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Stacje kolejowe w całej Warsza-
wie budowano w czasach, w któ-
rych nikt nie myślał o kolei miej-
skiej ani wykorzystywaniu na-
ziemnych tras jako środka trans-
portu miejskiego na równi z me-
trem i tramwajami. Sama nazwa
„Warszawa Kasprzaka” jest mylą-
ca – o wiele bardziej adekwatne
byłoby określenie „Nigdzie” lub
„Ani Kasprzaka, Ani Wolska”.
Peron zlokalizowany jest bowiem
w połowie długości między dwie-
ma ulicami. Na papierze najwy-
godniejszą przesiadkę zapewniają
przystanki o nazwie PKP Ka-
sprzaka, zlokalizowane przy ron-
dzie Tybetu. Sprawdźmy, jak taka
przesiadka wygląda.

Przyjeżdżamy z dalekiej Woli
autobusem 105 i 159 i wysiadamy
na przystanku pod wiaduktem ko-
lejowym. Cofamy się do przejścia
przy Trasie Prymasa Tysiąclecia,
przekraczamy dwie jezdnie, do-

chodzimy do schodów i… jeśli
poruszamy się na wózku, nasza
podróż w tym momencie się koń-
czy. Peron jest dla niepełnospraw-
nych niedostępny. Jeśli możemy
chodzić, wspinamy się po stro-
mych schodach pełnych dziur.

Opcja druga: przyjeżdżamy au-
tobusem z Prostej. Tym razem
droga na peron jest dwukrotnie
dłuższa, a po drodze musimy
przejść przez Trasę Prymasa Ty-
siąclecia. Żeby przekroczyć ją
na jednym cyklu świateł, trzeba
praktycznie biec.

To może tramwajem od strony
Wolskiej? Nic z tego. Tu też są
tylko strome, rozpadające się
schody a przystanki tramwajowe
umieszczono dokładnie tam,
gdzie wygodnej przesiadki do po-
ciągu nie ma, nie było i nie bę-
dzie: przy Sokołowskiej i po dal-
szej, zachodniej stronie ronda Lu-
bomirskiego.

Co planują kolejarze?
Modernizacja linii kolejowej

między dworcami Gdańskim
a Zachodnim rozpocznie się
pod koniec przyszłego roku i po-
trwa dwa lata. Powstaną nowe
stacje przy Obozowej i Powąz-
kowskiej, zaś stacje Koło i Ka-
sprzaka zostaną wyremontowane.

– Jednym z elementów prac bę-
dzie kompleksowa modernizacja
przystanku Warszawa Kasprzaka
– mówi Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. – Planujemy, że przysta-
nek zostanie całkowicie przebudo-
wany a cała infrastruktura zosta-
nie dostosowana do potrzeb nie-
pełnosprawnych m.in. poprzez
montaż wind. Perony zyskają nowy
wygląd. Pasażerowie otrzymają
do dyspozycji odnowione przy-
stanki z wiatami, wyposażone
w dodatkowe udogodnienia dla
niepełnosprawnych. Będą również

elektroniczne wyświetlacze. Po-
nadto, wykonanie prac moderniza-
cyjnych na linii nr 20 i nr 509 umo-
żliwi zwiększenie prędkości mak-
symalnej pociągów do 80 km/h.

Węzeł przesiadkowy Kasprzaka
Jak mógłby wyglądać węzeł

przesiadkowy przy Kasprzaka?
O komentarz poprosiliśmy Łuka-
sza Oleszczuka ze Stowarzyszenia
Integracji Stołecznej Komunikacji:

– Choć odległości do przesiadek
z pociągu do innych środków
transportu są faktycznie dość duże,
to lokalizacja przystanku Kasprza-
ka, z punktu widzenia obsługi cią-
gów ul. Wolskiej i ul. Kasprzaka,
ma potencjał – mówi Oleszczuk.
– Podczas jednego zatrzymania po-
ciągu obsługiwane są dwa istotne
ciągi. W przypadku ul. Wolskiej
rozważanie przesuwania przystan-
ków tramwajowych na stronę
wschodnią skrzyżowania nie jest

zasadne – w tym rejonie istotne
wydaje się obsłużenie w pierwszej
kolejności osiedli mieszkaniowych
położonych na zachód od ul. Pry-
masa Tysiąclecia. Zgodnie z anali-
zami komunikacyjnymi dotyczący-
mi rejonu Dworca Zachodniego
perony tramwajowe będą zlokali-
zowane między al. Prymasa Tysiąc-
lecia a ul. Bema. Obecny rozstaw
wiaduktów oraz geometria samej
linii kolejowej na dalszym odcinku
uniemożliwiają wykonanie bezpo-
średnich zejść z peronu kolejowe-
go na peron tramwajowy. Nie wy-
nika to nawet z chęci wykonania
prac po minimalnych kosztach, ale
z otoczenia: z jednej strony kościół
wpisany do rejestru zabytków,

z drugiej strony al. Prymasa Tysiąc-
lecia – kwituje.

Podkreśla jednocześnie, że
obecnie funkcjonujący węzeł
przesiadkowy ma jedną podsta-
wową wadę: kolej w tym miejscu
nie istnieje jako środek transpor-
tu w świadomości mieszkańców.
Głównie ze względu na częstotli-
wość kursowania pociągów, ich
prędkość i fatalny stan techniczny
torowiska.

Czy zmieni się to za dwa lata?
DG

Modernizacja
linii kolejowej między
dworcami Gdańskim
a Zachodnim rozpocznie
się pod koniec przyszłego
roku i potrwa dwa lata.
Powstaną nowe stacje
przy Obozowej
i Powązkowskiej, zaś
stacje Koło i Kasprzaka
zostaną wyremontowane.

Stacja Warszawa Nigdzie
� PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą w najbliższych latach przebudowywać większość
linii w Warszawie i budować nowe stacje. O pilną przebudowę woła stacja Kasprzaka.



W dzieciństwie nie myślała
o polityce czy działalności spo-
łecznej – chciała zostać… makle-
rem giełdowym.

– Kiedy miałam pięć lat, dosta-
łam w prezencie grę, która tak się
nazywała. Bardzo spodobała mi
się ta nazwa, choć do końca nie
wiedziałam, kim ów makler jest
i czym się zajmuje. To jednak spo-
wodowało, że zainteresowałam
się matematyką, która stała się
moim ulubionym szkolnym
przedmiotem. Poza tym zawsze
lubiłam wyzwania. Kiedy dawa-
łam sobie radę z czymś, co teore-
tycznie było przeznaczone dla
starszych i mądrzejszych, np. dla
mojego starszego brata Sebastia-
na, sprawiało mi to wielką satys-
fakcję. Byłam grzeczną dziew-
czynką, trochę kujonem, ale bar-
dzo chętnie dzieliłam się wiedzą
z innymi i w razie potrzeby dawa-
łam „odpisywać” pracę domową
innym – mówi Aneta Skubida.

Ukończyła politologię ze spe-
cjalnością polityka społeczna
na Uniwersytecie Warszawskim.
Chęć działalności społecznej zro-
dziła się w niej z wrażliwości
na problemy i potrzeby innych lu-
dzi.

Wyznacznik człowieczeństwa
– Ja po prostu nie umiem się

cieszyć, kiedy widzę, że komuś źle
się wiedzie. Wydaje mi się więc,
że tę wrażliwość wyniosłam z do-
mu. A pomysł na działalność spo-
łeczną dojrzewał we mnie powoli,
ewoluował. Kwestia władzy to
skomplikowane zagadnienie. Wy-
daje mi się, że do jej sprawowania
powinny być wybierane osoby nie
tylko kompetentne, ale przede
wszystkim odpowiedzialne, z bar-
dzo twardym kręgosłupem moral-
nym. Dla mnie to właśnie umie-
jętność dzielenia się i bezintere-
sowne robienie dobrych rzeczy
dla innych, a nie dobra doczesne,
są wyznacznikiem formatu czło-
wieka – podkreśla pani Aneta.

Obecnie działalność na rzecz
innych stanowi niezwykle ważną
część jej życia. Nie przynosi jej to
żadnych profitów. Może sobie
na to pozwolić ze względu na sta-
bilną sytuację zawodową. Kiedy
była tylko prezeską Woli Zmian,
wiele osób podejrzewało, że pra-
cuje w urzędzie dzielnicy, bo ma
sporą wiedzę o funkcjonowaniu
dzielnicy i angażuje się w działa-
nia, które tak właśnie się kojarzą,
na przykład budżet partycypacyj-
ny czy inicjatywa uchwałodawcza.
Tymczasem pani Aneta zawodo-
wo pracuje w sektorze prywatnym
i poza byciem radną nie ma żad-
nych innych powiązań z urzędem
dzielnicy czy miasta.

– Myśl o wyborach błąkała się
po głowie, ale przez długi czas wa-
hałam się, czy w to wchodzić – bo
może lepiej zostać na poziomie
organizacji, która jest ekspertem
ds. potrzeb mieszkańców. A po-
tem przypominały mi się momen-
ty, kiedy mieszkańcy – nasi bliżsi
i dalsi sąsiedzi zachęcali nas, czyli
aktywistów Woli Zmian do wzię-
cia udziału w wyborach, bo jeste-
śmy im potrzebni po tej drugiej
stronie – tłumaczy pani Aneta.

Dieta na inicjatywy społeczne
Podczas tej kadencji chce zająć

się kwestią rozbudowy metra

na dalszą Wolę i polityki informa-
cyjnej miasta w tym kontekście.
Chce także ożywić współpracę
z lokalnym biznesem i zintegro-
wać społeczność m.in. poprzez
drobne lokalne centra aktywności
czy pikniki sąsiedzkie.

– Chciałabym też wprowadzić
pewien rodzaj twórczego niepo-
koju na sesje. Jestem jedyną spo-
za partii, spoza utartej logiki. Re-
prezentuję stowarzyszenie miesz-
kańców, gdzie to ja jestem preze-
sem. Jedyne moje zobowiązanie
to słuchać mieszkańców i prezen-
tować ich postulaty tak, aby stop-
niowo rozwiązywać ich problemy.
Nie muszę się bać żadnego par-
tyjnego szefa i martwić się
o miejsce na liście wyborczej. Za-
leży mi na tym, aby moi sąsiedzi
wiedzieli, że mogą na mnie liczyć,
że razem będziemy rozwiązywać
problemy. Wiem, że wiele spraw
można rozwiązać, a wszystko za-
leży od dobrej woli. Nie chciała-
bym też nigdy w swojej działal-
ność patrzeć przez pryzmat wła-
snych zysków finansowych. Chcę
przeznaczyć swoją dietę na różne
inicjatywy społeczne, w tym są-
siedzkie, a także na informowa-
nie mieszkańców o tym, co się
dzieje w dzielnicy – deklaruje pa-
ni Aneta.

ak

Aneta Skubida – świeża krew na Woli
� Aneta Skubida, jedyna niezależna radna dzielnicy wybrana z listy Stowarzyszenia
Mieszkańców „Wola Zmian”, deklaruje, że zamierza słuchać tylko mieszkańców.

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:

30.I - 13.II

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Kon cept za kła da bo wiem stwo -
rze nie otwar tej przez ca łą do bę
„ulicz ki Nor bli na”, w któ rej ma ją
dzia łać ga le rie sztu ki, ka wiar nie czy
skle py. Jed no cze śnie in te gral ną czę -
ścią tej prze strze ni bę dzie 10 za byt -
ko wych bu dyn ków i eks po zy cja ma -
szyn, ja kie by ły uży wa ne w fa bry ce.

Czym jesz cze chcą przy cią gnąć
klien tów wła ści cie le przy szłej ga -
le rii han dlo wej? Na pew no po zo -
sta nie tu Bio Ba zar, ma ją cy gro no
wier nych klien tów, umo wy na na -

jem po miesz czeń pod pi sa ła też
sieć Piotr i Pa weł. Do te go na dal
ak tu al ny jest po mysł na Otwar te
Mu zeum Daw nej Fa bry ki Nor bli -
na. Ogó łem obiekt ma mieć dzie -
więć pię ter, z któ rych sześć bę dzie
prze zna czo nych dla biur, a po zo -
sta łe trzy (w tym jed no pod ziem -
ne) ma ją peł nić funk cje han dlo -
wo-usłu go we.

Pra ce ma ją się roz po cząć jesz -
cze w tym ro ku.

(red)

ArtNorblin czynny całą dobę?
� Grupa Capital Park, która będzie budować galerię
handlową w miejscu fabryki Norblina na Woli, ma
gotową koncepcję zagospodarowania części
handlowej obiektu. Są w niej rozwiązania mało typowe
dla tego typu inwestycji.

Obiekt ma mieć dziewięć pięter, z których sześć będzie
przeznaczonych dla biurte
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Do kład niej – ska ner kart ban -
ko wych za mon to wa no w ban ko -
ma cie przy Gór czew skiej. Pod ko -
niec grud nia na po li cję zgło si ło
się kil ka osób, któ re ko rzy sta ły
z urzą dze nia w po bli żu ulic Sy re -
ny i Pry ma sa Ty siąc le cia. To wła -
śnie w nim zło dzie je za in sta lo wa li
czyt nik ska nu ją cy da ne z kar ty
i ka me rę fil mu ją cą dłoń wy stu ku -
ją cą kod PIN. Dzię ki tym da nym
mie li do stęp do kont ban ko wych,
z któ rych pod czas za gra nicz nych
trans ak cji zni ka ły ty sią ce zło tych.

Jak unik nąć ry zy ka zo sta nia
okra dzio nym przez skim me rów?
Po li cja ra dzi:
• Nie korzystać z bankomatu,

który wzbudza nasze
podejrzenie

• Zwrócić uwagę na wystające
lub odstające od płaskich
powierzchni bankomatu
elementy

• Zwrócić uwagę na dodatkowe
elementy bankomatu, nie
będące jego integralną częścią

• Zasłaniać dłonią lub
portfelem dłoń
wprowadzającą PIN

• Nie dopuścić, by osoby trzecie
obserwowały nasze czynności
przy bankomacie

• Warto na bieżąco sprawdzać
saldo naszego rachunku oraz
wyciągi z kart i kont

• Nie zapisywać kodu PIN
na karcie bankomatowej.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Kto korzystał z bankomatu
przy Górczewskiej?
� O skimmingu, czyli kradzieży danych z kart
bankomatowych, robi się ostatnio coraz głośniej, bo
i coraz częściej dochodzi do takich zdarzeń. Jedno
z ostatnich, wykryte przez policję, miało miejsce na Woli.

Spo tka nia by ły dwa – w li sto pa -
dzie ubie głe go ro ku. To wła śnie
pod czas nich miesz kań cy zgła sza li
swo je uwa gi do pro jek tu prze bu -
do wy, ale też kie ro wa li swo je
wnio ski dro gą elek tro nicz ną. Co
znaj du je się w ra por cie?

Naj cie kaw sze są po kon sul ta cyj -
ne wnio ski. To wła śnie tam pre -
zen to wa ny jest osta tecz ny wa riant
prze bu do wy. Za wie ra on m.in.:
• wydzielone przystanki

tramwajowe
przy skrzyżowaniach
z ulicami: Ciołka, Deotymy
i Majakowskiego

• sygnalizację świetlną
na skrzyżowaniach z ulicami:
Ciołka, Deotymy,
Magistracką i al. Prymasa
Tysiąclecia

• wydzielone miejsca
parkingowe wzdłuż
ul. Obozowej

• dodatkowy pas postojowy
na jezdni południowej
ul. Obozowej na odcinku

ul. Radziwie – ul. Banderii
• wydzielony pas do skrętu

w lewo z ul. Obozowej
(od strony centrum)
w ul. Ciołka

• zakaz skrętów w lewo
z ul. Obozowej w ulice
Deotymy i Dahlberga

• wydzielony pas do skrętu
w lewo z ul. Obozowej
w ul. Magistracką od centrum

• przejścia dla pieszych
na wszystkich wlotach
skrzyżowania Obozowa
– Magistracka – Długomiła

• przeciwstawne kierunki ruchu
na ul. Ożarowskiej

• jednokierunkową ul. Bolecha
z zachodu na wschód
od ul. Dalibora do Długomiła

• dodatkowe urządzenia
ograniczające prędkość (np.
progi) na ul. Ożarowskiej
i Bolecha oraz zakaz wjazdu
dla pojazdów powyżej 3,5 t
z wyłączeniem służb
komunalnych i obsługi posesji

• pasy ruchu dla rowerów
na ul. Obozowej
na odcinakach: ul. Księcia
Janusza – al. Prymasa
Tysiąclecia i ul. Radziwie
– ul. Banderii

• torowisko trawiaste
z zabezpieczeniem
wibroakustycznym.

We dług in we sto ra, czy li Tram wa -
jów War szaw skich, po wy ższe roz -
wią za nia po lep szą bez pie czeń stwo
pie szych, spo wo du ją uprzy wi le jo wa -
nie tram wa jów oraz uspo ko ją ruch
sa mo cho do wy. Po nad to speł nia ją
nie któ re z po stu la tów miesz kań ców.

Kie dy po czą tek prac? Już nie -
dłu go – pierw sze ro bo ty, ma ją ce
na ce lu upo rząd ko wa nie te re nu
pod in we sty cję, za czną się już
w mar cu.

Peł ną treść ra por tu mo żna zna -
leźć tu taj: http://kon sul ta -
cje.um.war sza wa.pl/ak tu al no -
sci/pod su mo wa nie -kon sul ta cji -w -
-spra wie -ru chu -na -ul -obo zo wej

(red)

I po konsultacjach w sprawie Obozowej
� Zakończyły się konsultacje w sprawie przebudowy Obozowej i zmian w organizacji ruchu.
Miejski ratusz opublikował raport, podsumowujący spotkania z mieszkańcami i ich uwagi.

Zło dzie je za in sta lo wa li czyt nik ska nu ją cy da ne z kar ty i ka me rę
fil mu ją cą dłoń wy stu ku ją cą kod PIN

źródło: w
w

w.policja.w
aw.pl

źródło: w
ola.w

aw.pl

Trud no wy obra zić so bie świat
bez szu mu li ści na wie trze, śpie wu
pta ków, szu mu mo rza, skrzy pie nia
śnie gu pod sto pa mi, od gło su od -
sta wia ne go kub ka czy fi li żan ki, bez
dzwon ka te le fo nu, śmie chu dziec -
ka czy szep tu ko goś bli skie go.
Jesz cze trud niej bez sły sze nia i ro -
zu mie nia te go, co mó wią in ni – na -
wet sto ją cy nie kie dy obok nas, czy
na wet na prze ciw ko. A prze cież
„nie do słuch” jest zja wi skiem po -
wszech nym.

Słuch sta rze je się ra zem z na mi,
na je go kon dy cję wpły wa też wie le
czyn ni ków ze wnętrz nych, np. pra ca
i dłu go trwa łe prze by wa nie w ha ła -
sie czy gło śne słu cha nie mu zy ki.

W przy pad ku dzie ci z nie do słu -
chem ro la apa ra tów słu cho wych
jest zde cy do wa nie więk sza, po nie -
waż to wła śnie sły sze nie umo żli wia
dzie ciom roz po zna wa nie gło sów,
na śla do wa nie dźwię ków, sty mu lu -
jąc w ten spo sób roz wój mo wy.
Słuch to wię cej, niż tyl ko je den ze
zmy słów: po ma ga w wy chwy ty wa -

niu sy gna łów o nie bez pie czeń stwie,
ko mu ni ko wa niu się oraz po zwa la
roz wi jać umie jęt no ści spo łecz ne.

Wy bór i do pa so wa nie wła ści we -
go apa ra tu słu cho we go – po zdia -
gno zo wa niu nie do słu chu przez
spe cja li stę – za le ży od wie lu czyn -
ni ków. Nie ma uni wer sal nych apa -
ra tów, któ re po ma ga ją wszyst kim
jed na ko wo. Mo żna wy brać no wo -
cze sne, mi nia tu ro we za usz ne apa -
ra ty słu cho we w ko lo ry sty ce wła ści -
wej dla kar na cji skó ry i ko lo ru wło -
sów – pa su ją ce do ka żde go ucha
lub wy ko nać in dy wi du al ne we -
wnątrz usz ne. Jed nak przy wy bo rze
apa ra tów o wła ści wych pa ra me -
trach aku stycz nych (po dob nie jek
w do bo rze oku la rów) nie zbęd -
na jest po moc życz li we go i kom pe -
ten te go spe cja li sty.Pro te tyk słu chu
przed sta wi Pań stwu pro po zy cje kil -
ku mo de li apa ra tów speł nia ją cych
nie tyl ko Pań stwa in dy wi du al ne
ocze ki wa nia es te tycz ne, fi nan so we
i wła ści we dla sty lu ży cia ale co
naj wa żniej sze – opty mal nie kom -

pen su ją ce osła bie nie słu chu. Za -
pew ne in ne bę dą su ge stie kom for -
to wych roz wią zań, gdy czę ściej
prze by wa ją Pań stwo w do mu czy ta -
jąc, oglą da jąc te le wi zję lub też zaj -
mu jąc się ogro dem a in ne, gdy je -
ste ście za pa lo ny mi wę drow ca mi,
zdo byw ca mi szczy tów, oso ba mi ak -
tyw ny mi fi zycz nie i czyn ny mi za wo -
do wo. 

Po na by ciu i wstęp nym usta wie -
niu apa ra tów ko niecz ne są jesz -
cze 2-3 póź niej sze wi zy ty w ce lu
ko rek cji na staw, zwią za ne z po stę -
pu ją cą ada pta cją słu chu oraz za -
pew nie niem opty mal nych ko rzy ści. 

Ocze ki wa nia osób bar dzo ak -
tyw nych naj le piej speł nią apa ra ty
za awan so wa ne tech nicz nie, z ele -
men ta mi sztucz nej in te li gen cji.
Do sto so wu ją one dy na micz nie pa -
ra me try i spo sób prze twa rza nia
w zmien nych sy tu acjach aku stycz -
nych – za pew nia jąc kom fort i mak -
sy ma li za cję ro zu mie nia mo wy. 

Ogrom ny po stęp w tech ni ce,
tech no lo gii i mi nia tu ry za cja apa ra -

tów słu cho wych spra wi ły, że współ -
cze sne apa ra ty słu cho we sta ły się
jesz cze bar dziej nie za wod ne, pro -
ste w ob słu dze i pra wie nie wi docz -
ne. Współ pra ca z „pi lo tem” i urzą -
dze nia mi w sys te mie Blu eto oth za -
pew nia kie row com mo żli wość sły -
sze nia na wi ga cji wprost w apa ra -
tach i „le gal nej” roz mo wy przez
„ko mór kę” pod czas jaz dy. Oso by
star sze – dzię ki tej funk cji od bie ra -

ją bez za kłó ceń fo nię z TV czy od -
da lo ne go do 10 m te le fo nu, a mło -
dzież słu cha „mu zy” z MP4, lap to -
pa czy kar ty pa mię ci w te le fo nie
ko mór ko wym. 

Nie bez zna cze nia jest rów nież
fakt, że apa ra ty no wej ge ne ra cji
po sia da ją no wą sty li za cję o wzo ro -
wa nej na bi żu te rii ele gan cji kształ -
tu i sto no wa nej ko lo ry sty ce.

Jaki aparat słuchowy wybrać ?
�Czy apa ra ty słu cho we mo gą stać się tak po pu lar ne i po wszech ne jak oku la ry czy so czew ki kon tak to we?
Dla cze go nie! Prze cież tak sa mo per fek cyj nie speł nia ją swo ją ro lę – jak oku la ry po ma ga ją „le piej wi dzieć”, tak
apa ra ty słu cho we po ma ga ją „le piej sły szeć”.

ul. Ks. Janusza 23 
tel 22 392 75 38, 668 138 921



Zbu do wa na jest w mo de lar -
skiej ska li H0, czy li 1:87. Zna ją
ka żdy, kto miał lub ma po pu -
lar ne przed la ty ko lej ki Pi ko.
Ma kie ta ma trzy po zio my,
na któ rych po ru sza ją się po cią -
gi po to rach o dłu go ści 150 me -
trów. Jest na niej pod miej ski
dwo rzec, fa bry ka, od lew nia
dzwo nów i ma ła pa ro wo zow nia
wy po sa żo na w ru cho mą ob rot -
ni cę, ko le jo we warsz ta ty na -
praw cze i ka na ły re wi zyj ne,
żwi row nię, ko lej kę wą sko to ro -
wą, tzw. Pa ra de strec ke – czte -
ro me tro wy od ci nek po zwa la ją -

cy na dłu ższą ob ser wa cję ja dą -
cych po cią gów oraz port rzecz -
ny z bo ga tym wy po sa że niem
i wie lo ma jed nost ka mi pły wa ją -
cy mi. Wszyst kie ele men ty są
wy ko na ne z du żą tro ską o de ta -
le, a ca łość prze no si wi dza
w mię dzy wo jen ną rze czy wi stość
lat 1920–1930.

Bi le ty po zwa la ją ce na zwie dza -
nie mu zeum i oglą da nie ma kie ty
w ce nie 18 zł (ulgo wy – 9 zł), na -
to miast na sa mą ma kie tę – 10 zł
(ulgo wy – 6 zł).

(red)

Nuda? Nie w Muzeum Kolejnictwa!
� Kto nie lubił w dzieciństwie bawić się pociągami? Komu dywan i kilka pudełek nie zastępowały miast
i tuneli, przez które przejeżdżały pociągi? Jest okazja, by znów poczuć się jak dziecko – albo pokazać
swoim pociechom, jakie się miało marzenia. W Muzeum Kolejnictwa działa wielka kolejowa makieta.

źródło: M
uzeum

 K
olejnictw

a

W lu tym nie za brak nie za jęć
wa len tyn ko wych i kar na wa ło -
wych, jed nak do wy bo ru jest
znacz nie wię cej kre atyw nych po -
my słów na spę dze nie po po łu dnia
w środ ku ty go dnia.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 13,
ul. Staszica 5a:
• 5.02 godz. 17.00 – „Krecik”

– warsztaty
literacko-plastyczne.

• 12.02 godz. 17.00
– „Walentynkowa
niespodzianka” – warsztaty
plastyczne.

• 4.02, 18.02 godz. 17.00
– „Łamigłówki mądrej Sówki”
– konkurs rebusów, szarad
i łamigłówek.

• 19.02 godz. 17.00 – „Ja robot”
– warsztaty plastyczne.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 21,
al. Solidarności 90:
• 4.02 godz. 17.30 – „Maski

karnawałowe” – warsztaty
literacko-plastyczne.

• 11.02 godz. 17.30 – „Nawet
nie wiesz, jak bardzo Cię

kocham…” – warsztaty
literacko-plastyczne.

• 17.02 godz. 17.30
– „W powiększeniu” – zajęcia
z cyklu „Mali Odkrywcy”,
poświęcone obserwacjom
mikroskopowym połączone
z wykonaniem prac
plastyczno-technicznych.

• 18.02 godz. 17.30 – „Kocie
sprawy” – warsztaty
literacko-plastyczne.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 25,
ul. Żytnia 64:
• 4.02 godz. 17.00 – „Zima

za oknem” – warsztaty
plastyczne.

• 5.02 godz. 17.00 – Tworzymy
oprawę muzyczną bajki
– warsztaty
muzyczno-literackie.

• 6.02 godz. 17.00
– „Kalambury” – warsztaty
literackie z cyklu „Literackie
piątki”.

• 11.02 godz. 17.00 – „Czas
serduszek” – warsztaty
plastyczne.

• 13.02 godz. 17.00
– „Zakochany Papa Smerf”

– warsztaty literackie.
• 18.02 godz. 17.00 – „Z zimą

za pan brat” – warsztaty
plastyczne.

• 19.02 godz. 17.00 – „Śpiewamy
i gramy na instrumentach
perkusyjnych” – warsztaty
muzyczno-literackie.

• 20.02 godz. 17.00
– „Kalambury” – warsztaty
literackie.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 32,
ul. Twarda 64:
• 4.02, 18.02  godz. 17.00

– „Plastyczne potyczki
na kredki i nożyczki”
– warsztaty plastyczne.

• 11.02 godz. 17.00 – „Przygody
Filemona” – warsztaty
plastyczne.

• 19.02, godz. 17.00 – „Czytanie
na dywanie” – głośne czytanie
dzieciom bajek i opowiadań.

• 20.02 godz. 17.00 – „Filemon
i Bonifacy” – wieczór
z filmową dobranocką.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 36,
ul. Redutowa 48:
• 4.02 godz. 17.00 – „Śniegowe

kolaże” – warsztaty
manualne.

• 5.02, 13.02, 19.02 godz. 17.00
– „Książeczki z Redutowej
Biblioteczki” – czytanie bajek.

• 11.02 godz. 17.00
– „Serduszkowe kartki”
– warsztaty manualne.

• 12.02,  godz. 17.00
– „Książeczki z Redutowej
Biblioteczki” – czytanie bajek.

• 18.02,  godz. 17.00
– „Origami: robimy sami”
– warsztaty manualne.

kc

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Dokąd z dzieckiem? Na zajęcia do biblioteki
� Wolskie biblioteki organizują liczne i bardzo różnorodne zajęcia dla dzieci.
Wszystkie spotkania są bezpłatne.

15 lu te go Ośro dek Kul tu ry im.
Że rom skie go za pra sza chęt ne ma -
lu chy na przed sta wie nie te atral ne
„Lwi Król”. To opo wieść o si le mi -
ło ści, lo jal no ści i na dziei.

Wstęp 10 zł.
Ośro dek Kul tu ry im. S. Że rom -

skie go, ul. Obo zo wa 85.
kc

Teatrzyk na Obozowej
� W afrykańskiej dżungli, na Obozowej, pojawi się
lwiątko, które ma zostać władcą Lwiej Krainy.

Ma ła ży ra fa o bar dzo krót kiej szyi
wy ru sza w po szu ki wa niu nie zwy kłe -
go płat ka śnie gu, któ ry speł nia ży -
cze nia. Jej ma rze niem jest mieć, tak
jak in ne ży ra fy, dłu gą, pięk ną szy ję.
W po szu ki wa niach po ma ga ją jej
przy ja cie le: kot, so wa i bał wa nek.

Przed sta wie nie roz po czy na się
o godz. 11.

Dzie ci wstęp wol ny.
Dom Kul tu ry „Dział dow -

ska”, ul. Dział dow ska 6, tel. 22
632–31–91 /96.

kc

Poszukajmy płatka śniegu
� Przedstawienie „Magiczny płatek śniegu” dzieci będą
mogły obejrzeć 11 lutego w domu kultury
na Działdowskiej.

źródło: okw
ola.pl

� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.
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– Trud no po wie dzieć, czy czte ry
i pół mi lio na to du żo, czy ma ło. In -
we sty cje po stu lo wa ne przez miesz -
kań ców w rze czy wi sto ści czę sto są

znacz nie dro ższe niż mo żna by ło
się spo dzie wać. Nie szu ka jąc da le -
ko – przej ście pod ziem ne
przy daw nym PDT, czy li na ro gu
Mły nar skiej i Wol skiej ma ło ko mu
się po do ba i zgła sza ne są po stu la ty,
że by wy bu do wać tam przej ście na -
ziem ne – mó wi Ane ta Sku bi da, je -

dy na obec nie na Wo li rad na nie za -
le żna, wy wo dzą ca się ze sto wa rzy -
sze nia „Wo la Zmian”, któ re wpro -
wa dze nie bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go po stu lo wa ło znacz nie wcze śniej
niż my śla ły o tym wła dze sto li cy.

– War to, aby po my sło daw cy le -
piej ze so bą współ pra co wa li.
Na przy kład w pro po zy cjach z po -
przed niej edy cji by ło pięć al bo
sześć po my słów na wy bie gi dla

psów. Gło sy się roz pro szy ły i nie
po wstał ża den! A mo żna by ło się
po ro zu mieć – do da je.

Jej zda niem zbyt sła ba jest też
pro mo cja po my słu bu dże tu.
Na spo tka nie in for ma cyj ne
do urzę du dziel ni cy przy by ło nie -
co po nad 40 osób. Gdy by przy szło
kil ka ra zy wię cej i opo wie dzia ło
zna jo mym, to świa do mość, że
za pie nią dze mia sta mo że my po -

pra wiać na sze po dwór ka, by ła by
znacz nie lep sza.

Ka żdy re jon to in na kwo ta
Nie wszyst kie dziel ni ce dzie lą

bu dżet par ty cy pa cyj ny na re jo ny.
Wo la po dzie li ła na pięć, na ka żdy
przy zna jąc ró żne kwo ty (w za le -
żno ści od licz by za mel do wa nych).
Na Ko ło zo sta ły prze zna czo ne 432
tys. zł, na Ulry chów i Odo la ny 666

tys., na Czy ste i Mi rów 734 tys.,
na Mły nów 726 tys., na No wo lip ki
i Po wąz ki 443 tys. Do te go ma -
my 1,5 mln zł na pro jek ty do ty czą -
ce ca łej dziel ni cy.

Zgła sza nie pro jek tów roz po czę ło
się 17 stycz nia a za koń czy 17 lu te go.
Gło so wać na po my sły bę dzie my do -
pie ro w czerw cu: po przez for mu larz
na stro nie urzę du mia sta, w urzę -
dzie dziel ni cy w for mie pa pie ro wej
lub li stow nie. Od 27 lu te go do 22
mar ca są prze wi dzia ne pu blicz ne
dys ku sje nad pro jek ta mi, bez względ -
nie war to wziąć w nich udział.

Pie nią dze do sta nie głów nie
oświa ta

Pod czas spo tka nia z miesz kań ca -
mi urzęd ni cy przed sta wi li ta kże
prio ry te ty in we sty cyj ne na naj bli -
ższe la ta. Do mi nu ją pla ny zwią za ne
z oświa tą, co jest ko lej nym ar gu -
men tem za tym, że bez ak tyw ne go
udzia łu w bu dże cie oby wa tel skim
na zwy kłe, lo kal ne in we sty cje nie
ma my co li czyć. Z wie lu za ak cep to -
wa nych pro jek tów mo żna wy mie nić
bu do wę przed szko la przy ul. Bo gu -
szew skiej za 9 mln zł, re mont li -
ceum przy Ka sprza ka (5,5 mln) czy
żło bek przy Cioł ka (6 mln). Do te -
go licz ne ter mo mo der ni za cje i re -
mon ty sta rych bu dyn ków.

mac

Nie bierzesz udziału, nie narzekaj!
� W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Woli mają na przyszły rok do wydania 4,5 mln zł. Co zrobić, aby
zachęcić ludzi do zgłaszania projektów i aktywnego działania na rzecz zmiany naszej okolicy?

Podczas
spotkania
z mieszkańcami urzędnicy
przedstawili także
priorytety inwestycyjne
na najbliższe lata.
Dominują plany związane
z oświatą, co jest
kolejnym argumentem
za tym, że bez aktywnego
udziału w budżecie
obywatelskim na zwykłe,
lokalne inwestycje nie
mamy co liczyć.

Co można zgłaszać? Budowę nowych lub
remont zniszczonych chodników, nowe ławki,
place zabaw, siłownie plenerowe, spotkania

sąsiedzkie, wybiegi dla psów: wszystko dzięki
czemu okolica nabierze kolorów. Potem
pozostaje przekonać do tego innych…



KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596

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

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

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

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Naprawa LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW.
Najtaniej w Warszawie Dojazd 0 zł Tel.
506-901-121

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555

FINANSE

PPoożżyycczzkkaa  zz KKaassąą  PPoollsskkaa  ppoozzwwoollii  CCii  ssppeełłnniićć
mmaarrzzeenniiaa  ii rreeaalliizzoowwaaćć  ttwwoojjee  cceellee..  TToo  sspprraawwddzzoonnee
rroozzwwiiąązzaanniiee  ffiinnaannssoowwee,,  nnaa  kkttóórree  mmoożżeesszz  lliicczzyyćć

ww kkaażżddeejj  ssyyttuuaaccjjii..  ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  ooddddzziiaałłuu  pprrzzyy
uull..  MMłłyynnaarrsskkiieejj  99,,  tteell..  2222 663322--2266--1166

·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa  –– tteecchhnniikk
ddeennttyyssttyycczznnyy..  TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepów odzieżowych w centrum
Warszawy (CH ARKADIA, CH UNIA, CH MYSIA).
Praca 7 dni w tyg. w godzinach porannych. Tel.
799-015-320
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Sprzedam kolekcje Monet Zastępczych
509-928-914
·Sprzedam monety Ćwierćdolarowe Stany USA
509-928-914
·Sprzedam płyty CD zagraniczne 509-928-914
·Sprzedam widoczki (typu trumiennego) 4 sztuki
509-928-914

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki, gotówka tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Wie lo krot nie czy ta jąc opi sy
win za sta na wiam się, dla cze go
wi no pach nie i sma ku je w ta ki
a nie in ny spo sób? Opi sy za wie -
ra ją nu ty naj roz ma it szych owo -
ców, na wet tak eg zo tycz nych jak
mor wa, li czi czy pas si flo ra.

A to do pie ro po czą tek bo ga te -
go wa chla rza związ ków aro ma -
tycz nych. 

Skąd się bio rą?

Na po czą tek mu szę wspo -
mnieć, że nie za le żnie od te go,
czym pach nie wi no, wszyst kie te
niu an se mo żna za wrzeć w trzech
gru pach: nu ty owo co we, kwia to -
we i zio ło we/przy pra wo we/zie mi -
ste. 

Czy ma ją ró żne po cho dze nie?
Ze wzglę du na mno gość związ -

ków che micz nych mo że my wy ró -
żnić kil ka form po wsta wa nia nie -

ty po wych win nych ak cen tów.
Zacz nij my od ak cen tów owo co -
wych i kwia to wych: więk szość
z nich ma swój po czą tek w es -
trach. Za pew nia ją one bu du lec
owo co wych sma ków. 

Gdzie mo że my je zna leźć?
Cho cia żby w Char don nay,

wy czu wa -
jąc niu an -

se jabł ka, czy Gre na che pach ną -
ce ma li ną. 

W trun kach mo że my od kryć
też wa rzyw ne za pa chy.

Dzię ki pi ra zy nom. To zwią zek
or ga nicz ny od po wie dzial ny m.in.
za pa pry ko we ak cen ty wy stę pu ją -

ce w Ca ber net Franc. 

W wie lu mo ich ulu bio nych
Ge wurz tra mi ne rach wy stę pu ją
nu ty li czi.

Ow szem, dzię ki ter pe nom.
Cóż to ta kie go?
Jed ne z naj bar dziej roz po -

wszech nio nych związ ków na tu -
ral nych. Za pach cy tru sów, cy na -
mo nu i wie lu in nych przy praw
two rzy kil ka na ście ter pe nów. Są
one od po wie dzial ne też za aro -
mat ró ży, la wen dy i eu ka lip tu sa,
a ta kże goź dzi ków, any żu, czy
wspo mnia ne go już li czi. 

Zda rza się, że wi no mo żna
okre ślić ja ko mi ne ral ne.

Gdy pach nie np. kre dą, jak
Cha blis, to znak, że wy stę pu ją
w nim związ ki siar ki.

Fa scy nu ją ce.
Nie ste ty, po szcze gól nych

związ ków od po wie dzial nych
za aro ma ty w wi nie jest tak du -
żo, że nie spo sób ich wszyst kich
omó wić. 

Bar dzo dzię ku ję za tem
za uchy le nie rąb ka ta jem ni cy.

Aro ma ty w wi nie – skąd się bio rą?
Rozmowa z Michałem Wysockim, który prowadzi sklep ZAKĄTEK Z WINAMI przy ul. Wrocławskiej 18

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

„Per spek ty wy” swo je ze sta wie -
nie naj lep szych szkół po nad gim -
na zjal nych przed sta wia ją od 2004
ro ku. Naj lep sze – tak w War sza -
wie, jak i w kra ju – w tym ro ku
oka za ło się XIV LO im. Sta ni sła -
wa Sta szi ca na Ocho cie. Jed nak
Wo la nie mu si czuć się gor sza
– na po nad 150 li ce ów w War sza -
wie, skla sy fi ko wa no 150. Dziel ni -
ca ma na swo im te re nie szes na ście
li ce ów, a do naj lep szej set ki wpro -
wa dzi ła aż dwa na ście pla có wek.

Naj sła biej w tym ze sta wie niu
wy pa dło Li ceum Pla stycz ne im.
Woj cie cha Ger so na. W kla sy fi ka -
cji bra no pod uwa gę wy ni ki olim -
piad przed mio to wych, ma tu ral -
nych przed mio tów obo wiąz ko -

wych i do dat ko wych – w tych ka -
te go riach pla sty cy zdo by li ko lej -
no 0, 72,80 oraz 22,17 pkt, uzy -
sku jąc 92 miej sce. Nie wie le wię -
cej uzy ska li li ce ali ści z CXIX LO
im. Ku ro nia – zdo by wa jąc punk -
ty tyl ko z ma tur (61,26 i 28,96)
za ję li 90 lo ka tę. Wy prze dzi ło ich
LO im. Śnia dec kie go (88 miej -
sce), CXXV LO im. Wal de ma ra
Mi le wi cza (77 po zy cja), LO Ba -
ta lio nu „Zoś ka” (miej sce 73),
Ogól no kształ cą ca Szko ła Sztuk
Pięk nych (68 miej sce), Szko ła
Mu zycz na im. G. Ba ce wicz
na miej scu 66, III LO z Ro ga liń -
skiej, któ re zna la zło się na miej -
scu 54 czy „Sien kie wicz” na po -
zy cji 51.

Trzy naj lep sze li cea na Wo li
to XXIV LO imie nia Nor wi da,
któ re zna la zło się na 33 miej scu
oraz XL LO z od dzia ła mi dwu ję -
zycz ny mi imie nia Że rom skie go
– na miej scu 17. Bez a pe la cyj nie
zwy cię ży ła szko ła z uli cy Be ma
– XXXIII LO im. Ko per ni ka za ję ło
siód me miej sce w War sza wie i trzy -
na ste w ska li Pol ski, zy sku jąc 10,39
pkt za olim pia dy, 93,88 pkt za ma -
tu ry „pod sta wo we” (wię cej niż zwy -
cięz ca ze sta wie nia!) oraz 84,84 pkt
z przed mio tów do dat ko wych.

Pe łen ran king li ce ów – ta kże
z in nych wo je wództw – mo żna
zna leźć na stro nie www.per spek -
ty wy.pl.

(red)

Wola ma naprawdę dobre licea!
� Wola jest jedną z dzielnic, która wprowadziła do tegorocznego rankingu
miesięcznika „Perspektywy” najwięcej liceów. Z jakimi efektami?

Żeromski to drugie z najlepszych liceów na Woli

w
w

w.zerom
ski.w

aw.pl



Klu bo ka wiar nia otwar ta w li sto -
pa dzie moc no ak cen tu je swo ją
obec ność na Wo li. By ło uro czy ste
roz świe tle nie neo nu, kon cer ty,
spek ta kle – te raz bę dzie mo żli wość
skoń cze nia z by ciem sin glem.
Na szyb kie rand ki or ga ni za to rzy
za pra sza ją 1 i 22 lu te go – wcze śniej
trze ba się za re je stro wać na stro nie
www.spe ed -da tes.pli wnieść opła tę
za udział (20 zło tych). Pierw szy
ter min prze zna czo ny jest dla pań
w wie ku 25–30 lat i pa nów 29–35
lat, na dru gi or ga ni za to rzy za pra -
sza ją ko bie ty w wie ku 22–25 i mę -
żczyzn 24–29 lat. Miej sca są na wy -

czer pa niu, ale za wsze mo żna się
wpi sać na li stę re zer wo wą.

W spo tka niach za wsze uczest -
ni czy ty le sa mo ko biet, co mę -

żczyzn, jed na roz mo wa trwa
od pię ciu do sied miu mi nut,
po czym na stę pu je za mia na
miejsc – w ten spo sób ka żdy roz -
ma wia z ka żdym i ma oka zję po -
znać wszyst kie uczest nicz ki
i uczest ni ków. Na szyb kiej rand ce
wy peł nia się an kie tę, w któ rej za -
zna cza się swo je „ty py” – a kil ka
dni póź niej jej wy ni ki roz sy ła ne są
do uczest ni ków. Je śli więk szość
da nych się po kry wa – jest szan sa
na rand kę z wy bran ką/wy bran -
kiem.

Klu bo ka wiar nia Jaś i Mał go sia,
al. Ja na Paw ła II 57.

(red)

Randki na szybko – w Jasiu i Małgosi
� „Szybkie randki”, czyli poszukiwanie swojej drugiej połówki w kilka minut to moda,
która przybyła do nas – a jakże – ze Stanów Zjednoczonych. Czy w ten sposób można
kogoś poznać? Będzie okazja się przekonać 1 i 22 lutego w Jasiu i Małgosi.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Od pew ne go cza su wi dać, że
Grif fin Gro up pro wa dzi ofen sy wę
w re jo nie ul. To wa ro wej: naj pierw
za ku pił Dom Sło wa Pol skie go i je -
go oto cze nie, na stęp nie cen trum

han dlo we przy To wa ro wej 22 oraz
nie wiel ką dział kę na Wol skim
Ser ku. Te raz do łą czy ła do nich ko -
lej na nie ru cho mość mię dzy al. So -
li dar no ści a Wol ską, do tej po ry

na le żą ca do Pa ra fii Świę tej Trój cy
Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur -
skie go. Ko ściół otrzy mał je ja ko
re kom pen sa tę za te re ny za bra ne
w cza sach ko mu ni zmu, jed nak

w 2013 r. po sta no wił ogło sić kon -
kurs na wy mia nę nie ru cho mo ści.

– Trans ak cje wy mia ny nie ru cho -
mo ści zda rza ją się na ryn ku nie -
zwy kle rzad ko, a na ta ką ska lę pra -
wie w ogó le – mó wi Piotr Fi jo łek
z Grif fin Re al Es ta te. – Ta sta ła się
mo żli wa przede wszyst kim dla te go,
że po stro nie pa ra fii po wstał nie -
zwy kle pro fe sjo nal ny ze spół ne go -
cja cyj ny, któ ry po zy skał zro zu mie -
nie pa ra fian i po świę cił ogrom nie
du żo cza su na do pro wa dze nie
do sku tecz ne go fi na łu ne go cja cji.

W za mian lu te ra nie otrzy ma li
biu ro wiec Pri ma Co urt w Śród -
mie ściu oraz ka mie ni cę we Wro -

cła wiu. Na dział ce obok Ker ce la -
ka Grif fin Gro up chce zbu do wać
kom pleks biu ro wo -usłu go wy, któ -
ry na ra zie jest w fa zie pla no wa -
nia. Wy glą da na to, że ul. To wa ro -
wa sta je się osią naj więk szej dziel -
ni cy biu ro wej War sza wy. Mię dzy
pl. Za wi szy a pl. Ker ce le go w naj -
bli ższych la tach od da nych
do użyt ku zo sta nie kil ka set ty się -
cy me trów kwa dra to wych biur.
Być mo że „śro dek cię żko ści” mia -
sta prze nie sie się wresz cie ze sła -
be go ko mu ni ka cyj nie Słu żew ca
do czę ści mia sta po sia da ją cej me -
tro i li nie tram wa jo we?

DG

Przy Kercelaku wyrosną kolejne biurowce
� Griffin Group weszła w posiadanie terenu przy pl. Kercelego, na tzw. Wolskim Serku. Dostała je od parafii luterańskiej w zamian za dwa budynki.

Uli ca Że la zna to ob raz nę dzy
i roz pa czy. Na po pę ka nych pły -
tach chod ni ko wych mo żna skrę cić
no gę, zaś na po wietrz ne oka blo -
wa nie la tarń przy wo dzi na myśl
bar dziej wiej ską niż sto łecz ną uli -
cę. Do dat ko wo zde ze lo wa ne,
ener go chłon ne lam py za in sta lo -
wa ne są na za rdze wia łych, krzy -
wych słu pach daw nej trak cji tram -
wa jo wej. To się jed nak zmie ni.

– W tym ro ku prze pro wa dzi my
wy mia nę oświe tle nia. Kon ser wa tor
za byt ków nie na ka zał usta wie nia
wzdłuż Że la znej la tarń sty li zo wa -
nych na przed wo jen ne, bę dą więc

no wo cze sne – mó wi Adam So bie -
raj, rzecz nik Za rzą du Dróg Miej -
skich. Jak do da je, prze pro wa dzo -
na bę dzie ta kże wy mia na chod ni -
ków i bu do wa ście żek ro we ro wych.
Ja kie bę dą kosz ty prac? – Te go jesz -
cze nie wie my, obec nie przy go to wy -
wa ne są pro jek ty – kwi tu je So bie raj.

To już ko lej ny etap prze bu do wy
Że la znej. W 2010 ro ku Miej skie
Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji wy mie ni ło wo do cią -
gi, na to miast ZDM za dbał o uło -
że nie no wej na wierzch ni na ca łej
dłu go ści uli cy.

(PB)

Żelazna idzie do kosmetyczki
� Ulica Żelazna zmieni swój wygląd. Jak zapowiada
Zarząd Dróg Miejskich, szykowana jest „estetyzacja” tej
wolskiej arterii. Co to oznacza? Nowe ścieżki rowerowe,
chodniki a także latarnie.
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Do tej po ry sło wo „uli ca” na ta -
bli cach Miej skie go Sys te mu In for -
ma cji pi sa ne by ło wiel ką li te rą. To
błąd, jed nak od 1996 ro ku nikt
z ZDM nie zwra cał na to uwa gi.
Ostat nio urzęd ni cy po szli po ro -
zum do gło wy i roz po czę li sys te ma -
tycz ną ko rek tę „by ków”. In sta lo -
wa ne są no we ta blicz ki, na któ rych
na no szo ne są po praw ki nie tyl ko
w za kre sie „Uli cy”, któ ra wresz cie
sta ła się „uli cą”, ale ta kże w sa -
mych na zwach. I tak np. „Uli ca Ju -
liu sza K. Or do na” sta ła się „uli cą
Ju liu sza Kon stan te go Or do na”
a „Uli ca Ba ta lio nu Zoś ka” jest już
„uli cą Ba ta lio nu AK 'Zoś ka'”.

Przy oka zji in sta lo wa ne są ta kże
ta bli ce w miej scu ulic, któ re prak -
tycz nie znik nę ły z pla nów mia sta,
a w rze czy wi sto ści ist nie ją – to So -
sno wa w Śród mie ściu, Mo czy dło,
Hu bal czy ków i Bo dzan ty na Wo li
czy Cy no wa na Tar gów ku.

– Po lo ni ści nie są zgod ni co
do te go, czy typ ar te rii (uli ca, ale -
ja) po wi nien być pi sa ny ma łą, czy
wiel ką li te rą – mó wi Adam So bie -
raj, rzecz nik Za rzą du Dróg Miej -
skich. – Wy szli śmy jed nak z za ło -
że nia, że sło wo „uli ca” nie jest
po cząt kiem zda nia, więc bę dzie
pi sa ne ma łą li te rą. Oczy wi ście nie
prze pro wa dza my zma so wa nej,

kosz tow nej wy mia ny ta blic. Czy -
ni my to tyl ko w przy pad ku, gdy
w ra mach usłu gi kon ser wa tor skiej
trze ba wy mie nić zu ży tą ta blicz kę
– wy ja śnia So bie raj i do da je, że
ko rek ty w na zwach ulic to efekt
prac ko mi sji na zew nic twa w ra -
dzie mia sta. – Rad ni zde cy do wa li,
jak uli ce ma ją się na zy wać, więc
my na no si my sto sow ne ozna ko -
wa nie – tłu ma czy Adam So bie raj.

(PB)

Któ re uli ce na Wo li są źle, nie -
pra wi dło wo lub nie czy tel nie – wa -
szym zda niem – ozna ko wa ne?
Cze ka my na przy kła dy!

Tablice MSI już bez błędów

Wielkie porządki w nazwach ulic
� Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza wielką wymianę tablic z nazwami ulic. Nanoszone
są poprawki w miejscu błędnych nazw, uzupełniane są także ulice teoretycznie
nieistniejące – przywrócono m.in. ul. Bodzanty, Moczydło, Sosnową czy Hubalczyków.

Roz po czął się ko lej ny etap mo -
der ni za cji przed wo jen ne go mu ru
cmen ta rza Po wąz kow skie go.
Kon struk cja gro zi ła za wa le niem.
Po ukoń czo nych w ze szłym ro ku
pra cach od stro ny Po wąz kow skiej
nad szedł czas na skrzy dło
od Oko po wej.

Przy po mnij my: w ubie głym ro ku
ru nął przed wo jen ny mur od dzie la -
ją cy ne kro po lię ży dow ską i ka to lic -
ką. Sta bil ność ogro dze nia od stro -
ny uli cy Po wąz kow skiej rów nież
po zo sta wia ła wie le do ży cze nia: ze
wzglę du na zły stan tech nicz ny ce -
gla na kon struk cja pod par ta zo sta -
ła drew nia ny mi ba la mi. Pra ce uda -
ło się już ukoń czyć – mur za chwy -
ca ja sny mi ce gła mi. Te raz roz po -
czę ły się pra ce przy mu rze od stro -
ny ru chli wej uli cy Oko po wej.

Pro wa dzo ne są na zle ce nie za -
rzą du cmen ta rza. Po le ga ją

na sku ciu nie este tycz ne go tyn ku,
wzmoc nie niu kon struk cji, oczysz -
cze niu za byt ko wych ce gieł i uzu -
peł nie niu bra ków. Ro bo ty pro wa -
dzo ne są wzdłuż Oko po wej. Nie
spra wia ją utrud nień w ru chu ko -
ło wym, jed nak na po trze by prac
wy ko naw ca – za zgo dą Za rzą du
Dróg Miej skich – za jął chod nik
mię dzy Spo koj ną a Po wąz kow ską.
Ruch pie szy prze nie sio ny jest
na dru gą stro nę Oko po wej.

To nie pierw szy przy pa dek re -
no wa cji mu ru ne kro po lii. Czte ry
la ta te mu w wy ni ku sil nej wi chu ry
ru nę ło ok. 40 me trów ce gla ne go
ogro dze nia cmen ta rza Bród now -
skie go od stro ny ul. Mat ki Te re sy
z Kal ku ty na wy so ko ści Cho dec -
kiej. Ścia nę od bu do wa no wy ko -
rzy stu jąc m.in. ory gi nal ny, przed -
wo jen ny bu du lec.

(PB)

Ruszył remont
� Zabytkowy mur cmentarza Powązkowskiego
odzyskuje blask

Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty -
ką – bar dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej
oko li cy, dla cze go nie ma la tar ni na ciem nych ulicz -
kach al bo jak mo żna spra wić, by au to bu sy za czę ły do -
cie rać na pe ry fe ria dziel ni cy. Sło wem – po ru sza my
te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia dów.

Dys ty bu cja do do mów i blo ków
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio

– do skrzy nek pocz to wych, na klam ki miesz kań i do -
mów, wresz cie do sto ja ków w sta łych punk tach dziel -
nic: skle pach, urzę dach czy szko łach.

Tu sto li ca.pl – po nad 300 ty się cy od słon
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie -

sięcz nie nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie -
żą co za miesz cza my w in for ma cje do ty czą ce oko lic.

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu je my się

w Waw rze, na Tar gów ku, Bia ło łę ce, Wo li, Be mo wie,
Bie la nach, Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio -
now skim. Dzię ki ta kie mu po dzia ło wi mo że my ofe ro -
wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro wa ną do kon kret nej
gru py klien tów – na si re kla mo daw cy chwa lą so bie, że
ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie ży czą.
Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro
chce my mieć klien tów z Bród na?

Pro jek tu je my i roz no si my ulot ki
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ -

rzy chcą po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re -
kla mo wych – dzię ki nam nie tra fią one do ko sza, ale
wraz z ga ze tą do do mów miesz kań ców – ta kże Two -
ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne w pro mo cji
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam

druk swo je go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go
bez płat ną emi sję w in ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost:
dwie pie cze nie na jed nym ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za -
mie ścić przez stro nę www.echo drob ne.pl

Od ponad 20 lat „Echo” jest gazetą skupioną
na sprawach lokalnych, otwartą na problemy
mieszkańców i poruszającą tematy, które ich
bezpośrednio dotyczą. Ukazujemy się w nakładzie
przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że
czyta nas co czwarty mieszkaniec Warszawy i okolic.

Zau faj nam tak, jak za ufa ły nam ty sią ce in nych. Two ja re kla ma od bi je się echem!
A kon ku ren cji, któ ra nie sko rzy sta ła – czkaw ką!

tel. 502-280-720reklama w „Echu”


