
naWoliN
r1

2
(1

27
)

4
lip

c
a

20
14

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-435
redakcja@gazetaecho.pl
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Wszystko przez dekret o wła-
sności i użytkowaniu gruntów
na obszarze Warszawy, wydany
w 1945 r. Krajową Radę Narodo-
wą, na mocy którego miasto prze-
jęło wszystkie prywatne grunty,
znajdujące się w granicach War-
szawy. Miał on zarówno ułatwić
władzom odbudowę zniszczonego
wojną miasta, jak i pomóc im bu-
dować komunizm. Do dziś odbija
się czkawką, bo potomkowie daw-
nych właścicieli i inwestorzy sku-
pujący roszczenia dochodzą swo-
ich praw przed sądem… a jest
o co walczyć, bo gra toczy się

o działki w granicach z 1945 r.,
a więc w dużej mierze znajdujące
się w centrum Warszawy i w naj-
gęściej zurbanizowanych, najle-
piej obsłużonych infrastruktural-
nie dzielnicach. Po odzyskaniu te-
renu nowy właściciel może zrobić
wszystko, na co pozwala plan za-
gospodarowania przestrzennego
w danym miejscu, a więc np. po-
prosić o eksmisję szkoły i zbudo-
wać dom mieszkalny.

Wśród zagrożonych miejsc
na Woli wymienia się m.in. Przed-
szkole nr 237 przy Tyszkiewicza,
Szkołę Podstawową nr 63

przy Płockiej, XXX LO im. Śnia-
deckiego przy Wolności, XXXIII
LO im. Kopernika przy Bema
i Dom Kultury „Działdowska”.
Pod tym ostatnim 28 czerwca od-
była się pikieta.

– Nie możemy nic zrobić. – mó-
wi Monika Beuth-Lutyk, rzeczni-
ka Dzielnicy Wola. – Dzielnica
nie posiada nawet aktualnych in-
formacji na temat terenów,
w sprawie których toczą się spra-
wy, bo są one prowadzone przez
Biuro Gospodarowania Nieru-
chomościami m.st. Warszawy. Nie
jesteśmy w stanie ingerować

w ten proces, dopiero po jego za-
kończeniu i przekazaniu nieru-
chomości nowego właścicielowi
możemy starać się mediować.
W przypadku przedszkola nr 37
przy Szlenkierów udało się do-
prowadzić do konsensusu, bo wła-
ściciele wykazali się wrażliwością
społeczną. Zarówno przedszkole,
jak i plac zabaw zostają. A co
z innymi miejscami?

– Chcemy, aby te z terenów,
które nie są objęte planami zago-
spodarowania przestrzennego,
miasto objęło mikroplanami.
– czytamy w apelu społeczników,

umieszczonym na facebookowej
stronie „Uratujmy Dom Kultury”
Działdowska „oraz wolskie szko-
ły, parki i przedszkola!”. – Z kolei
we wszystkich przypadkach, w sy-
tuacji zakończenia postępowań
w negatywny dla Mieszkańców
sposób, chcemy, aby miasto prze-
szło do negocjacji z właścicielami
roszczeń w sprawie przyznania
za te tereny działek zamiennych.

Na ten moment nie wiadomo,
czy działka z domem kultury zo-
stanie przekazana. Nie wiadomo
także, co zamierza zrobić poten-
cjalny właściciel. Dzielnica Wola
tak czy inaczej przymierza się
do budowy nowej placówki kul-
turalnej, którą byłoby duże,
dzielnicowe centrum kultury.
Środki finansowe na ten cel nie
są jeszcze zabezpieczone. Na ra-
zie trwają poszukiwania odpo-
wiednie lokalizacji.

A co z terenami zielonymi?
Wśród miejsc zagrożonych repry-
watyzacją społecznicy wymieniają
skwer Apfelbauma, park Zielone
Odolany, park Moczydło i park
Szymańskiego. Czy jeśli działka
znajdująca się na terenie parku
zostanie przekazana, nowy właści-
ciel będzie mógł ją ogrodzić i za-
mknąć mieszkańcom dostęp
do części terenu zielonego?

– To nam nie grozi. – odpowia-
da rzeczniczka. – Park Moczydło
i park Szymańskiego mają miej-
scowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które uniemożli-
wiają postawienie ogrodzenia.
Tak naprawdę jedynym skutecz-
nym rozwiązaniem tego typu pro-
blemów byłaby ustawa reprywaty-
zacyjna, na którą czekamy z utę-
sknieniem i nadzieją.
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Dekret Bieruta wiecznie żywy
� Sprawa sprzed 69 lat kładzie na Wolę swój długi cień, a jedna krzywda powoduje drugą. Dekret Bieruta
pozabierał prywatnym właścicielom ich nieruchomości, prowadzona bez odpowiedniej ustawy reprywatyzacja
może zabrać mieszkańcom Woli szkoły i dom kultury.



– Ten plan należy uchwalić jak
najszybciej. Rejon obejmujący
Czyste, Kolejową, ale także Prą-
dzyńskiego, Bema, teren wokół
tak ważnego dla nas Szpitala
Wolskiego, należy jak najszybciej
uporządkować. Jest tam bardzo
wiele zaniedbanych budynków,
ogólnie rzecz biorąc okolica nie
za ciekawa. Ten poprzemysłowy
rejon miasta jest naprawdę bar-
dzo nieuporządkowany – mówił
Marek Bojanowicz, przewodni-
czący komisji planowania prze-
strzennego i ochrony środowiska.

Rozbudowa Kolejowej
Teren objęty planem, gdzie

przeważają wąskie i bardzo nie-
równe uliczki, ma mieć zabudowę

głównie mieszkaniową oraz usłu-
gową. Rozbudowa Kolejowej jest
bardzo istotna, pomoże bowiem
skierować część ruchu samocho-
dowego do centrum poprzez
ul. Towarową. Z drugiej strony
– estakada od Prądzyńskiego
do Ordona.

– Chodzi o to, żeby estakada
prowadząca nad ul. Prymasa Ty-
siąclecia do ul. Ordona przenosiła
część ruchu ze Śródmieścia
i oczywiście w odwrotnym kierun-
ku. Naszym zdaniem to bardzo
dobra propozycja komunikacyjna
– stwierdził Bojanowicz.

Realizacja to oczywiście kilka
lat, bo tyle zwykle trwa uchwala-
nie planów.

Początek jednak został zrobiony.
Na jednym z najbliższych posie-
dzeń rada miasta zaakceptuje plan
i podejmie decyzję o jego wyłoże-
niu. O dokładnych terminach
na razie trudno mówić, ale zapew-
ne stanie się to jeszcze w tym roku.
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Plan zagospodarowania Czystego

Szeroka Kolejowa i estakada
� Radni dzielnicy przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
rejonu Czyste – Kolejowa. Najważniejsze postanowienia to po dwa pasy w każdą
stronę dla ul. Kolejowej oraz estakada od Prądzyńskiego w kierunku Ordona. Teraz
głos w tej sprawie zabierze rada miasta.

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

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Na zwy bu dyn ków ta kich jak
Vil la Ar te, Bell'Ar te i Car re Ar te
mo gą ra zić i ra żą wie le osób,
przy zwy cza jo nych do pol skich
nazw, ale przy naj mniej są spój ne
i po my sło we. Go rzej jest z pol -
sko -za gra nicz ny mi po twor ka mi
ty pu Wo la Pre sti ge. Jak to prze -
czy tać? Tak jak jest na pi sa ne, czy
z an giel ska?

A jak na le ży in ter pre to wać na -
zwę in we sty cji biu ro wo -miesz ka -
nio wej Sta cja Ka zi mierz? Po wpi -
sa niu tej na zwy w Go ogle ja ko
pierw sza po ka zu je się sta cja nar -
ciar ska ko ło Ka zi mie rza Dol ne go.
A na Wo li? Wi dzę blo ki, a czy tam
„sta cja”.

Czy osie dle przy Ja na Ka zi mie -
rza 51 rze czy wi ście mu si na zy wać
się JK51? „Dżej kej fi fty łan”?
AK47?

A czy blo ki przy skrzy żo wa niu ze
Stu dzien ną mu szą no sić na zwę
Osie dle Espres so? Jak gło si re kla -
ma umiesz czo na na pło cie bu do wy
ko lej ne go eta pu, na osie dlu znaj -
dzie się ka wiar nia. Ale czy to
uspra wie dli wia tak ab sur dal ną na -
zwę? Espres so to ma lut ka, czar na
wło ska ka wa, a osie dle nie jest ani
ma łe, ani wło skie, ani… nie jest
ka wą. Nie jest na wet czar ne. Jest
bia ło -brą zo we, więc mo że po win no
na zy wać się „Lat te Mac chia to”?

DG

No wa sta cja, dwu na sta w dziel ni -
cy, znaj dzie się przy przy stan kach

(tram wa jo wym i au to bu so wym)
na Re du cie Wol skiej, czy li

przy skrzy żo wa niu Wol skiej i Re du -
to wej. Wy peł ni ona dziu rę w sys te -
mie we wschod nich re jo nach Wo li
i wzmoc ni ko mu ni ka cję miej ską
na cią gu Re du to wej i Ja na Ol brach -
ta. W kil ka mi nut bę dzie mo żna do -
je chać do sta cji przy Gór czew skiej.
Do jazd do dwóch in nych bli skich
sta cji, znaj du ją cych się przy Cie -
płow ni Wo la i na ro gu Wol skiej
i Płoc kiej bę dzie zde cy do wa nie
mniej atrak cyj ny, trze ba bę dzie tam
ko rzy stać z jezd ni uli cy Wol skiej.

Do koń ca ro ku sys tem Ve tu ri -
lo bę dzie skła dał się z 200 sta cji
i pra wie 3000 ro we rów.

DG

Veturilo na Reducie Wolskiej
� Do końca sierpnia w Warszawie powstanie 19 nowych stacji Veturilo. Jedna
z nich trafi na Wolę.

Estakada z Prądzyńskiego przetnie Prymasa Tysiąclecia i dojdzie do Ordona

Absurdalne nazwy osiedli
� Spacer po nowych i będących wciąż w budowie
osiedlach przy Jana Kazimierza pozwala po raz kolejny
zadać sobie pytanie: co mają w głowach ludzie, którzy
wymyślają takie nazwy?

źródło: veturilo.w
aw.pl
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– Sta ry wia dukt ko le jo wy
nad ul. Ka sprza ka jest za gro żo ny
(i to na dniach lub ty go dniach)
ka ta stro fą bu dow la ną z po wo du
„zmę cze nio wej” śmier ci tech nicz -
nej fi la rów – grzmi nasz czy tel nik.
– Co dzien nie pro wa dzę ama tor -
ski mo ni to ring i wi dzę ko lej ne ki -
lo gra my świe żych od szcze pień be -
to nu. Po ni żej bie gnie ma gi stra la
ga zo wa wy so kie go ci śnie nia
o śred ni cy 400 mm – jak w Jan ko -
wie Przy godz kim, gdzie w 2013
ro ku do szło do ogrom nej eks plo -
zji ga zu. Po wy żej i na sa mym wia -
duk cie znaj du ją się trak cje elek -
trycz ne, za si la ją ce ca łą dziel ni cę
i wę zeł ko le jo wy. Do wo zi się tę dy
ta kże pro pan -bu tan do po bli skiej
sta cji LPG. In for ma cja o za gro że -
niu wiel ką ka ta stro fą zgło szo na

or ga nom ad mi ni stra cji ugrzę zła
gdzieś na łą czach – alar mu je.

Czy rze czy wi ście to miej sce to
ty ka ją ca bom ba?

– Bie żą ce utrzy ma nie te go wia -
duk tu za pew nia peł ne bez pie -
czeń stwo – jest on do pusz czo ny
do użyt ko wa nia i prze cho dzi
prze glą dy tech nicz ne. Wy ma ga -
nia, któ re mu si my speł niać, speł -
nia my. Pro ce du ry bez pie czeń -
stwa, bez wzglę du na wy eks plo -
ato wa nie obiek tu, mu szą być za -
wsze speł nio ne. Tu nie ma żad -
nych wąt pli wo ści – za pew nia Ma -
ciej Dut kie wicz, rzecz nik PKP
Pol skich Li nii Ko le jo wych S.A.

Do da je też, że trud no za prze -
czyć te mu, że ten obiekt jest wy -
eks plo ato wa ny. Dzię ki unij ne mu
do fi nan so wa niu na la ta

2014–2020 PKP PLK szy ku je jed -
nak po wa żne pra ce re mon to we
m.in. na tra sie War sza wa Za chod -
nia – War sza wa Gdań ska.

– To nam po zwo li wy mie nić
i prze bu do wać prak tycz nie wszyst -
ko na tym od cin ku. Bę dzie więc
oka zja do zna czą cej mo der ni za cji
te go obiek tu – wy ja śnia rzecz nik.

ak

Interwencja

Wiadukt – tykająca bomba?
� Czy wiadukt kolejowy nad ulicą Kasprzaka zagraża bezpieczeństwu ludzi?
– Codziennie prowadzę amatorski monitoring i widzę kolejne kilogramy świeżych
odszczepień betonu – alarmuje nasz czytelnik.

Żo li borz, Wi la nów, Be mo wo,
Pra ga Po łu dnie… li sta dziel nic, po -
sia da ją cych tar gi na świe żym po -
wie trzu wy dłu ża się. Nie daw no do -
łą czy ła do nich Wo la, na któ rej po -
ja wił się Targ Śnia da nio wy, or ga ni -
zo wa ny do tej po ry na Żo li bo rzu
i Wi la no wie. War sza wia cy ko cha ją
te go ty pu im pre zy, roz ko szu jąc się
przy sma ka mi kuch ni pol skiej,
etiop skiej, ho len der skiej, wiet nam -
skiej, wę gier skiej… i wszyst kich in -

nych. Na Mo czy dle po ja wia się
ok. 40 wy staw ców a chy ba naj więk -
szą po pu lar no ścią cie szą się sto isko
z „pan kej ka mi”, czy li po pro stu ró -
żne go ty pu na le śni ka mi, sło dy cze
z Ho lan dii i oczy wi ście ka wa, ser -
wo wa na przez dwa fo od truc ki.

Ta gi w Par ku Mo czy dło od by -
wa ją się na po la nie przy pla cu za -
baw na ty łach „Olim pii” w ka żdą
nie dzie lę. Po czą tek o 9:00.

DG

Wola też ma targ śniadaniowy
� Znany i lubiany Targ Śniadaniowy zawitał na Wolę,
do Parku Moczydło.

� 6 lipca w parku
Sowińskiego zabrzmią
największe hity
musicalowe.

O go dzi nie 17.00 roz pocz nie
się kon cert Ka ta rzy ny Ła skiej
i Ja ku ba Wo cia la, któ rzy wraz
z ze spo łem Sun da ram wy ko na ją
pro gram „Broad way Stre et”
– wśród pio se nek, ja kie za brzmią
na sce nie am fi te atru po ja wią się
utwo ry z „Je sus Christ Su per -
star”, „Chi ca go”, „Nędz ni ków”,
„Upio ra w Ope rze” czy „Tań ca
Wam pi rów”. Wstęp wol ny – za -
pra sza my!                                (red)

Musicale w amfiteatrze!

źródło: w
ola.w

aw.pl
źródło: fb TA
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Mo der ni za cja win dy ma na ce lu
po pra wę bez pie czeń stwa i pa ra me -
trów tech nicz nych oraz przy sto so -
wa nie do ak tu al nie obo wią zu ją -
cych wy ma gań praw nych i nor ma -
tyw nych. Naj czę ściej mo der ni za cje
wy ko nu je się po wie lo let niej eks -
plo ata cji, wsku tek cze go na stą pi ło
znacz ne zu ży cie wszyst kich ze spo -
łów, a ta kże z po wo du nie zgod no -
ści ich bu do wy z ak tu al ny mi wy ma -
ga nia mi za war ty mi w obo wią zu ją -
cej Dy rek ty wie Dźwi go wej
95/16/WE. W prak ty ce ko niecz na
jest wy mia na wszyst kich urzą dzeń
na no we. Za da nie ta kie naj le piej
po wie rzyć fir mie po sia da ją cej od -
po wied nie do świad cze nie i do bre
przy go to wa nie me ry to rycz ne oraz
wy po sa żo nej w środ ki do je go re -
ali za cji. Szcze gól nie przy dat ne jest
do świad cze nie w kon ser wa cji wind,
po nie waż wszel kie man ka men ty
ujaw nia ją się pod czas eks plo ata cji
i naj sku tecz niej za uwa żal ne są
w trak cie wy ko ny wa nia prac kon -
ser wa cyj nych. Do ko nu jąc wy bo ru
wy ko naw cy mo der ni za cji wind, na -
le ży brać pod uwa gę rów nież póź -
niej sze kosz ty eks plo ata cji, za rów -
no w okre sie gwa ran cji, jak i po jej
za koń cze niu. Wie le firm ofe ru je
urzą dze nia sto sun ko wo ta nie
przy za ku pie, ale dro gie w póź niej -
szym utrzy ma niu. Kosz ty na praw
i ser wi so wa nia ta kich pro duk tów
w bar dzo krót kim cza sie ni we lu ją
ró żni cę w ce nie ich za ku pu. Zwa -
żyw szy, że peł na mo der ni za cja
wind (wy mia na na no we) jest in we -
sty cją na kil ka dzie siąt lat, war to
prze ana li zo wać wszel kie aspek ty
(przed pod ję ciem de cy zji) przed -
sta wio ne po ni żej:

1. Niezawodność oraz koszty
napraw i remontów

Naj więk szy wpływ na nie za -
wod ność dzia ła nia win dy ma ją:
a) jakość zainstalowanych

urządzeń
b) poprawność montażu
c) rzetelność usług serwisowych

Wska za ne jest szcze gó ło we za -
po zna nie się z pa ra me tra mi tech -
nicz ny mi ofe ro wa nych wind
i spraw dze nie do stęp no ści klu czo -
wych pod ze spo łów w wol nym han -

dlu. Wszel kie roz wią za nia za strze -
żo ne pa ten ta mi (np. pa sy no śne,
nie któ re ty py ze spo łów na pę do -
wych) są na ogół mo żli we do na -
by cia tyl ko i wy łącz nie u wy twór cy
win dy. Fir ma ta ka mo że rów nież
dyk to wać swo im klien tom ce ny
czę ści za mien nych nie zbęd nych
do po praw ne go funk cjo no wa nia
win dy. War to za tem po znać cen -
nik na praw i pod sta wo wych czę ści
za mien nych, np. ste row ni ka mi -
kro pro ce so ro we go wraz z opro -
gra mo wa niem, fa low ni ka, lin lub
pa sów no śnych, sil ni ka na pę du
głów ne go i drzwi itp. W przy pad -
ku bra ku ta kich da nych, do brze
jest uzy skać in for ma cję o kosz tach
usług i czę ści za mien nych od in -
nych klien tów da ne go ofe ren ta.

2. Usłu ga kon ser wa cyj na
Obo wiąz kiem wła ści cie la win dy

jest za pew nie nie bez piecz nej eks -
plo ata cji i w tym ce lu za wie ra na jest
umo wa z fir mą lub bez po śred nio
z oso bą po sia da ją cą od po wied nie
upraw nie nia do kon ser wa cji wind.
War to zwró cić uwa gę na za kres
kon ser wa cji, np. czy do awa rii win -
dy kon ser wa tor przy je żdża w go dzi -
nach po po łu dnio wych i w week en -
dy. Po nad to w umo wach czę sto wy -
stę pu ją ró żne „ha czy ki”, któ re są
nie zau wa żal ne lub igno ro wa ne,
a póź niej sze kon se kwen cje mo gą
być bar dzo kosz tow ne, jak np.:
• z góry określone wymiany

podzespołów, czyli tzw.
„konserwacja prewencyjna”
(np. wymiana pasów nośnych
po upływie 3,5 roku bez
względu na stan zużycia);

• wypożyczenie podzespołów
zamiast przeniesienia prawa
własności na klienta (np.
narzędzi serwisowych lub
oprogramowania);

• odpłatne nieuzasadnione
przyjazdy na wezwania
serwisowe (np. brak sytuacji
zagrożenia życia lub awarii
dźwigu).

• umowy zawierane na czas
określony bez praktycznej
możliwości ich rozwiązania
lub po zapłaceniu wysokiego
odszkodowania

Na le ży ta kże pa mię tać o po zy -
ska niu do ku men ta cji za wie ra ją cej
wa run ki eks plo ata cji urzą dze nia
oraz peł ne go za kre su kon ser wa cji
wraz z jej kosz tem po upły wie
okre su gwa ran cji. Usłu go bior ca
po wi nien za pew nić wła ści cie lo wi
win dy peł ną in for ma cję o wszel -
kich zda rze niach zwią za nych z jej
eks plo ata cją, po nie waż tyl ko fir my
trak tu ją ce klien tów po part ner sku
po sia da ją spe cjal ne sys te my do ob -
słu gi klien ta przez in ter net w cza -
sie rze czy wi stym. Na le ży rów nież
za pew nić pro fe sjo nal ną ob słu gę
ob li ga to ryj ne go sys te mu au to ma -
tycz nej łącz no ści dwu stron nej
w przy pad kach uwię zie nia lu dzi
mię dzy przy stan ka mi. Fir ma kon -
ser wu ją ca win dy po win na w imie -
niu wła ści cie la po kry wać kosz ty
abo na men tu w sie ci GSM oraz wy -
ka zać po sia da nie sys te mu do au to -
ma tycz ne go te sto wa nia po praw no -
ści dzia ła nia urzą dze nia co naj -
mniej raz na 72 go dzi ny. Tyl ko
kom plek so wa i do brze wy ko ny wa -
na kon ser wa cja wy dłu ży okres eks -
plo ata cji zmo der ni zo wa nych wind
i za pew ni bez piecz ne użyt ko wa nie.

3. Usłu ga gwa ran cyj na
Dłu gość okre su gwa ran cji świad -

czy jed no znacz nie o ja ko ści wy ko -
na nej mo der ni za cji win dy. Mo żna
śmia ło stwier dzić, że pro du cent
ofe ru ją cy okres gwa ran cji nie krót -
szy niż 4 la ta jest bar dziej wia ry -
god ny i so lid ny niż naj czę ściej
udzie la ją cy gwa ran cji na czas nie
prze kra cza ją cy 36 mie się cy. Na le ży
jed nak do kład nie prze ana li zo wać
wa run ki usłu gi gwa ran cyj nej, szcze -
gól nie zwra ca jąc uwa gę czy za kres
obej mu je wszyst kie pod ze spo ły,
za wy jąt kiem drob nych ma te ria łów
eks plo ata cyj nych i de wa sta cji roz li -
cza nych na od ręb ne zle ce nia. Czas
trwa nia gwa ran cji nie po wi nien być
ni czym ogra ni czo ny ani uwa run ko -
wa ny, np. ilo ścią jazd lub cy kli – za -
pis ta ki jest naj częst szym spo so bem
skra ca nia uprzed nio wy ne go cjo wa -
ne go okre su gwa ran cji.

4. Ener go osz częd ność
Win da po win na cha rak te ry zo wać

się ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny -

mi, na co naj więk szy wpływ ma ilość
po bie ra nej ener gii elek trycz nej.
Zmo der ni zo wa na win da po win na
być ener go osz częd na, czy li za opa -
trzo na w cer ty fi kat ener ge tycz ny.
Na gmin ne jest bo wiem pre zen to wa -
nie przez ofe ren tów cer ty fi ka tów
ener ge tycz nych wy sta wio nych dla
dźwi gów wzor co wych, stwo rzo nych
tyl ko i wy łącz nie na po trze by cer ty fi -
ka cji. War to przy oka zji rów nież
spraw dzić czy ob ni że nie zu ży cia
ener gii nie od by ło się kosz tem nad -
mier ne go „od chu dze nia” kon struk -
cji win dy, np. zmniej sze nia gru bo ści
za sto so wa nych ele men tów no śnych
i blach na ka bi ny. Czas jaz dy win dy
w cy klu do bo wym sta no wi nie ca -
łe 5%, po zo sta ły czas urzą dze nie
cze ka bez czyn nie na we zwa nie.
Win da po win na być za tem wy po sa -
żo na przede wszyst kim w roz bu do -
wa ny sys tem zmniej szo ne go po bo ru
ener gii pod czas po sto ju. Sys te my ta -
kie cha rak te ry zu ją się wy łą cza niem
na po sto ju jak naj więk szej ilo ści
urzą dzeń po bie ra ją cych prąd. Ofe -
rent po wi nien wska zać przy bli żo ną
war tość po bie ra nej przez win dę
ener gii czyn nej a ta kże bier nej,
za któ rą od nie daw na rów nież mu si -
my pła cić. Ostro żnie na le ży pod cho -
dzić do nie któ rych „cu dow nych”
roz wią zań, np. sys te mu zwro tu ener -
gii, któ ry za sto so wa ny w bu dyn ku
miesz kal nym ma szan se zwró cić się
do pie ro po kil ku dzie się ciu la tach,
a koszt je go za in sta lo wa nia i póź -
niej szej eks plo ata cji wie lo krot nie
prze kro czy po ten cjal ne ko rzy ści.

5. Opor ność na de wa sta cje
Wska za ne jest, szcze gól ne w bu -

dyn kach miesz kal nych, aby win da
by ła od por na na ak ty wan da li zmu.
Wszel kie ele men ty na ra żo ne
na de wa sta cje po win ny być wy ko -
na ne z ma te ria łów o pod wy ższo nej
od por no ści na uszko dze nia, któ re
mo gą zo stać do ko na ne za po mo cą
pro stych przed mio tów jak np. klu -
cze, dłu go pi sy itp. Istot ne są kosz ty
na praw, dla te go ścia ny ka bin wy -
ko na ne w tech no lo gii pa ne lo wej
umo żli wia ją ła twą wy mia nę po je -
dyn cze go seg men tu, a nie ca łej
ścia ny, zaś su fit peł ny eli mi nu je
pro ble my zwią za ne z wy py cha niem
pod wie szo ne go oświe tle nia. Szcze -
gól ną uwa gę na le ży zwró cić na ja -
kość i trwa łość ma te ria łów uży tych
do wy koń cze nia wnę trza ka bin
(stal nie rdzew na, brak szkła akry -
lo we go, ma te ria łów pla sty ko wa -
nych i chro mo wa nych pla sti ków).
Za le ca się na po kry cie pod ło go we
sto so wać wy kła dzi ny wi ny lo we
z do dat kiem ko run du, a na osło ny
oświe tle nio we szkło bez piecz ne.
Przy ci ski ste ro we ob li ga to ryj nie
mu szą po sia dać cer ty fi kat od por -
no ści na wan da lizm (zgod nie
z nor mą PN -EN 81–71). Nie za le -
ca się sto so wa nia w bu dyn kach
miesz kal nych roz wią zań, któ re nie
spraw dzi ły się w prak ty ce, jak np.:

do ty ko wy szkla ny pa nel dys po zy cji,
po nie waż nie jest od por ny
na uszko dze nia, w zi mie jest nie -
funk cjo nal ny, a ja kie kol wiek je go
uszko dze nie wią że się z cał ko wi tą
wy mia ną i kosz tem kil ku ty się cy
zło tych.

6. Wia ry god ność ofe ren ta
Aby za pew nić wy so ki po ziom

usług dźwi go wych, nie zbęd ny jest
wy bór wła ści we go wy ko naw cy.
Tyl ko fir my z wie lo let nim do -
świad cze niem da ją ta ką gwa ran -
cję. No wo  pow sta ła fir ma to zbyt
du że ry zy ko wy ko na nia usłu gi
na ni skim po zio mie, a po nad to
ist nie je szan sa ban kruc twa i pro -
ble mów z gwa ran cją. War to prze -
ana li zo wać uprzed nio sy tu ację fi -
nan so wą fir my, a na de wszyst ko
stan za trud nie nia. Do brym spo so -
bem na oce nę ofe ren ta są opra co -
wy wa ne przez wy wia dow nie go -
spo dar cze ran kin gi przed się -
biorstw (mo żna po brać z in ter ne -
tu za nie wiel ką opła tą). W ta ki
spo sób oce nia ne są wszyst kie fir -
my, któ re zgod nie z prze pi sa mi
pro wa dzą dzia łal ność i skła da ją
od po wied nie wy ma ga ne pra wem
spra woz da nia. Brak da nych w ta -
kich ran kin gach bę dzie sy gna łem
ostrze gaw czym. Na le ży rów nież
za po znać się z sy tu acją wła sno -
ścio wą ofe ren ta (ka pi tał kra jo wy
czy za gra nicz ny). Wska za ne, aby
po ten cjal ny wy ko naw ca był obec -
ny na ryn ku lo kal nym bez prze rwy
od kil ku lat, co umo żli wi sku tecz -
ne roz wią zy wa nie pro ble mów
tech nicz nych i or ga ni za cyj nych
na miej scu, bez ko niecz no ści
ocze ki wa nia na spe cja li stów z dru -
gie go koń ca Pol ski lub za gra ni cy.

7. Pod su mo wa nie i wnio ski
Win dy są je dy nym środ kiem ko -

mu ni ka cji pio no wej w bu dyn ku
i sta ją się nie zbęd ne dla osób nie -
peł no spraw nych i star szych, dla te -
go trze ba dbać o wła ści we ich
funk cjo no wa nie. Dro ga do te go
ce lu wbrew po zo rom wca le nie jest
pro sta, co za sy gna li zo wa ne zo sta ło
w ni niej szym opra co wa niu z in ten -
cją, aby uła twić oso bom de cy zyj -
nym po dej mo wa nie ra cjo nal nych
wy bo rów. Szcze gól nej roz wa gi wy -
ma ga ją de cy zje mo der ni za cyj ne,
ozna cza ją ce w prak ty ce wy mia nę
ca łej win dy i skut ku ją po tem przez
wie le lat, kosz ta mi eks plo ata cji,
bez pie czeń stwem użyt kow ni ków
i nie za wod no ścią dzia ła nia.

Nie za le żnie od przed sta wio nych
w tek ście in for ma cji, za le ca my ko -
rzy sta nie rów nież z wie dzy nie za -
le żnych eks per tów dźwi go wych,
w czym ja ko Sto wa rzy sze nie Pra co -
daw ców Bra nży Dźwi go wej de kla -
ru je my nie od płat nie po śred ni czyć.

Se kre tarz SPBD
To masz Kat ner

508-032-937
www.spbd.org.pl

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind
� Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych bierze sprawy w swoje ręce i organizuje Wspólnoty Mieszkaniowe lub w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowych Rady Osiedlowe, aby uzyskać realny wpływ na podejmowane decyzje. Jednak często za dobrymi chęciami nie idą w parze
właściwe kompetencje. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom prezentujemy zakres podstawowych informacji przydatnych
przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i eksploatacji wind, tym bardziej, że brakuje rzetelnych opracowań na ten temat.
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Na pod no śnik uży wa ny przy
pra cach roz biór ko wych ru nę ła
jed na ze ścian roz bie ra ne go bu -
dyn ku. Ścia na prze wró ci ła się
pod czas prac na jezd nię. Wy glą -
da ło to bar dzo po wa żnie, ale
prze szu ka nie gru zo wi ska po twier -
dzi ło, że nikt nie zo stał pod ce gła -
mi i oprócz uszko dzeń sprzę tu ni -
ko mu nic się nie sta ło. Za wa li sko
utrud nia ło ruch przez kil ka go -

dzin, po uprząt nię ciu resz tek ścia -
ny przy wró co no tra sy tram wa jom
i au to bu som.

TW Fu lik 

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

Pań stwo Ilan w War sza wie za -
miesz ka li dwa la ta te mu. Pa ni
Daf na ja ko dy rek tor szko ły wie lo -
krot nie przy je żdża ła do Pol ski
z ucznia mi po ka zu jąc im miej sca
zwią za ne z ho lo cau stem. Pod czas
tych po by tów na wią za ła wie le zna -
jo mo ści. Po pew nym cza sie oka za -
ło się, że po do ba się im tu bar dziej
niż w Izra elu. Te raz aku rat nie ma
ich w Pol sce. W tym cza sie in te re -
su do glą da Adi Mos sen son, cór ka
pań stwa Ilan. Per so nel jest pol ski,
a ona nie mó wi w ogó le w na szym
ję zy ku. Wszy scy pra cow ni cy zna ją
bie gle an giel ski, więc z po ro zu -
mie wa niem się nie ma kło po tów.
Lo kal dzia ła od mar ca i już zdą żył
do ro bić się sta łych klien tów. Nie -

któ rzy przy cho dzą po trzy -czte ry
ra zy w ty go dniu.

– Przy je żdżam tu na kil ka ty go -
dni. Je stem sze fem kuch ni. Wska -
zu ję jak po win ny wy glą dać na sze
da nia, aby by ły zgod ne z re cep tu -
ra mi. Hum mus jest pod sta wą
wszyst kich na szych po traw. Z te -
go co wiem, w War sza wie mo żna
zna leźć kil ka miejsc, gdzie ser wu -
je się hum mus, ale tyl ko u nas jest
izra el ski. Ist nie je spo ra ró żni ca
po mię dzy hum mu sem na szym
a li bań skim czy sy ryj skim. Tak jak
jest ró żni ca po mię dzy je dze niem
izra el skim a ży dow skim. To dru -
gie jest po dob ne do kuch ni pol -
skiej. Izra el skła da się z lu dzi,
któ rzy przy by li do nas z wie lu kra -

jów. Dla te go i na kuch nię pa da ją
roz ma ite wpły wy – mó wi Adi.
Kuch nia izra el ska za czę ła się roz -
wi jać nie co po nad 20 lat te mu,
kie dy za rzą dów Mi cha iła Gor ba -
czo wa po zwo lo no wy je żdżać
z ZSRR tym Ży dom, któ rzy mie li
na to ocho tę. I te raz w kuch ni
izra el skiej da je się za uwa żyć
wpły wy ro syj skiej.

– Hum mus jest w ka żdym na -
szym da niu. Wy stę pu je w wie lu
wa rian tach. Cza sem ja ko zim na
prze ką ska, cza sem ja ko spo ży wa -
na z chle bem pi ta. Głów ny mi
skład ni ka mi są za wsze hum mus,
czy li cie cie rzy ca, czo snek, pa sta
se za mo wa ta hi ni, czę sto ostry sos
schug, oli wa i przy pra wy. Sto su je -
my też sok z cy try ny i so dę
oczysz czo ną – opo wia da Adi
Mos sen son.

„Hum mus bar” mie ści się
w moc no pod nisz czo nej, sta rej
ka mie ni cy przy Że la znej. Tuż
przy uli cy, prze chod nie przez szy -
bę z bli ska mo gą po pa trzeć je dzą -
cym w ta le rze. Jest na co po pa -
trzeć.

mac

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

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su

ma tu ral ne go słu cha cze otrzy mu ją
od po wied nie przy go to wa nie me -
ry to rycz ne, aby eg za min ma tu ral -
ny zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. Ak tu al nie pro wa dzi -
my na bór na kurs ma tu ral ny
przy go to wu ją cy do ma tu ry w 2015
ro ku.

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

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo, nie rzad -
ko pro wa dzą ce wła sne fir my. Wy -

kształ ce nie śred nie jest im
czę sto po trzeb ne ja ko wa ru -
nek uzy ska nia lep sze go sta no -
wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

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

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

dyr. Mar ty na Mysz kow ska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się
ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!

Trwają zapisy do liceum oraz
na kurs maturalny
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Hummusbar przy Żelaznej – kuchnia z Izraela
� To jedyna restauracja w stolicy serwująca kuchnię izraelską: „Hummusbar”
przy Żelaznej 64. Z kuchnią izraelską, a nie żydowską, bo to jednak różnica. Należy
do rodziny Ilan, małżeństwa z Izraela.

Migawka z okolicy
Ruina runęła na Solidarności
� Rozbierana zrujnowana kamienica na rogu
Solidarności i Żelaznej zawaliła się.



Ty tu ło wy pan Mi row ski to czło -
wiek, któ ry z ra cji no szo ne go na -
zwi ska ro ścił so bie pra wa do grun -
tów na te re nie Mi ro wa. Nie uda ło
mu się jed nak nic uzy skać. Hi sto ria
mu nie sprzy ja ła: za rów no po pu -
lar ne Ha le Mi row skie, hi sto rycz ne
Ko sza ry Mi row skie, jak i sa ma na -
zwa Mi rów po cho dzą od na zwi ska
Wil hel ma Mie ra, ge ne ra ła, do wód -
cy puł ku wojsk sta cjo nu ją cych
na te re nie dzi siej sze go Mi ro wa.

Z ko lei pa ni Chłod na to na wią -
za nie do naj po pu lar niej szej uli cy
w osie dlu. Skąd na zwa? Zaw sze
by ło tu… zim niej niż na są sied -
nich uli cach – tak twier dzą miesz -

kań cy. Dla cze go? Są na ten te mat
dwie teo rie. Jed na gło si, że to
dzię ki ale jom drzew ro sną cych
wzdłuż uli cy. Dru ga mó wi, że
chłód, któ re go mo żna do świad -
czyć spa ce ru jąc uli cą, to efekt
dzia ła nia two rzą ce go się mię dzy
za bu do wa nia mi tu ne lu ae ro dy na -
micz ne go, ja ki wy twa rza do mi nu -
ją cy w Pol sce wiatr za chod ni.

Chłod na z cza sów świet no ści
Idąc Chłod ną od dzi siej szej al.

Ja na Paw ła II w kie run ku ul. Że la -
znej mo żna na po tkać wie le cie ka -
wo stek hi sto rycz nych. Jest to bo -
wiem część tzw. Osi Sa skiej cią gną -

cej się od Kra kow skie go Przed mie -
ścia do pla cu Za Że la zną Bra mą,
przez Ogród Sa ski, a jej dłu gość
wy no si ok. 1650 me trów. Sa ma
kon cep cja po wsta ła z ini cja ty wy
kró la Au gu sta II i łą czy ła w so bie
funk cje re zy den cjo nal ne (Pa łac Sa -
ski), mi li tar ne (Ko sza ry Mi row -
skie) i ko mu ni ka cyj ne (głów na uli -
ca Chłod na). Re ali zo wa li ją w la -
tach 1713–1748 ar chi tek ci Jan
Krzysz tof Na umann i Ma te usz Da -
niel Pop pel mann. Bu do wy Osi Sa -
skiej nie do koń czo no, z bie giem
cza su funk cję ko mu ni ka cyj ną prze -
ję ły in ne wol skie ar te rie.

Kul tu ral ne za głę bie War sza wy
Ła two wy obra zić so bie, że dzi -

siej sza Chłod na nie przy po mi na
tej z daw nych cza sów. Kie dyś ro -
iło się tu od skle pów, ka wiar ni,
bro wa rów, kin. By ło to kul tu ral ne
za głę bie War sza wy. Naj więk szy
bo om bu dow la ny prze ży wa ła
Chłod na na po cząt ku XIX wie ku.
W po bli żu po wsta ły ce giel nie,
dzię ki któ rym ła two do stęp ne by -
ły ma te ria ły bu dow la ne. No we
bu dyn ki by ły bar dzo zró żni co wa -
ne. Do dzi siaj za cho wa ło się kil ka
za byt ko wych do mów, w tym Ka -
mie ni ca Pod Ze ga rem miesz czą ca
się pod nu me rem 20, ka mie ni ca
przy Chłod nej 34, ko ściół Ka ro la
Bo ro me usza, śla dy po mu rach
get ta. To wła śnie nad uli cą Chłod -
ną roz pię ta by ła drew nia na kład -
ka łą czą ca ma łe get to z du żym.
Dla cze go sa mej uli cy nie włą czo -
no w ob szar get ta? Chłod na by ła
wa żnym ka na łem ko mu ni ka cyj -
nym, tu taj też czę sto od by wa ły się
ćwi cze nia wojsk nie miec kich.
Dzi siaj w po bli żu skrzy żo wa nia
z ul. Że la zną mo żna obej rzeć po -
mnik i za byt ko we fo to gra fie
z okre su oku pa cji.

Ja kie jesz cze ta jem ni ce skry wa
Mi rów? Przy Chłod nej 36 mie ści -

ła się kie dyś zna na fa bry ka cze ko -
la dy Twa row skie go, ka wa łek da lej
mia ły swe sie dzi by ki na „Cza ry”
(na 300 osób) i ki no „Ko me ta”
(na 1500 osób). W oko li cach uli cy
Wro niej dzia ła ły bro wa ry. Po dob -
no pi wo stąd po cho dzą ce mia ło
spe cy ficz ny de li kat ny i słod ka wy
smak.

– Wo la jest dziel ni cą bar dzo ró -
żno rod ną, peł ną kon tra stów, ale
nie ustan nie in spi ru ją cą! Dla te go
też od czte rech lat po zna je my ją
spa ce ru jąc. Tym ra zem zwró ci my
uwa gę na mniej eks plo ro wa ne
ob li cza dziel ni cy: po ka że my li czą -
ce kil ka dzie siąt lat związ ki Wo li
ze sztu ką (od sztu ki w prze strze ni
pu blicz nej po dzi siej sze mu ra le
i stre et art), ze spor tem, przy po -
mni my też o kul to wych tar go wi -
skach nie gdy siej szych i obec nych
– za pra sza ją człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia.

Ko lej ne spa ce ry:
• 10.08 – Wola powstańcza,

zbiórka: godz. 12.00
– ul. Srebrna 12,
pod Muzeum Woli.

• 24.08 – Powstanie
warszawskie: ludność cywilna
Woli, zbiórka: godz. 12.00
– zbieg ul. Leszno
i al. Solidarności,
przed pomnikiem ofiar rzezi
Woli

• 31.08 – Warzymy browar, czyli
o browarniczych rodach
na Woli, zbiórka: godz. 15.00
– skwer ks. Jerzego
Popiełuszki, przy kościele
św. Karola Boromeusza

• 7.09 – wolski street art:
murale i sztuka w przestrzeni
publicznej – wycieczka
rowerowa, zbiórka:
godz. 12:00 – róg ul. Żelaznej
i Grzybowskiej, pod Mennicą

kz

NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam działkę 2200 m2 z domem
90 m2 na Warmii, 150 m od linii brzegowej
jeziora 505-802-748

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760

·Domowe Naprawy TV 601-350-589

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

·Okna, naprawy, regulacje 787-793-700

·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja

·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·CYKLINOWANIE, UKŁADANIE 22 240-36-56
·Hydraulik 501-017-707

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

FINANSE

Pożyczki 690-663-787

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy  oossóóbb
ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::  uull..

SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 504 – 017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

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

OGŁOSZENIA DROBNE

6

Pan Mirowski i Pani Chłodna
� Mirów – jedno z największych i najciekawszych wolskich osiedli było przedmiotem
kolejnego spaceru z przewodnikiem zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”. Wycieczkę zatytułowaną „Pan Mirowski
i Pani Chłodna” prowadziła Katarzyna Jankowska.

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) 
ul. Sady Żoliborskie 13A, tel. 22 663-83-01

reklama w „Echu” tel. 502-280-720



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 2 lipca 27 sierpnia.
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Cykl roz pocz nie się 5 lip ca kon -
cer tem pio se nek Edith Piaf
„Ale… i nie tyl ko” w wy ko na niu
An ny Sro ki -Hryń (śpiew) i Ja nu -
sza Tyl ma na (pia ni no).

12 lip ca od bę dzie się kon cert for -
te pia no wy „Po emat o Cho pi nie”.
Wy słu cha my pre lu diów, ma zur ków,
wal ców i nok tur nów prze ple cio -
nych opo wie ścią o Cho pi nie. Kon -
cert wy ko na Bo że na Si tek – po tom -
ki ni Ma rii Wo dziń skiej, na rze czo -
nej Fry de ry ka Cho pi na. Z ko lei 19
lip ca bę dzie mo żna po słu chać prze -
bo jów „Pod wie czor ku przy mi kro -
fo nie” w kon cer cie „Dziew czę ta

z tam tych lat” w wy ko na niu Na ta lii
Ko va len ko (so pran), Ki ry Płon -
czyń skiej (so pran) i An drze ja Płon -
czyń skie go (for te pian).

Cykl za koń czy się 26 lip ca
„Naj pięk niej szą pol ską mu zy ką
fil mo wą” – kon cer tem na skrzyp -
ce i for te pian w wy ko na niu Ka mi -
li Ma lik i Wło dzi mie rza Trze cia -
ka. Wy brzmią te ma ty z bli skich
pol skim ser com fil mów i se ria li
jak np. „Pol skie Dro gi”, „Dom”,
„Ja no sik”, „No ce i Dnie”, „Pan
Ta de usz”, „Ogniem i mie czem”.

Wstęp na kon cer ty jest wol ny.
kc

Koncertowy lipiec na Chłodnej
� W lipcowe soboty o godz. 19.00 na Chłodnej będą
organizowane kameralne koncerty „Chłodna na żywo”.

Nie ru cho mość u zbie gu Że la -
znej i Chmiel nej z Ale ja mi Je ro -
zo lim ski mi po win na być ła ko mym
ką skiem, ale wciąż stoi pu sta. Te -
ren bu dzi za in te re so wa nie prze -
chod niów, bo prak tycz nie w cen -
trum trud no spo tkać dru gi ta ki
nie uży tek. Le ży na po gra ni czu
Wo li i Śród mie ścia. Kil ka lat te -
mu miał tam po wstać wy so ki
na 130 me trów wie żo wiec sta no -
wią cy cen tral ną sie dzi bę pocz ty.
Wy bu rzo ny zo stał hi sto rycz ny
Dwo rzec Pocz to wy. Do oko ła są
no wo cze sne bu dyn ki, z jed nej
stro ny za ogro dze niem to ry ko le -
jo we, a jesz cze da lej ru chli we
Ale je Je ro zo lim skie. Pla ny bu do -
wy biu row ca oka za ły się nie opła -
cal ne, więc z nich zre zy gno wa no.
Dział kę wy sta wio no na sprze daż,
ale nie zna lazł się ku piec. Prze -
targ był jesz cze dwu krot nie po -
wta rza ny, jed nak dział ka nie zo -
sta ła sprze da na.

– Po przed ni prze targ nie zo stał
roz strzy gnię ty z po wo du bra ku
wpłat wa dium przez po ten cjal -
nych in we sto rów. Ce na wy wo ław -
cza wy nio sła 89,3 mln zł. Na dal

sprze daż dział ki jest w na szych
pla nach. Li czy my, że to się uda,
bo te ren jest bar dzo atrak cyj ny
– wy ja śnia Ża ne ta Czy żniew ska
z biu ra pra so we go Pocz ty Pol -
skiej.

Z po ro śnię te go tra wą i czę ścio -
wo krza ka mi miej sca jest bli sko
do Dwor ca Ocho ta i pla cu Za wi -
szy. Lep sze miej sce w cen trum
dla po ten cjal nych in we sto rów
trud no by ło by zna leźć. Co tam
po wsta nie, je że li w koń cu znaj -
dzie się na byw ca?

– Te ren przy ul. Chmiel nej 75
nie jest ob ję ty miej sco wym pla -
nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Zgod nie ze stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia nie ru cho mość sta -
no wi obec nie te ren usług – in for -
mu je przed sta wi ciel ka wła ści cie la
nie ru cho mo ści.

Czy li wcze śniej czy póź niej bę -
dą tam skle py i biu ra. Na stęp ny
prze targ naj praw do po dob niej we
wrze śniu.

mac

Poczta próbuje sprzedać nieużytek
� Poczta Polska próbuje sprzedać bardzo atrakcyjną działkę przy ul. Chmielnej 75.
Kolejne licytacje nie przynoszą jednak skutku. Cena jest mocno wygórowana – 90 mln zł.

źródło: w
ola.w

aw.pl



– Po czą tek wa ka cji i let nich
wo ja ży. Ja ki win no -wa ka cyj ny
kie ru nek Pan za pro po nu je?
Gdzie war to się udać?

– Po le cam od wie dze nie Do li ny
Ro da nu, roz po ście ra ją cej się
wzdłuż rze ki Ro dan na po łu dnie
od Lyonu – ku li nar nej sto li cy
Fran cji.

– Czym się cha rak te ry zu je?
– To zró żni co wa ny, ogrom ny

ob szar upra wy wi no ro śli.
– Zró żni co wa ny?

– Ow szem. Ry su jąc li nię nie -
mal wprost na po łu dnie
– od Bur gun dii le żą win ni ce Do -
li ny Ro da nu. Jest to ob szar
z kon tra stem. Pół noc ny Ro dan
to stro me, gra ni to we zbo cza. Wi -
no gro na są tu upra wia ne na pio -
no wych nie mal po wierzch niach
bądź ta ra sach wy ku tych w ska le.
Pa nu je kli mat kon ty nen tal ny
– go rą ce la ta, mroź ne zi my i opa -
dy w cią gu ro ku.

– A na po łu dniu?

– Stro me sto ki ustę pu ją sze ro -
kiej do li nie, a wraz z nią – zmia -
ny kli ma tycz ne.

– Ja kie?
– Tu kli mat jest znacz nie bar -

dziej „pro wan sal ski”, śród ziem -
no mor ski. La ta są tu dłu gie i cie -
płe, a zi my ła god ne. Opa dów jest
mniej niż na pół no cy.

– Ja kie od mia ny wi no gron od -
naj dzie my w Do li nie Ro da nu?

– Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi
szcze pa mi są Sy rah, Gre na che
i Mo urve dre. In ne czę sto
uży wa ne czer wo ne wi no gro -
na to Cin sault, Ca ri gnan
i Pe ti te Si rah.
Z bie li do -
m i  n u  j e
Vio gnier,
Ro us san -
ne i Mar san ne.

– Czym wy ró żnia
się Ro dan spo śród
in nych fran cu -
skich re gio nów
wi niar skich?

– Cho cia żby fak -
tem, iż nie ma ofi -
cjal nej kla sy fi ka cji
„grand cru” bądź po dob -
nej ter mi no lo gii, w od ró żnie niu
od Bor de aux i Bur gun dii.

– Czy li nie ma ró żni cy po mię -
dzy ró żny mi ape la cja mi na tym
ob sza rze?

– Ist nie je po dział na czte ry ka -
te go rie AOC. Pierw sza to Côtes
du Rhône – jest to ozna cze nie
je dy nie po cho dze nia wi na
– i mo że być sto so wa na na ca łym
ob sza rze Ro da nu, w 171 gmi -
nach. Ko lej na to Côtes du
Rhône -Vil la ges. Ta ape la cja jest
do zwo lo na w 95 gmi nach.

– Ma za pew ne wy ższe wy mo gi
kla sy fi ka cyj ne?

– Do kład nie.
– Ja kie?

– Cho cia żby mi ni -
mal nej doj rza ło ści wi -

no gron. Cie ka -

wost ką mo że być fakt, iż to
AOC nie po zwa la na do pi sa -
nie na zwy miej sco wo ści,
w któ rej zo sta ło wy pro du ko -
wa ne wi no, do na zwy ape la -
cji.

– Ja ka jest ko lej na ka te -
go ria?

– Côtes du Rhône -Vil la ges
wraz z na zwą miej sco wo ści,
w któ rej po wstał tru nek. Do -
pusz czo ne jest to w 18 gmi -
nach. Ostat nie AOC to
„Cru” – na ety kie cie ma ją
ten do pi sek, za miast Côtes
du Rhône. W tej ape la cji od -
na leźć mo że my naj bar dziej
zna ne wi na, ta kie jak Her mi -
ta ge, Côte -Rôtie i Châteu -
neuf -du -Pa pe.

PRZY STA NEK RO DAN
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Oskar Langridge
pro wa dzi

Zakątek z winami 
przy ul. Wrocławskiej 18 

Dolina Rodanu to drugi po Bordeaux region winiarski Francji.
Wytwarza się tu więcej wina niż w Burgundii i dolinie Loary

łącznie

Wio sen na ak cja po wio dła się
na ca łej li nii – ze bra no po nad trzy
to ny zu ży te go sprzę tu elek trycz ne -
go i elek tro nicz ne go. – By ło to mo -
żli we dzię ki za an ga żo wa niu wie lu
osób: uczniów, ich ro dzi ców, pra -
cow ni ków szko ły oraz miesz kań -
ców oko licz nych osie dli. Ser decz -
nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy
po mo gli nam w zbiór ce elek tro od -
pa dów – mó wią człon ko wie A5.

Jak się oka zu je, 3300 ki lo gra -
mów sta rych lo dó wek, pra lek, że -

la zek i te le wi zo rów mo że mieć
cał kiem wy mier ną war tość – Ak -
tyw na Piąt ka do sta ła w za mian
za nie te le wi zor dla szko ły
(spraw ny, ża den tam elek tro -
śmieć!) a dla sie bie od twa rza cze
mul ti me dial ne oraz elek tro nicz ną
ram kę na zdję cia dla na uczy cie la
pro wa dzą ce go.

O ko rzy ściach dla śro do wi ska
nie wspo mi na jąc. Gra tu la cje!

(red)

Aktywna Piątka zebrała 3 tony!
� Pamiętacie Aktywną Piątkę ze Szkoły Podstawowej
nr 238? Uczniowie zorganizowali zbiórkę
elektroodpadów, za którą na podsumowaniu akcji
„Aktywni dla klimatu” zgarnęli trzecią nagrodę
w konkursie ogólnopolskim.

W ca łej War sza wie re lik ty cza -
sów przed wo jen nych sty ka ją się
z no wo cze sny mi apar ta men tow -
ca mi, za mknię ty mi osie dla mi
i szkla ny mi biu row ca mi, ale
na Mi ro wie jest to wi docz ne
w szcze gól ny spo sób. Nie otyn ko -
wa nych i opusz czo nych ka mie nic
jest tu mniej, niż np. na Pra dze,
ale bli skość cen trum spra wia, że
ten re jon Wo li zmie nia się co raz
szyb ciej. Tym więk sze wra że nie
ro bią umiesz czo ne w mrocz nych
po dwó rzach in sta la cje.

Zde cy do wa nie naj więk sze wra -
że nie ro bi „Czer wo ny” przy Mie -
dzia nej 6. Czer wo ne świa tło
i frag men ty mo no lo gów mo gą się
po do bać… ale mo gą też po rząd -
nie wy stra szyć. Efek tow na jest ta -
kże świetl no -dźwię ko wa in sta la -
cja „Czar ny” w pu sto sta nie
przy Że la znej 43, zaś „Nie bie ski”
(Pań ska 67) hip no ty zu je na gra -
nia mi z jed nej z ka mie nic, wy -
świe tla ny mi na ścia nie przej ścia
przez bra mę. Miesz kań com
od pierw sze go wej rze nia spodo -

ba ła się „Po dusz ka”, umiesz czo na
w po dwó rzu -stud ni w dru giej li nii
za bu do wy Zło tej.

– W sze ścio pię tro wej ka mie ni -
cy miesz ka ją obec nie je dy nie
dwie ro dzi ny – mó wi ar tyst ka
Pau li na Ję drze jew ska. – Jest wci -
śnię ta mię dzy bu dyn ki z in nych
epok, od no wio nych w ko lo rach

be żu i ró żu. Od bior cy zo sta ną za -
pro sze ni do po ło że nia się
na mięk kiej po dusz ce, wto pio nej
po mię dzy trzy ścia ny ka mie ni cy -
-stud ni i do wo dze nia wzro kiem
za de li kat nym ko la żem ko lo rów,

pro jek to wa nym na ścia nach bu -
dyn ku. Ce lem tej in sta la cji jest
od cza ro wa nie smut ne go wi ze run -
ku ka mie ni cy po przez wpro wa -
dze nie w jej prze strzeń ele men tu
ko ja rzą ce go się z ra do ścią i bez -
pie czeń stwem.

Pią tą in sta la cją mia ła być „Po -
wiedz mi, co wiesz o de mo -
nach?”, umiesz czo na w bra mie
przy Mie dzia nej 3, bli sko ma ryj -
nej ka plicz ki: frag ment dia lo gu
mię dzy księ dzem a ra bi nem z fil -
mu Je rze go Ka wa le ro wi cza „Mat -
ka Jo an na od Anio łów”, od gry wa -
ny za ka żdym ra zem, kie dy ktoś
prze cho dził by przez bra mę.
W no cy przed wer ni sa żem in sta -
la cja zo sta ła zde wa sto wa na, ukra -
dzio na i praw do po dob nie tra fi ła
na złom.

In sta la cje mo żna oglą dać do 7
lip ca w go dzi nach 22.00–24.00.
Znaj du ją się one w po dwó rzach
ka mie nic przy Pań skiej 67, Że la -
znej 43, Mie dzia nej 6 i Zło tej 65b.
Wstęp jest wol ny.

DG

Zdecydowanie
największe wrażenie robi
„Czerwony”
przy Miedzianej 6.
Czerwone światło
i fragmenty monologów
mogą się podobać… ale
mogą też porządnie
wystraszyć.

Wieczory pełne wrażeń: instalacje na Mirowie
� Fundacja Culture Shock postanowiła ożywić mirowskie kamienice pięcioma
multimedialnymi instalacjami autorstwa Heleny Wawrzeniuk i Pauliny Jędrzejewskiej.
Cztery instalacje robią wielkie wrażenie. Piąta… padła łupem złodziei.
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