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– Remont ulicy Towarowej znaj-
duje się na liście naszych prioryte-
tów. Naszym celem jest, by okoli-
ca nie została sparaliżowana, dla-
tego prace zostaną podzielone
na kilka etapów. Na pewno jed-
nym z nich będzie wylewanie as-

faltu we wszystkich miejscach,
gdzie powstały dziury i nierówno-
ści. A jest tego sporo. Kiedy do-
kładnie rozpoczniemy prace – te-
go na razie nie można powiedzieć
– informuje Adam Sobieraj,
rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Ulica Towarowa dochodzi
do Alei Solidarności, za skrzyżo-
waniem zmienia się w Okopową.
Z drugiej strony, przy granicy
Woli z Ochotą, dociera do placu
Zawiszy. Właśnie w tym miejscu,
gdzie z jednej strony mamy Dwo-

rzec Warszawa Ochota, a z dru-
giej Warszawa Główna i Muzeum
Kolejnictwa, stoi zniszczony wia-
dukt. Od dziesięcioleci nie był re-
montowany, ma pordzewiałe
przęsła i sprawia fatalne wraże-
nie. Koleje chcą zająć się rozma-

itymi remontami w tej okolicy do-
piero w roku 2017. ZDM zamie-
rza zgrać to ze swoimi planami.

– W tym roku zmodernizujemy
wiadukt, a gruntowny remont za-
pewne nastąpi za dwa lata – przy-
znaje rzecznik. Jak zwykle bo-
wiem na przebudowę obecnie
brakuje pieniędzy.

– Wszyscy wiedzą, że remont
Towarowej, stanowiącej połącze-
nie Woli z centrum stolicy i Biela-
nami oraz Ochotą, sparaliżuje
ruch. Rozdzielenie remontu ulicy
i wiaduktu wydłuży ten czas zde-
cydowanie. Kłopoty podwójne.
Ale to u nas normalne – machają
rękami zrezygnowani kierowcy.

Do rozpoczęcia remontu Towa-
rowej zostało z pewnością kilka
miesięcy. Może uda się usprawnić
plany?

mac

Remont Towarowej w tym roku. A wiadukt?
� Do planu miejskich remontów wiadukt przy Towarowej jest wpisany od 2002 r. Termin przebudowy ciągle jednak jest przesuwany. W tym roku
remontowana ma być sama Towarowa. Charakterystycznie dla miejskich inwestycji: nie w tym samym terminie co wiadukt.

W tym roku zmodernizujemy wiadukt, a gruntowny remont zapewne nastąpi za dwa lata – przyznaje rzecznik.



Jeszcze kilka lat temu na "Redutowej" stacjonowało prawie 200 autobusów

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:

13.II - 27.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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zre ali zo wa ny przez Sky Con -
cept klip ma nie co po nad mi nu tę
dłu go ści, ale trze ba przy znać, że

bu dzi emo cje. – Zre ali zo wa ne wi -
deo sta no wi for mę otwar cia cy klu
fil mów pre zen tu ją cych z per spek -

ty wy po wietrz nej mu ra le, któ re
co raz czę ściej po ja wia ją się w kra -
jo bra zie pol skich miast.

– Roz po czy na my od jed ne go
z naj więk szych mu ra li war szaw skich
– na wią zu ją ce go do hi sto rii mia sta.
Po ka za ny w per spek ty wie dzi siej szej
sto li cy po zwa la do strzec, jak wy glą -
da War sza wa w od nie sie niu do hi -
sto rycz ne go świad ka po wsta nia war -
szaw skie go – ka mie ni cy przy ul. Wa -
li ców 14 – prze ko nu ją twór cy.

A trze ba pa mię tać, że ka mie ni ca
ta to je den z nie licz nych bu dyn ków,
któ ry oca lał po po wsta niu. Miesz kał
w nim m.in. Wła dy sław Szlen gel
– po eta ży dow ski pi szą cy w ję zy ku
pol skim, oraz Me na chem Kip nis
– śpie wak ope ro wy, fo to graf, dzien -
ni karz i et no graf ży dow ski.

Film mo żna obej rzeć na stro nie
Sky Con cept: www.sky con cept.pl.

Sam bu dy nek wpi sa ny jest
do dziel ni co wej ewi den cji za byt -
ków. Trwa ją sta ra nia o do pi sa nie
go do re je stru za byt ków, co wią -
za ło by się z ochro ną praw ną – za -
bie ga o to sto wa rzy sze nie Ze spół
Opie ku nów Dzie dzic twa Kul tu ro -
we go War sza wy. Jed nak wo je -
wódz ki kon ser wa tor za byt ków,
a póź niej mi ni ster kul tu ry od mó -
wi li wy da nia od po wied nie go po -
sta no wie nia i obec nie spra wę
skie ro wa no do są du ad mi ni stra -
cyj ne go.

Te raz bu dy nek jest po spi na ny
klam ra mi i opusz czo ny – jed nak
od 2012 ro ku nie wpły wa ły
do urzę du dziel ni cy żad ne wnio -
ski do ty czą ce re mon tu bądź roz -
biór ki ka mie ni cy.

(wt)

„Kamień i co” – co będzie dalej?
� Warszawskie murale powstają w coraz to nowych miejscach. Tymczasem o jednym ze starszych, bo istniejącym
od 2009 roku, powstał właśnie film. Niestety, losy kamienicy ozdobionej malowidłem „Kamień i co” wciąż są niejasne.

Bar jak bar – miej sce, gdzie mo -
żna wy pić pi wo z przy ja ciół mi
(na pół kach po nad 60 ga tun ków
z kra ju i nie tyl ko) czy zjeść tra dy -
cyj ne da nie „na szyb ko”. W kar cie
kla sy ka sprzed lat: kieł ba sa z ce bul -
ką, pierś z kur cza ka, fi let z in dy ka,
fryt ki, kur czak po mek sy kań sku.
Ale naj wier niej si by wal cy szcze gól -
nie za chwa la ją… za pie kan ki.

Pod sta wo wa wer sja to ser i pie -
czar ki za pie ka ne na ba giet ce. Ale
do niej mo żna za mó wić do dat ki:
sa la mi, szyn kę, pa rów kę, po mi do -

ry, oliw ki, wa rzy wa – co kto lu bi.
Ka żdy do da tek to zło tów ka wię -
cej do li cza na do „pod sta wy”
– a ta kosz tu je 5 zł. Jest jesz cze
Za pie kan ka Sze fa – z fryt ka mi,
bocz kiem i ce bul ką za 16 zł.
Wszyst ko pie czo ne w pie cu, bez
uży cia mi kro fa li.

Po le ca cie? Mo że ja kieś in ne ty -
py z me nu?

Bar na Płoc kiej, ul. Płoc ka 14,
czyn ne 7 dni w ty go dniu od 12.00
do 22.00.

(wt)

Bar na Płockiej – najlepsze
zapiekanki na Woli?
� Lunch Bar przy Płockiej 14 nie wyróżnia się zbytnio
spośród innych takich lokali na Woli. Ale czy na pewno?

Za jezd nia „Re du to wa”, dzię ki
nu me ra cji MZA zna na ta kże

pod kryp to ni mem R -5, ist nie je
od lat 60-tych. Gdy po wsta wa ła,
pod sta wo wym ty pem au to bu su
war szaw skiej ko mu ni ka cji miej -

skiej był fran cu ski Chaus son. Póź -
niej par ko wa ły tam słyn ne „ogór -
ki”, czy li Jel cze 272 MEX i prze -
gu bo we 021. W la tach 80-tych
przy Re du to wej „miesz ka ły” kul -
to we wę gier skie Ika ru sy
a od 2008 r. – So la ri sy Urbi no
(któ re za 30–40 lat bę dą nie
mniej kul to we).

Pod ko niec 2013 r. za jezd nia
zo sta ła za mknię ta, choć MZA
ofi cjal nie na zwa ły to „wy ga sze -
niem”. Wy ga sze niem, bo – ina -
czej niż w przy pad ku za jezd ni

na Inf lanc kiej – nie sprze da no te -
re nu, ale za czę to pla no wać prze -
bu do wę za kła du na no wo cze śniej -
szy. Te raz pla ny na bie ra ją re al -
nych kształ tów.

– W naj bli ższym cza sie zo sta nie
roz strzy gnię ty prze targ na pro jekt
tech nicz ny – mó wi Adam Sta wic -
ki, rzecz nik MZA. – Bę dzie on
go to wy wraz z po zwo le niem
na bu do wę w cią gu 18 mie się cy
i za jezd nia zo sta nie prze bu do wa -
na do ro ku 2018.

Jak bę dzie wy glą dać no wa „Re -
du to wa”? Ma po mie ścić 250–300
au to bu sów (przed za mknię ciem
sta cjo no wa ło tam 190), znaj dzie
się tam pierw szy w Pol sce dwu po -
zio mo wy ga raż dla au to bu sów.
Za jezd nia wchło nie ta kże ist nie -
ją cą sta cję pa liw. Naj więk szą
zmia ną bę dzie jed nak aż 100
miejsc do ła do wa nia elek tro bu -
sów. MZA wła śnie ku pu je 10
pierw szych So la ri sów Urbi no 12
Elec tric. Bę dą one wy glą dać
prak tycz nie tak sa mo, jak au to bu -
sy kur su ją ce już po War sza wie,
ale ich na pęd jest re wo lu cyj ny.
Czy la ta 20-te upły ną na Re du to -
wej pod zna kiem elek tro bu sów?

DG

Zajezdnia na Redutowej odżyje
� Miejskie Zakłady Autobusowe przygotowują się do reaktywacji „Redutowej”. Za trzy
lata będzie to najnowocześniejsza zajezdnia autobusowa w Polsce.

Pod koniec
2013 r. zajezdnia została
zamknięta, choć MZA
oficjalnie nazwały to
„wygaszeniem”.
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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. 502-280-720 3

Wro nia, Łuc ka, Grzy bow ska
– wzdłuż tych ulic sto ją opusz czo -
ne ka mie ni ce, któ rych la ta świet -
no ści pa mię ta co raz mniej osób.
Przed wo jen ne bu dyn ki ma ją za -
plom bo wa ne okna i cze ka ją
na roz biór kę. – Te do my prze trwa -
ły woj nę, ale przez dzie siąt ki lat
by ły za nie dby wa ne. Wie lu bu dyn -
ków po pro stu nie da się już ura -
to wać – mó wią wol scy urzęd ni cy.

Wi dok sza rych, ob dra pa nych
ka mie nic z plom ba mi wy ko na ny -
mi z bia łej ce gły jest po pro stu
przy tła cza ją cy. Prak tycz nie ca ła
daw na za bu do wa uli cy Wro niej
bę dzie ro ze bra na. – Ka mie ni ce te,
z drew nia ny mi jesz cze stro pa mi
i scho da mi, wy po sa żo ne są z re gu -
ły w in sta la cję wod no -ka na li za cyj -
ną i elek trycz ną, ale nie ma ją cen -

tral ne go ogrze wa nia, cie płej wo dy
użyt ko wej i w więk szo ści brak
w nich in sta la cji ga zo wej – wy ja -
śnia Mo ni ka Beuth -Lu tyk, rzecz -
nicz ka urzę du dziel ni cy Wo la.

Po wsta ły głów nie na po cząt -
ku XX wie ku. Jed nak za nim pod -
ję ta zo sta nie de cy zja o roz biór ce
czy re mon cie, prze pro wa dza na jest
eks per ty za tech nicz na ma ją ca
na ce lu okre śle nie stop nia zu ży cia
bu dyn ku i osza co wa nie wy so ko ści
ko niecz nych do po nie sie nia na kła -
dów. Po ana li zie opła cal no ści re -
mon tu urzęd ni cy po dej mu ją de cy -
zję: wy bu rzać czy nie. – De cy zja
o wy kwa te ro wa niu i wy łą cze niu
bu dyn ku z eks plo ata cji po prze dzo -
na jest ka żdo ra zo wo wni kli wą ana -
li zą zy sków i strat, ta kże w kon tek -
ście fun du szy, ja ki mi dziel ni ca dys -

po nu je w swo im bu dże cie na ta kie
za da nia. Istot ną kwe stią są rosz -
cze nia spad ko bier ców daw nych
wła ści cie li, któ re unie mo żli wia ją
in we sto wa nie w ob ję te ni mi nie ru -
cho mo ści – tłu ma czy Mo ni ka
Beuth -Lu tyk. „Wy łą cze nie z eks -
plo ata cji” to eu fe mizm ozna cza ją -
cy wy kwa te ro wa nie i ocze ki wa nie
na roz biór kę. Ta kie wy łą cza nie na -
stę pu je po de cy zji Po wia to we go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go. Po wy kwa te ro wa niu Za kład
Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia -
mi za bez pie cza bu dy nek przed do -
stę pem osób trze cich i po go dą.
– Obec nie ze wzglę du na zły stan
tech nicz ny zo sta ło wy kwa te ro wa -
nych i wy łą czo nych z eks plo ata cji
kil ka na ście bu dyn ków, w tym
na ul. Łuc kiej 10 i 12 oraz Wro -

niej 45A, 47, 50, 52, 57, 57A.
W trak cie wy kwa te ro wy wa nia jest
ko lej nych kil ka na ście bu dyn ków,
w tym przy ul. Łuc kiej 14, 16, Wro -
niej 43 – wy li cza rzecz nicz ka i do -
da je, że przed wo jen ne ka mie ni ce
od wie lu lat po pa da ły w ru inę.

– Dziś ma my do czy nie nia
z efek ta mi wie lu dzie sią tek lat za -
nie dbań, co po wo du je, że na ka pi -
tal ne re mon ty ta kich bu dyn ków,
szcze gól nie z drew nia ny mi stro pa -
mi i klat ka mi scho do wy mi, trze ba
by ło by wy dać wie le mi lio nów zło -

tych, któ rych sa mo rząd Wo li nie
ma – mó wi Mo ni ka Beuth -Lu tyk.
Jak pod kre śla, nie ozna cza to, że
urząd dziel ni cy nie pro wa dzi żad -
nych re mon tów. Wy re mon to wa -
nych zo sta ło kil ka na ście do mów,
m.in. ka mie ni ce przy Że la znej 64,
Chłod nej 34 czy Wro niej 33. Bu -
dyn ki otrzy ma ły no we in sta la cje
wod no -ka na li za cyj ne, ga zo we, cen -
tral ne go ogrze wa nia, wy re mon to -
wa no wę zły ciepl ne, da chy, wy mie -
nio no stro py i sto lar ki okien nej.

(PB)

Przedwojenne budownictwo
doprowadzone do ruiny
� Wola się wali: stare kamienice nadają się tylko do rozbiórki

Po kil ku mie sią cach te stów Wo -
je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu -
dow la ne go wy dał wresz cie pierw -
sze po zwo le nie na użyt ko wa nie dla
pierw szej z no wych sta cji me tra. To
świet na wia do mość, bo to na sta cji
Ron do Da szyń skie go pod ko niec
bu do wy do szło do po ża ru.

Da ta otwar cia li nii M2 na dal
po zo sta je nie zna na, choć bu do wa
za koń czy ła się ofi cjal nie już we

wrze śniu. Pó ki co je dy ną oka zją
do zo ba cze niu no wej sta cji był
dzień otwar ty w li sto pa dzie. Pre -
zy dent Han na Gron kie wicz -Waltz
za po wia da ła wów czas, że je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, me trem do je dzie my na Wo -
lę w po ło wie grud nia. Naj wy raź -
niej nic nie po szło zgod nie z pla -
nem.

DG

Stacja z pozwoleniem
� Wolska stacja metra, Rondo Daszyńskiego, ma już
pozwolenie na użytkowanie jako pierwsza na II linii.

Od nie daw na nad skrzy żo wa -
niem ul. Ka rol ko wej z Sied mio -
grodz ką gó ru ją dwie wie że. To
no wy blok miesz kal ny o na zwie
In Ci ty, w któ rym po wsta ją miesz -
ka nia za rów no o po wierzch ni po -
ni żej 40 m2, jak i 120-me tro we
apar ta men ty. Sa me wie że, ma ją ce
od dziel ną na zwę Whi te To wers,

bę dą mie ścić 61 miesz kań ze
wspa nia łym wi do kiem na cen -
trum. Miesz ka nia nie na le żą
do ta nich, ale in we stor chwa li się,
że w nie ca ły rok po roz po czę ciu
sprze da ży już po nad po ło wa lo ka -
li w wie żach ma wła ści cie li. W ni -
ższych par tiach bu dyn ku sprze da -
no już wszyst ko. Bli skość sta cji

me tra Ron do Da szyń skie go ro bi
swo je… No ta be ne: na stro nie re -
kla mu ją cej in we sty cję de we lo per
za zna czył ją na skrzy żo wa niu
ul. Ka sprza ka z Ka rol ko wą.

Ca ły kom pleks miesz kal ny zo -
sta nie ukoń czo ny do pie ro za trzy
la ta.

DG

Dwie wieże górują nad Karolkową
� Kończy się budowa kolejnego wysokiego budynku w okolicy Muzeum Powstania
Warszawskiego. W InCity znajdzie się ponad pół tysiąca mieszkań.



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:
• 18.02 godz. 17.00

– „Łamigłówki mądrej Sówki”
– konkurs rebusów, szarad
i łamigłówek.

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

• 26.02 godz. 17.00 – „Kermit”
– warsztaty plastyczne.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 21, al.
Solidarności 90:
• 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.

• 24.02 godz. 17.30 – „Atelier
Rodzica” – miejsce spotkań
i wymiany doświadczeń dla
rodziców dzieci w wieku od 0
do 2 lat.

• 25.02 godz. 17.30 – „Sporty
zimowe” – warsztaty
literacko-plastyczne.

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

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 25,
ul. Żytnia 64:
• 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.

• 25.02 godz. 17.00 – „Idzie

niebo ciemną nocą”
– warsztaty plastyczne.

• 27.02 godz. 17.00
– „Gromadka Kubusia
Puchatka” – warsztaty
literackie.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 32,
ul. Twarda 64:
• 18.02,25.02 godz. 17.00

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

• 19.02,26.02 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:
• 18.02,25.02 godz. 17.00

– „Origami: robimy sami”
– warsztaty manualne.

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

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

kc

Ruszajcie na zajęcia do biblioteki
� Wolskie biblioteki organizują liczne i bardzo różnorodne zajęcia dla dzieci.
Wszystkie spotkania są bezpłatne.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

W nie wiel kiej sa li wszy scy oglą -
da ją cy do sta ją oku la ry prze zna -
czo ne do śle dze nia trój wy mia ro -
we go ob ra zu. Ale to zna my wszy -
scy: w 3D po pro stu sie dzi się
z oku la ra mi na no sie i wi dzi
na przy kład, że coś pod peł za
do twa rzy. W tej wer sji, je śli bo -
ha ter fil mu je dzie po cią giem,
widz ru sza się ra zem z fo te lem.
W za le żno ści od kra jo bra zu
i oko licz no ści po ja wia się wo da,
a ta kże śnieg, wiatr, ogień, bań ki
my dla ne i in ne spra wy, z któ ry mi
stycz ność ma ją po sta cie z ekra nu.

Ka żdy fo tel w sa li ki no wej znaj -
du je się na ru cho mej plat for mie.
Ma wmon to wa ne dys try bu to ry za -
pa chów i wo dy, do te go tzw. wę -
ży ki pneu ma tycz ne po wo du ją ce
drga nia. Je śli na ekra nie zo ba czy -
my po żar, od ra zu po czu je my
dym, a tem pe ra tu ra w sa li od czu -
wal nie się pod nie sie.

Wcze śniej ki no w For cie Wo la
wy świe tla ło fil my w 4D, póź niej
w 5D, te raz – jak opi su je pro du -

cent – „do szli śmy do do zna nio -
wych szczy tów”. Fil my w 6D są
krót kie, trwa ją co naj wy żej 25 mi -
nut. W ofer cie Ci ne trix 6D ma my
na ra zie: „Epo kę Lo dow co wą”,
„Pa tos of Ha te”, „Hell Ho use”,
„4:13 do Ka to wic” i „Sin tel.
W kra inie Smo ków”.

– Ki no dzia ła w zu peł nie no wej
tech no lo gii. Na sza sieć obej mu je
też kil ka in nych miast, ale tyl ko
w War sza wie ma my elek trycz ne
fo te le. Wcze śniej to wszyst ko
opie ra ło się na pneu ma ty ce.
Tech no lo gia 4D to był ob raz 3D
plus do dat ko we do zna nie po le ga -
ją ce na ru chu. 5D to do dat ko wo

za pa chy. Przy 6D ma my ruch
płyn ny, jak by śmy by li w sy mu la -
to rze. Wi dzia łem już pro duk ty
chiń skie z ozna ko wa niem 7D
i 8D, ale to już trud no so bie wy -
obra zić – mó wi Mi chał Ro żno -
wiec ki, szef no wo cze sne go ki na.

Bi le ty od po nie dział ku do piąt -
ku kosz tu ją od 10 zł (gru py),
przez 12 zł za bi let ulgo wy,
do 14 zł za nor mal ny. W week en -
dy za kres cen to 11–16 zł. Re zer -
wa cji mo żna do ko ny wać pod nu -
me rem te le fo nu: 22 638–09–63.
Fil my gra ne są na prze mian,
co 20 mi nut.

mac

Kino 6D w Forcie Wola
� Filmy trójwymiarowe niedługo przestaną być jakąkolwiek kinową atrakcją. Od 20
stycznia w Forcie Wola działa Cinetrix w systemie 6D. Jakich nowych bodźców lub
doznań możemy się spodziewać?

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.

źródło: okw
ola.pl

Ki no Na Po du chach to pro po -
zy cja na nie dzie le. Co ty dzień
o godz. 16.30 gru pa ma lu chów
roz sia da się wy god nie, by obej -
rzeć ulu bio ny fim. Pro gram:
15.02 – Le go Przy go da (2014)

Ki no z Ta tą – choć ma my są jak
naj bar dziej mi le wi dzia ne – to wy -
jąt ko we po ka zy fil mo we, pod czas
któ rych ro dzi ce bę dą mo gli za -
pre zen to wać dzie ciom fil my, któ -
re mi ło wspo mi na ją z cza sów, kie -
dy by li jesz cze młod si.

21.02 – Nie koń czą ca się opo wieść
(1984)

7.03 – Powrót do Przyszłości III
(1990)

Rów nież w so bo ty, o godz. 15.30
– star tu je Fa bry ka Cu da ków – fa -
mi lij ne za ję cia pla stycz ne dla
przed szko la ków.
14.02 – Kolorowe serduszka

– ozdobią pokój albo będą
miłym prezentem dla
ukochanej osoby.

Za ję cia dla dzie ci 4–6-let nich.
Obo wią zu je re zer wa cja miejsc:
tel. 692–925–550, e -ma il: in -
fo@do re mi fa.eu.

Ostat nią bez płat ną pro po zy cją
jest Śpiew nik Przed szko la ka
– śpie wan ki dla ca łych ro dzin or -
ga ni zo wa ne w so bo ty
o godz. 17.00. Śpiew nik mo żna po -
brać ze stro ny www.nut ka ca fe.pl.

Ka wiar nia dla dzie ci Nut ka
Café, ul. Obo zo wa 82A,
tel. 692–925–550. kc

Rodzinne popołudnia na Obozowej
� Kino na poduchach oraz familijne spotkania dla
przedszkolaków – zarówno tych śpiewających, jak
i kochających przygody z farbami, klejem i nożyczkami – to
znak firmowy rodzinnej kawiarni, która co weekend zaprasza
dzieci do wspólnego spędzenia popołudnia. Bezpłatnie.

źródło: w
w

w.nutkacafe.strefa.pl

Rodzinny
warsztat w Kitce
� Wolska rodzinna
kawiarnia Kitka
zaprasza maluchy
na „Karawanę
opowieści”. Wstęp 5 zł.

Kit ka to miej sce dla dzie ci
i do ro słych, któ rzy na pi ją się
tu ka wy, zje dzą coś słod kie go
a wie czór spę dzą przy da niach
wło skich ser wo wa nych z lamp -
ką wi na. Dzie ci po sza le ją zaś
w sa li za baw lub we zmą udział
w kre atyw nych warsz ta tach. 22
lu te go Kit ka za pra sza na „Ka -
ra wa nę opo wie ści”: start
o godz. 13.00, wstęp 5 zł.

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

red

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



Uli ca Kar liń skie go na Odo la -
nach to ob raz nę dzy i roz pa czy.
Wer te py, bło to, spod któ re go wy -
sta ją reszt ki ko cich łbów. Mo żna
skrę cić no gę. To się zmie ni – de -
we lo per zbu du je frag ment tej uli -
cy. Z ko lei po bli ska Wschow ska,
któ ra ta kże sta je się uli cą no wych
apar ta men tow ców, pó ki co za -
cho wa przed wo jen ny bruk.

Odo la ny zmie nia ją się z ka -
żdym dniem. Daw ne fa bry ki i roz -
sy pu ją ce się dom ki wy pie ra ne są

przez no wo cze sne apar ta men tow -
ce. Mi mo te go uli ce za cho wa ły
dziu ra wą na wierzch nię z in nej
epo ki. A na wet sprzed kil ku
epok.

Tak jest z krót ką ulicz ką
Wschow ską łą czą cą ul. Or do na
i War neń czy ka. Uli ca ma kil ka set
me trów dłu go ści i za cho wa ną
przed wo jen ną na wierzch nię z po -
lnych ka mie ni, tzw. ko cich łbów.
Za cho wa ły się ta kże pod jaz dy
bram ne z so lid nej ba zal to wej
kost ki. Do oko ła po wsta ją no we
blo ki, dla te go wzdłuż Wschow -

skiej zbu do wa ne zo sta ły no we
chod ni ki. Ka mien na na wierzch -
nia jed nak na dal tkwi w zie mi.
– Po win ni to za as fal to wać. Prze -
cież nie ży je my już w XIX wie ku.
Po za tym nie ma od wod nie nia
i po desz czu po ja wia ją się ka łu że
– mó wi Ewa Wie le chow ska, któ ra
nie daw no się tu spro wa dzi ła.
– Na tych wer te pach mo żna so bie
zła mać ob cas – do da je. Ro bert
No wic ki z te go sa me go blo ku jest
zu peł nie in ne go zda nia. – Mi po -
do ba się ten bruk. Po wi nien zo -
stać za cho wa ny. To prze cież świa -
dec two hi sto rii. Na le ży jed nak
uzu peł nić bra ki i wte dy bę dzie to
bar dzo ład na uli ca – mó wi miesz -
ka niec Wschow skiej. Jak do wie -
dzie li śmy się w urzę dzie dziel ni cy
Wo la, bruk zo sta nie. – Obec nie
nie jest pla no wa na prze bu do wa
ul. Wschow skiej. Je śli bruk bę -
dzie sta no wił war tość hi sto rycz ną
i bę dzie mo żli wość je go wy ko rzy -
sta nia, to naj praw do po dob niej
zo sta nie za cho wa ny – in for mu je
Ka mi la Bit ner z wy dzia łu or ga ni -
za cyj ne go.

De we lo per wy bu du je ka wa łek
Zmia ny na to miast cze ka ją nie -

da le ką ulicz kę Kar liń skie go.
Daw niej by ła to wa żna uli ca, jed -
nak od dzie się cio le ci za ra sta ła
krza ka mi. Pod gru bą war stwą bło -
ta znik nął na wet przed wo jen ny
bruk. Gdy by nie ta blicz ka Miej -
skie go Sys te mu In for ma cji nikt
nie do my ślił by się, że ta ście żka
ma swo ją na zwę. To się zmie ni,
po nie waż de we lo per bu du ją cy

osie dle na ro gu Kar liń skie go i So -
wiń skie go zbu du je frag ment tej
pierw szej. – De we lo per re ali zu ją -
cy in we sty cję przy ul. Kar liń skie -
go bę dzie bu do wał frag ment uli cy
Kar liń skie go na dłu go ści swo jej
in we sty cji wraz z od wod nie niem
i oświe tle niem – in for mu je Ka mi -
la Bit ner. Dal szy od ci nek uli cy
po zo sta nie ta ki, ja ki jest ak tu al -
nie – dziu ra wy. Na ra zie urzęd ni -
cy nie pla nu ją je go bu do wy.

I tu cie ka wost ka dla mi ło śni ków
hi sto rii War sza wy. War to wy brać
się na Kar liń skie go, by zo ba czyć
szcząt ki przed wo jen ne go oświe -
tle nia – to za rdze wia łe ka pe lu si ki
opraw z 1929 ro ku. Są jed nak tak
sko ro do wa ne i znisz czo ne, że nie
ma szans ich ura to wa nia.

(SD)

Dziurawe ulice na Odolanach
� Wschowska zachowa bruk, Karlińskiego przebuduje deweloper

Warto wybrać
się na Karlińskiego, by
zobaczyć szczątki
przedwojennego
oświetlenia – to
zardzewiałe kapelusiki
opraw z 1929 roku. Są
jednak tak skorodowane
i zniszczone, że nie ma
szans ich uratowania.

Ulica Wschowska zachowa przedwojenny bruk

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

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

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

De cy zja w za sa dzie już zo sta ła
pod ję ta, mi mo iż wła dze dziel ni cy
miesz kań com to obie ca ły. Skąd
pro ble my? Do pierw sze go prze -
tar gu ogło szo ne go przez urząd
zgło si ła się tyl ko jed na fir ma, któ -
ra za po sta wie nie ska te par ku za -
żą da ła kwo tę dwu krot nie więk szą
niż spo dzie wa li się urzęd ni cy.

– Po tem jesz cze dwu krot nie po -
wta rza li śmy prze targ i wie le to
nie zmie ni ło. Zgła sza ły się też in -
ne fir my, ale i one chcia ły znacz -
nie wię cej pie nię dzy niż mo gli śmy
za ofe ro wać. W tym ro ku ska te -
par ku już nie wy ko na my. Do sta li -
śmy na to miast od Cen trum Ko -
mu ni ka cji Spo łecz nej do dat ko we
urzą dze nia do si łow ni ple ne ro wej.
To na ra zie mu si wy star czyć – mó -
wi Mo ni ka Beuth -Lu tyk, rzecz -
nicz ka urzę du dziel ni cy.

Urzą dze nia zo sta ły za mon to wa -
ne od stro ny ul. Elek cyj nej, gdzie
od daw na znaj du ją się dwa nie wiel -
kie pod jaz dy dla de sek. Na si łę da -
ło by się to na zwać ska te par kiem.

– Spo dzie wa li śmy się ta kie go
miej sca, ja kie ma ją przy lot ni sku
na Be mo wie. To ogrom ne roz cza -
ro wa nie – mó wi mło dy czło wiek,
mi mo kiep skiej po go dy pró bu ją cy
ewo lu cji z de ską.

To miej sce spa ce rów
Do ro słym, a zwłasz cza star -

szym, brak ska te par ku nie prze -
szka dza. Przy zwy cza ili się bo -
wiem, że park Szy mań skie go to
miej sce spa ce rów i za baw dla
dzie ci. – To by ła kieł ba sa wy bor -
cza. Obie ca ją no wy za czte ry la ta
– mó wi pan w śred nim wie ku.

– Bar dziej przy da ło by się bo -
isko do siat ków ki i ko sza. Mo że
nie wiel ki am fi te atr. Pra wie na -
prze ciw ko jest park So wiń skie go,
gdzie od by wa ją się kon cer ty, ale
w par ku Sza mań skie go mo gły by
się od by wać ta kie nie ofi cjal ne,
mniej sze go ka li bru. Mo żna by ło -
by też po sa dzić no we drzew ka
– ko men tu je.

mac

Skateparku nie będzie
� W parku Szymańskiego miał powstać skatepark, o czym
pisaliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. Tymczasem
zamiast atrakcji dla młodzieży są sprzęty dla seniorów.

Ulica Karlińskiego zyska w tym miejscu nową nawierzchnię

Dorosłym, a zwłaszcza starszym, brak skateparku nie przeszkadza



2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Stare Bielany, bezpośrednio,
kamienica, przy metrze Słodowiec,
ogródek, cena tylko 499.000. Tel.
500-585-116

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

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 TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·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

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

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

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

ANTYKI
·Antyczne obrazy, srebra, platery, porcelanę,
szable, bagnety, odznaczenia, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

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
·Każdy stary 513-513-988
·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Do pó ki po se sja przy Ol brach -
ta 43 by ła ogro dzo na bla sza nym
pło tem, wszyst ko by ło w po rząd ku

– bo nikt śmiet ni ska nie wi dział.
Do oko ła po wsta ły no we osie dla
i no wo cze sne biu row ce, nikt więc

nie in te re so wał się wy glą dem
ogro dzo nej dział ki. – Nie ste ty, kil -
ka mie się cy te mu płot ru nął i te ren
funk cjo nu je ja ko wy sy pi sko śmie -
ci. Wy glą da to bar dzo nie este tycz -
nie, tym bar dziej że po se sja le ży
przy sa mej uli cy – alar mu je nasz
czy tel nik Mar cin Ku ra siń ski.

Przed sta wi li śmy pro blem Mo -
ni ce Beuth -Lu tyk, rzecz nicz ce
wol skie go ra tu sza. – Wy śle my
na miej sce na szych in spek to rów
z wy dzia łu ochro ny śro do wi ska.
Je śli dział ka na le ży do nas, na -
tych miast zo sta nie po sprzą ta na.
Je śli nie, to prze ka że my spra wę
stra ży miej skiej, któ ra we zwie
wła ści cie la do po sprzą ta nia par -
ce li – wy ja śnia rzecz nicz ka.

Jak dłu go po cze ka my na efek ty?
(PB)

Urzędnicy muszą szybko posprzątać tę działkę
Odrażające wysypisko śmieci na Olbrachta
� Wstyd! Działka na rogu ulic Jana Olbrachta i Olgi Boznańskiej na Ulrychowie
przypomina wysypisko śmieci. Najwyraźniej nikomu to nie przeszkadza.

Za czę ło się od in ter wen cji
przy do mo wej awan tu rze. Po li -
cjan ci zo sta li we zwa ni przez są -
sia dów, któ rzy mie li już do syć
krzy ków i wy zwisk. Na miej scu
oka za ło się, że 28-lat ka nie chcia -
ła wpu ścić mę ża do miesz ka -
nia. I nie był to pierw szy raz – jak
ze znał mę żczy zna, żo na od kil ku
mie się cy znę ca ła się nad nim:

wsz czy na ła awan tu ry, ubli ża ła
mu, bi ła ru rą do od ku rza cza,
a raz na wet wbi ła mu nóż w udo.

Zo fia B. tra fi ła do aresz tu, gro zi
jej do pię ciu lat wię zie nia. Na to -
miast bra wa dla mę żczy zny za cier -
pli wość – in ny już daw no miał by
spra wę w są dzie, bo od dał…

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

Biła męża rurą od odkurzacza
� Kiedy Maks Paradyz w „Seksmisji” płacze „Kobieta
mnie bije!” to pękamy ze śmiechu. A rzeczywistość
wcale nie jest śmieszna – na Woli Zofia B. przez kilka
miesięcy znęcała się nad swoim mężem.

Poszukujemy
praktykantów 
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać 

na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna.



Dziś rzad ko już mo żna spo tkać
ta blicz kę na zew ni czą z po przed niej

epo ki. Cię żkie, ema lio wa ne bla chy
z wy tło czo ny mi li te ra mi wi sia ły kie -

dyś na ka żdym skrzy żo wa niu in for -
mu jąc prze chod niów o na zwie uli cy.
W la tach dzie więć dzie sią tych wpro -
wa dzo ny zo stał no wa tor ski Miej ski
Sys tem In for ma cji i roz po czę ła się
rzeź wie ko wych, za rdze wia łych ta -
blic. Jak wi dać, na szczę ście nie
wszę dzie do się gła je rę ka mon te rów
no we go ozna ko wa nia. Na uli cy Or -
do na, tuż przed Ka sprza ka, za cho -
wa ły się dwie. Kla sycz na „Ju liu sza
K. Or do na” oraz bar dzo dziw na
bla cha, chy ba sa mo rób ka, z tre ścią
„Or do na K. Ju liu sza”. Naj wy raź niej
ar ty sta ją ma lu ją cy wziął zbyt do -
słow nie wy mo wę na zwy, któ rą od -
czy tał ze spi su ulic sto li cy. Tam bo -
wiem naj pierw po da ne jest na zwi -
sko pa tro na a po tem do pie ro imię.
Od wrot nie niż w ży ciu oraz ozna ko -
wa niu ulic. Ale dzię ki te mu ma my
na Odo la nach mi łą dla oka atrak cję.

(SD)

Dyskretny urok emaliowanych tabliczek

Dwie wersje nazwy ulicy
� Jakimś cudem dwie tabliczki z nazwami ulicy Ordona
zachowały się na elewacjach kamienic. Jedna
przykuwa uwagę estetyką, druga treścią.

Cru iser, cu stom, stretch – te na -
zwy bar dzo cię żko prze tłu ma czyć
na pol ski i choć okre śla ją ro we ry,
więk szość war szaw skich ro we rzy -
stów nie ma po ję cia, co zna czą.
A war to wie dzieć, bo to jed ne
z naj cie kaw szych ty pów ro we rów.
Cru ise ry, wy ró żnia ją ce się głów nie
gru by mi dwu - lub trzy ca lo wy mi

opo na mi i du żym kom for tem jaz -
dy, by ły po pu lar ne w USA głów nie
w la tach 50-tych, do pie ro nie daw -
no roz po wszech ni ły się w Pol sce.
„Stretch” to po pro stu ro wer
z bar dzo dłu gą i efek tow ną ra mą,
a sło wem „cu stom” okre śla się ka -
żdy nie ty po wy jed no ślad, któ ry zo -
stał zło żo ny od ze ra al bo tak zmie -

nio ny, że z ro we rem ze skle pu ma
wspól ną wła ści wie tyl ko ra mę.

W mie ście, w któ rym zde cy do -
wa na więk szość spo ty ka nych
na dro gach jed no śla dów to ro we -
ry miej skie i tre kin go we, wi dok
cu sto mo wa ne go cru ise ra bu dzi
za in te re so wa nie i zdu mie nie,
a cza sem po dziw. Nic dziw ne go,

bo od ra zu wi dać, że ta ki ro wer to
dro ga im pre za. W War sza wie bu -
do wą i prze bu do wą te go ty pu po -
jaz dów zaj mu ją się m.in. dwaj
Bra zy lij czy cy, pro wa dzą cy na
Odo la nach warsz tat BK42.

– Miesz kam w War sza wie od 19
lat – mó wi bar dzo do brą pol sz czy -
zną An dre. – Przy je cha łem do oj -
ca, któ ry był na pla ców ce dy plo -
ma tycz nej. Póź niej przez rok uczy -
łem się ję zy ka w Ło dzi, a do War -
sza wy wró ci łem na stu dia.

Miesz ka ją cy od 10 lat w Pol sce
Gu il her me na ra zie roz ma wia
z klien ta mi po an giel sku, ale
po pol sku ro zu mie już – jak sam
mó wi – „mniej wię cej 6%”.
Do War sza wy przy je chał na zle ce -
nie fir my mar ke tin go wej i po sta -
no wił zo stać na dłu żej.

Na Odo la nach są w sta nie prze -
ro bić ka żdy ro wer, naj czę ściej zaj -

mu ją się jed nak bu do wą bar dzo
efek tow nych i bar dzo dro gich po -
jaz dów, słu żą cych do wy god nej
jaz dy po mie ście i oczy wi ście
przy cią ga nia wzro ku. Czę sto sa -
me ko ła kosz tu ją ty le, że mo żna
by ło by ku pić za tę ce nę spraw ny
ro wer, a nie któ re naj lep sze czę ści
(zwłasz cza prze rzut ki i skó rza ne
sio deł ka) ota cza ne są przez wła -
ści cie li nie mal czcią, nie zro zu mia -
łą na wet dla prze cięt ne go ro we -
rzy sty.

– Po mysł na biz nes po wstał
od na sze go ulu bio ne go hob by,
czy li jaz dy na ro we rze, i chę ci po -
sia da nia nie ty po wych ro we rów
– mó wi An dre. – Wte dy w Pol sce
nie by ło ta kie go skle pu, więc mu -
sie li śmy sa mi ta ki stwo rzyć.

Py ta ni o naj dziw niej sze zle ce -
nie, z ja kim się spo tka li, Bra zy lij -
czy cy tyl ko się śmie ją:

– W tej bra nży ka żde zle ce nie
jest dziw ne. Ale chy ba naj dziw -
niej sze by ło za mon to wa nie do ro -
we ru sil ni ka spa li no we go. Prze -
cież to mi ja się z ce lem.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Ide al nym przy kła dem jest uli ca
Anie le wi cza w re jo nie Espe ran to.
Kil ka be to no wych słu pów sprzed
kil ku de kad nada wa ło się już tyl -
ko do wy mia ny. Pra cow ni cy Za -
rzą du Dróg Miej skich nie wpa dli
na po mysł, by usta wić tu wy myśl -

ne me ta lo we słu py z fi ku śny mi
opra wa mi. Sta nę ły tu kla sycz ne
be to nia ki. Zwień cze nie skła da się
z tra dy cyj ne go me ta lo we go pa łą -
ka, na któ rym za in sta lo wa ne są
opra wy oświe tle nio we ty pu Stra -
da. I tu jest ko lej ny plus – Stra dy

pro du ko wa ne są w Go sty ni nie. To
nasz pro dukt i nasz pro jekt
sprzed rów no trzy dzie stu lat. Pol -
skie la tar nie usta wio ne są ta kże
wzdłuż Wol skiej, Oko po wej czy
na ron dzie Da szyń skie go.

(PB)

Migawka z okolicy

Latarnie z Gostynina na Muranowie
� Pozytywny przykład z Anielewicza? W miejscu zepsutych czy zniszczonych latarni
nie stanęły nowoczesne wynalazki. Ubytki zostały uzupełnione w taki sposób, by nie
było estetycznego chaosu.

Do kład niej – w klub fil mo wy.
Ka żdy wto rek lu te go po świę co ny
bę dzie fil mom do ku men tal nym,
a spo tka nia pro wa dzić bę dzie
Mag da Mak siu miuk.

17 lu te go do ku ment o jed nym
z naj mniej roz wi nię tych go spo -
dar czo państw – Bhu ta nie. „Kra -
ina szczę ścia” po ka zu je pro ces
upo wszech nia nia te le wi zji w gór -
skiej wio sce Laya.

Film „Ku ma re. Gu ru dla ka -
żde go” zo sta nie po ka za ny 24 lu -

te go. Ku maré to oświe co ny gu ru
ze Wscho du, któ ry gro ma dzi swo -
ją wspól no tę na Za cho dzie. Nie
jest jed nak praw dzi wym prze wod -
ni kiem du cho wym, lecz ar ty stą,
pro wa dzą cym za pla no wa ny eks -
pe ry ment spo łecz ny.

Se an se za czy na ją się o go dzi -
nie 19.00. Wstęp 7 zł.

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

(red)

Mamy kolejne kino
� Kawiarnia „Jaś & Małgosia” rozwija coraz mocniej
swoją ofertę kulturalną. W lutym będzie się regularnie
zamieniać w kino…

Bardzo dziwna blacha, chyba samoróbka, z treścią
„Ordona K. Juliusza”

Najdziwniejsze rowery powstają na Woli
� Widziałeś na ulicach Warszawy naprawdę nietypowy rower i zastanawiasz się, gdzie powstał? Bardzo
prawdopodobne, że składało go na Woli w garażu… dwóch Brazylijczyków.



- Mi ne ral ność to ter min czę sto
spo ty ka ny w opi sach win. 

- Mi ne ral ne bądź ka mien ne
niu an se to czę ste ce chy trun ku. 

- Czym wła ści wie jest?
- W rzeczywistości to ter min

umow ny. Nie jest to stric te okre -

ślo ny zwią zek che micz ny, ale po -
łą cze nie es trów, mi ne ra łów śla -
do wych, jo nów po zio mu kwa so -
wo ści i al ko ho lu. Ca łość tych
cech moż na okre ślić ja ko mi ne -
ral ność wła śnie. 

- Jak za tem ją wy kryć?

- War to roz po cząć swą przy -
go dę z mi ne ral no ścią od de gu -
sta cji win zna nych z mi ne ral -
ne go cha rak te ru. To z pew no -
ścią po mo że od kryć tą ce chę w
in nych trun kach. 

- Ja kie to wi na?
- Cho ciaż by fran cu skie Cha -

blis – ten ro dzaj Char don nay
moż na okre ślić ja ko kre do wy.
In ną mi ne ral ność od kry je my w
nie miec kich Rie slin gach - tu
mo że my ją za kla sy fi ko wać ja ko
ka mien na lub łup ko wa. Cie ka -
wą od mia ną mi ne ral no ści od -
naj dzie my w ga li cyj skich Al ba -
rin ho - moż na je okre ślić ja ko
sło ne.

- Czy moż na za tem po sta wić
te zę, że mi ne ral ność to róż ne
od mia ny ka mien nych niu an -
sów?

- Nie do koń ca. To nie tyl ko
skła do we sma ku: po cząw szy od
mo krych ka mie ni, przez mi ne -
ra ły ska ło twór cze, naf tę, jod, po
sło ność mor skiej wo dy. Mi ne -
ral ność to też - moż na by rzec -
od czu cie więk szej kon cen tra cji,
bo gat szej tek stu ry wi na.

- Czy mi ne ral ność wy stę pu je
je dy nie w bia łych wi nach?

- Mo że my ją od kryć cho ciaż -
by we wło skich San gio ve se, np.
Chian ti czy Bru nel lo bądź Ros -
so di Mon tal ci no. Tu mi ne ral -
ność moż na okre ślić ja ko gli -
nia stą bądź be to no wą. In nym
przy kła dem jest żwir ko we fran -
cu skie Bor de aux. Ale fak tem
jest, że mi ne ral ne nu ty są ła -
twiej sze do zdia gno zo wa nia w
bia łych trun kach. 

- Czy li w bia łych wi nach jest jej
wię cej?

- Nie ko niecz nie. Po pro stu w
czer wo nych mo że być np. za ma -
sko wa na ta ni na mi. Garb ni ki są

in ten syw ną ce chą wi na, któ ra
po tra fi przy kryć mi ne ral ność i
utrud nić jej wy kry cie. 

- Cze mu wła ści wie słu ży mi ne -
ral ność? Sko ro jest tak od mien na
w róż nych wi nach...

- Po ma ga w spre cy zo wa niu
te go, co nam w wi nie pa su je.
Nie wszyst kie nu ty da się jed no -
znacz nie okre ślić mia nem owo -
co wo ści, ziół, przy praw, nut ru -
sty kal nych czy aro ma tów od -
zwie rzę cych. Cza sem tą ce chą
jest wła śnie mi ne ral ność. Gdy
wy czu wa my kre dę (np. w cha -
blis), krze mień (cho ciaż by w
san cer re) lub sło na wy po smak,
jak w bia łych wi nach z Ga li cji.
Pod tym od czu ciem ka mien ne -
go chło du, kry sta licz nej czy sto -
ści kry je się mi ne ral ność.

- Czy u Pa na w skle pie od naj -
dzie my mi ne ral ne wi na?

- Jak naj bar dziej. Ser decz nie
za pra szam.

Rozmawiał bw

Czym jest mi ne ral ność w wi nie?
Roz mo wa z Mi cha łem Wy soc kim, któ ry pro wa dzi sklep 

WI NIAR NIA BE MO WO przy ul. Wro cław skiej 18.
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