poza tym w pomieszczeniu miałyby znaleźć się jeszcze: materiałowy namiot/domek, stolik z krzesełkami oraz materiały do rysowania, miękkie pufy do siedzenia,
zabawki nawiązujące do opowie-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

źródło: Materiały budżetu partycypacyjnego

Michał Grzybek proponuje zamontowanie w parkach Magiczna, Henrykowskim i Picassa
po cztery hamaki. W każdym
z parków koszt przekracza 46 tys.
zł. Dla każdego z parków projekt
zgłoszony jest oddzielnie.
– Hamak miejski to nowoczesny element małej architektury
miejskiej, który może stać się ulubionym miejscem wypoczynku
mieszkańców – pisze autor propozycji. – Hamak miejski jest
twórczym przetworzeniem sielskiego elementu przydomowych
ogrodów. Jego konstrukcja jest
stabilna dzięki mocowaniu rozpiętemu pomiędzy dwoma potężnymi metalowymi walcami, które
gwarantują wytrzymałość projektu. Ponieważ odporna na znisz-

Strefa dla dzieci w kościele

Tak autorka wyobraża sobie kącik dla dzieci
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OGŁOSZENIA DROBNE
NAUKA
·Język polski, nauczycielka 500-402-645
·Lekcje fortepian keyboard 502-935-459
·Lekcje keyboard fortepian 502-935-459
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
BUDOWLANE
·Dachy, sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny podbitki papy gonty blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.
535-920-035
·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359

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

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952

ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

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

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnimy opiekunów osób starszych
w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę
(lub zlecenie) na terenie Białołęki, oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne
zatrudnienie. Kontakt 519-331-291
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

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!
Ubez pie czy cie le naj chęt niej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku nale ży za pła cić od szko do wa nie,
zaczyna się problem. Ubezpieczy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczycie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medycznego lub doznałeś szkody w wyniku upadku – zgłoś się po BEZPŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fun da cja po ma ga w spra wach odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku niewielkich szkód jak drobne złamania, zwich nię cia, ura zy, ale
również w przypadku zaniżania
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go
uszczerb ku
na zdrowiu. Różnice w możliwym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!
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Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Elastyczne protezy nylonowe
N y lo n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a ta c h 5 0 .
ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale w Polsce wciąż uchodz i za techno logię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę pieniędzy na rzecz członków
rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 667 292 145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

źródło: ZTM

O włos od tragedii
na Modlińskiej
 Na białołęckich drogach dawno nie było tak dziwnej
sytuacji. Samochód został uszkodzony przez… pokrywę
studzienki.
źródło zdjęć: straż miejska

Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
 W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.
Informację tę prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz
ogłosiła
na konferencji prasowej. Uprawnieni będą uczniowie mieszkający
w Warszawie oraz mieszkający
w II strefie biletowej, ale dojeżdżający do szkół w stolicy. Nowe
zasady zaczną obowiązywać od 1
września 2017. Młodzi pasażerowie będą korzystać z bezpłatnych
biletów nie tylko podczas roku
szkolnego, ale także wakacji i ferii.
Roczny koszt projektu to według szacunków 13 mln zł.
W przeprowadzonych w szkołach ankietach zebrano ponad 4
tys. opinii. Wyniki sondażu wskazują, że 41% uczniów dociera
na lekcje pieszo, 30% – komunikacją miejską, zaś 25% – samochodem rodzica.
– Osiemdziesiąt proc. ankietowanych rodziców dowożących
dzieci autem zadeklarowało, że
po wprowadzeniu darmowych biletów będzie posyłać je do szkoły
komunikacją miejską – powiedziała prezydent Gronkiewicz-Waltz.
– To niezwykle istotne dla
ochrony środowiska, ale też dla
kształtowania postaw wśród młodego pokolenia – dodała wiceprezydent
Renata
Kaznowska.

– Chcemy, by dzieci były od małego przyzwyczajane do korzystania
z transportu publicznego.

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.

W najbliższych miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja otrzymają
od ZTM wnioski o wydanie specjalnych Kart Miejskich dla
uczniów. Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole podstawowej lub gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co cztery lata.
(dg)

Do nietypowej sytuacji doszło
na wiadukcie Modlińskiej nad
Kanałem Żerańskim. Według relacji świadków źle zamontowana
pokrywa studzienki kanału ciepłowniczego „wystrzeliła” spod
kół ciężarówki i… uderzyła w jadący za nią samochód osobowy.

Częściowo zniszczony dach i tylne
drzwi to szczęście w nieszczęściu.
Brakowało naprawdę niewiele, by
pokrywa uderzyła w pasażera.
Niebezpiecznym miejscem zajęli się strażnicy miejscy i pracownicy MPWiK.
(red)

Według wstępnych szacunków
wprowadzenie projektu będzie
oznaczać około 30 tys. nowych
pasażerów. Czy tramwaje i autobusy nie będą przepełnione?
– Damy radę – zapewnia Wiesław Witek, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Z roku
na rok z naszych usług korzysta
coraz więcej osób, zachęcanych
rosnącą jakością warszawskiej komunikacji miejskiej.
Nowe zasady muszą zostać jeszcze przegłosowane przez Radę
Warszawy, ale to tylko formalność.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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