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Pierwsze światła na Zielonej Białołęce
 Na terenie zamieszkanym przez kilkadziesiąt tysięcy osób staną w tym roku pierwsze światła drogowe. Ich
lokalizacja budzi wątpliwości niektórych mieszkańców.
się 22 marca, część mieszkańców
ostro krytykowała decyzję ZDM.

O montaż
sygnalizatorów w tym
miejscu prosili radni
i okoliczni mieszkańcy,
ale było to zanim przebito
połączenie Skarbka z Gór
i Głębockiej.
– Wskazywali na fakt, że otwarcie nowego odcinka Skarbka
z Gór upłynniło nieco ruch
na skrzyżowaniu z Magiczną – pi-

Skrzyżowanie Głębockiej z Magiczną będzie pierwszym miejscem
na wschód od Kanału Żerańskiego
i Białołęckiej, w którym zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na jej budowę i spodziewa się, że uda się uruchomić
światła do końca sierpnia. O montaż sygnalizatorów w tym miejscu

sze radna Agnieszka Borowska.
– Jednocześnie wskazywali na potrzebę zaplanowania przejścia
z sygnalizacją na przycisk na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej nr 356.
– Ta ulica obsługuje nadal kilka
sporych osiedli – odpowiada Mikołaj Pieńkos, rzecznik ZDM.
– Ponadto jest również wlot
wschodni, który nie ma żadnej alternatywy, a większość ruchu z tej
strony kieruje się w lewo, w stronę
Bródna. Sygnalizacja w tym miejscu jak najbardziej ma sens.

prosili radni i okoliczni mieszkańcy,
ale było to zanim przebito połączenie Skarbka z Gór i Głębockiej.
Na spotkaniu w sprawie przebudowy Głębockiej, które odbyło
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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.
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Złodzieje korzystają z okazji
 Drzwi wejściowe powinny być zamknięte na klucz zarówno podczas naszej
obecności, jak i wówczas, gdy pracujemy w ogrodzie. Przekonała się o tym w zeszłym
tygodniu mieszkanka Białołęki Dworskiej.
sażenie sanitarne, elementy instalacji elektrycznej, a przy okazji
fragmenty ogrodzenia.
– Najważniejsze jest, żebyśmy
sami nie dawali okazji włamywaczom. Ktoś o złych intencjach może sprawdzać, czy drzwi do danego
lokalu są otwarte i gdy po naciśnięciu klamki będzie mógł wejść – zacznie kraść od razu. Gdy się nie

Drzwi wejściowe Nadchodzi rozbudowa EC Żerań
powinny być zamknięte
na klucz zarówno
podczas naszej
obecności, jak i podczas
prac w ogrodzie czy
na podwórku.
Kiedy 5 maja około godz. 13
mieszkanka domu przy ul. Wałuszewskiej pieliła grządki w ogrodzie, do jej domu zawitał nieproszony gość. Z szafki w korytarzu
zabrał portfel, razem z dokumentami i kartami płatniczymi. Nie
było mu jednak dane skorzystać
ze zdobyczy, ponieważ chwilę później stanął oko w oko z właścicielką domu. Tłumaczenia, że „chciał
tylko pozyskać złom na sprzedaż”
i zapewnienia o dobrych intencjach nie przekonały kobiety, bo
natychmiast zadzwoniła po policję. Funkcjonariusze przybyli
na czas i zatrzymali 47-letniego
Tomasza Ż. Po zebraniu materiału
dowodowego przedstawili mu zarzut usiłowania kradzieży. Intruz

stanie niebawem przed sądem.
Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
– To kolejny już przypadek
z Białołęki, kiedy złodziej wchodzi do domu lub mieszkania wykorzystując otwarte drzwi i chwilową nieobecność lub nieuwagę
gospodarza – mówi sierż. sztab.
Paulina Onyszko z rejonowej komendy policji.
W taki sam sposób z mieszkania przy ulicy Van Gogha zginęły
pieniądze, elektronika i biżuteria.
Z domu przy ul. Weteranów zniknął sprzęt elektroniczny. Z mieszkania przy Skarbka z Gór pieniądze, portfel z ul. Lewandów.
W kwietniu z domów przy Chlubnej złodzieje zdemontowali wypo-

otworzą, to najczęściej po prostu
odejdzie – tłumaczy policjantka.
Drzwi wejściowe powinny być
zamknięte na klucz zarówno podczas naszej obecności, jak i podczas prac w ogrodzie czy na podwórku. – Sprawdzajmy też tożsamość i wiarygodność obcych osób,
przychodzących pod różnymi pretekstami do mieszkania. Ktoś kto
deklaruje, że zjawił się u nas, by
nabyć stare książki czy zreperować kaloryfer – niekoniecznie
musi być tym, za kogo się podaje.
Jeśli chcemy wpuścić do mieszkania nieznajomego, powody muszą
być
naprawdę
uzasadnione
– przestrzega policjantka.
(AS)
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Zamykajcie drzwi!
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 Dzięki nowemu blokowi gazowo-parowemu
produkcja prądu zwiększy się o 80%, a stare kotły
węglowe zostaną wycofane z użytkowania.
PGNiG Termika, do której należy elektrociepłownia na Żeraniu, zdecydowała o podpisaniu
umowy na dostawę i montaż nowego bloku energetycznego
z konsorcjum pod przewodnictwem Mitsubishi Hitachi Power
Systems Europe. Kontrakt opiewa na 1,55 mld zł brutto.
Dzięki budowie nowego bloku
energetycznego wyeksploatowane
kotły węglowe zostaną wycofane
z użytkowania a nowa jednostka
wytwórcza umożliwi zwiększenie
produkcji energii elektrycznej
w EC Żerań o ok. 80%. Jednostka będzie zużywała corocznie
około 550 mln m3 gazu ziemnego, co będzie stanowić ok. 4%
krajowego zużycia tego paliwa.
Według szacunku nastąpi redukcja emisji pyłu z EC Żerań o połowę, dwutlenku siarki o 60%

i tlenków azotu o 30%. Uruchomienie bloku planowane jest
na 2020 rok.

Rura wzdłuż kanału
Paliwo do nowego bloku będzie
dostarczane za pomocą 10-kilometrowego gazociągu, który połączy
elektrociepłownię z tłocznią gazu
w Rembelszczyźnie. Zanim nastąpi jego budowa, konieczna będzie
wycinka znacznej liczby drzew
i praktyczne zniszczenie popularnego terenu rekreacyjnego. Budująca gazociąg państwowa spółka
Gaz-System otrzymała od wojewody Zdzisława Sipiery zgodę na wycinkę 3999 drzew. Nie wiadomo
jeszcze, jak będą wyglądały nasadzenia zastępcze i gdzie zostaną
przeprowadzone ani kiedy rozpocznie się wycinka nad kanałem.
(red)

Skwer Ogrody Mehoffera coraz bliżej
 Pomysł budowy nowego terenu rekreacyjnego poparło ponad 1600 osób. Ratusz podpisał już umowę
na projekt.

W pobliżu skrzyżowania Mehoffera ze Strumykową powstanie skwer,

który w ubiegłym roku wywołał
na Tarchominie spore zamieszanie.

Gdy jeden z mieszkańców zaproponował taką inwestycję w ramach bu-

R od z ic e! R o z w ij aj c ie po ję c i a
m at em a ty c z n e u s w oic h dz ie c i!
Badania potwierdzają, że kłopoty z matematyką zaczynają się
już na szczeblu klas I-III, dlatego Przedszkole Akadero przybliża dzieciom świat działań
i
znaków
matematycznych

Jak po wszech nie wia do mo
matematyka jest królową nauk,
a umie jęt no ści ma te ma tycz ne
są podstawą bez której trudno
wy obra zić so bie suk ce sy we
wszystkich obszarach życia zawodowego.

Rozumienie jej jest wielką
umiejętnością, zaś stosowanie
wielkim osiągnięciem prowadzonym do rozwoju cywilizacji. Matematyki uczą się dzieci wraz z rozwojem mowy, a intuicję matematyczną posiada każde dziecko!

w oparciu o metody uznanych
autorów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane
techniki nauczania w Przedszko-
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dżetu partycypacyjnego, okazało się,
że białołęcki ratusz planował – zgodlu Akadero są obecnie najlepszymi metodami w Polsce przekazujące w odpowiedni sposób
wiedzę służącą do osiągnięcia
sukcesów w edukacji matematycznej w wieku szkolnym.
Przedszkole Akadero
kła dzie
na cisk
na na ucza nie ma te ma ty ki
już
w naj młod szych
gru pach wie ko wych, po nie waż
w wie ku przed szkolnym dzieci mają optymalną wra żli wość na roz wi ja nie
spraw no ści
in te lek tu al nych,
a tym samym na nabywanie wiado mo ści i umie jęt no ści ma te ma tycz nych.
Do dat ko wo
w Akadero podczas zabaw i gier
ma te ma tycz nych dzie ci kształ tu ją od por ność emo cjo nal ną

nie z obowiązującym planem zagospodarowania – sprzedaż terenu
pod bloki. Ostatecznie Ogrody Mehoffera powstaną, choć będą mniejsze, niż oryginalnie chciał pomysłodawca. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
została podpisana 8 maja.
Zgodnie z decyzją ponad 1600
mieszkańców na budowę przeznaczono dokładnie 113 150 zł.
Przy Mehoffera mają powstać alejki parkowe, ławki, betonowe stoły,
leżaki i biblioteka plenerowa. Przybędzie też zieleni, bo dużą część
puli przeznaczono na nasadzenia
drzew iglastych, liściastych i krzewów oraz urządzenie łąki kwietnej.
Ponieważ skwer powstaje z budżetu partycypacyjnego, powinien
zostać otwarty najpóźniej w grudniu.
(dg)

oraz zdolność do podejmowania
wy sił ku umy sło we go, a co
za tym idzie dzieci 6-letnie bardzo dobrze odnajdują się w klasie I, gdzie mu szą zdać się
na wysiłek intelektualny podczas sytuacji
stresowych.
Dzięki metodom stosowanym
w
Przedszkolu
Akadero
dzieci
osiągają odpowiednie kompetencje w zakresie edukacji matematycznej do osiągnięcia
sukcesu w szkole.

AKADERO
POLSKO - ANGIELSKIE
PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl
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Jak jeździmy na dwóch kołach?

Rowerzysta wjechał pod tramwaj
 Wieczorem na przejściu bez świateł przez Światowida doszło do groźnego wypadku.

Na przejściu przez Światowida
pomiędzy Mehoffera a Štefánika
widoczność jest znakomita, więc
zeszłotygodniowe zdarzenie to
spora zagadka. Około 18:50 motorniczy tramwaju linii 2 nie zdążył wyhamować przed rowerzystą,
który przejeżdżał po przejściu dla
pieszych.

4

Skutki: rowerzysta w szpitalu,
rower zniszczony pod kołami,
rozbita szyba w tramwaju, wstrzymany ruch „dwójki” na odcinku
od Mehoffera do pętli Nowodwory. Akcja wyciągania roweru spod
składu trwała aż godzinę.
Ponieważ za jazdę rowerem
po przejściu dla pieszych grozi man-

dat w wysokości 100 zł, zaraz po wypadku w Internecie na rannego posypały się gromy. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni policja.

Nie taki diabeł straszny?
Zarząd Dróg Miejskich opublikował niedawno raport o stanie
bezpieczeństwa, przygotowany
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na podstawie danych policyjnych
za ubiegły rok. Znalazły się w nim
oczywiście m.in. statystyki dotyczące wypadków z udziałem
dwóch kółek.
– Z każdym rokiem powstają
nowe kilometry tras rowerowych,
tworzone są nowe stacje Veturilo
oraz rośnie liczba dostępnych
w systemie jednośladów – piszą
autorki. – Niestety, wraz z rosnącą
liczbą rowerzystów rośnie także
liczba kolizji i wypadków z udziałem tej grupy użytkowników.
W porównaniu z rokiem 2012
nastąpił wzrost liczby powodowanych przez rowerzystów wypadków o 17% (z 36 do 42 rocznie),
przy czym warto pamiętać, że
„wypadek” oznacza tu sytuację,
po której ofiara spędziła w szpitalu co najmniej tydzień. Jednocześnie liczba rannych w nich osób
spadła o 15% – z 39 do 33. Wypadki śmiertelne z winy rowerzystów są rzadkością. W ciągu ostatnich pięciu lat było ich siedem,
przy czym sprawcy byli jednocze-

śnie ofiarami a w roku 2016 takich
zdarzeń odnotowano… zero.
Matematyka mówi, że liczba
wypadków powodowanych przez
rowerzystów jest zbliżona do popularności roweru jako środka
transportu. Według obliczeń
ZDM w 2015 roku warszawiacy
odbywali na rowerze 3,1% podró-

W 2015 roku
warszawiacy odbywali
na rowerze 3,1% podróży.
W tym samym roku
rowerzyści byli
sprawcami 3,5%
wypadków – 34 z 962.
W tym samym roku
kierowcy samochodów
osobowych odpowiadali
za 78% wypadków, choć
tylko 32% podróży
po mieście odbywano
autem.

ży. W tym samym roku rowerzyści
byli sprawcami 3,5% wypadków
– 34 z 962. W tym samym roku
kierowcy samochodów osobowych odpowiadali za 78% wypadków, choć tylko 32% podróży
po mieście odbywano autem.
(red/dg)

Nowoczesna: „Chcemy trasy Olszynki”
 Na Białołęce trwa kolejna zbiórka podpisów. Tym razem chodzi o ponad dwa kilometry trasy szybkiego ruchu.
Trasa Olszynki Grochowskiej to
droga szybkiego ruchu, planowana
od kilkudziesięciu lat jako drogowy kręgosłup prawobrzeżnej Warszawy. Na Białołęce jej przyszły
przebieg można sobie wyobrazić
np. obok osiedla Derby, gdzie widać szeroki, niezabudowany pas
ziemi. To rezerwa terenu, w której
mają zmieścić się dwie jezdnie
i tory. Na ten moment Rada Warszawy nie przyznała pieniędzy ani
na trasę, ani na linię tramwajową,
choć prace nad koncepcją tej drugiej już trwają.

Trasa czy ulica?
Budowa samej trasy budzi poważne wątpliwości wśród mieszkańców i samorządowców. Część
z nich nie ma nic przeciwko drodze
szybkiego ruchu, biegnącej po wiaduktach nad rondem Małej Brzozy. Inni uważają, że w przyszłości
wzdłuż linii tramwajowej powinna
powstać zwykła, miejska ulica.
– Duże węzły drogowe i estakady byłyby uciążliwe dla mieszkańców, których osiedla niejednokrotnie bezpośrednio sąsiadowałyby z trasą – uważa radna Anna
Myślińska. – Natomiast droga
o charakterze lokalnym ze ścieżkami rowerowymi, przejściami
dla pieszych, zwiększeniem liczby
ulic poprzecznych i przecinających (np. Skarbka z Gór, Lewandów i Berensona) zapewniłaby
zrównoważony rozwój tej części
Warszawy, a przede wszystkim poprawiła dostępność komunikacji.
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Plan miejscowy obejmujący węzeł trasy Olszynki Grochowskiej
z Toruńską i jej odcinek do Berensona jest obecnie opracowywany przez urzędników podległych naczelnej architekt miasta
Marlenie Happach.

Czy petycja kogoś przekona?
– Rano stoimy w korkach
na Głębockiej, Skarbka z Gór,
Ostródzkiej i Białołęckiej – piszą
lokalni działacze Nowoczesnej.
– Po południu czekamy na wjazd
z trasy na rondo przy Głębockiej
lub zjazd na rondzie przy Łabiszyńskiej. Ponieważ realizacja trasy Olszynki Grochowskiej odwleka się, zwracamy się do Rady
Warszawy o jej pilne umieszczenie w planach inwestycyjnych
na najbliższe lata i wykonanie
fragmentu trasy od Toruńskiej
do Berensona.
Zdaniem warszawskiego samorządu
receptą
na
korki
na wschodniej Białołęce ma być

tramwaj. Najbliższą realną datą
otwarcia torowiska w kierunku
Bródna jest rok 2022. Według
wstępnych szacunków budowa
będzie kosztować 150 mln zł netto, ale do sumy tej należy doliczyć
pieniądze przeznaczone na wykup gruntów. Ile trzeba dołożyć,
by powstały także dwie jezdnie,
wiadukty i ślimaki trasy Olszynki?
Nie wiadomo.
(dg)

Petycję można podpisać na
stronie: www.petycjeonline.com.
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Droga rowerowa połączy Żerań z Pragą

 Jagiellońska jest dziś ulicą wyjątkowo nieprzyjazną dla rowerzystów, ale wszystko
wskazuje na to, że w grudniu ta sytuacja się zmieni.
Jeśli chcemy przedostać się rowerem z Żerania w okolice
Dworca Wileńskiego, mamy trzy
możliwości: korzystać z bitej drogi nad brzegiem Wisły, wyłożonego płytami Wybrzeża Puckiego
lub z Jagiellońskiej. Z dwóch
pierwszych tras można zgodnie
z prawem zjechać na Pragę dopiero przy tamtejszym porcie, a to
oznacza nadkładanie drogi i podjazd pod górę przez park. Z kolei
na Jagiellońskiej droga rowerowa
kończy się zaraz za węzłem z trasą S8. Ograniczenie prędkości
do 60 km/h i odpowiednia szerokość chodnika pozwalają jechać

dalej właśnie nim, ale zanim dostaniemy się do celu, czeka nas
kluczenie po parkingach i serwisówkach oraz pokonywanie wysokich krawężników.
Wszystko zmieni się dzięki budowie drogi, która połączy serwisówki po stronie dawnej Fabryki
Samochodów Osobowych. Jazda
rowerem będzie możliwa także
po drugiej stronie Jagiellońskiej
– na istniejących tam drogach serwisowych dopuszczony zostanie
ruch jednośladów w obu kierunkach. Obie strony zostaną połączone przejazdami przez jezdnie.
Przy okazji przebudowane zosta-

ną chodniki, sygnalizacje świetlne
i oświetlenie ulicy.
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił już
przetarg na budowę. Wybrany w nim

Zarząd
Dróg Miejskich ogłosił już
przetarg na budowę.
Wybrany w nim
wykonawca będzie mieć
czas na wykonanie prac
do końca listopada.
wykonawca będzie mieć czas na wykonanie prac do końca listopada.
(dg)
źródło: ZDM

Z kolei na Jagiellońskiej droga rowerowa kończy się obecnie zaraz za węzłem z trasą S8
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Zmiana na Klasyków

Będzie pas do skrętu w lewo

 Coraz więcej bloków, mieszkańców i samochodów
– coraz większe korki. Jedną z recept ma być
dobudowanie pasa dla skręcających w Krokwi
w kierunku nowych osiedli i szkół.
Ruch na Klasyków jest coraz
większy, a komunikacja miejska
słaba – linia 152, zapewniająca
dojazd do SKM-ki i tramwaju,
kursuje w godzinach szczytu co 12
minut. Ponieważ duża część szybko rosnącej lokalnej społeczności
wybiera na co dzień samochód,
Klasyków i okoliczne ulice już
dawno są na granicy przepustowości. Jedne z największych problemów występują na skrzyżowaniu Klasyków i Krokwi, gdzie auta skręcające w lewo powodują
ogromny korek sięgający czasem
nawet za wiadukt nad torami kolejowymi.
– Zmiana organizacji ruchu
w ciągu najbliższych lat jest ko-

nieczna – pisał w ubiegłym roku
radny Filip Pelc, który zaproponował dobudowanie na skrzyżowaniu pasa do skrętu w lewo,
w Krokwi. – Alternatywą może
być stworzenie minironda lub sygnalizacji świetlnej, co wiązałoby
się jednak z większymi kosztami.
W głosowaniu nad budżetem
partycypacyjnym pomysł poparło
ponad 700 osób i 41 tys. zł
na drobną zmianę na Klasyków
znalazło się w budżecie Zarządu
Dróg Miejskich. Ponieważ drogowcy ogłosili już przetarg na projekt przebudowy, jest bardzo duża
szansa, że uda się przeprowadzić
prace jeszcze w tym roku.
(dg)

Jak żyć w strefie zamieszkania?

Pięciolatek sam między autami
 W takich miejscach bezpieczny powinien być nawet idący bez opieki pięciolatek. Kierowcy są gośćmi, ale
praktyka pokazuje, że wielu z nich nie umie korzystać z gościny.
Prostokątny niebieski znak
z „ludzikami”, domkiem i samochodem jest bardzo często spotykany przy wjazdach na zamknięte
osiedla i drogach prowadzące
do domów jednorodzinnych,
a w weekendy – także na Krakowskim Przedmieściu i Nowym

W całej Warszawie
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.
krotnie przekraczającą dopuszczalną.
Świecie. Choć piesi mogą korzystać z całej szerokości ulicy,
w tym chodzić jezdnią, w praktyce
wolą trzymać się blisko ścian budynków. Powodem są samochody,
jeżdżące tam z prędkością kilka-

Trudny znak
– Na moim osiedlu obowiązuje
„strefa zamieszkania”, ale kierowcy zachowują się tak, jakby to
była normalna ulica: jadą 50

km/h, trąbią na pieszych i parkują
gdzie chcą – pisze nasz czytelnik.
– Może przypomnicie na łamach,
jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania?

Do kierowców najbardziej
powinno przemówić to, że
w strefie zamieszkania mogą

biegać bez opieki dzieci mające mniej, niż siedem lat. Każde przekroczenie dozwolonej
prędkości 20 km/h oznacza
dla nich śmiertelne zagrożenie, a każdy nieprawidłowo
zaparkowany (poza wyznaczonym miejscem) samochód to
potencjalna bariera, zza której
dzieci zwyczajnie nie widać.
W strefie piesi mogą poruszać
się całą szerokością drogi i zawsze mają pierwszeństwo,
a progi zwalniające nie muszą
być oznakowane. Innymi słowy: jest to miejsce, w którym
kierowca jest tylko gościem
i powinien zapuszczać się tam
możliwie rzadko.
Wszystko źle
Nieporozumieniom w strefach
zamieszkania często są współwinne zarządzające nimi spółdzielnie
czy wspólnoty. W całej Warszawie
można spotkać „strefy”, wykona-

ne za pomocą kilku znaków drogowych, w których pozostały niepotrzebne zebry, wprowadzające
pieszych i kierowców w błąd.
Dużym problemem są także różnice wysokości i brak uspokojenia ruchu. Asfaltowa jezdnia, położony nieco wyżej chodnik
z kwadratowych płyt i zero progów to jasny sygnał, że jesteśmy
na zwykłej ulicy – zwłaszcza, jeśli
znak „strefa zamieszkania” ukrył
się za gałęziami drzewa.

Strefa zamieszkania w wielkim
skrócie
• piesi chodzą całą szerokością
ulicy, także po jezdni, i zawsze
mają pierwszeństwo
• ograniczenie prędkości do 20
km/h
• zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami
• nieoznakowane progi
zwalniające
(dg)

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!

Ubezpieczyciele najchętniej widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu
w wypadku należy zapłacić odszkodowanie, zaczyna się problem.
Ubezpieczyciele znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja
Lex Specialis. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, w pracy, padłeś ofiarą błędu
medycznego lub doznałeś szkody
w wyniku upadku – zgłoś się
po BEZPŁATNĄ POMOC. Ze
statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Nie pozwól odebrać sobie należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!
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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!

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
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Ruszają zapisy
do szkółki Barcelony
 10 czerwca dzień otwarty i kolejny nabór do centrum
sportowego przy Fleminga. FCB Escola Varsovia
zaprasza.

Dajmy mu więcej światła

Deptak tętni życiem
 Spacerowicze, rowerzyści, biegacze, właściciele psów i… dziki – najdłuższy deptak
Warszawy musi pomieścić wszystkich chętnych.
Wreszcie przyszła wiosna i wał
wiślany na wysokości Tarchomina
i Nowodworów znowu zaczął tętnić życiem. Wcześnie rano białołęcki deptak jest opanowany przez
lisy i zające, późno wieczorem
można tam spotkać dziki i sarny.
Przez większość dnia rządzą jednak ludzie – dla mieszkańców
okolicznych osiedli wał to główna
oś wielkiego terenu zielonego.
Od kiedy korona wału na Tarchominie i Nowodworach została
wyłożona kostką, na wysokości
Żerania wylano asfalt i otwarto
kładkę nad portem Żerańskim,
znacznie wzrosła liczba korzystających z niego rowerzystów. Po-

nieważ teren nie jest oświetlony,
w ciepłe jesienne wieczory wracający do domów cykliści muszą wyjątkowo uważać na biegaczy, spacerowiczów z psami i pojawiające
się coraz częściej dziki. Jak zapewnić więcej światła? Patryk
Król i Piotr Cieszkowski proponują przeznaczenie 226 tys. zł
na montaż przy wejściach na wał
bardzo tanich w utrzymaniu ledowych latarni solarnych.
– W ciągu dnia, kiedy jest słońce, panel fotowoltaiczny konwertuje energię słoneczną na energię
elektryczną i przechowuje ją
w akumulatorze – piszą. – W nocy
lub w czasie pochmurnych i desz-

czowych dni kontroler przy pomocy czujników może obliczać jasność światła dziennego i automatycznie włącza światło.
Inny pomysł na „więcej światła”
to montaż na wale – od seminarium duchownego do Grzymalitów – tzw. kocich oczek, umieszczanych zazwyczaj przed przejściami dla pieszych. Kosztowałoby to 398 tys. zł, ale skuteczność
takiego rozwiązania jest wątpliwa.
– Elementy odblaskowe sprawdzają się tylko w stosunku do pojazdów, które same dysponują wystarczająco mocnym źródłem światła – pisze komentujący internauta.
– Jeżeli rowerzysta ma tak dobre
oświetlenie, że widzi dzięki niemu
te kocie oczka, to znaczy, że stają
mu się one zbędne do znalezienia
drogi i niewpadnięcia w dziurę.
O tym, czy latarnie ledowe i kocie oczka zostaną zamontowane,
zdecydują mieszkańcy Białołęki.
Na te oraz 128 innych pomysłów
będzie można głosować w dniach
14–30 czerwca. Ewentualna realizacja – w przyszłym roku.
(red)

10

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Otwarta w 2011 roku FCB
Escola Varsovia to jedna z najlepszych szkółek piłkarskich w Polsce, dzięki której młodzi zawodnicy poznają unikalną filozofię wielkiego katalońskiego klubu, mają
szansę na przeżycie niezwykłej
przygody, a najlepsi – także
na prawdziwą karierę.
– Nasze drużyny piłkarskie występują w wielu turniejach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – mówi dyrektor sportowy Enric Daví Parera. – Stawiamy również na działalność edukacyjną.
Dzięki niej nasi zawodnicy zdobywają wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia i higieny. Bardzo
ważną misją szkoły jest aspekt wychowawczy, w którym zwracana
jest uwaga na zasady współpracy
w grupie oraz wysoki poziom kultury osobistej. Realizujemy wiele
projektów społecznych, poprzez
które wyrównujemy szanse dzieci
i młodzieży z różnych środowisk.
FCB Escola Varsovia prowadzi
zajęcia piłkarskie według oryginalnej metodologii FC Barcelona.
Nadzór nad procesem szkolenia
sprawują dyrektorzy pochodzący

ze słynnego katalońskiego klubu.
Na terenie całej Warszawy trenuje ponad 1200 zawodników i zawodniczek, szkolonych przez ponad 50 trenerów. Podstawą działalności jest szkolenie piłkarskie
chłopców i dziewczynek w wieku 6–12 lat.

Już wkrótce dzień otwarty
10 czerwca na terenie szkoły
przy Fleminga 2 odbędzie się Festiwal Sportu, współfinansowany
przed Ministerstwo Sportu i Turystyki. Czeka na nas m.in. miniturniej dla dzieci „3 na 3”, konkursy
piłkarskie z nagrodami oraz pokaz freestyle footballu. W programie także darmowe konsultacje
fizjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców, ocena wieku biologicznego dzieci, konsultacje z psychologiem sportu i testy motoryczne
dla dzieci.
Rodzice chcący wysłać swoje
dzieci do szkółki Barcelony powinni dodatkowo wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie
FCBescola.pl. Być może są wśród
nich następcy Lionela Messiego?
(red)

Bez wind, bez dojścia, bez sensu

Żerańska stacja-bubel
 Co z tego, że mieszka się rzut beretem od stacji SKM-ki, skoro dojście do niej zajmuje 15 minut?
źródło: Wikimedia Commons / Action Direct

XXI wiek, stolica dużego europejskiego kraju. Na wątpliwej
urody peron stacji Żerań wjeżdża
czysty, zadbany i nowoczesny pociąg kolei miejskiej, z którego wysiadają mieszkańcy pobliskiego
osiedla. Zanim dotrą do domów,
będą musieli pokonać plątaninę
schodów i przejść dla pieszych.
Rodzice z wózkami i niepełnosprawni wrócą na końcu, bo zamontowany na schodach podnośnik akurat się zepsuł. Windy nie
ma, bo PKP Polskie Linie Kolejowe jej nie zamontowały. Ostatni
remont był… kilka lat wcześniej.

o braku wind przypomniały media, ale kolejarzy nie dało się
przekonać. Priorytety PKP PLK
są zupełnie gdzie indziej. 12 marca rozpoczęła się przebudowa linii
łączącej Dworzec Gdański z Zachodnim. Istniejące stacje Koło,
Kasprzaka i 8. peron Dworca Zachodniego zostaną wyposażone
w nowe wiaty, oświetlenie, ławki
i tablice informacyjne oraz dostosowane dla potrzeb osób niepeł-

PKP PLK
planuje także przebudowę
tzw. linii otwockiej,
biegnącej przez Wawer.
Również tam stacje
zostaną wyposażone
w windy, powstaną
dodatkowe przejścia dla
pieszych i nowy przystanek
przy Wiatracznej. Białołękę
kolejowe inwestycje
omijają szerokim łukiem.

Którędy na peron?
Zarząd Transportu Miejskiego
przygotował mapę, pokazującą
czas dojścia do poszczególnych
stacji kolejowych w Warszawie.
Na zamieszczonych pod artykułem ilustracjach prezentujemy
stację Żerań i – dla porównania
– Falenica. Odcienie niebieskiego
pokazują, ile czasu trzeba poświęcić na dojście do peronu. Najciemniejszy odcień oznacza 5 minut, środkowy – 10 minut, a błękit
– 15 minut. Drogę wydłużają
wszystkie przeszkody, tak jak to-
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ry, ogrodzenia osiedli czy – w tym
wypadku – Kanał Żerański.
Biorąc pod uwagę, że na południowym brzegu kanału istnieje
na razie strefa przemysłowa, kolejarze powinni rozważyć odsunięcie peronu od wody. Skupmy się
jednak na blokach. Wyraźnie widać, jak poważną przeszkodzą dla
pieszych są ślimaki węzła Płochocińskiej z Marywilską, które można pokonać tylko w wybranych
miejscach. Droga z osiedla Marywilska na stację to 15 minut mar-

szu, co stawia pod ogromnym
znakiem zapytania sens korzystania z SKM-ki. Czy warto podjeżdżać autobusem do stacji, którą
widzi się z okna, albo maszerować
przez kwadrans, by potem jechać
do ścisłego centrum pół godziny?
Tę samą drogę można pokonać
o 10 minut szybciej z przesiadką
ze 176 do tramwaju na Bródnie.
W przyszłości problemy ze stacją Żerań będą jeszcze większe.
Teoretycznie „blisko” niej powstaje osiedle Miasto Moje,
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na którym docelowo znajdzie
się 1500 mieszkań. Jego mieszkańcy będą mieć do wyboru codzienne spacery na stację albo
tłok w 176. Problemy rozwiązałaby budowa przejścia podziemnego z windą i chodników w stronę
Kupieckiej i Sygnałowej, ale takich planów nie ma.

Nie da się?
W ubiegłym roku mieszkańcy
Żerania zebrali kilkaset podpisów
pod petycją o modernizację stacji,

nosprawnych. Powstaną także nowe stacje przy Powązkowskiej
i Obozowej oraz nowe kładki dla
pieszych. Remont linii na Woli będzie kosztować 196 mln zł.
PKP PLK planuje także przebudowę tzw. linii otwockiej, biegnącej
przez Wawer. Również tam stacje
zostaną wyposażone w windy, powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych i nowy przystanek przy Wiatracznej. Białołękę kolejowe inwestycje omijają szerokim łukiem.
(dg)

Supernowoczesny parking na 2300 aut
 Trzypoziomowy parking na 2300 aut, wyposażony w niespotykane rozwiązanie, ułatwiające parkowanie
i poprawiające bezpieczeństwo – takie cuda tylko na Tarchominie.
źródło: Park Assist

otwarcia parkingu zostaną dostosowane właśnie do nich. Parking zaj-

Kamery
zarejestrują każdą próbę
kradzieży czy dewastacji
samochodu,
a skanowanie rejestracji
pozwoli ustalić, jaką
drogę przemierzył
samochód od momentu
wjazdu na parking, aż
do jego opuszczenia
– mówi Piotr Myszka,
dyrektor operacyjny
Galerii Północnej.

Przystanki autobusowe już istnieją, zaś tramwajowe są w budowie,
ale znaczna część klientów Galerii
Północnej z pewnością będzie
do niej dojeżdżać samochodami.

Kierowcy będą mieć do dyspozycji
ponad 2300 miejsc parkingowych,
rozmieszczonych na trzech poziomach centrum handlowego. 1500
z nich będzie umieszczonych w dwu-

Ciuchcia, huśtawki, drabinki

Mamy nowe place zabaw

 Kilka miesięcy prac i 600 tys. zł wystarczyło, by
całkowicie odmienić zapomniany zakątek Tarchomina.

kondygnacyjnym podziemnym garażu. Na poziomie -2 znajdą się m.in.
hipermarket Carrefour i klub fitness
Calypso, czynne w innych godzinach, niż cała galeria, więc godziny

mie także część dachu, sąsiadującą
bezpośrednio z kinem Cinema City,
restauracjami i ogrodem.
We wszystkich przestrzeniach
przeznaczonych dla samochodów
zamontowany zostanie system
Park Assist, pomagający odnaleźć
wolne miejsce dzięki specjalnym
czujnikom, zapalającym zielone
lub czerwone światło. System sen-

sorów odczyta numery rejestracyjne wjeżdżających samochodów, co
pozwoli na znalezienie zaparkowanego pojazdu w dedykowanej
aplikacji mobilnej czy kioskach informacyjnych zlokalizowanych
przy wejściach na parking.
– Kamery zarejestrują każdą
próbę kradzieży czy dewastacji
samochodu, a skanowanie rejestracji pozwoli ustalić, jaką drogę
przemierzył samochód od momentu wjazdu na parking, aż
do jego opuszczenia – mówi Piotr
Myszka, dyrektor operacyjny Galerii Północnej.
W centrum handlowym powstanie także myjnia, prowadzona
przez firmę MB Auto Spa. Będzie
ona oferować m.in. kompleksowe
czyszczenie, renowację i konserwację pojazdów. Klienci będą mogli
skorzystać m.in. z regeneracji powłok lakierniczych, odświeżania
elementów plastikowych auta, regeneracji tapicerek skórzanych czy
felg aluminiowych.
(red)

Idąc wzdłuż Myśliborskiej
od strony Światowida w kierunku
kościoła mijamy po prawej stronie bloki, pomiędzy którymi
do niedawna znajdował się zapuszczony „teren zielony”. To należąca do miasta działka, którą
białołęcki samorząd postanowił
przeznaczyć na skwer z dużą liczbą atrakcji dla dzieci. Jego budowa kosztowała 600 tys. zł i w maju
dobiegła końca.
Na powierzchni 5 tys. m2 powstały dwa place zabaw – dla dzieci młodszych i starszych – z takimi
zabawkami, jak trampolina, bujaki, huśtawki, drabinki, stół
do ping-ponga i do gry w szachy.
Przybyło drzew i krzewów, stanęły
ławki, kosze na śmieci i stojaki
na rowery. Teren został ogrodzony
i wyposażony w toaletę.
(dg)

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

zacja tkanek.

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

LOTHAR

skutecznie

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

nymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

kolenia na pokolenie.

nowotworowych, chorobach

prostacie, problemach
hormonalnych

•

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

rąk i nóg

ne różnych organów w ciele czło-

Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

wieka i skutecznie je eliminuje.

możliwe są też wizyty domowe czy

Wzmacnia naturalne siły obronne

w innych wybranych przez pacjenta

organizmu, udrażnia i oczyszcza

miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-

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
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Grill po białołęcku. Gdzie?
 Na ruszcie kiełbaska, a w portfelu brak 500 zł z powodu mandatu?
Aby tego uniknąć, warto wiedzieć, gdzie grillowanie jest legalne.

Zajezdnia dla 150 tramwajów

Tak zmieni się Annopol
 Na prawie 12 ha na Białołęce powstanie
nowoczesna baza dla Tramwajów Warszawskich.
Mieszkańcy dzielnicy też na tym skorzystają.

Za nami kilkanaście lat szału
na grillowanie. Czy to już najpopularniejsza rozrywka w Polsce?
Sądząc po charakterystycznym za-

Nie planujemy
wyznaczania żadnych
stanowisk do grillowania
w lasach na terenie
Białołęki – mówi
Andżelika Gackowska,
wicedyrektorka Lasów
Miejskich.

pachu, unoszącym się nad warszawskimi parkami i lasami,
skwerami oraz placami zabaw
– można wnioskować, że wrzucanie kiełbasek na ruszt jest legalne
wszędzie. Nic bardziej mylnego.
Grillować można tylko w sześciu
wyznaczonych na terenie Białołęki miejscach.
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Nad Wisłą i w parku
Jak poinformowała nas rzeczniczka białołęckiego ratusza Marzena Gawkowska, mieszkańcy
Tarchomina mają do wyboru tylko dwa miejsca, znajdujące się
w bardzo małej odległości od siebie: to park Picassa i znajdująca
się obok niego plaża przy moście
Skłodowskiej-Curie.
We wschodniej części dzielnicy
znajdują się trzy tereny rekreacyjne z miejscami do grillowania:
Truskawkowe Pole przy Echach
Leśnych,
Bociani
Zakątek
przy Ruskowym Brodzie i park
Magiczna. W tym ostatnim imprezy bywały tak huczne, że okoliczni mieszkańcy zaczęli się
na nie skarżyć. Ostatecznie stanowiska zostały odsunięte od okien
budynków.
– Wszystko wskazuje na to, że
nowa lokalizacja się sprawdza, bo
w ubiegłym roku, po jej zmianie,

nie mieliśmy już skarg na uciążliwość grillowania – mówi Gawkowska.

„500 minus” za grillowanie
Szóste legalne miejsce jest
obok placu zabaw przy Kiersnowskiego. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu w przyszłym roku może powstać siódme – blisko skrzyżowania Białołęckiej ze Zdziarską. I to koniec. Grillowanie
wszędzie indziej na terenach należących do miasta jest nielegalne
i grozi za nie mandat w wysokości 500 zł. Na mocy oddzielnych
przepisów zabronione jest także
stosowanie ognia w lesie i odległości 100 m od jego granicy.
– Nie planujemy wyznaczania
żadnych stanowisk do grillowania
w lasach na terenie Białołęki
– mówi Andżelika Gackowska,
wicedyrektorka Lasów Miejskich.
(yak)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

– To pierwsza nowa zajezdnia
w mieście od 1963 roku, kiedy to
otwarta została zajezdnia „Żoliborz” – napisała wiceprezydent
Renata Kaznowska, która kilka
tygodni
temu
informowała
o otrzymaniu tzw. decyzji środowiskowej dla budowy.
Oznacza to, że najtrudniejsze
procedury urzędowe, prowadzące
do budowy bazy dla tramwajów,
są już zakończone. Na powierzchni prawie 12 ha obok pętli „Annopol”, między Annopolem
a Białołęcką, powstanie nowoczesna zajezdnia dla 150 składów.
Znajdzie się w niej aż 55 torów
i wszystkie urządzenia niezbędne
do serwisowania tramwajów.
Główny wjazd na teren zajezdni
będzie prowadził od strony
ul. Annopol, przez Inowłodzką.
Planowana jest też budowa wjazdu od strony ul. Włodkowica. Teren będzie częściowo ogrodzony
ekranami akustycznymi.

Warto pamiętać, że w okolicach
zajezdni można spotkać pozarozkładowe składy, wyjeżdżające rano na tory albo zjeżdżające do bazy po godzinach szczytu czy wieczorem. Ponieważ najbliższy rozjazd znajduje się dopiero na rondzie Żaba, otwarcie nowej zajezdni będzie w praktyce oznaczać
zwiększenie częstotliwości tramwajów na całym odcinku od Annopola do popularnego miejsca
przesiadek na skraju Targówka.
Głównym zadaniem nowej zajezdni będzie obsługa linii kursujących
na Bródno czy Grochów, a w przyszłości także na Derby. Dzięki niej
możliwa będzie także przynajmniej
częściowa likwidacja starego zakładu
przy Kawęczyńskiej na Pradze.
Tramwaje Warszawskie mogłyby
urządzić tam muzeum komunikacji
miejskiej lub drogo sprzedać ziemię.
Otwarcie zajezdni Annopol jest
planowane na koniec 2020 roku.
(dg)

Ostatnie chwile przed nowym życiem
 Przy Klasyków trwa rozbiórka dawnej fabryki aromatów. Nasz czytelnik uchwycił na zdjęciach jej ostatnie momenty…
źródło zdjęć: Czytelnik

…przed rewitalizacją terenu,
planowaną przez fińskiego dewe-

lopera YIT. Pozostaną tylko ceglane zabudowania z począt-

ku XX wieku, między które inwestor zamierza wkomponować
trzypiętrowe bloki mieszkalne,
nawiązujące architekturą do zabytków Henrykowa. Część urządzeń przemysłowych ma zostać
odrestaurowana i umieszczona
w parku tematycznym.
Powstała na początku XX wieku
gorzelnia drożdżowa Henryka Bienenthala była przed II wojną światową jednym z największych producentów drożdży i spirytusu. Po wojnie zakład przekształcono w fabrykę aromatów chemicznych, której
ostatnim właścicielem była firma
(red)
Pollena-Aroma.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666

MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS.
tel. 691-036-471
www.ms-ksiegowosc.pl
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Profesjonalny serwis instalacji solarnych tel.
601-736-248 www.duel.com.pl

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.
501-868-930, 502-218- 778, www.remonty4u.pl

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DAM PRACĘ
·AAA Ekspedientka pracownik sklep spoż-przem
od zaraz umowa 604-902-944

·FIRMA AB-GLASS POSZUKUJE PRACOWNIKA
DO PROFESJONALNEJ KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ. POSZUKUJEMY OSOBY,
KTÓRA BĘDZIE ZAJMOWAĆ SIĘ
KOMPLEKSOWYM CZYSZCZENIEM
SAMOCHODÓW, PRANIEM TAPICERKI,
KOSMETYKĄ TAPICERKI SKÓRZANEJ ORAZ
INNYMI USŁUGAMI ZWIĄZANYMI
Z KOSMETYKĄ SAMOCHODOWĄ. JEŻELI
JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A PROSZĘ
O KONTAKT 602-790-104
·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@rozamontessori.pl
Nowoczesna pralnia zatrudni pracowników do
pracy. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie,
umowę o pracę, pakiet medyczny, elastyczny
grafik. Zapewniamy przyuczenie do pracy
w trakcie okresu próbnego. Obowiązki
– prasowanie odzieży, obsługa m aszyn
pralniczych, obsługa klienta. Zapraszamy
zainteresowane osoby – tel. 695-360-759
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058
·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349
·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138
·Zatrudnimy OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO
do zakładu produkcyjnego na Białołęce, praca 3zm, 16 brutto/godz. tel. 698-698-501
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety orzełki ryngrafy tel. 504-017-418

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744

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
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.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 najmn iej od 8 lat, ale w Pols c e w c ią ż u c h o d z i z a te c h n o l o g i ę n o w ą .
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
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