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Ruchy społeczne na Woli po-
niosły klęskę – tak w skrócie mo-
żna podsumować wyniki wyborów
do rady dzielnicy. Uzyskały zaled-
wie jeden mandat. A gdyby tak
Wola Zmian, Warszawska Wspól-
nota Samorządowa czy Warszawa
Społeczna poszły razem? Być mo-
że bez nich Platforma nie byłaby

w stanie samodzielnie rządzić.
Czy będzie z tego jakaś nauka
na przyszłość?

Partie górą
Najwięcej mandatów, bo czter-

naście, uzyskała Platforma Oby-
watelska. Radnymi z jej ramienia
zostali Wojciech Bartnik, Kamil

Giemza, Adam Hać, Bożena Kru-
pińska, Tomasz Kruszyński, Bar-
tłomiej Kubicki, Leszek Mikulec-
ki, Dariusz Puścian, Ewa Statkie-
wicz, Joanna Tracz-Łaptaszyńska,
Marta Turska, Krystian Wilk,
Ewa Widenka i Blanka Zienkie-
wicz.

Prawo i Sprawiedliwość wpro-
wadzi do rady dziesięcioro rad-

nych. Są nimi Maciej Binkowski,
Piotr Grudziński, Jarosław Le-
wandowski, Piotr Milowański, Jan
Nowak, Michał Prószyński, Olga
Semeniuk, Michał Serzycki, Kata-
rzyna Strzembosz i Maciej Wyrzy-
kowski.

Ostatni mandat zdobyła Aneta
Skubida z komitetu Wola Zmian.

Klęską zakończyły się te wybory
dla lewicy. SLD nie będzie mieć
w radzie dzielnicy ani jednego
przedstawiciela.

(red)

Dwie partie i Skubida
Są już znane wyniki wyborów do Rady Dzielnica Wola. Ostatecznie znalazły się w niej
trzy komitety. Rozdrobnienie komitetów lokalnych zakończyło się dla nich fatalnie.
Wielki potencjał spontanicznej aktywności i... tylko jeden mandat dla "Woli Zmian".

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. 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:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

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

A gdyby tak
Wo la Zmian, War szaw ska
Wspól no ta Sa mo rzą do wa
czy War sza wa Spo łecz na
po szły ra zem? Być mo że
bez nich Plat for ma nie by -
ła by w sta nie sa mo dziel -
nie rzą dzić. Czy bę dzie
z te go ja kaś na uka
na przy szłość?



Spo tka nia kon sul ta cyj ne od by ły
się na po cząt ku li sto pa da
w dwóch wol skich szko łach.
Do 16 li sto pa da mo żna by ło jesz -
cze prze sy łać wnio ski na kon sul -
ta cje@wo la.waw.pl. Prze wi dzia no
trzy wa rian ty roz wią zań.

Rad ni mó wią tram wa ja rzom:
„nie”!

Z miesz kań ca mi spo tkał się
przed sta wi ciel Tram wa jów War -
szaw skich Łu kasz Olesz czuk.
Roz to czył wi zję bu do wy no wych
pe ro nów przy stan ko wych, pa sów
ro we ro wych w ka żdą stro nę
– kosz tem jed nej z jezd ni, li kwi -
da cji czę ści le wo skrę tów i wy rzu -
ce nia ru chu z Obo zo wej w bocz ne
ulicz ki.

– To jest ko niecz ność. Chcąc
mieć chod ni ki od po wied niej sze -
ro ko ści, mu si my mieć po jed nym
pa sie ru chu w ka żdą stro nę, aby
sa mo cho dy prze sta ły obok sie bie
sta wać lu ster ko w lu ster ko. Je den
z wa rian tów za kła da li kwi da cję
przy stan ku przy Ma gi strac kiej, bo
w tym re jo nie dwa przy stan ki są
od da lo ne od sie bie o dwie mi nu ty
pie cho tą, na wet dla star sze go
miesz kań ca. Ruch lo kal ny chce -
my pu ścić bocz ny mi uli ca mi, ta ki -
mi jak Bo le cha czy Oża row ska.

Chce my wpro wa dzić na Obo zo -
wej sy gna li za cje świetl ne, re agu ją -

ce na wa run ki ru chu, z prio ry te ta -
mi dla tram wa jów. Spo wo du je to
przy spie sze nie prze jaz dów i skró -
ce nie cza su z sied miu -ośmiu mi -
nut do czte rech i pół mi nu ty
przez trzy ki lo me tro wy od ci nek
– opo wia dał pe łen do brej wo li.

Pro jekt prze wi du je bu do wę
ron da – przy pę tli na Ko le oraz li -
kwi da cję nie mal 50 miejsc par kin -
go wych. Pod sta wą jest po pra wa
bez pie czeń stwa – w cią gu ostat -
nich lat na Obo zo wej zgi nę ło
osiem osób.

I się za czę ło…
– Dla cze go ka że nam się wy bie -

rać mniej sze zło? – krzy czał rad ny
Ma rek Bo ja no wicz. – Tram wa je
na rzu ca ją je den z trzech wa rian -
tów złych roz wią zań. Pro po no wa -
li śmy po sze rze nie pa sów jezd ni,

chod ni ka, usta wie nie słu pów
na środ ku sie ci trak cyj nej, a nie
na chod ni kach. Sy gna li za cję
świetl ną, a nie utwo rze nie rond -
ka. Po co pa sy dla ro we rów?
Wzdłuż Obo zo wej jest sta ra ka -
na li za cja, w związ ku z czym
po desz czu two rzą się ka łu że, któ -
re ro we rzy ści sta ra ją się omi jać
i wje żdżać bę dą przez to na uli cę.
Czy ktoś roz sąd ny po je chał by ta -
kim pa sem z dzieć mi? Ście żki ro -
we ro we ma my przy uli cach rów -
no le głych do Obo zo wej i tam
kon cen tru je się ruch. Zda niem
więk szo ści miesz kań ców le piej
by ło by nie ro bić tej prze bu do wy,
tyl ko po cze kać kil ka lat do cza su
opra co wa nia roz sąd ne go pro jek tu
– do wo dził rad ny.

In te res lo kal ny czy miej ski?
Fre kwen cja na kon sul ta cjach

by ła du ża, emo cji nie bra ko wa ło.
Naj więk sza dys ku sja roz go rza ła
nad pla na mi kie ro wa nia ru chu sa -
mo cho do we go przez bocz ne
ulicz ki, umiesz cze niem na Obo -
zo wej pa sów dla ro we rzy stów
i ewen tu al nym bra kiem przy stan -
ku przy Ma gi strac kiej.

– Przy sta nek był w tym miej scu
od za wsze! Kom plet nie bez sen su
jest prze no sze nie ru chu sa mo cho -
do we go np. na Bo le cha. W ta kim
przy pad ku bę dzie my mie li tran zyt
pod sa my mi okna mi! Lo gicz ne
by ło by wła śnie kie ro wa nie tam
ro we rzy stów. To przy spie sze nie
ru chu tram wa jo we go przez Obo -
zo wą nie bę dzie słu ży ło nam,
a pa sa że rom z Be mo wa – krzy -
cze li je den przez dru gie go.

– Dwa pa sy i tak nie roz ła du ją
ru chu, bo i tak ma my je den pas
pod wia duk tem ko le jo wym oraz
z dru giej stro ny – na Dy wi zjo -
nu 303 – przy po mniał ktoś z sa li.

– Kon sul ta cje są ab so lut nie
nie przy go to wa ne. Kon sul tu ją coś,
na co ma ją już po zwo le nia (de cy -
zję śro do wi sko wą – przyp. red.),

i nic nie zmie nią, bo jest za póź -
no! – mó wił je den z miesz kań ców
Ko ła.

Czy jed nak da się to wszyst ko
zro bić do koń ca 2015 ro ku? Je że li
nie, mo że po ja wić się pro blem
z do fi nan so wa niem unij nym.

Bez wzglę du na ży cze nia miesz -
kań ców, je den z wa rian tów zo sta -
nie wy bra ny. Co do kład nie ma my
do wy bo ru?

Trzy wer sje dla Obo zo wej
Wer sja I to wer sja pro jek tan ta,

a więc naj bar dziej pre fe ro wa na
przez Tram wa je War szaw skie. Za -
kła da wpro wa dze nie cał ko wi te go
za ka zu le wo skrę tów na mo der ni -
zo wa nym od cin ku Obo zo wej.
Czy li na skrzy żo wa niach z Cioł -
ka/Da li bo ra, De oty my/Dahl ber ga
i Ma gi strac ką/Dłu go mi ła. Prze wi -
du je po pro wa dze nie skom pli ko -
wa nych ob jaz dów. Na przy kład
kie ru jąc się od stro ny Be mo wa,
za miast wje chać z Obo zo wej bez -
po śred nio w Da li bo ra, trze ba bę -
dzie skrę cić w pra wo w Cioł ka
i na stęp nie za ta cza jąc sze ro kie
ko ło m.in. przez De oty my
w Dahl ber ga, stam tąd w Bo le cha
i do pie ro wte dy tra fi my na Da li -
bo ra.

Wa riant nu mer dwa za kła da le -
wo skręt w Ma gi strac ką (do ma ga -
ją się te go miesz kań cy), cze go ce -
ną ma być li kwi da cja przej ścia
na jed nym z ra mion skrzy żo wa -
nia. Tak sa mo wa riant nu mer trzy.
Oba ró żnią się or ga ni za cją ob jaz -
dów przez bocz ne, mniej sze ulicz -
ki i tym, że w ostat nim z wa rian -
tów na Bo le cha zo sta nie zmie nio -
na or ga ni za cja ru chu.

Korzyści dla pieszych
i rowerzystów

Pro po no wa ne wa rian ty zaj mu ją
się ko rzy ścia mi, ja kie z prze bu do -
wy mie li by wy nieść kie row cy. A co
z ro we rzy sta mi i pie szy mi? Ta kie
roz wią za nia wi dzi Zie lo ne Ma -
zow sze: „Zmia na kie run ku ru chu
na Oża row skiej po win na zo stać
wpro wa dzo na na obu od cin kach
jed no kie run ko wych (za rów no
Cioł ka -De oty my, jak i De oty my -
-Ma gi strac ka), aby za po biec wy ko -
rzy sta niu uli cy ja ko tra sy słu żą cej
omi ja niu Obo zo wej w go dzi nach
szczy tu. Na le ży roz wa żyć do pusz -
cze nie na Oża row skiej dwu kie run -
ko we go ru chu ro we ro we go, po -
pra wi to wa run ki do jaz du uczniów
do szkół przy tej uli cy. Ja ko że
Oża row ska jest uli cą lo kal ną, ruch
ro we ro wy mo że bez piecz nie od by -
wać się w obu kie run kach bez po -
trze by wy ty cza nia kon tra pa sów.

Na skrzy żo wa niach z De oty my
i Ma gi strac ką na le ży uwzględ nić
mo żli wość skrę tu ro we rzy stów
w le wo, do da jąc ta blicz ki” nie do -
ty czy ro we rów „do za ka zów skrę -
tu w le wo. Ta kie roz wią za nie nie
bę dzie utrud niać ru chu tram wa -
jów ani sa mo cho dów, po nie waż
ro we rzy sta (w prze ci wień stwie
do sa mo cho du) mo że ocze ki wać
na prze jazd tram wa ju w prze -
strze ni mię dzy to ro wi skiem
a jezd nią”.

Czy ja kie kol wiek uwa gi w ogó le
zo sta ną uwzględ nio ne? Oka że się
pod ko niec mie sią ca, choć z do -
tych cza so we go do świad cze nia
prac nad pro jek tem no wej Obo -
zo wej wy ni ka, że ra czej nie.

mac

Co będzie z Obozową?
� Bardzo burzliwe okazały się konsultacje dotyczące projektu przebudowy
Obozowej. Jeden pas ulicy z drogą rowerową i rondem, czy dwupasmówka i światła?
Odpowiedź dopiero 27 listopada.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Dwa pasy
i tak nie rozładują ruchu,
bo i tak mamy jeden pas
pod wiaduktem
kolejowym oraz z drugiej
strony – na Dywizjonu 303
– przypomniał ktoś z sali.

Wizualizacja jest wersją roboczą (nie ostateczną) i nie
uwzględniającą niektórych elementów zagospodarowania

przestrzeni ulicy, np. sygnalizacji świetlnej. Jednak na grafice
widać generalny kierunek zmian na ul. Obozowej
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We dług sza cun ków władz mia sta
pod czas dnia otwar te go 9 li sto pa da
sie dem no wych sta cji zwie dzi ło 170
tys. war sza wia ków. Głów ne im pre -
zy od by wa ły się na Świę to krzy skiej
i przy Dwor cu Wi leń skim, ale chęt -
nych do obej rze nia sta cji nie za bra -
kło ta kże na Wo li. Zacz nij my
od te go, co na ron dzie Da szyń skie -
go mo żna by ło zro bić le piej.

Mi nu sy
Już przed otwar ciem sta cji by ło

wi dać, że na Pro stej po mię dzy

ron dem Da szyń skie go a Ka rol ko -
wą bra ku je przejść dla pie szych.
War sza wia cy przy cho dzą cy
na dzień otwar ty prze bie ga li
przez dwie sze ro kie jezd nie w kie -
run ku je dy ne go czyn ne go wej ścia
na sta cję oraz na przy stan ki tram -
wa jo we. Jak po ka zu je prak ty ka
z pl. Na Roz dro żu i ul. Emi lii Pla -
ter, pie si ma jąc do wy bo ru przej -
ście pod ziem ne lub na ziem ne
– prak tycz nie za wsze wy bie ra ją
na ziem ne. Na Pro stej go za bra kło
i na pew no bę dzie tam do cho dzić

do nie bez piecz nych sy tu acji
z udzia łem pie szych.

Naj więk szym roz cza ro wa niem
dla więk szo ści py ta nych osób by ły
jed nak sa me pe ro ny sta cji.

– Te czer wo ne ścia ny wy glą da ją
jak z ta nie go pla sti ku – mó wi li
zwie dza ją cy. – Imi ta cja ka mie nia
przy scho dach ru cho mych strasz -
nie tan det na.

Co do graf fi ti z na zwą sta cji au -
tor stwa Woj cie cha Fan go ra opi -
nie są po dzie lo ne. We dług jed -
nych to „kicz i ba ła gan”, we dług

in nych i tak wy glą da ją do brze
w po rów na niu z in ny mi ele men ta -
mi pe ro nu. Z po wszech ną kry ty ką
spo tka ły się na to miast nie licz ne
ław ki bez oparć.

– Wy glą da ją jak z Ikei – usły -
sze li śmy.

Wy mie nia jąc wa dy sta cji nie
spo sób nie wspo mnieć o 14-mie -
sięcz nym opóź nie niu, z ja kim zo -
sta nie otwar ta. Dwa la ta te mu
pod czas bu do wy tu ne lu na Po wi -
ślu do szło do awa rii, któ ra spo wo -
do wa ła ogrom ne opóź nie nia…

Za le ty
…ale wresz cie się uda ło i naj -

więk szym plu sem sta cji na ron -
dzie Da szyń skie go jest to, że…
jest. Na wieść o zbli ża ją cym się
otwar ciu me tra na To wa ro wej
i Pro stej roz po czął się do słow nie
bo om in we sty cyj ny. Daw niej za -
nie dba na oko li ca za kil ka lat sta -
nie się naj więk szym za głę biem
biu ro wym War sza wy. Prze nie sie -
nie biu ro we go środ ka cię żko ści ze
Słu żew ca na Wo lę bę dzie zba -
wien ne i dla po łu dnio wych dziel -
nic, i dla Wo li, i dla ca łej War sza -

wy. Da le ki od cen trum Słu że wiec
jest nie wy dol ny ko mu ni ka cyj nie,
oko li ce ron da Da szyń skie go już
tak. Ze sta cji na pew no ko rzy stać
bę dą ta kże tu ry ści, od wie dza ją cy
po bli skie Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go.

Na sa mej sta cji naj bar dziej
chwa lo no no wy sys tem in for ma cji
pa sa żer skiej. In fo gra fi ki są te raz
znacz nie wy raź niej sze i le piej czy -
tel ne, wyj ścia po nu me ro wa no
a na ścia nach mo żna wresz cie
zna leźć ma py ca łej war szaw skiej
ko mu ni ka cji miej skiej. Im po nu ją -
co wy glą da ją sche ma ty, na któ -
rych po ka za no ca łą na szą ko mu ni -
ka cję szy no wą – me tro, SKM -ka
i tram wa je two rzą sieć, któ rej mo -
że po zaz dro ścić wie le miast w Eu -
ro pie. Po zy tyw nie oce nia ne są
rów nież no we bram ki wej ścio we:
jest ich du żo a prze do sta nie się
przez nie na wóz ku, z wóz kiem
dzie cię cym, ro we rem czy tor bą
pod ró żną jest bez pro ble mo we.

Przy po mi na my: otwar cie sta cji
Ron do Da szyń skie go i ca łej li nii
M2 na stą pi 14 grud nia.

DG

Stacja Rondo Daszyńskiego – wyliczamy plusy i minusy
� W przyszłym miesiącu dojedziemy metrem do ronda Daszyńskiego, ale już teraz warszawiacy mieli okazję zwiedzić nowe stacje. Podczas dnia
otwartego spytaliśmy mieszkańców o zalety i wady pierwszej stacji metra na Woli.



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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Bi blio te ka na Sta szi ca 5a
• 27.11, godz. 17.00

– „Andrzejkowe wróżby”
– warsztaty plastyczne.

Biblioteka
w al. Solidarności 90
• 25.11, godz. 17.30 – „Atelier

Rodzica” – miejsce spotkań
i wymiany doświadczeń dla
rodziców dzieci w wieku od 0
do 2 lat.

• 26.11, godz. 17.30
– „Andrzejkowe wróżby”
– zabawa dla dzieci.

• 27.11, godz. 17.00 – „Mali
Odkrywcy” – cykl spotkań
edukacyjnych.

Biblioteka na Żytniej 64
• 21.11, godz. 17.00

– „Piratologia” – warsztaty
literackie.

• 26.11, godz. 17.00 – „Pingwin
na biegunie” – warsztaty
plastyczne.

• 27.11, godz. 17.00
– „Piosenki o uśmiechu”
– warsztaty
muzyczno-literackie.

• 28.11, godz. 17.00
– „Czarownica i kot”
– warsztaty literackie.

Biblioteka na Twardej 64
26.11, godz. 17.00 – „Podstawy

quillingu” – warsztaty plastyczne.

Biblioteka na ul. Redutowej 48
28.11, godz. 17.00 – „Nastał

wieczór, świeca świeci,
mnóstwo wróżb do Was
przyleci…” – zabawa.

Biblioteka na Chłodnej 11
• 21.11, godz. 17.00

– „Podróże do Świata Bajek”
– warsztaty
literacko-plastyczne.

• 26.11, godz. 17.00 – „Fantazją
malowane” – warsztaty
plastyczno-techniczne.

• 28.11, godz. 17.00 – „Mój
przyjaciel Miś” – warsztaty
literacko-plastyczne.

KC

Andrzejki i inne imprezy. W bibliotekach!
� Wolskie biblioteki, w skali niespotykanej w żadnej innej dzielnicy, organizują
popołudniami dla najmłodszych kreatywne i bezpłatne warsztaty.

W so bo ty o godz. 15.30 ka -
wiar nia za mie nia się w Fa bry kę
Cu da ków, zaś dzie ci po chła nia ją
zwa rio wa ne za ję cia pla stycz ne.
O godz. 17.00 star tu je „Śpiew nik
przed szko la ka” – śpie wan ki dla
przed szko la ków ma łych, więk -
szych i tych cał kiem do ro słych.
To za ję cia fa mi lij ne, na któ re
mo żna przy cho dzić ca ły mi ro dzi -
na mi. Śpiew nik jest do po bra nia
ze stro ny www.nut ka ca fe.pl.

Nie dzie le upły wa ją pod zna -
kiem ki na: o godz. 16.00 – wy -

świe tla ne są ba jecz ki dla dzie -
ci 2–3-let nich, pół go dzi ny póź -
niej roz po czy na się „Ki no
na po du chach” – fil my dla
czte ro lat ków i star szych po -
ciech.

Wszyst kie za ję cia są bez płat -
ne, obo wią zu je re zer wa cja
miejsc: tel. 692–925–550, e -ma il:
in fo@do re mi fa.eu.

Po le ca my!
Ka wiar nia Nut ka Café,

ul. Obo zo wa 82A.
kc

Weekendowe spotkania
� Nutka Cafe zaprasza weekendami na zajęcia dla
całych rodzin. Całkowicie bezpłatnie.

źródło: w
w

w.nutkacafe.strefa.pl

Kit ka to miej sce dla do ro słych
i dla dzie ci. Na pi je my się tu ka wy,
zje my słod kie wy pie ki, cie płe po -
sił ki a wie czór spę dzi my przy da -
niach wło skich ser wo wa nych
z lamp ką wi na.

Mnó stwo atrak cji od naj dą tu
na sze po cie chy: sa lę za baw, kin -
der ba le czy kre atyw ne warsz ta ty.

W naj bli ższym cza sie Kit ka za -
pra sza na An drzej ki – 29.11,
godz. 16.00. Wstęp 30 zł.

Kit ka, ul. Ban de rii 4 lo kal U2,
tel. 790–437–574, www.kit ka-as.pl.

(red)

Andrzejki w Kitce
� Kitka, wolska kawiarnia z salą zabaw dla dzieci, 29
listopada zaprasza na andrzejki.
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W 2019 r. na da le ką Wo lę do je -
dzie my me trem, a mak sy mal nie
trzy la ta póź niej do sta nie my jesz -
cze do dat ko we sta cje SKM -ki.
Na li nii ko le jo wej z Dwor ca Za -
chod nie go do Gdań skie go wy bu -
do wa na zo sta nie sta cja Obo zo wa,
na któ rej za trzy my wać się bę dą
SKM -ki do Le gio no wa i po cią gi
Ko lei Ma zo wiec kich np. do Na -
siel ska. W dro dze z Ko ła na Żo li -
borz nie bę dzie już trze ba ko rzy -
stać z tram wa jów, okrą ża ją cych
ol brzy mie cmen ta rze – jaz da
na Dwo rzec Gdań ski zaj mie kil ka
mi nut. Przy oka zji war to by ło by
po prze su wać przy stan ki na Obo -
zo wej, tak by po wsta ła wy god na
prze siad ka. Obec nie przy stan ki
Waw rzy szew ska i Ma ja kow skie go
są zde cy do wa nie za da le ko od li -
nii ko le jo wej.

Re ak ty wa cja cze ka ta kże le żą cy
na gra ni cy Wo li i Śród mie ścia

Dwo rzec Głów ny, z któ re go
wkrót ce wy pro wa dzi się Mu zeum
Ko lej nic twa. Na ra zie nie wia do -
mo, ja kie li nie bę dą tam tę dy kur -
so wać, ale od lat mó wi ło się
o uru cho mie niu li nii ob wo do wej
przez dwor ce: Za chod ni, Głów ny,
Śród mie ście, Sta dion i Wschod ni.
Bra ku je jed nak po łą cze nia mię -
dzy sta cją Ka sprza ka a Dwor cem
Głów nym i na ra zie nie wia do mo,
czy ono po wsta nie.

W pla nach jest rów nież sta cja
na gra ni cy Wo li z Żo li bo rzem,
przy Po wąz kow skiej. Bę dzie to in -
we sty cja głów nie dla miesz kań -
ców no wych osie dli na Żo li bo rzu
Po łu dnio wym.

Wszyst kie in we sty cje w SKM -kę
bę dą w su mie kosz to wać aż 25 mld
zł. War sza wa wy da 11 mld, PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we – 8 mld,
PKP S.A. – 6 mld.

DG

Nowe stacje SKM-ki
� Szykuje się ogromna przebudowa warszawskiego
węzła kolejowego. Do 2022 r. powstanie m.in. stacja
przy Obozowej. Dworzec Główny czeka reaktywacja.

Prze ci ska nie się mię dzy pie szy -
mi na chod ni ku, jaz da w no cy bez
oświe tle nia, jaz da ze słu chaw ka mi
w uszach, nie prze strze ga nie za sad
ru chu pra wo stron ne go, usta wia -
nie się przed prze jaz dem „chma -
rą”, brak sy gna li zo wa nia za mia ru
skrę tu, ner wo we szu ka nie pe da -
łów pod czas ru sza nia, brak oświe -
tle nia i dzwon ka… Tak wy glą da
rze czy wi stość war szaw skich ro we -
rzy stów. I nie ma w tym nic dziw -
ne go, bo w po rów na niu z in ny mi
kra ja mi Eu ro py Za chod niej na -
uka jaz dy na ro we rze wy glą da
w Pol sce źle, a wła ści wie… w ogó -
le nie wy glą da. Pod czas gdy ma li
Duń czy cy i Ho len drzy uczą się
w szko le jak pro wa dzić ro wer
i za dbać o bez pie czeń stwo w ru -
chu ulicz nym, ma li Po la cy oglą da -
ją świat zza szyb sa mo cho dów
i cze ka ją na pierw szą ko mu nię,
że by do stać ro wer. Pol skie eg za -
mi ny na kar tę ro we ro wą to zu peł -
nie in na li ga, je śli cho dzi o po -
ziom edu ka cji, niż np. ho len der -
ski Ver ke er se xa men, test z ru chu
dro go we go pro wa dzo ny na zwy -
kłej uli cy (kar ta ro we ro wa w Kra -

ju Tu li pa nów nie jest zna na a eg -
za min nie da je żad nych „upraw -
nień”).

Za jed ną, mo że dwie de ka dy
po win no się to w Pol sce zmie nić,
do cze go nie zbęd ne są mia stecz ka
ru chu dro go we go. Jed no z naj lep -
szych, otwar te nie daw no na Wo li,
zaj mu je 4 tys. m2 i za wie ra m.in.
pra wie 40 m to rów tram wa jo wych
i praw dzi wy tram waj! Po za tym
ma li ro we rzy ści na tkną się
na wszyst ko, co mo żna spo tkać
w ru chu ulicz nym: jezd nie i dro gi
ro we ro we (w su mie 750 m), sy -

gna li za cję świetl ną, przej ścia dla
pie szych, zna ki dro go we i skrzy -
żo wa nia ró żne go ro dza ju, a na wet
prze jaz dy ko le jo we. Przy ul. Soł -
ty ka otwar to ta kże sa lę mul ti me -
dial ną, w któ rej jed no ra zo wo 20
uczniów bę dzie szko lić się z „teo -
rii”. Je śli mia stecz ko speł ni swo ją
funk cję, za 10–15 lat na Wo li ro -
we rzy ści bę dą jeź dzić spo koj nie
i prze wi dy wal nie. A ta kże bez -
piecz nie – o ile do te go cza su po -
wsta nie ta kże mia stecz ko dla kie -
row ców.

DG

Rowerzysto – naucz się jeździć!
� W Warszawie źle jeżdżą wszyscy: i kierowcy, i motocykliści, i rowerzyści. Dla tych
ostatnich jest właśnie nadzieja. Przy ul. Sołtyka otwarto miasteczko ruchu drogowego.

W planach jest m.in. stacja na granicy Woli z Żoliborzem,
przy Powązkowskiej

Wszyst ko przez to, że po ło wa
świę to mi ko ła jo wych el fów za cho -
ro wa ła. A bez ich po mo cy nie bę -
dzie świąt! Że by te mu za po biec,
po wsta je Wol ska Aka de mia El -
fów Świę te go Mi ko ła ja. Je śli zbie -
rze się wy star cza ją ca licz ba po -
moc ni ków, za pło nie dziel ni co wa
cho in ka. Wo kół ilu mi na cji cho in -
ki moc atrak cji – nie tyl ko dla
uczest ni ków gry, w tym: po ka zy
che micz ne Ma łe go In ży nie ra,
wspól ne pi sa nie li stów – pocz ta
świę te go Mi ko ła ja, po kaz fa jer -
wer ków i oczy wi ście Świę ty Mi ko -
łaj we wła snej oso bie! A wszyst ko
na pla cu przy ul. Chłod nej.

Wię cej na www.zwalcz nu de.pl,
do gry ko niecz ne są wcze śniej sze
za pi sy na www.za pi sy na gre.pl.

(red)

Świąteczna gra miejska!
� Kto zostanie elfem świętego Mikołaja? Zostać nim
może każdy, kto weźmie udział w nowej grze miejskiej,
organizowanej 7 grudnia na Woli.
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Za nim pierw sza in sty tu cja kul tu -
ry na Odo la nach do sta nie do fi nan -
so wa nie, mu si wy ra zić na to zgo dę
rząd Ewy Ko pacz, de cy du ją cy
o roz dzie la niu do ta cji unij nych
mię dzy po szcze gól ne wo je wódz -
twa. Na Ma zow szu mar sza łek
Adam Stru zik za pro po no wał m.in.
no wą li nię ko le jo wą przez Lot ni -
sko Mo dlin do Płoc ka i Wło cław ka
za 1,8 mld zł i ko ry tarz ko mu ni ka -
cyj ny (np. na szyb ki tram waj)
do So cha cze wa (!) za 1 mld zł. Wo -
bec tak ogrom nych i nie ko niecz nie
tra fio nych in we sty cji 180 mln zł dla
mu zeum wy glą da bar dzo skrom -

nie. Nie ste ty to wła śnie ta do ta cja
zo sta ła za kwe stio no wa na.

Sta cja Mu zeum, bo pod ta ką na -
zwą bę dzie te raz funk cjo no wać no -
we mu zeum, ma zaj mo wać
aż 27 ha mię dzy Wo lą a Ocho tą
i Wło cha mi, za rów no pod da chem,
jak i pod go łym nie bem. Po ca łym
te re nie bę dzie mo żna pod ró żo wać
spe cjal ną ko lej ką. Ca ła eks po zy cja
bę dzie oczy wi ście mul ti me dial na
i bar dziej bę dzie przy po mi nać Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich, niż
obec ne Mu zeum Ko lej nic twa
na Dwor cu Głów nym. Na pierw -
szych wi zu ali za cjach naj bar dziej

przy ku wa ją uwa gę lo ko mo ty wy
pod wie szo ne pod su fi tem.

Wła dze War sza wy za mie rza ją
prze bu do wać na po trze by do jaz -
du do mu zeum uli ce Ja na Ka zi -
mie rza i Po trzeb ną, roz wa ża na
jest ta kże no wa sta cja SKM -ki.
Sta re Mu zeum Ko lej nic twa wy -
nie sie się z Dwor ca Głów ne go
praw do po dob nie w 2018 r. Czy
bę dzie to wy pro wadz ka na bruk,
prze ko na my się już wkrót ce, gdy
rząd za ak cep tu je osta tecz ny przy -
dział do ta cji dla wo je wódz twa
ma zo wiec kie go.

DG

Nowe Muzeum Kolejnictwa zagrożone
� Podczas negocjacji w sprawie podziału funduszy unijnych dla naszego
województwa rząd zakwestionował dotację dla nowego Muzeum Kolejnictwa, które
ma powstać na Odolanach.

źródło: m
ateriały inw

estora

NIERUCHOMOŚCI
·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

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
·Okna naprawy regulacje 787-793-700
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

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

·Naprawa Okien PCV. Tel. 796-698-555

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

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?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 19-28 listopada.




