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Organizujemy spotkania rodzinne,
jubileusze, komunie, urodziny, chrzciny,
przyjęcia weselne, oraz eventy firmowe,
kolacje biznesowe, konferencje, kolacje z
degustacją win oraz warsztaty kulinarne z

Szefem Kuchni, dostarczamy cateringi
(spotkania firmowe, lunche), dysponujemy
dużym, bezpłatnym parkingiem, posiadamy
TV (do projekcji zdjęć i filmów), mikrofon,
private room oraz salę konferencyjną dla
100 osób, ooffeerrttęę  ddoossttoossuujjeemmyy  ddoo  oocczzeekkiiwwaańń
ii  bbuuddżżeettuu  GGoośśccii..

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  !!

Warszawa ul. Młynarska 42
Vipol Plaza

tel. 516-704-640 
lub 516-704-560

kacprzakizabella@gmail.com

Pro gram po mo cy dłu żni kom
bę dzie pro wa dzo ny do 2019 ro ku.
Urzęd ni cy opra co wa li dwa spo so -
by uzy ska nia po ro zu mie nia mię -
dzy miesz kań ca mi a ma gi stra tem.
Pierw szy jest szyb ki i ko rzyst niej -
szy, zaś dru gi znacz nie bar dziej
re al ny dla więk szo ści. Wy glą da to
na stę pu ją co: lo ka tor mu si spła -
cić 30% za dłu że nia w cią gu trzech
mie się cy od pod pi sa nia ugo dy.
Wte dy po zo sta łe 70% zo sta nie
umo rzo ne. Je że li na to miast
miesz ka niec spła ci do 30 wrze -
śnia 2019 ro ku po ło wę swo je go
za dłu że nia, dru ga po ło wa zo sta -

nie mu da ro wa na. Oba wa rian ty
są jed nak bar dzo re stryk cyj ne
– dłu żni cy mu szą wno sić bie żą ce
opła ty ter mi no wo. W cią gu ro ku
mo gą mieć opóź nie nia je dy nie
dwa ra zy, o 21 dni.

Wnio sek o po moc w spła cie bę -
dą mo gły skła dać oso by, któ re by -
ły za dłu żo ne co naj mniej pół ro ku
na dzień 30 wrze śnia 2014 ro ku.
Do dat ko wym wa run kiem jest do -
bry stan utrzy ma nia lo ka lu. Je śli
ktoś zde wa sto wał miesz ka nie
– o po mo cy mo że za po mnieć. Jak
mó wi To masz Kret tek z Biu ra Po -
li ty ki Lo ka lo wej m.st. War sza wy,

po nad po ło wa miej skich „ko mu -
na łek” jest za dłu żo na. War sza wa
ma 83 ty sią ce lo ka li miesz kal -
nych, z któ rych 45 ty się cy ma
dług. W su mie peł na kwo ta za dłu -
że nia lo ka to rów wy no si pół mi -
liar da zło tych. Jak to wy glą da
na Wo li? Nie cie ka wie.

– Na Wo li 8792 miesz ka nia są
za dłu żo ne, w tym 5382 po wy żej
kwar ta łu – mó wi Ma riusz Gru za,
rzecz nik wol skie go ra tu sza.
– W na szych za so bach jest ok. 14,2
tys. lo ka li. Kwo ta za dłu że nia
to 127 mln zł, w tym 43,4 mln zł to
od set ki – wy li cza rzecz nik.

Opi nie na te mat uma rza nia dłu -
gów wśród miesz kań ców Wo li są

po dzie lo ne. – No tak, me nel bę -
dzie mógł so bie umo rzyć dług.
Prze sta nie na chwi lę chlać i za pie -

nią dze z opie ki spo łecz nej spła ci
co trze ba. A zwy kłe go czło wie ka,
któ ry uczci wie pła ci przez ca łe ży -
cie da lej bę dą są dem stra szyć, jak
się spóź ni z wpła tą o kil ka dni - de -
ner wu je się star sza pa ni spo tka na
w skle pie przy Chmiel nej. In ne
zda nie ma ją Ewa i Bog dan, mło de
ma łżeń stwo z Wol skiej. – Pra cu je -
my obo je, ale nie za ra bia my du żo.
Na pew no wie le osób na tym sko -
rzy sta. To nie po wta rzal na oka zja
do „wyj ścia na ze ro” i ży cie z czy -
stą kar to te ką – mó wią.

Tyl ko jak wie le osób sko rzy sta?
Prze my sław Bur kie wicz

Pomoc dla wolskich dłużników – wystarczy chcieć i spełnić warunki

Długi będą umorzone
� Radni Warszawy podjęli decyzję o możliwości pomocy lokatorom domów komunalnych, którzy zalegają z opłatami.
Część zadłużenia muszą jednak spłacić. Wtedy umorzona zostanie reszta. Na samej Woli kwota długów to 127 milionów złotych.
– 43 miliony to odsetki – dodają urzędnicy.

Dłużnicy
muszą wnosić opłaty
terminowo. Dodatkowym
warunkiem jest dobry
stan utrzymania lokalu.
Jeśli ktoś zdewastował
mieszkanie – o pomocy
może zapomnieć.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Już po przed ni se zon mo żna by ło
uznać za uda ny – siat kar ki MOS
Wo la zdo by ły dwa me da le w mi -
strzo stwach Pol ski, wi ce mi strzo stwo
Pol ski ju nio rek i brą zo wy me dal ka -
de tek. Chłop cy by li na pią tym miej -
scu w Pol sce. Te raz za po wia da się
jesz cze le piej: w za koń czo nych nie -
daw no mi strzo stwach Ma zow sza
MOS Wo la zdo był me da le we
wszyst kich sze ściu ka te go riach wie -
ko wych! Jest to wy czyn bez pre ce -
den su w pol skiej siat ków ce mło -
dzie żo wej.

– Za pew nie nie środ ków fi nan so -
wych na udział aż tak du żej licz by
dru żyn w roz gryw kach ogól no pol -
skich to nie ła twe za da nie – mó wi
pre zes UMKS MOS Wo la Krzysz -
tof Zim nic ki. Cie szy my się jed nak
z osią gnięć, bo świad czy to o do brze
zor ga ni zo wa nej pra cy szko le nio wej
i wy cho waw czej w klu bie, na wszyst -
kich po zio mach szko le nia.

– W na szym ośrod ku w ka żdym
ty go dniu dzie je się coś szcze gól ne go
– mó wi dy rek tor MOS Pa weł Wa si -
lew ski. – Dzię ki do brej po sta wie
mło dzie ży w ha li przy Ro ga liń skiej
od by wa ły się trzy tur nie je fi na ło we
mi strzostw Ma zow sza, po tem tur -
nie je ćwierć fi na ło we i pół fi na ło we
mi strzostw Pol ski. Czę sto na -
sza 100-let nia ha la spor to wa pę ka
w szwach od wiel kiej licz by ki bi ców,
któ rzy oglą da ją świet ne wi do wi ska
siat kar skie, na na praw dę wy so kim
po zio mie – ko men tu je dy rek tor.

Dru ży na ju nio rów już jest
wśród naj lep szych w Pol sce. War -

to więc przed sta wić ze spół, któ ry
wy wal czył awans do eli ty kra jo -
wej: Bar tosz Drew niak – ka pi tan,
Ma te usz Śle sic ki, Mi chał Wło -
stow ski, Ka mil Sza niaw ski, Jan
Sie miąt kow ski, Łu kasz Zi moń,
Ad rian Kac per kie wicz, Do mi nik
Grot, Do mi nik Ja glar ski, Mi chał
Opia tow ski, Ar tur Gro mel ski,
Ar tur Ku beł, Ce za ry Rudz ki,
Piotr Ka li now ski, Ma te usz Gaw -
kow ski, Da wid Łu ka sze wicz, Ja -
kub Chod kow ski. Tre ne rzy ze spo -
łu ju nio rów: Łu kasz Mo ty ka
i Krzysz tof Fel czak.

Ze spół ju nio rów ja ko pierw szy
z wol skie go klu bu wszedł do fi na -
łu mi strzostw Pol ski. Nie ba wem
czte ry młod sze ze spo ły ka de tek,
ka de tów, mło dzi czek i mło dzi ków
po wal czą o awans. Ka det ki ka de ci
(U -17) zro bi li pierw szy krok i są
już w pół fi na łach mi strzostw Pol -
ski, mło dzi cy i mło dzicz ki (U -15)
ta kże wy gra li tur nie je ćwierć fi na -
ło we. Sześć dru żyn jed ne go klu bu
w pół fi na łach mi strzostw Pol ski to
przy pa dek bez pre ce den su w pol -
skiej siat ków ce.

W ze spo łach MOS Wo la gra
wie le uta len to wa nych siat ka rek
i siat ka rzy. Wy cho wa ło się tu wie -
le sław pol skiej siat ków ki, cho cia -
żby mistrz świa ta Fa bian Drzy zga,
czy in ne sła wy jak śp Ar ka diusz
Go łaś, Zbi gniew Bart man, Jo lan -
ta Ko smol -Stu dzien na, Grze gorz
Ło macz, Da mian Woj ta szek
i wie lu in nych.

(red)

MOS Wola bierze wszystko
� W tym roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Wola
obchodzi swoje półwiecze. W ten jubileusz jego
zawodnicy weszli z przytupem: siatkarze zdobyli medale
na mistrzostwach Mazowsza we wszystkich kategoriach
wiekowych chłopców i dziewcząt.

Na Mi ro wie jest obec nie pół
uli cy przy ja znej pie szym (wy re -
mon to wa ny od ci nek Chłod nej)
i… ze ro ulic, któ ry mi bez piecz nie
mo gą jeź dzić ro we rzy ści (chy ba,
że za li czy my do osie dla Pro stą).
Po za tym mi row ska rze czy wi stość
jest smut na: chod ni ki mo żna po -
dzie lić na po ła ma ne i za sta wio ne
przez sa mo cho dy, zaś ro we rzy ści
– z bra ku ja kiej kol wiek in fra -
struk tu ry – za zwy czaj wo lą je chać
mię dzy pie szy mi, niż w to wa rzy -
stwie sa mo cho dów. To za dzi wia -
ją ce, zwa żyw szy że wła śnie na Mi -
ro wie mie ści się sie dzi ba Za rzą du
Trans por tu Miej skie go a za gęsz -
cze nie sta cji Ve tu ri lo jest tu nie -
mal tak du że, jak w Śród mie ściu.

Alek san der Bu czyń ski pro po -
nu je, by wy ko rzy stać 132 tys. zł
z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
na po pra wie nie wa run ków ru chu
pie szych i ro we rzy stów. Jak?
Na czte ry spo so by.

Po pierw sze: pro jekt za kła da
bu do wę azy li dla pie szych
na skrzy żo wa niach Chłod nej
z Wro nią oraz na Że la znej mię dzy

Łuc ką a Pe re ca. Na wy mie nio nych
przej ściach Chłod na i Że la zna są
wy jąt ko wo sze ro kie a je den azyl
za 5 tys. zł wy raź nie po pra wia bez -
pie czeń stwo pie szych, chcą cych
przejść przez jezd nię.

Po dru gie: prze nie sie nie par ko -
wa nia na nie wy re mon to wa nym
od cin ku Chłod nej z chod ni ków
na jezd nię.

– Chłod na ma bar dzo sze ro ką
jezd nię, jak na uli cę lo kal ną i nie
ma uza sad nie nia, by sa mo cho dy
par ko wa ły na chod ni ku – za uwa -
ża pro jek to daw ca. – Na zmo der -
ni zo wa nym od cin ku jezd nia zo -
sta ła już zwę żo na, co wi dać
przy skrzy żo wa niu z ul. Że la zną.

Po trze cie: wy ty cze nie pa sów
ro we ro wych na Grzy bow skiej
mię dzy al. Ja na Paw ła II a To wa -
ro wą. W alei po wsta je wła śnie
dro ga ro we ro wa, więc ta kie pa sy
po łą czy ły by Mi rów z jed nym
z głów nych szla ków ro we ro wych
pół noc -po łu dnie, bie gną cym
przez Śród mie ście. Pa sy ro we ro -
we by ły by jed no kie run ko we i mia -
ły sze ro kość 1 me tra.

Po czwar te: umo żli wić ro we rom
jaz dę w obu kie run kach na wy bra -
nych jezd niach jed no kie run ko -
wych. To roz wią za nie po wszech nie
sto so wa ne np. w Gdań sku, zde cy -
do wa nie po pra wia ją ce wa run ki jaz -
dy ro we rem i – wbrew opi nii wie lu
kie row ców – bar dzo bez piecz ne
(jest kon takt wzro ko wy z ja dą cym
z na prze ciw ka ro we rzy stą). Pro jek -
to daw ca wy ty po wał na stę pu ją ce
uli ce: Pla ty no wą, Chmiel ną
(od wjaz du na par king przy Mie -
dzia nej do Że la znej), Sien ną
(od Twar dej do Że la znej), Łuc ką
(od Że la znej do Wro niej), Wa li ców
(od Grzy bow skiej do Kroch mal -
nej), Kroch mal ną (od al. Ja na Paw -
ła II do Wa li ców) i Przy oko po wą
(od Grzy bow skiej do Hru bie szow -
skiej). Po za mon to wa niu pod za ka -
za mi wjaz du ta bli czek „nie do ty czy
ro we rów” mo żna by ło by wy god nie
do je chać jed no śla dem np. do Mu -
zeum Po wsta nia War szaw skie go.

Gło so wa nie nad przy szło rocz -
nym bu dże tem par ty cy pa cyj nym
od bę dzie się w czerw cu.

Do mi nik Ga dom ski

Projekt dla Mirowa

Bonusy dla pieszych i rowerzystów
� Azyle dla pieszych na rogu Chłodnej i Żelaznej, Przyokopowa i Łucka dwukierunkowe
dla rowerów? Przedstawiamy kolejny projekt do budżetu partycypacyjnego.
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Azyl dla pieszych to najtańsze rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo
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Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Ks. Janusza 23, 
tel 22 392 75 38, 668 138 921
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Sęk bo wiem w tym, że do obu
tych przejść z głów nych ale jek
par ko wych jest sto sun ko wo da le -
ko. Gdy by wy ty czyć przej ście mię -
dzy ni mi, par ki zy ska ły by wy god -
ne po łą cze nie. Zresz tą nie ty le
par ki, co ko rzy sta ją cy z nich. Ty le
tyl ko, że przej ście na wy so ko ści
uli cy nie wcho dzi w ra chu bę
– Gór czew ska w tym miej scu jest
wy jąt ko wo sze ro ka i żad na in sty -
tu cja dro go wa nie zgo dzi się
na je go po wsta nie. Co za tem mo -
żna zro bić? Kład kę.

Miesz kań cy zgło si li ta ki po mysł
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go. Ich
zda niem na po wietrz na kon struk -
cja bę dzie słu żyć pie szym, ro we -
rzy stom czy rol ka rzom oraz „na -
tu ral nie przed łu ży i zwięk szy
część re kre acyj ną, z któ rej ko rzy -
sta ją miesz kań cy Wo li”.

Kład ka nad ru chli wą uli cą nie
jest ni czym dziw nym ani no wym
– mo żna ta kie zna leźć nad Tra są
To ruń ską, na Ostro bram skiej czy
w Alei Nie pod le gło ści. Ty le, że
tam po ja wi ły się nie mal z bu do wą
dro gi al bo wkrót ce po niej i by ły
pla no wa ne przy prze bu do wie (jak
w wy pad ku Tra sy To ruń skiej
na Bród nie) – tu trze ba roz po -
cząć pro ces od pro jek to wa nia,

a to po cią gnie za so bą do dat ko we
kosz ty.

Ja kie? Pro jek to daw cy ca łość
sza cu ją na po zio mie 1,5–6 mln
zło tych. Wstęp ny kosz to rys to 3,5
mln – ma ło praw do po dob ne, by
po mysł zo stał zre ali zo wa ny w ra -
mach „oby wa tel skich” pro po zy cji.
Dla cze go? Po wo dem mo że być
naj prost szy fakt, że ca ła dziel ni ca
ma do dys po zy cji nie co po nad 4,5
mln. In ter nau ci ta kże ma ją wąt -
pli wo ści co do za sad no ści pro jek -

tu. – Bu do wa kład ki dla pie szych
w od le gło ści oko ło 125 me trów
od ist nie ją ce go przej ścia dla pie -
szych jest ab sur dal na i nie go spo -
dar na – twier dzi je den z nich.
– Kład ki i przej ścia pod ziem ne to
kon struk cje, któ re są ogrom nym
utrud nie niem dla osób z wóz ka -

mi, osób nie peł no spraw nych,
star szych czy ro we rzy stów. Mo im
zda niem po win no się dą żyć do ich
li kwi da cji i za stę po wać je przej -
ścia mi oraz prze jaz da mi na ziem -
ny mi. Trud no mi zro zu mieć ko mu
i cze mu ma słu żyć bu do wa no -
wych – pi sze in ny.

No i jesz cze je den ar gu ment
„prze ciw”: pro jek ty zgła sza ne
w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go mu szą zo stać zre ali zo wa ne
w cią gu ro ku. Ma ło praw do po -
dob ne, by w tym przy pad ku uda ło
się zmie ścić w tych ra mach cza so -
wych…

I o ile po łą cze nie przej ściem
par ków So wiń skie go i Szy mań -
skie go ma sens, to bu do wa kosz -
tow nej i ma ło przy dat nej kon -
struk cji nad Gór czew ską na szym
zda niem go nie ma. Dla cze go?
Po pierw sze – ze wzglę du
na kosz ty. Po dru gie – czy rze czy -
wi ście ro we rzy stom tak nie zbęd na
jest kład ka, sko ro sto sun ko wo
nie da le ko ma ją dwa przej ścia
przez uli cę?

Ten po mysł mo żna odło żyć
na przy szłość, czy li cza sy, gdy wła -
dze mia sta nie bę dą wie dzia ły co
zro bić z nad mia rem pie nię dzy.

(wt)

Kładką nad Górczewską – jest sens czy nie?
� Jak z parku Moczydło dostać się do parku Szymańskiego? Wyjścia są dwa:
przejściem dla pieszych przy Elekcyjnej albo tym przy Alei Prymasa Tysiąclecia. Ale
może jest jeszcze jedno rozwiązanie?

Obok skrzy żo wa nia Ka rol ko wej
i Jak to row skiej ro śnie so bie dąb.
Wę gier ski. Ma on po nad 200 lat,
więc był na Wo li już w cza sach,
gdy Na po le on Bo na par te prze by -
wał w War sza wie, pla nu jąc wy pra -
wę na Mo skwę. Sza cow ne drze wo
zo sta ło uzna ne za po mnik przy ro -
dy i ja ko ta kie jest nie do ru sze nia
na wet przez de we lo pe ra, któ ry
ku pił rze czo ną dział kę z za mia -
rem zbu do wa nia do mu miesz kal -
ne go (nie na zy waj my blo ku
z miesz ka nia mi o po wierzch ni
od 29 m2 apar ta men tow cem).

Trze ba przy znać, że fir ma Sy re -
na Apart ments wy brnę ła z kło po -

tu bar dzo spryt nie: blok bę dzie
miał pa tio o śred ni cy 30 me trów,
a po mnik przy ro dy wy lą du je do -
kład nie po środ ku. A po za tym:
czte ry pię tra, 81 miesz kań (od 29
do 92 m2) i – co naj wa żniej sze dla
oko licz nych miesz kań ców – par ter
prze zna czo ny na lo ka le usłu go we.

W in ter ne cie trwa dys ku sja
na te mat in we sty cji. Wie le osób
uwa ża, że drze wo uschnie za pięć
lat, bo wy ty czo na przez urzęd ni -
ków stre fa ochron na jest za ma ła.
Spraw dzi my w 2020 ro ku. No wy
blok ma zo stać ukoń czo ny już
w grud niu te go ro ku.

DG

Dąb zasadzony,
czas zbudować dom
� Boom mieszkaniowy przy stacji metra Rondo
Daszyńskiego trwa. Przy Karolkowej rozpoczyna się
budowa nowego bloku. Bardzo nietypowego.

źródło: m
ateriały inw

estora

Budowa
kładki dla pieszych
w odległości około 125
metrów od istniejącego
przejścia dla pieszych jest
absurdalna
i niegospodarna
– twierdzi jeden
z mieszkańców.



28.03 o godz. 11.00 dzie ci wraz
z ro dzi ca mi bę dą mia ły oka zję
wziąć udział w łą czą cym po ko le -

nia, fa mi lij nym spo tka niu ze sztu -
ką pod ha słem „De co upa ge wiel -
ka noc ne”. Licz ba miejsc ogra ni -

czo na, dla te go ko niecz ne są za pi -
sy.

Za raz po świę tach, 8 kwiet nia
na Dział dow skiej zo sta nie ta kże
za pre zen to wa ny te atrzyk „Prot
i Fi lip”. To spek takl w wy ko na niu
Te atru Od skocz nia, za in spi ro wa -
ny wier szem Ja na Brze chwy.

To za baw na opo wieść o dwóch
przy ja cio łach – Pro cie i Fi li pie
– któ rzy zna ni są z te go, że ro bią
so bie nie sa mo wi te psi ku sy, ale też
nie mo gli by bez sie bie żyć. Spek -
takl po przez dow cip ne dia lo gi oraz
za ska ku ją ce i peł ne hu mo ru sy tu -
acje po ka zu je, jak wa żna jest przy -
jaźń. W ro le Pro ta i Fi li pa wcie la ją
się: Se ba stian Sko czeń (ak tor Te -
atru Dra ma tycz ne go) i To masz
Kor czyk (z Te atru Kwa drat).

Dla dzie ci wstęp wol ny, ro dzi ce
pła cą za bi let 7,50 zł.

Start o godz. 17.30.
(red)

Tak przy naj mniej ko ja rzy się to
na szym czy tel ni kom. Przy Pro stej,
wzdłuż ogro dze nia men ni cy,
na środ ku chod ni ka wy ra sta hy -
drant. – Wy glą da jak pe ry skop okrę -
tu pod wod ne go – ko men tu ją. – Ani
to ład ne, ani bez piecz ne. A wy star -
czy prze su nąć go o metr bli żej pło tu,
by nie prze szka dzał pie szym…

Zna cie in ne miej sca, w któ rych
wy ra sta ją po dob ne prze szko dy?

(red)

Czerwona łódź podwodna?
� Beatlesi śpiewali, że wszyscy mieszkamy na żółtej łodzi podwodnej. A Wola ma
swoją – czerwoną!

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. 502-280-7204

Działdowska zaprasza dzieci
� Na spotkanie wielkanocne oraz teatrzyk dla najmłodszych.

Bia ło łęc ki przy by tek pod le ga
pod tam tej szy ośro dek kul tu ry. To
miej sce, gdzie pro wa dzo ne są
warsz ta ty kra wiec kie, ku li nar ne,
ale też od by wa ją się wer ni sa że czy
spo tka nia w wa żnych spra wach
lo kal nych. „3 po ko je” ist nie ją
od wrze śnia, ale już zdo by ły so bie
uzna nie w oczach miesz kań ców.

Na po dob nej za sa dzie miał by
dzia łać Dom Są siedz kiej Wy mia ny
na Wo li. Pro po zy cja za kła da utwo -
rze nie lo ka lu z wy dzie lo ny mi trze ma
stre fa mi: warsz ta to wą, gdzie od by -
wa ły by się za ję cia ję zy ko we, twór cze
bądź usłu go we; ka wiar nią – miej sca
re lak su i od po czyn ku, z nie wiel ką
bi blio tecz ką oraz pra cow nią – gdzie
mo żna by ło by w spo ko ju po pra co -
wać przy biur ku czy na kom pu te rze.
Wszyst ko – po za ka wiar nią – bez -
płat nie, ogól no do stęp nie i przez ca ły
ty dzień w go dzi nach do god nych dla
miesz kań ców.

Gdzie miał by po wstać ta ki Dom
Są siedz kiej Wy mia ny? To po zo sta je
kwe stią otwar tą, choć po my sło daw -
cy – bo pro jekt zo stał zło żo ny w ra -
mach bu dże tu oby wa tel skie go
– okre śli li już mi ni mal ne wy mo gi
dla lo ka li za cji: obiekt po wi nien
znaj do wać się w oko li cach Mi ro wa
– naj le piej, by znaj do wał się w za so -
bach ko mu nal nych, po sia dał za ple -
cze sa ni tar ne i ku chen ne oraz ła twą
do stęp ność. – W dziel ni cy Wo la
bra ku je miejsc ak tyw no ści miesz -
kań ców, nie wie le jest klu bo ka wiar -
ni – pi szą w swo im wnio sku po my -
sło daw cy. – Wy ró żni kiem Do mu
Są siedz kiej Wy mia ny ma być je go

do stęp ność dla osób o ró żnym sta -
tu sie ma te rial nym, ka me ral ny, do -
mo wy cha rak ter, a ta kże mo żli wość
współ two rze nia pro gra mu DSW
przez miesz kań ców. Naj więk szą
war to ścią, ja ką nie sie ze so bą ten
pro jekt jest zbu do wa nie ega li tar nej
prze strze ni, któ ra zmniej sza alie na -
cję spo łecz ną i za chę ca do spon ta -
nicz nej ak tyw no ści.

Ile to ma kosz to wać? Ma po czą -
tek nie ca łe 119 ty się cy zło tych, na co
skła da się za kup me bli i wy po sa że -
nia, ada pta cja lo ka lu i dzia ła nia
mar ke tin go we, póź niej oko ło 100 ty -
się cy rocz nie na utrzy ma nie miej sca,
ewen tu al ne na pra wy, za trud nie nie
opie ku na DSW i in ne kosz ty sta łe.

Czy to się spraw dzi? Wszyst ko za -
le ży od miesz kań ców. Na wschod niej
Bia ło łę ce od po wied nik DSW nie ma
w za sa dzie al ter na ty wy – naj bli ższy
dom kul tu ry znaj du je się w są sied -
niej dziel ni cy – na Bród nie. Wo la ma
o ty le le piej, że na jej te re nie dzia ła ją
dwa do my kul tu ry (na Dział dow skiej
i Obo zo wej), atrak cje za pew nia ją ta -
kże am fi te atr, bi blio te ki i wie le lo -
kal nych klu bów. Wbrew te mu, co pi -
szą au to rzy pro jek tu – są też pry wat -
ne klu bo ka wiar nie, dla któ rych część
ka wiar nia na Do mu Są siedz kiej Wy -
mia ny mo gła by stać się nie uczci wą
kon ku ren cją.

Te raz trwa wstęp na se lek cja
pro jek tów. Na te, któ re przez nią
prze ją, bę dzie mo żna gło so wać
w czerw cu, a osta tecz na li sta zwy -
cię skich pro jek tów zo sta nie ogło -
szo na naj póź niej 10 lip ca.

(wt)

Dom Sąsiedzkiej Wymiany
� Białołęka ma swoje „3 pokoje z kuchnią” – miejsce
sąsiedzkich spotkań, warsztatów i rozrywki. Mieszkańcy Woli
nie chcą być gorsi – wnioskują o Dom Sąsiedzkiej Wymiany.



Miesz kań com in nych osie dli,
któ rzy po dłu ższej prze rwie od wie -
dza ją Odo la ny, cię żko jest uwie -
rzyć, że to wciąż ta sa ma ul. Ja -
na Ka zi mie rza. Licz ba no wych
blo ków już te raz jest przy tła cza ją -
ca a w bu do wie mię dzy Stu dzien -
ną a Or do na jest obec nie dwa na -
ście (!) ró żnej wiel ko ści in we sty cji
miesz ka nio wych. Po ja wia ją się ta -
kże pierw sze biu row ce, a to ozna -
cza, że już w przy szłym ro ku po -
trze ba uru cho mie nia na Odo la -
nach ko mu ni ka cji miej skiej bę dzie
pa lą ca. O ile już nie jest.

– Na przy stan ku przy For cie
Wo la w go dzi nach szczy tu nie da
się wsiąść do 105 – mó wił na spo -

tka niu z przed sta wi cie la mi Za rzą -
du Trans por tu Miej skie go je den
z miesz kań ców, ape lu jąc o do dat -
ko we au to bu sy na Wol skiej.
Sprawdź my, jak wy glą da do jazd
miesz kań ców no wych osie dli
do głów nych sku pisk miejsc pra cy
w War sza wie.

Pa ra dok sal nie „da le kie Odo la -
ny” ma ją le piej, niż bli skie. Po -
prze my sło we te re ny mię dzy Wol -
ską a bocz ni ca mi ko le jo wy mi są
w tym miej scu wę ższe, więc spa cer
na przy sta nek jest krót szy. Jest
stąd ta kże znacz nie bli żej do tram -
wa jów, któ re są lep szym wy bo rem
od 105, je śli chce my do stać się
do pra cy przy ron dzie Da szyń skie -

go lub chce my się tam prze siąść.
Jaz da tram wa jem jest dłu ższa
o za le d wie 3 mi nu ty, ale zde cy do -
wa nie bar dziej kom for to wa, niż
au to bu sem za peł nio nym do gra nic
mo żli wo ści miesz kań ca mi Je lo nek.
W dro dze do cen trum zde cy do wa -
nie naj lep szym po łą cze niem jest
tram waj z prze siad ką do me tra
na sta cji Ra tusz Ar se nał.

A jak do stać się na Słu że wiec,
na któ rym pra cu ją ty sią ce miesz -
kań ców Wo li? Odo la ny le żą bli sko
Dwor ca Za chod nie go, z któ re go
od je żdża ją SKM -ki i po cią gi Ko lei
Ma zo wiec kich. Tyl ko że Odo la ny
nie ma ją z dwor cem żad ne go po łą -
cze nia! Teo re tycz nie naj szyb ciej

(28 mi nut przy bra ku kor ków) jest
więc przez Wło chy au to bu sa mi 716
i 189. Roz wa ża ny bu spas na Tra sie
Pry ma sa Ty siąc le cia i li nia au to bu -
so wa z oko lic For tu Wo la (154
skrę ca w Re du to wą) na Dwo rzec
Za chod ni da ły by Odo la nom lep szą
al ter na ty wę od prze peł nio ne go
i sto ją ce go w kor ku 189.

W jesz cze gor szej sy tu acji są
bli skie Odo la ny. Z przy stan ku
na żą da nie przy Or do na do ron da
Da szyń skie go je dzie się tyl ko 8
mi nut, ale spo rą sztu ką jest
wsiąść tam w go dzi nach szczy tu
do 105 lub 155. Po pu lar na „sto -
piąt ka” jest tam nie zbęd na ta kże
w do jeź dzie do ści słe go cen trum
War sza wy – mo żna nią do je chać
na Kró lew ską.

Co się zmie ni?
We wrze śniu ubie głe go ro ku pi -

sa łem o pla nach przy wró ce nia
do 2018 ro ku li nii tram wa jo wej
na Ka sprza ka. W naj cie kaw szym
i naj po wa żniej roz wa ża nym wa -
rian cie po wstał by tu nel dla tram -
wa jów pod skrzy żo wa niem z Re -
du to wą a któ raś li nia (naj roz sąd -
niej: 11) mo gła by je chać pro sto
cią giem Wol ska -Ka sprza ka. To
jed nak pieśń przy szło ści. Wcze -
śniej Odo la ny do sta ną li nię au to -
bu so wą.

– Wstęp nie pla nu je my uru cho -
mie nie li nii ob słu gu ją cej jed no kie -
run ko wo tra sę Ron do Da szyń skie -
go – Ka sprza ka – Or do na – Ja -
na Ka zi mie rza – Stu dzien na – Wol -
ska – Ka sprza ka – Ron do Da szyń -
skie go – mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka Za rzą du Trans por tu
Miej skie go. – Ist nie ją cy układ dro -

go wy unie mo żli wia skręt ze Stu -
dzien nej w le wo w Po łczyń ską.

Lo ka li za cja przy stan ków na Ja -
na Ka zi mie rza nie jest jesz cze
zna na, ale wia do mo, że w jed nym
kie run ku po wsta ną trzy lub czte -
ry. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, ZTM uru cho mi no wą
li nię w 2016 ro ku.

Do mi nik Ga dom ski

Autobusy wjadą na Odolany w przyszłym roku
� Jeden z najdynamiczniej rozbudowujących się rejonów Warszawy wreszcie doczeka się komunikacji miejskiej. W 2016 r. ulicą Jana Kazimierza
pojadą pierwsze autobusy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Z przystanku
na żądanie przy Ordona
do ronda Daszyńskiego
jedzie się tylko 8 minut,
ale sporą sztuką jest
wsiąść tam w godzinach
szczytu do 105 lub 155.
Popularna „stopiątka” jest
tam niezbędna także
w dojeździe do ścisłego
centrum Warszawy
– można nią dojechać
na Królewską.



Obec nie przej ścia przez Elek -
cyj ną są dwa: jed no na ty łach am -
fi te atru, ma ło uży wa ne i dru gie
na skrzy żo wa niu przy Wol skiej.
Żad ne z nich nie łą czy jed nak na -
tu ral nych osi par ko wych, choć
wła śnie ta kie roz wią za nie by ło by
naj lep sze. Nie prze szka dza to jed -
nak miesz kań com, któ rzy prze -
cho dzą z jed nej stro ny Elek cyj nej
na dru gą „nie le gal nie” – prze bie -
ga jąc przez uli cę naj krót szą dro -
gą. A roz wią za nie jest pro ste: li -
kwi da cja jed ne go z ist nie ją cych

przejść i wy ty cze nie no we go
na wy so ko ści am fi te atru, gdzie
więk szość pie szych prze cho dzi
przez jezd nię.

Kon cep cja le ży już w wol skim
ra tu szu – zgło si li ją sa mi miesz -
kań cy, dro bia zgo wo wy li cza jąc, ile
kosz to wa ła by re ali za cja – pro jekt
no wej or ga ni za cji ru chu to 3000
zło tych, za kup zna ków: dru gie ty -
le. Naj wię cej po chło nie sa mo wy -
ty cze nie przej ścia z azy lem po -
środ ku, bo aż 13 ty się cy. W su mie
jed nak nie jest to du ży koszt, chy -

ba że zaj dzie ko niecz ność zli kwi -
do wa nia po bli skie go przej ścia
– bo znaj du je się w od le gło ści
mniej szej niż 100 me trów
– i utwo rze nie tam w za mian
miejsc par kin go wych. Wów czas
wy ce na wzro śnie o po nad 50 ty -
się cy zło tych.

Bio rąc jed nak pod uwa gę, że
ta ki skrót bę dzie uspraw nie niem
dla ma tek z dzieć mi, nie peł no -
spraw nych i se nio rów – mo że
war to?

(wt)

GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

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
·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
·Okna naprawy regulacje 787-793-700

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836
·PIECE gazowe używane sprzedaż, montaż
691-686-772

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

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię elektromonterów i pomocników
721-473-080

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

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

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Poszukujemy 
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać
na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl lub 519-610-438

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. Sło wem
– po ru sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia -
dów. Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
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. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
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. To internauci z Twojej okolicy! 

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?

Ulotka sprawdza się z gazetą
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 - skuteczne a kosztują grosze!
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

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie
znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz na Woli firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Krótszą drogą z parku do parku
� Dwa sąsiadujące ze sobą parki – Sowińskiego i Szymańskiego – są przedzielone
ulicą Elekcyjną. Mieszkańcy postulują, aby przejście dla pieszych znajdowało się
na wysokości furtki przy amfiteatrze?



Bliź nia cza ka mie ni ca no szą ca
dwa ad re sy – Płoc ka 2C i Płoc -
ka 2B – po wsta ła w la tach trzy -
dzie stych ubie głe go stu le cia. Wi -
dać, że był to wów czas bar dzo no -
wo cze sny bu dy nek. Ele wa cja pła -
ska, bez gip so wych ozdób. Na ro -
gu Ka sprza ka wi si ema lio wa na ta -
bli ca z na zwą uli cy, któ rą za wie -
szo no tu w la tach pięć dzie sią tych.
Pro ste ba lu stra dy bal ko no we. Es -
te tycz na, wy ło żo na gla zu rą sień,
za nią wid na klat ka scho do wa.
Okna co praw da są od po dwór ka,
ale to stro na wschod nia, a wcze -
śniej nie by ło tu za bu do wy. Scho dy

ka mien ne, ba lu stra da no wo cze -
sna, mo der ni stycz na – bez fi ku -
śnych tra lek i ozdób. W su mie ta ki
bu dy nek pa su je nie tyl ko do Wo li,
ale mógł by sta nąć ta kże na Ocho -
cie, Gro cho wie czy na wet Po wi ślu.

Dra ma tycz ny list o sta nie bu dyn -
ku na pi sał do re dak cji pan Mi ro -
sław. Miesz ka w nim od 1956 ro ku.
Uwa ża, że czym prę dzej na le ży za -
jąć się re no wa cją, po nie waż jest to
per ła ar chi tek tu ry wśród wol skich
ka mie nic – któ rych w oko li cy i tak
nie by ło wie le, a drew nia na za bu -
do wa po szła z dy mem pod czas po -
wsta nia. Ja ka jest ka mie ni ca

na Płoc kiej? – Brud na, ob skur na,
bez ga zu, bez cen tral ne go ogrze -
wa nia, bez cie płej wo dy, ale za to
ze śmier dzą cy mi klat ka mi, ścia na -
mi, któ re ma la rza wi dzia ły 32 la ta
te mu i la sem stem pli w piw ni cy.
Do peł ni szczę ścia na le ży jesz cze
do dać bie ga ją ce po klat ce szczu ry
i za spa wa ne drzwi wy cho dzą ce
na dru gą stro nę (po dwór ko – red.).
Dla cze go i przez ko go za spa wa ne
– nie wia do mo. Na wet in spek tor
nad zo ru w ad mi ni stra cji nic na ten
te mat nie wie – pi sze.

Wcho dzę do bu dyn ku. Czuć
smród stę chli zny i ury ny. Drzwi

z sie ni na klat kę scho do wą otwie -
ra ją się jak w sa lo onie z we ster nu,
ale skrzy pią jak w sta rym za mczy -
sku. Na scho dy pa da świa tło
z okien, bo świa tła na ko ry ta rzu
nie ma. Wła ści wie jed nak jest
– ćmi się ja kaś jed na lam pi na, ale
wid no tu nie jest. Klat ka scho do -
wa odra pa na i upstrzo na wul gar -
ny mi na pi sa mi. Wcho dzę
na pierw sze pię tro. Z ciem ne go
„przed po ko ju” drzwi pro wa dzą
do kil ku lo ka li. Nie jest tu przy -
jem nie, a pod sto pa mi sły chać
trzesz cze nie po sadz ki. Rze czy wi -
ście, bu dy nek po trze bu je pil nie

re mon tu. – 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 – po wie dzia ła mi o re mon tach
ka mie nic ów cze sna rzecz nicz ka
dziel ni cy Mo ni ka Beuth -Lu tyk.

Cze ka my za tem na urzęd ni czą
ini cja ty wę, bo dom przy Płoc kiej
za słu gu je na ka pi tal ny re mont.
Lub zgi nie.

Prze my sław Bur kie wicz

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

Dramatyczny apel naszego Czytelnika

Kamienica przy Płockiej: kiedyś szczyt nowoczesności
� Kamienica przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Kasprzaka na Woli pamięta czasy wielkiego kryzysu lat trzydziestych i sama taki kryzys przechodzi.
Solidny i nowoczesny budynek od lat nie przechodził remontu. Na klatkach schodowych śmierdzi a ściany całe odrapane. Piwnice są podparte
stemplami. – Ta kamienica jest zapomniana przez urzędników, Boga i wszystkich świętych – wzdycha nasz czytelnik, pan Mirosław, który mieszka
na Płockiej prawie 60 lat.

Klat ka scho do wa odra pa na i upstrzo na wul gar ny mi na pi sa mi
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– Świę ta tuż -tuż. Pach ną ce
po tra wy, ro dzin ne spo tka nia…

– I wy bor ne wi na. Do brze do -
bra ne mo gą być wspa nia łym do -
peł nie niem wiel ka noc ne go sto łu.

– Łą cze nie wi na z tra dy cyj ny -
mi świą tecz ny mi po tra wa mi nie
na le ży do naj ła twiej szych.

– Fak tycz nie, mo że onie śmie -
lać po cząt ku ją cych en tu zja stów
te go trun ku.

– Czy mógł by Pan za tem
udzie lić kil ku wska zó wek?

– Ależ oczy wi ście. Pa mię taj -
my, że w przy pad ku spo tkań
z ro dzi ną, gdy nie wszy scy bie -
siad ni cy lu bu ją się w wi nach, na -
le ży wziąć pod uwa gę nie tyl ko
wiel ka noc ne da nia, ale rów nież
pre fe ren cje go ści.

– Co w sy tu acji, gdy te dwie
kwe stie wza jem nie się wy klu cza -

ją?
– Spró buj my zna leźć zło ty śro -

dek.
– Lep sze bia łe? A mo że czer -

wo ne?
– Z re gu ły po da je my oba ro -

dza je. Wszak w pra wie ka żdej
ro dzi nie znaj dą się ama to rzy za -
rów no bie li, jak i czer wie ni.

– Co za tem wy brać?
– Jak po wszech nie wia do mo,

świę ta wiel ka noc ne to przede
wszyst kim gę ste so sy i mię si wa.
Ja ko bia łe do brze spraw dzi się
tu char don nay, zwłasz cza to le -
ża ko wa ne.

– Dla cze go?
– Nie stłu mi go tak po pu lar ny

pie czo ny schab z wę dzo ną śliw ką
czy mo re lą, bądź wę dzo na szyn -
ka czy pie czo na ro la da.

– A z czer wo nych?
– War to za opa trzyć się w wi na

z ty po wo bor do skich szcze pów
– mer lo ta z nu tą aro ma tycz nej
śliw ki bądź ca ber ne ta z ak cen ta -
mi ciem nej owo co wo ści w no sie.

– Co po dać do de se rów?
Wszak Wiel ka noc to bo gac two
bab, ma zur ków, ser ni ków.

– Ma my wie le mo żli wo ści.
Zwo len ni kom ty po wo słod kich
trun ków pro po nu ję np. wi na
z od mia ny mo sca tel. W ich aro -
ma cie mo żna od na leźć in ten syw -
ne ak cen ty mio du, bia łych kwia -
tów i owo ców cy tru so wych. Cza -
sem za ska ku ją po tę żną daw ką
orze chów i kru che go cia sta.
W sma ku bo ga te, acz ła god ne,
z owo co wo -mio do wy mi niu an sa -
mi.

– Brzmi sma ko wi cie. A je śli
wo li my nie co bar dziej wy traw ne
nu ty?

– Gewürztra mi ner bę dzie za -
wsze do brym wy bo rem.

– Dla cze go?
– Gewürztra mi ner to wy kwint -

ne, wy traw ne bia łe wi no o in try -
gu ją cym aro ma cie: słod kie nu ty
li czi, me lo na i kwia tu po ma rań -
czy, przy pra wio ne odro bi ną mio -
do wo -ró ża nej kon fi tu ry i kum -
kwa tu. W sma ku za zwy czaj
oprócz wspa nia łych owo ców tro -
pi kal nych ską pa nych w olej ku
ró ża nym od naj dzie my rów nież
nie co pie przu i rów no wa żą cą
sło dycz mi ne ral ność.

– Po ezja dla zmy słów?
– W rze czy sa mej. In nym wy -

śmie ni tym ro dza jem win są tzw.
„Bia łe Ama ro ne”. Jed nak jesz -

cze rzad ko spo ty ka się je w Pol -
sce.

– Cóż to ta kie go?
– Gro na bia łych od mian wi no -

gron pod su sza ne są przez 40 dni,
by zmniej szyć za war tość wo dy
i wy do być z nich na tu ral ną sło -
dycz. Na stęp nie wy ci ska ne i ma -
ce ro wa ne w ni skiej tem pe ra tu -
rze. Me to da ta sto so wa na jest
przy pro duk cji Ama ro ne, dla te -
go też wi no to na zy wa ne jest
czę sto „Bia łym Ama ro ne”.
Wprost mi stycz ny aro mat doj -
rza łych owo ców z prze wa gą gru -
szek i mo re li, prze ła ma ny nu ta -
mi her bat ni ków i kru che go cia -
sta, z sub tel ny mi niu an sa mi
kwia tów i mio du.

WI NA NA WIEL KA NOC

Niezależnie od rodzaju wybranego wina pamiętajmy
o zachowaniu odpowiedniej temperatury trunku podczas

serwowania, która uwydatni wszystkie jego atuty

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 18 
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