
Tramwaje zmienią się w naj-
mniejszym stopniu. 6 wróci na daw-
ną trasę z Koła przez Pragę na Go-

cławek, 10 – na trasę z Wyścigów
przez Prostą, Kasprzaka, Skiernie-

wicką i Wolską na os. Górczew-
ska, 26 – na trasę z os. Górczewska
przez al. Solidarności na Wiatracz-
ną. 8 na wolskim odcinku właściwie
tylko zmieni numer na 11, bo nowa
linia będzie kursować z os. Gór-
czewska przez Wolską i Towarową
na pl. Narutowicza.

Aleją Solidarności pojedzie nowy
tramwaj 13. Dojedziemy nim z Koła
ulicami Młynarską, Obozową, Trasą
W-Z, Targową, Kijowską i Kawę-
czyńską do pętli przy praskiej bazy-
lice.

A autobusy? Po protestach
mieszkańców Bemowa ZTM pozo-
stawia na obecnej trasie linię 105,

podobnie jak 102.109 wróci na trasę
sprzed rozpoczęcia budowy metra,
będzie więc kursować ulicami Ka-
sprzaka i Prostą na Dworzec Cen-
tralny, z bardzo dużą częstotliwo-

ścią (co 4–5 minut w szczycie po-
rannym).

Nowa linia 155 (co 10 min
w szczycie) połączy Koło z linią me-
tra na trasie Koło – Obozowa (po-

wrót: Newelska – Księcia Janusza)
– Ciołka – Górczewska – Jana Ol-
brachta – Redutowa – Wolska – Ka-
sprzaka (powrót: Ordona) – Prosta
– Żelazna – Al. Jerozolimskie (po-
wrót: Towarowa) – pl. Zawiszy.

Zgodnie z zapowiedziami 159 zo-
stanie wycofane z przeznaczonego
do remontu wiaduktu na Towaro-
wej. W zamian pojedzie Alejami Je-
rozolimskimi do Blue City.

178 pojedzie Prostą i Święto-
krzyską, zapełniając (z niską czę-
stotliwością, co 20 minut przez ca-
ły dzień) „dziury” na II linii metra
na przystankach przy ruinach
Norblina i na pl. Powstańców
Warszawy. DG
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Aleją
Solidarności pojedzie
nowy tramwaj 13.
Dojedziemy nim z Koła
ulicami Młynarską,
Obozową, Trasą W-Z,
Targową, Kijowską
i Kawęczyńską do pętli
przy praskiej bazylice.

Zmiany w komunikacji. 102 i 105 zostają
� Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił nowe trasy tramwajów i autobusów. Wejdą one w życie po otwarciu II linii metra.
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W skali 1–5 funkcjonowanie ko-
munikacji miejskiej oceniono
na 3,95 a stan zieleni na 3,74. To
rażąca dysproporcja między staty-
styką a rzeczywistością medialną,
w której jednym z najważniejszych
tematów na Woli była walka o po-
zostawienie linii 105 do centrum
czy o park Zielone Odolany. Jakie
jest wyjaśnienie tych rozbieżności?
Bardzo proste. Większość miesz-
kańców ma sprawy lokalne…
w nosie, jest generalnie zadowolo-
na z życia i nie widzi potrzeby
działania na rzecz dzielnicy.

Przeglądanie wyników sondażu
przyprawia o mdłości: oto ludzie
na Woli są zadowoleni z życia ro-
dzinnego, stanu zdrowia i sąsiedz-
twa, czują się mocno związani
z dzielnicą. My jednak lubimy szu-
kać dziury w całym i wynotowali-
śmy same negatywne oceny. Oto
one. W nawiasach podajemy odse-
tek ankietowanych, którzy wskaza-
li ten problem albo procent osób,
które nie korzystają z danej usługi.
1) Na wizytę u lekarza czeka się

na Woli w nieskończoność.
Dotyczy to zarówno
specjalistów (93%), jak i lekarzy
pierwszego kontaktu (83%).
Czasem w ogóle nie czeka się
do specjalisty, bo go po prostu
nie ma (60%). Mniejszy
problem jest z dentystami, bo
większość (63%) w ogóle
do nich nie chodzi.

2) Działanie na rzecz lokalnej
społeczności jest na Woli
niemodne. Większość
nie podejmuje działań
na rzecz mieszkańców (93%),
nie głosuje za budżetem
partycypacyjnym (92%),
nie bierze udziału
w protestach (88%),
konsultacjach społecznych
(78%) ani nawet zebraniach
swojej wspólnoty
mieszkaniowej (63%).

3) Mieszkańcy Woli nie chodzą
do teatru (90%), muzeów
i galerii (88%), ani kina,
nawet tego darmowego,
plenerowego w parkach
(75%). Nie chodzą także
do restauracji ani kawiarni
(70%), ale przynajmniej
odwiedzają znajomych
w domach.

4) Większość mieszkańców jest
na bakier z jakimkolwiek
sportem (73%). A jeśli już
wybierze się na spacer,
narzeka na brak ławek (46%).

5) W miejscach publicznych
można spotkać osoby pijane
(47%). Nie da się temu
zaprzeczyć. Widok zbyt
wesołych panów z tanim
piwem jest na Woli tak
powszechny, że równie dobrze
mieszkańcy mogliby przestać
to zauważać. Mimo to nadal
im to przeszkadza. I dobrze.

6) Na Woli są straszne korki
uliczne (42%), a gdy ich nie
ma, kierowcy jeżdżą
niebezpiecznie (39%). Ostatni
wypadek na skrzyżowaniu al.
Jana Pawła II i Anielewicza,
gdzie szalony kierowca
doprowadził do czołowego
zderzenia dwóch autobusów,
jest najlepszą ilustracją. Jeśli
już uda się bezpiecznie
dojechać samochodem
na miejsce, denerwuje brak
miejsc parkingowych (41%).
Przeszkadza także hałas
(36%). A w ogóle to jezdnie
są krzywe (34%) i powinny
być naprawiane.

7) Powietrze jest niezdrowe
(37%). Wola ma najgorsze
powietrze w Warszawie. To
dziedzictwo przemysłowej
historii i boomu
motoryzacyjnego lat 90-tych.

8) Na ulicach widać żebraków,
którzy czasem zaczepiają
przechodniów (35%). Tego
problemu nie dało się
wyeliminować w żadnym
demokratycznym kraju
świata. Trzeba się
przyzwyczaić.

9) Nocami na osiedlach hałasują
grupy młodzieży (33%).

10) Jest za mało dróg rowerowych
(33%).

I co z tym wszystkim zrobić?
DG

Mieszkańcy Woli: tacy jesteśmy!
� Według sondażu „Jakość życia 2014”, przeprowadzonego na zlecenie władz
Warszawy, mieszkańcy Woli najlepiej oceniają komunikację miejską, najgorzej
– państwową służbę zdrowia.

Budowa Warsaw Spire nabrała
tempa. Najwyższy z trzech budowa-
nych tu przez belgijską firmę Ghe-
lamco wieżowców już zdominował
najbliższą okolicę, a to przecież
jeszcze nie koniec: dach znajdzie się
na wysokości 180 m (dla porówna-
nia: Warsaw Trade Tower na rogu
Chłodnej i Towarowej ma 186 m).
Dwa pozostałe biurowce mają
po 55 m i są już praktycznie gotowe.

Obok Belgów budują się Szwe-
dzi. W miejscu zburzonej siedziby
Instytutu Pamięci Narodowej po-
wstaje 140-metrowy wieżowiec
Generation Park. Obie inwestycje
zaoferują łącznie 180 tys. m2 po-
wierzchni biurowej i 25 tys. m2

usługowej, całkowicie zmieniając
biurową mapę Warszawy.

Co najważniejsze, wraz z wie-
żowcami powstaje miejska, ogól-
nodostępna przestrzeń. W kwiet-
niu Rada Warszawy przychyliła

się do pomysłu Ghelamco i nada-
ła placowi vis-a-vis Muzeum Po-
wstania Warszawskiego nazwę
„Europejski”. W najbliższym ro-
ku ma powstać pełen zieleni, ła-
wek i punktów usługowych plac,
który zmieni oblicze Towarowej
na bardziej przyjazne. Swój wkład
w przestrzeń publiczną zapowiada
też Skanska, więc niewykluczone,
że między Łucką a Prostą powsta-
nie jeszcze jeden plac.

Warsaw Spire będzie oddawany
do użytku etapami w tym i przy-
szłym roku. Generation Park
– wiosną roku 2016. Biorąc
pod uwagę liczbę powstających
w nich miejsc pracy, można się tyl-
ko cieszyć, że ich otwarcie poprze-
dzi oddanie do użytku stacji metra
Rondo Daszyńskiego, dzięki któ-
rej powstanie alternatywa wobec
stania w korku na Towarowej.

DG

Inwestycje na placu Europejskim

Rosną wieżowce
� Na Mirowie powstaje nowy plac, a przy nim
– ogromne biurowce. Za kilka lat będzie to jedno
z najbardziej ruchliwych miejsc w Warszawie.
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W lutym tego roku pisaliśmy
o planowanych zmianach na te-
renie po historycznych zakła-
dach. Według zapewnień właści-
cieli terenu miało tam powstać
centrum handlowe, w którym
znajdzie się przestrzeń usługo-
wo-biurowa, zajmująca łącznie
osiem pięter – sześć najwyższych
mają zajmować biura, na pozio-
mach – 1,0 oraz +1 powstaną
handlowe uliczki Norblina ze
sklepami, licznymi restauracjami
i kawiarniami, a także z Otwar-

tym Muzeum Dawnej Fabryki
Norblina i BioBazarem z ekolo-
giczną żywością. Do tego po-
nad 750 miejsc parkingowych,
stojaki rowerowe oraz automa-
tyczny parking podziemny.

Pod koniec sierpnia, po dys-
kusjach i ustaleniach m.in.
z konserwatorem zabytków,
spółka otrzymała pozwolenie
na budowę. Prace rozpoczną się
w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku.

(red)

Centrum handlowe w Norblinie
� Jest pozwolenie na budowę centrum handlowo-
-usługowego na terenie po fabryce Norblina. Spółka Art
Norblin planuje start robót na początku przyszłego roku.

Obecnie na Woli istnieją trzy
wielkie galerie handlowe: Wola
Park przy Górczewskiej, Fort Wola
przy Połczyńskiej i Klif przy Oko-
powej. Tuż za granicą dzielnicy ze
Śródmieściem znajdują się także
ogromne Złote Tarasy i Arkadia.

W raporcie przygotowanym
przez firmę AECOM wzięto
pod uwagę dwie lokalizacje: w daw-
nej fabryce Norblina i naprzeciwko
Wola Parku. Na gruzach fabryki
miałby powstać obiekt o powierzch-
ni od 10 do 30 tys. mkw. Autorzy ra-
portu uznali, że sąsiedztwo Złotych
Tarasów nie przeszkadza w zlokali-
zowaniu przy Prostej kolejnej gale-
rii, zaś budowa drugiego Wola Par-
ku stworzyłaby „kompleks handlo-
wy zapewniający dogodny dostęp
dla klientów poruszających się
na kierunku wyjazdowym za miasto
i przyjazdowym spoza miasta, jak
też mieszkańców”. W wolnym tłu-
maczeniu oznacza to, że przy Gór-
czewskiej powstałby prawdziwy mo-
loch, porównywalny z centrami
handlowymi w Jankach i Markach.

– W raporcie razi brak analizy
potrzeb i skutków społecznych pla-
nowanych inwestycji oraz analiz
związanych ze zrównoważonym
rozwojem przestrzeni i wspólnot

miejskich – czytamy w liście koalicji
Warszawa Handlowa, podpisanym
przez miejskich aktywistów, głównie
socjologów. – Analiza potrzeb
mieszkańców sprowadza się do oce-
ny mieszkańców Warszawy jako
konsumentów, nie uwzględniając
innych potrzeb, jak np. społecznej
integracji, tworzenia więzi sąsiedz-
kich czy innych potrzeb wspólnoto-
wych. Należy dodać, iż wśród auto-
rów raportu nie ma nikogo, kto
miałby kompetencje do zbadania
aspektów społecznych inwestycji.

– Obie lokalizacje dla nowych
wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych na Woli niosą ze sobą
negatywne konsekwencje dla całej
dzielnicy – dodaje socjolog Woj-
ciech Matejko ze Stowarzyszenia
Badawczo-Animacyjnego Flaneur,
jeden z sygnatariuszy listu. – Nowe

centrum handlowe vis-à-vis Wola
Parku, o powierzchni powyżej 30
tys. m2, spowodowałoby koncentra-
cję handlu i usług w tym rejonie,
a co za tym idzie dalszą degradację
drobnego, małego handlu w całej
dzielnicy. Z kolei lokalizacja galerii
w fabryce Norblina – to utrata hi-
storycznego i architektonicznego
dziedzictwa, które powinno być
chronione i wykorzystywane
na rzecz lokalnej społeczności. Ini-
cjatywa Miasto i Ogród pokazuje,
że można to robić ciekawie
i przy użyciu niewielkich środków.

Budowa galerii w miejscu fa-
bryki Norblina jest już przesądzo-
na. Powinna rozpocząć się jeszcze
w tym roku. To, czy vis-à-vis Wola
Parku powstanie kolejny handlo-
wy gigant, nie jest jeszcze jasne.

DG

Dwie nowe galerie na Woli

Czy to nie za dużo?
� Według raportu zleconego przez władze Warszawy na Woli jest miejsce dla dwóch
nowych galerii handlowych. Urbaniści i socjolodzy twierdzą, że to zniszczy dzielnicę.

źródło:capitalpark.pl



Kością niezgody od początku
była planowana likwidacja lewo-
skrętów (zwłaszcza tego w Magi-
stracką) oraz wydzielone pasy dla
ruchu rowerowego, które – według
radnych – mają bardzo utrudnić
ruch. Zastrzeżenia budzi też brak
tzw. pasa życia umożliwiającego
poruszanie się pojazdom uprzywi-
lejowanym oraz likwidacja miejsc
parkingowych. – My proponuje-
my, żeby ścieżki rowerowe popro-
wadzić wzdłuż lasku na Kole
i przy ul. Czorsztyńskiej. Nie
skomplikuje to ruchu na Obozo-
wej, a będzie zdrowo i ekologicz-
nie – dowodzi radny Marek Boja-

nowicz. Jego zdaniem zwężenie
pasa drogowego ograniczy przepu-
stowość ruchu, wprowadzenie pa-
sów rowerowych na Obozowej nie
jest niczym uzasadnione – nie łą-
czą się one z innymi trasami rowe-
rowymi. Poza tym zmiana organi-
zacji ruchu na ul. Ożarowskiej
spowoduje wzrost natężenia ruchu
w tym rejonie.

Nowe pomysły
Na początku czerwca do prote-

stujących mieszkańców przyjechał
nawet wiceprezydent Warszawy
Jacek Wojciechowicz. Po analizie
zaproponował Tramwajom War-

szawskim korekty do pierwotnego
planu. Nowym pomysłem było wy-
budowanie ronda na skrzyżowaniu
ulic Księcia Janusza z Obozową.
Pasy rowerowe miałyby prowadzić
do alei Prymasa Tysiąclecia, na wy-
sokości bazaru na Kole powstało-
by przejście z sygnalizacją świetl-
ną. Przy rondzie należałoby wybu-
dować zatoki autobusowe, został-
by wprowadzony zakaz lewoskrętu
z Dalibora w Obozową. Na skrzy-
żowaniu z Magistracką miałby być
dopuszczalny skręt w lewo dla ja-
dących do centrum miasta, a nie-
dopuszczalny dla jadących w kie-
runku Bemowa. Zlikwidowany zo-

stałby także przystanek tramwajo-
wy przy Magistrackiej.

Tramwaje Warszawskie zapo-
znały się z uwagami, po czym…
praktycznie niczego nie zmieniły
w pierwotnym projekcie. W pi-
śmie skierowanym do władz dziel-
nicy Wola napisano m.in.:

„Do inżyniera ruchu został skie-
rowany projekt stałej organizacji
ruchu z rozwiązaniem pierwot-
nym bez lewoskrętu w Magistrac-
ką oraz rozwiązanie wariantowe
z wydzielonym pasem do lewo-
skrętu w ul. Magistracką, bez
utrzymania pasa dla rowerów
na odcinku z lewoskrętem. Plan

został uzupełniony o kolejne roz-
wiązanie skrzyżowania Obozowej
z Magistracką – wariant z wydzie-
lonym pasem do lewoskrętu
w Magistracką przy jednoczesnym
utrzymaniu pasa dla rowerów
na skrzyżowaniu. W obu warian-
tach uzasadnione było usunięcie
przejścia dla pieszych w ul. Obo-
zowej po wschodniej stronie
skrzyżowania. Projekty radnych
nie zostały uwzględnione”.

Jak dowiedzieliśmy się nieofi-
cjalnie, decyzja dotycząca wyboru
jednego z wariantów nie została
jeszcze podjęta.

mac
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Obozowa: wiceprezydent nie pomógł
� Tramwaje Warszawskie nie przejęły się sprzeciwami radnych i części mieszkańców Woli i praktycznie nie zmieniły krytykowanego projektu
przebudowy ul. Obozowej. Projekt trafił do miejskiego inżyniera ruchu i czeka na ostateczną akceptację.



Właściciele klubu Darkroom wy-
najęli miejski lokal z przeznacze-
niem na działalność gastronomiczną
i organizację imprez, w tym muzycz-
nych. Prawdopodobnie wszyscy spo-
dziewali się, że powstanie kluboka-
wiarnia, podobna do tej po drugiej
stronie ulicy. Nic bardziej mylnego:
otwarto klub erotyczny, w którym
spotykają się m.in. swingerzy. Praw-
dopodobnie nie byłoby żadnego
problemu i nie pisalibyśmy o tej
sprawie (bo kogo interesuje, co do-
rośli ludzie robią w zamkniętym klu-
bie?), gdyby nie nocne hałasy.

– Mieszkańcy kamienicy, w któ-
rej mieści się klub, skarżą się
na notoryczne zakłócanie porząd-
ku i ciszy nocnej – mówi Monika
Beuth-Lutyk, rzeczniczka urzędu
dzielnicy Wola. – Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami ja-
ko wynajmujący zwrócił się do na-
jemcy z żądaniem zaprzestania
prowadzenia działalności nie-
zgodnej z umową pod rygorem
wypowiedzenia umowy najmu.

I na tym sprawa by się zakoń-
czyła… gdyby do akcji nie wkro-
czyły katolickie media.

– Oto miejsce Sodomy i Gomory
w Warszawie – pisze fronda.pl.
– Jak zaczęły się protesty mieszkań-
ców przeciwko porno-klubowi,
do akcji wkroczyła… Alicja Tysiąc,
radna SLD, która mieszka…
nad Darkroomem. Tysiąc wysłała
do ZGN pismo, w którym stwier-
dza, że „lokal użytkowy usytuowany
bezpośrednio pod jej mieszkaniem

nie zakłóca ciszy nocnej i nie stwa-
rza innych uciążliwości” – dodaje
portal, nazywając radną orędow-

niczką Sodomy i Gomory, która
broni klubu pazurami.

Poza ekscentrycznymi obelgami
środowiska katolickie na razie nie
planują innych działań. Najwyraź-
niej nie jest to aż taka Sodoma
i Gomora, jak nieczynny już klub
go go na Krakowskim Przedmie-
ściu, przed którym organizowano
modlitwy. Na Chłodnej praktycznie
nikt, poza mieszkańcami kamieni-
cy, nie wie o istnieniu Darkroomu.

– Klub erotyczny?! Tutaj?! – od-
powiadają pytaniami na pytanie
przechodnie, przekrzykując przeje-
żdżające po kocich łbach samocho-
dy. Cóż, jak to się mówi: ci, co mają
wiedzieć, to wiedzą. DG

Wyrzucą klub dla swingerów
� W przybudówce kamienicy przy Chłodnej 34 od roku działa klub erotyczny, ale
dopiero teraz pojawiły się przeciwko niemu protesty. Wszystko przez hałas
i działalność niezgodną z umową.
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Prawdopodobnie
nie byłoby żadnego
problemu i nie
pisalibyśmy o tej sprawie
(bo kogo interesuje, co
dorośli ludzie robią
w zamkniętym klubie?),
gdyby nie nocne hałasy.

Jak podaje internetowy „Miej-
ski słownik slangu i mowy potocz-
nej” hejter (z ang. hater): „za-
zdrosny koleś, który nie potrafi
cieszyć sie sukcesem kogoś inne-
go, dlatego próbuje wytknąć
w nim wszystkie możliwe wady”.
Kto hejtuje targ na Moczydle?

– Proszę o wyjaśnienie, czy par-
kowanie samochodów w parku
Moczydło podczas Targów

Śniadaniowych organizowanych
co niedzielę jest legalne i zgodne
z prawem – pyta radny w interpe-
lacji. – Parkowanie samochodów
odbywa się na terenie zielonym,
przy ul. Górczewskiej.

Czy to już hejterstwo? Oczywi-
ście nie, to słuszna troska o stan
publicznego terenu zielonego.
Wjeżdżanie samochodem na te-
ren parku Moczydło jest niezgod-
ne z prawem: „Zabrania się je-
żdżenia pojazdami mechaniczny-
mi oraz ich parkowania”. Samo-
chody, zostawiane co niedzielę
w parku, należą głównie nie
do klientów, ale do wystawców,
którzy przywożą nimi towary.
Klienci są zazwyczaj znacznie bar-
dziej proekologiczni – skoro wy-
bierają się na targ, żeby zjeść coś
zdrowego, to konsekwentnie do-
jeżdżają tam rowerem albo auto-
busem. Problem nie leży więc
w samym targu, ale w logistyce…
i w kulturze.

Co zrobiłby prawdziwy hejter
zauważywszy na targu food truck,
sprzedający np. burgery? Za-

dzwoniłby po straż miejską z in-
formacją, że w parku stoi zapar-
kowany pojazd mechaniczny…

Kto hejtuje targ w parku Mo-
czydło? Oczywiście „okoliczni
mieszkańcy”, którzy uaktywniają
się przy okazji każdej imprezy,
w sąsiedztwie każdego placu za-
baw i wszędzie tam, gdzie ktoś in-
ny dobrze się bawi.

– Co niedzielę w parku Moczy-
dło są tłumy, ludzie hałasują, cza-
sem ktoś gra, samochody hałasują
i psują nam powietrze – można
usłyszeć w okolicy takie pojedyncze
głosy. Ciężko byłoby znaleźć stu
przeciwników imprezy, by dorów-
nać protestowi na Żoliborzu. Wła-
śnie stu mieszkańców al. Wojska
Polskiego próbowało tam (niesku-
tecznie) doprowadzić do przenie-
sienia targu na odludzie, którym
jest plac przy Centrum Olimpij-
skim. Czy protesty są uzasadnione?

Ludzie mają prawo do ciszy
i spokoju, ale wskazany jest jed-
nak pewien umiar. Cotygodniowa
impreza gastronomiczna, czasem
z muzyką na żywo, to nie koncert
metalowy a klienci targu (w poło-
wie hipsterzy) to nie pijana ban-
da, wykrzykująca nazwę ukocha-
nego klubu sportowego. Najsmut-
niejsze w głosach sprzeciwu jest
to, że są one wygłaszane w okoli-
cy ul. Górczewskiej i Trasy Pry-
masa Tysiąclecia, przy straszliwym
hałasie samochodów i powietrzu
pełnym szkodliwych pyłów…

DG

Problemy z targiem
� Moda na targi pod gołym niebem trwa w Warszawie
w najlepsze. Na Woli imprezy odbywają się w parku
Moczydło, gdzie już zdobyły sobie liczne grono
miłośników. Do głosu dochodzą też hejterzy.





– W tym roku już z całą pewno-
ścią nie będziemy zakładać monito-
ringu w parkach ani na skwerze
– z powodu nieuregulowanej sytu-
acji prawnej tych gruntów, związa-
nej oczywiście z roszczeniami – wy-
jaśnia rzeczniczka dzielnicy Moni-
ka Beuth-Lutyk. – Monitoring wy-
maga położenia okablowania, któ-
re przechodzi przez wiele działek.
Niektóre z nich są lub mogą być
(czekamy na stanowisko Biura Go-

spodarowania Nieruchomościami)
objęte roszczeniami spadkobierców
dawnych właścicieli, co blokuje mo-
żliwość inwestowania – dodaje.

Podkreśla, że władze dzielnicy
nie rezygnują z tej inwestycji
i urzędnicy będą starali się
– w porozumieniu z BGN – zna-
leźć inne rozwiązanie, np. podzie-
lić projekt na etapy i zrealizować
część tam, gdzie będzie to praw-
nie możliwe. Takie działania po-

dejmą, ale na pewno już nie
w tym roku.

A może kamery niepotrzebne?
Spotkani przez nas mieszkańcy

Woli wyrażają zainteresowanie
zainstalowaniem kamer, choć jed-
nocześnie zapewniają, że w obu
parkach i na skwerze czują się
„dość bezpiecznie”.

– Nieraz biegam w parku Mo-
czydło nawet późnym wieczorem
– nigdy się nie bałam, nikt nigdy
mnie nie zaczepiał. Myślę, że są
miejsca, gdzie kamery przydałyby
się bardziej, chociażby w okolicach
Hali Koło – stwierdza pani Aneta.

– W dzień czuję się w obu par-
kach bezpiecznie, a wieczorem
i nocą tu nie bywam. Nie słysza-
łam, żeby dochodziło tu do spek-
takularnych wybryków chuligań-
skich, ale może kamery dodatko-
wo zwiększyłyby bezpieczeństwo
i ograniczyłyby potencjalne ryzy-
ko, gdyż wandale baliby się, że
zostaną zidentyfikowani – dodaje
pani Maria, która odwiedza oba

parki z pięcioletnim synem Pio-
trusiem.

W tym roku w parku Moczydło
straż miejska zanotowała trzynaście
przypadków picia alkoholu w miej-
scu publicznym, trzy przypadki pu-
blicznego załatwiania potrzeb fizjo-
logicznych, jedno zdarzenie dotyczą-
ce zakłócania spokoju i porządku
publicznego oraz jedno – uszkodze-
nia wyposażenia parkowego. Z kolei
w parku Szymańskiego strażnicy tyl-
ko raz spisali raczących się trunkami
wysokoprocentowymi pod chmurką.
Na skwerze Apfelbauma miało miej-
sce kilka chuligańskich aktów – skra-
dziono dwa wkłady do koszy i uszko-
dzono ławkę.

– Dzielnica co roku naprawia, re-
montuje, wymienia itd. wyrwane
szczeble w parkowych ławkach
i mostkach, czasem całe ławki oraz
inne elementy małej architektury,
uszkodzone lampy, nie wspominając
o zieleni – połamanych drzewach,
powyrywanych roślinach i krzakach.
Jest to zjawisko nagminne, apelowa-
liśmy nawet do naszych mieszkań-

ców o to, by zgłaszać takie przypad-
ki do straży miejskiej, gdy ktoś jest
świadkiem dewastowania parku.
Niestety, rzadko ma to miejsce
– podkreśla Monika Beuth-Lutyk.

Urząd dzielnicy najwięcej
na naprawy wydał tuż po oddaniu
do użytku parku Szymańskiego
po rewitalizacji, czyli w 2011 r.
– wtedy koszt napraw wyniósł
prawie 200 tys. zł.

– Od tamtego czasu co roku jest
co prawda lepiej, ale nadal te koszty
są duże – ok. 50–80 tys. zł rocznie.
Szkoda tych pieniędzy – można by-
łoby je przeznaczyć na coś nowego,
zieleń czy więcej ławek… W parku
Szymańskiego wandale wyspecjali-
zowali się szczególnie w niszczeniu
szczebelków w mostkach, instalacji
elektrycznej (dewastowane skrzyn-
ki, wyrywane całe kable wraz z dro-
gimi lampami w schodach czy tych
w rzece służących do jej podświetle-
nia). Dewastowane są również za-
bawki na placach zabaw czy skarpy
przy stawie – wylicza rzeczniczka
urzędu dzielnicy.

Jak wiadomo, statystyki straży
nijak mają się zazwyczaj do rze-
czywistości. Czy w wolskich par-
kach czujemy się bezpiecznie?
Czekamy na opinie: redak-
cja@gazetaecho.pl.

ak

„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. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone

w dniach 10 - 24 września.
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Na razie kamer nie będzie
� W tym roku w parku Moczydło, parku Szymańskiego i na skwerze Apfelbauma miał zostać
zainstalowany monitoring. Nie będzie. I nie wiadomo, kiedy urzędnicy wrócą do tego tematu.



Wolskie rogatki
13.09, godz. 12.00 – program „Fabryczna Wola

– koncert na gwizdy i zgrzyty” – II edycja plenero-
wych impresji muzycznych o historii Woli.
• godz. 11.00 – zwiedzanie Muzeum Gazownictwa
• godz. 12.00 koncert – impresja muzyczna – zna-

ne i lubiane piosenki oraz warszawskie utwory
na quintet dęty i solistów. Gawędę o Woli z po-
czątku XX wieku poprowadzi kustosz Sławomir
Szczocki.

Po koncercie pokazy ciekawych filmów historycz-
nych. Spotkanie dla małych i dużych, którzy lubią
plenerową zabawę opartą na historiach prawdziwych
i chcą poznać przemysłową Wolę i jej dziedzictwo.

Więcej informacji o programie na stronie
www.fundacjaartfreeart.pl.

Muzeum Gazownictwa przy ul. Kasprzaka 25, in-
formacje 607–139–310.

Teatrzyk na Żeromskiego
21.09, godz. 11.00 – poranek teatralny „Na jesien-

nym liściu”.
Bajka o dwóch skrzatach, które chcą zatrzymać

odchodzące lato. Jeż, Misio i Żaba bezskutecznie
próbują przekonać je, że jesień jest również piękną
porą roku. Dopiero osobiste spotkanie z panią je-
sienią sprawi, że skrzaty uwierzą swoim przyjacio-
łom.

Bilety 10 zł.
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego,

ul. Obozowa 85.

Bezpłatne warsztaty w Nutka Cafe
Soboty o godz. 15.00 – Fabryka cudaków – bez-

płatne zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
Niedziele o godz. 17.00 – Śpiewnik Przedszkolaka

– bezpłatne zajęcia familijne.
Przedszkolne śpiewanki dla przedszkolaków ma-

łych, większych i tych całkiem dorosłych.
Zajęcia bezpłatne, obowiązuje rezerwacja miejsc:

tel. 692–925–550.
Kawiarnia Nutka Café, ul. Obozowa 82A.

Bezpłatnie w Nutka Cafe
W soboty o godz. 15.30 „Fabryka cudaków” – bez-

płatne zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
Na zajęciach dzieci tworzą cudaki – rzeczy rzadko
spotykane, nietypowe. A najbardziej nietypowe jest
to, że są one wykonane po części z materiałów z od-
zysku. Słowem, recykling w wykonaniu najmłod-
szych. Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc:
tel. 692–925–550

Kontakt: Nutka Cafe, ul. Obozowa 82A, tel.
692–925–550, info@nutkacafe.pl, www.nutkacafe.pl.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

�W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach, przedsta-
wieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

Biuro reklamy: ul. Bohaterów 18a, tel. 22 614-58-03, reklama@gazetaecho.pl

Twoja firma ma mało pieniędzy na reklamę?
Celuj precyzyjnie! W klienta w konkretnym rejonie!
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W programie m.in. prezenta-
cje wolskich instytucji kultury,
zapisy do sekcji artystycznych,
spotkanie z pisarzem Andrze-
jem Sitko oraz występy zespo-
łów: Kurdesz, Melodia, Pieśni
i Arii; wokalistek Studia Piosen-
ki Ilony Rojewskiej oraz kabare-

tów Hyrki i Paproch.
O godz. 18.00 rozpocznie się
koncert Andrzeja i Mai Siko-
rowskich wraz z zespołem.

Wstęp wolny.
Amfiteatr w parku Sowińskie-

go, ul. Elekcyjna 17.
(red)

Amfiteatr w parku Sowińskiego
zaprasza

Wolska Jesień Kultury
� 14 września od 16.00 w amfiteatrze w parku im. gen.
Sowińskiego odbędzie się inauguracja sezonu
artystycznego 2014/2015 czyli 10. Wolska Jesień Kultury.
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Głównym szlakiem rowerowym
w Warszawie jest ciąg Prymasa
Tysiąclecia – Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. – Banacha.

– Tak duża popularność tej tra-
sy wynika zapewne: po pierwsze
z bardzo dużej długości istniejącej
ciągłej infrastruktury rowerowej,
po drugie z koncentracji w pobli-
żu trasy wyższych uczelni i celów
rekreacyjnych związanych z Po-
lem Mokotowskim, a po trzecie
z międzydzielnicowego charakte-
ru połączenia i braku alternatyw-
nych tras – czytamy w raporcie,
przygotowanym na zlecenie Za-
rządu Transportu Miejskiego
przez Zielone Mazowsze.

Wzdłuż Trasy Prymasa Tysiącle-
cia każdego ranka w dzień po-
wszedni przejeżdża do 395 rowe-
rzystów na godzinę w kierunku
Ochoty, każdego popołudnia
– do 330 w kierunku północnym.
Potwierdza to, że cele jazdy znaj-
dują się na południu i są nimi
prawdopodobnie Warszawski
Uniwersytet Medyczny, ochockie
wydziały Politechniki Warszaw-
skiej i Akademia Pedagogiki Spe-
cjalnej.

Jak na tak duży ruch najpopu-
larniejsza droga w mieście jest
zdecydowanie za wąska. Ma co
prawda wymagane prawem dwa
metry szerokości, umożliwiające

minięcie się dwóch rowerów, ale
rower jako codzienny środek
transportu wybiera się przecież
m.in. po to, by móc rozmawiać
z osobami jadącymi obok. Kilka
dni temu władze Jaworzna ogłosi-
ły, że zbudują czterokilometrową
velostradę, czyli szeroką i bezko-
lizyjną drogę rowerową. Jednak
przykładów nie trzeba szukać tak
daleko. Powstająca właśnie droga
nad Wisłą będzie mieć miejsca-
mi 10 m (!) szerokości.

Spory ruch rowerowy zanoto-
wano także na Okopowej – do 99
rowerów na godzinę.

DGWolskiej sieci dróg rowerowych ewidentnie brakuje połączenia
z Centrum
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Główna droga w Warszawie biegnie przez Wolę
� Kto jeździ po Woli rowerem, ten wie, że chodzi o drogę właśnie dla jednośladów. Co wynika z pomiarów ruchu?

Poinformuj go, że dobry fryzjer/sklep/bar/szkoła/fotograf/optyk/lekarz
– jest tuż w zasięgu ręki!

Szkoda Twoich pieniędzy na druk gazety, która wędruje na Ursynów czy Mokotów, skoro Twoi klienci

to głównie mieszkańcy Białołęki czy Bielan.

Szkoda Twoich pieniędzy na druk ulotek, które zaraz lądują w ulicznym koszu! Roznieś je z nami!

Nasza gazeta „wchodzi do domu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
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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
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Ka to lic ka pa ra fia Do bre go Pa -
ste rza przy Szcze ciń skie go mia ła
od 1 stycz nia pła cić czynsz w no -
wej wy so ko ści: 37 tys. zł za -
miast 12 tys. zł. Dla cze go?

– Je dy nym po wo dem wzro stu
rocz nej opła ty za użyt ko wa nie
jest wzrost war to ści grun tu – za -
pew nia Mo ni ka Beuth -Lu tyk,
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy Wo -
la. – Ostat nia ak tu ali za cja opła ty
dla tej nie ru cho mo ści mia ła miej -
sce w 2002 r. Przez mi nio ne 12 lat
war tość grun tów w War sza wie ro -
sła. Szcze gól nie Wo la jest dziel ni -
cą, któ rej dy na micz ny roz wój wi -

dać go łym okiem. War tość grun tu
oce nia w for mie ope ra tu sza cun -
ko we go upraw nio ny rze czo znaw -
ca, a nie urząd. Na tej pod sta wie
usta la się wy so kość rocz nej opła -
ty, któ ra wy no si w przy pad ku pa -
ra fii 0,3% war to ści grun tu. Pod -
mio ty ko mer cyj ne pła cą staw -
kę 3%, oso by fi zycz ne 1%. Okre -
śla to usta wa o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi.

Pro boszcz pa ra fii, pra łat Zdzi -
sław Stru zik uwa ża, że tak du ża
pod wy żka nie ma uza sad nie nia
i skie ro wał spra wę do Sa mo rzą -
do we go Ko le gium Od wo ław cze -

go. Je go zda niem dział ka wca le
nie na bra ła w cią gu 12 lat war to -
ści, bo… nie by ła w tym cza sie
wy po sa ża na w no wą in fra struk tu -
rę a je go zda niem tyl ko to spo wo -
do wa ło by pod nie sie nie war to ści
te re nu. Do pó ki nie za koń czy się
po stę po wa nie w SKM, pod wy żka
czyn szu jest za wie szo na.

„Nasz Dzien nik”, fron da.pl
i nie któ re oso by zwią za ne z Ko -
ścio łem wi dzą w pod wy żce nie
zwy kłe dzia ła nie ad mi ni stra cyj ne,
lecz prze jaw wal ki z ich re li gią.

– De cy zje te go ty pu mo gą być
po dej mo wa ne w przy szło ści, tzn.
mo że to do ty czyć rów nież po zo -
sta łych wol skich pa ra fii – mó wi
Piotr Mi lo wań ski, wi ce prze wod -
ni czą cy ra dy dziel ni cy Wo la. – To
jest pierw szy przy pa dek, aby coś
ta kie go zo sta ło za sto so wa ne dla
pa ra fii. Jest to dla mnie cał ko wi -
cie nie zro zu mia łe. Ja ko rad ni je -
ste śmy spra wą zszo ko wa ni.

Jaka walka? To
administrowanie mieniem!

– Nie jest to prze jaw żad nej
wal ki, tyl ko dzia ła nie zgod ne
z pra wem i wy wią zy wa nie się
przez urząd ze swo ich za dań,
do któ rych m.in. na le ży po bie ra -
nie po dat ków i opłat lo kal nych,
z cze go je ste śmy co ro ku roz li cza -
ni – od po wia da Mo ni ka Beuth -
-Lu tyk. – De cy zja urzę du nie jest
osta tecz na. Tryb od wo ław czy
przed SKO, a ta kże przed są dem,
gwa ran tu je, że spra wie przyj rzą
się nie za le żni eks per ci.

DG

Wyższy czynsz dla parafii

Środowiska katolickie oburzone
� „Antyklerykalny burmistrz Woli walczy z parafią!” – alarmują katolickie media. „Czas
walki z Kościołem katolickim nabiera tempa”. O co chodzi?

Na szczę ście nie by ło groź by
ewa ku acji, bo i nie by ło też wiel -
kie go za gro że nia – przy czy ną
alar mu był rój os, któ ry za gnieź -
dził się w bu dyn ku przy Ka -
sprza ka.

Fa cho wo za bez pie czo no te -
ren, ze bra no brzę czą ce owa dy
i wy wie zio no w miej sce bez -
piecz ne dla nich i dla lu dzi.

Co praw da użą dle nie przez osę
na ogół jest tyl ko bo le sne, ale to
w przy pad ku po je dyn cze go owa -
da. Je śli użą dli nas kil ka – bę dzie
to moc no przy kre. A gdy do ło żyć
do te go na przy kład uczu le nie
– le piej nie my śleć.

Tak czy owak – stra ża cy za -
wsze po moc ni.

TW Fu lik na pod sta wie 
in for ma cji stra ży po żar nej

Migawki z okolicy
Akcja strażaków na Kasprzaka
� Strażacy z Woli ratowali szpital przed inwazją.
Owadów latających.
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Pro jekt wy bu do wa nia ska te par -
ku zna lazł się wśród pro po zy cji
zgło szo nych i zwe ry fi ko wa nych
po zy tyw nie w ra mach gło so wa nia
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
na rok 2015. Osza co wa ny koszt
opie wał na 1,25 mln zł. Be to no wy
ska te park o wy mia rach 28 na 44 m
miał by sta nąć w par ku Księ cia Ja -
nu sza, nie da le ko ulic Obo zo wej

i Księ cia Bo le sła wa, ale naj bli żej
Tra sy AK, za miast bo iska pił kar -
skie go. Ten pro jekt nie zna lazł jed -
nak uzna nia miesz kań ców Wo li.
Zna lazł na to miast uzna nie władz,
któ re po my śla ły nad in ną lo ka li za -
cją. Wy bór padł na park Szy mań -
skie go – od stro ny ul. Elek cyj nej.

Park, w któ rym od by wa ją się roz -
ma ite im pre zy spor to we, jak

„Na rol kach do Wo li”, czy cykl im -
prez bie go wych or ga ni zo wa nych
przez Ja na Go le nia „Szyb ko
po Wo li” (wzno wie nie 15 wrze śnia)
zo stał już czę ścio wo zmo der ni zo wa -
ny – wy bu do wa no m.in. sztucz ną
rze kę, staw, wro to wi sko, no wą na -
wierzch nię, zwięk szo no po wierzch -
nię zie le ni. Są jed nak i dal sze pla ny.

– Ze wzglę du na kry zys wy ko -
na li śmy do pie ro czte ry eta py mo -
der ni za cji par ku z za pla no wa nych
sied miu. Chce my wy bu do wać tam
ska te park. Ogło si li śmy już prze -
targ, ale zgło sił się tyl ko je den
chęt ny, któ ry za ofe ro wał ce nę
dwu krot nie wy ższą od pro po no -
wa nej przez nas. Nie re zy gnu je my
jed nak. Ogła sza my ko lej ny prze -
targ. Wie rzy my, że tym ra zem uda
się wy ło nić wy ko naw cę i ska te -
park zo sta nie wy bu do wa ny jesz -
cze przed koń cem ro ku – mó wi
Mo ni ka Beuth -Lu tyk.

Naj bli ższy ska te park, do syć
skrom ny jed nak, znaj du je się
na Be mo wie, przy ul. Po wstań ców
Ślą skich.

mac

Ska te par ki w War sza wie: któ ry
jest wasz ulu bio ny?
• Skatepark Jutrzenka

– Rozbrat 5, Śródmieście
• Skatepark Wilanowska

– przy metrze Wilanowska,

róg Puławskiej i alei
Niepodległości, Śródmieście

• Eight Park – Bukowiecka 92,
Targówek

• Skatepark – Suwalska 13,
Targówek

• Kamuflage Skatepark – Aleje
Jerozolimskie 179, Blue City,
Ochota

• Skatepark Bielany
– Wrzeciono 24, Bielany

• Wrotkowisko Skatepark
– Powstańców Śląskich 124,
Bemowo

• Skatepark – Odkryta,
Białołęka

Skatepark w parku Szymańskiego
� Projekt budowy skateparku przepadł w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym. A i tak powstanie, tylko w innym miejscu.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ
·Kupię garaż murowany na Woli, własnościowy
z księgą wiecz. lub spółdź. własnościowy. Tel.
532-295-754 wiecz

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

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
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
szable, odznaki, odznaczenia, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 601-336- 063
·Kupię antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
·Kupię Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

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

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy

ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

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

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Park Szymańskiego Skatepark na Bemowie

Ve tu ri lo za go ści ło tym ra zem
przy skrzy żo wa niu Wol skiej i Re -
du to wej. Tym sa mym War sza wa
zy ska ła 197. sta cję Ve tu ri lo, po -
więk sza jąc licz bę ro we rów pu -
blicz nych do 2920. Przy po mnij -
my, że sys tem ro we ro wy wy star -
to wał w 2012 ro ku (w kwiet niu
na Be mo wie, w sierp niu w kil ku
in nych dziel ni cach sto li cy).

Najpopularniejsza
droga rowerowa
w mieście jest
zdecydowanie za wąska.

(red)

Nowe Veturilo już działa
� 1 września uruchomiono nową stację roweru miejskiego.



Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
12,14-19,21-26.09

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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Kto pa mię ta sce nę spo wie dzi
w „Nie ma moc nych”? Ka zi mierz
Paw lak jest stro fo wa ny przez
księ dza, że nie by wa w ko ście le,
na co od po wia da, że to przez
„krót ką mo dę”: – No pa nien ka
uklęk nie przede mną wier nym
i chcąc nie chcąc choć by my ślą
zgrze szysz – mó wił re pa triant zza
Bu ga. Te go la ta bał by się chy ba
wsiąść do au to bu su, bo – po noć
– zda rza ły się mło de ko bie ty, któ -

re pod spód nicz ki za po mi na ły za -
ło żyć bie li zny, na co ska rży li się
współ pa sa że ro wie. Do kład niej
– współ pa sa żer ki. W su mie nie
dzi wo ta – nie ka żdy lu bi, a już
na pew no nie ka żdy mu si być na -
ra żo ny na wi dok dam skich czę ści
in tym nych…

Za py ta li śmy w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go, na co
jesz cze ska rżą się pa sa że ro wie.
– By ła skar ga na ko lo ry tram wa -

jów, któ re pro pa gu ją Niem cy
– mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. – Ska rżą cy
stwier dził, że tram wa je są w bar -
wach fla gi nie miec kiej, a my tłu -
ma czy li śmy, że to przy pad ko wa
zbie żność: ko lo ry żół ty i czer wo ny
to bar wy war szaw skie, a da chy

po ma lo wa no na czar no ze wzglę -
dów czy sto prak tycz nych, bo
na ciem nych po wierzch niach za -
bru dze nia są mniej wi docz ne.

Co jesz cze tra fi ło do ZTM ja ko
skar ga? Są na rze ka nia na nę ka ją -
cych współ pa sa że rów: upra wia ją -
cych ide olo gię gen der; kie row ców
au to bu sów, któ rzy są ucią żli wi dla
pa sa że rów; uty ski wa nia na pre ze -
sów… Co z ty mi skar ga mi ro bią

trans por tow cy? – Na wszyst kie
skar gi, któ re do ty czą za kre su
dzia łal no ści Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, i któ re speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, od po wia da my
– za pew nia rzecz nicz ka Po toc ka.
Ja kie to wy mo gi? Naj prost sze:
imię, na zwi sko i ad res zgła sza ją -
ce go.

Ubra nia śmier dzą… la ta mi
Ze skarg i wnio sków, ja kie na -

pły wa ją, war to jesz cze wy mie nić
dwie. W jed nej pa sa żer ska rżył się
na „au to bu so wy smro dek”, któ ry
utrzy mu je się na ubra niach przez
kil ka lat. Wnio sku je my, że ska -
rżą cy rze czy wi ście po sia da ubra -
nie, w któ rym je chał au to bu sem
kil ka lat te mu i nie wy wa bił za pa -
chu ni czym. Cóż, a re kla my za -
pew nia ją, że obec ne spe cy fi ki
gwa ran tu ją aro ma ty jesz cze dłu go
po pra niu. Ko mu wie rzyć?

Zwło ki w au to bu sie
Jed nak na szym fa wo ry tem jest

py ta nie o mo żli wość prze wie zie -
nia ko mu ni ka cją pu blicz ną ko ta.
Nic cie ka we go w su mie, bo re gu -

la min prze wo zu do pusz cza jaz dę
ze zwie rzę ciem, o ile nie jest ono
ucią żli we dla in nych pa sa że rów
i je dzie np. w spe cjal nej klat ce.
Ty le tyl ko, że rze czo ny kot był…
mar twy. Py ta nie za pew ne za da no,
bo prze pi sy ZTM sło wem nie
wspo mi na ją o za ka zie prze wo zu
ko cie go tru cheł ka – jest za kaz
trans por tu ma te ria łów nie bez -
piecz nych, gro żą cych za bru dze -
niem czy przed mio tów cuch ną -
cych – ale co w przy pad ku, gdy
zwło ki są cał kiem świe że, pro sto
od we te ry na rza al bo wręcz prze -
ciw nie, za su szo ne? Tak czy owak
– nie wa żne ja kie, grunt, że kot
udał się do Kra iny Wiecz nych Ło -
wów na my szy i au to bu sem czy
tram wa jem wieźć go nie wol no
– re gu lu ją to od dziel ne prze pi sy.

Swo ją dro gą – za sta na wia li ście
się kie dy kol wiek, ile mar twych
cho mi ków, ko tów czy in nych kró -
licz ków jest prze wo żo nych ci cha -
czem w tor bach współ pa sa że rów?
Je śli się nad tym za sta no wić
– pod róż au to bu sem ni gdy już nie
bę dzie ta ka sa ma…

Wik tor To moń

Była skarga
na kolory tramwajów,
które propagują Niemcy
– mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka ZTM.
– Skarżący stwierdził, że
tramwaje są w barwach
flagi niemieckiej.

Malowanie tramwaju to z pewnością ukryta opcja niemiecka!

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

Kobiety bez majtek – czyli na co skarżą się pasażerowie ZTM
� Wiadomo: na punktualność, ceny biletów i brak klimatyzacji. Ale to standard. W tym sezonie hitem były pasażerki bez
majtek, choć to nie jedyne skargi, jakie wpłynęły do ZTM…



– Na wie lu ety kie tach mo że my
od na leźć ozna cze nie „re se rva”.
Cóż ono ozna cza?

– Sło wo „re se rve”, „re se rva”
bądź „ri se rva” mo że ozna czać
du żo lub ca łe nic.

– To zna czy?
– W Eu ro pie sło wa te ozna cza -

ją swo iste su ro we za sa dy, któ rym
wi niarz mu si się pod po rząd ko -
wać. Jed nak w nie któ rych kra -
jach za rów no „re se rva” jak i „old
vi ne” czy „spe cial” nie za wsze
ozna cza ją to, co my śli my.

– Jak to?
– Zacz nij my od po cząt ku. Idea

win „re se rva” za czę ła się praw -
do po dob nie w piw ni cach, w któ -
rych wi nia rze prze cho wy wa li wi -
no i za trzy my wa li szcze gól nie ro -
ku ją ce i wspa nia łe w sma ku rocz -
ni ki. Obec nie mo żna mnie mać,
że wi no ozna czo ne tym sym bo -
lem dłu żej le ża ko wa ło, za rów no
w dę bi nie, jak i póź niej w bu tel -
ce.

– Ro zu miem, że nie za wsze tak
jest?

– Do kład nie. Przy kła do wo
w Hisz pa nii wi no ozna czo ne „re -
se rva” mu si le ża ko wać mi ni -
mum 3 la ta, z cze go co naj mniej
rok w becz ce. Za zwy czaj sto so -
wa ny jest znacz nie dłu ższy okres
sta rze nia. Wło ska „ri se rva” to
w więk szo ści co naj mniej 2-let ni
okres le ża ko wa nia, cho ciaż są
i wy jąt ki.

– Ja kie?
– Po nie waż w tym kra ju ka żdy

re gion wi niar ski ma in ną de fi ni -
cję „ri se rva”, to nie któ re wi na

mu szą le ża ko wać znacz nie dłu -
żej, nim opusz czą piw ni cę, np.
Ama ro ne mi ni mum 4 la ta, Ba ro -
lo – 5 lat.

– Czy li jest to swo ista gwa ran -
cja dłu go ści sta rze nia.

– Na tu ral nie. Prze strze gam
j e d  n a k
przed śle pym

ufa niu na pi so wi na ety kie cie,
gdy wi no po cho dzi z No we -
go Świa ta.

– Dla cze go?
– W po za eu ro pej -
skich re gio nach
nie ma ofi cjal nych
roz po rzą dzeń do -
ty czą cych wy ko -
rzy sta nia na zwy
„ r e  s e  r v a ” .
Zda rza się, że

sło wo to jest
po pro stu

za pa so -
wym ty -
t u  ł e m

i nie
ma związ ku z le ża ko wa niem.

RE SE RVA RE SE RVIE NIE RÓW NA

Leżakowanie wina w beczkach znajduje często znajduje
odbicie zarówno w jakości win, jak i cenie

Eu ro pa i No wy Świat to dwa wi niar skie, od mien ne świa ty, a co
za tym idzie – dwie od mien ne fi lo zo fie pro duk cji. Ró żne jest ich

po dej ście do mia na „re se rvy”

Oskar Langridge
pro wa dzi

Zakątek z winami 
przy ul. Wrocławskiej 18 
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