
Odolany to obecnie jeden z naj-
większych placów budowy w Polsce,
ale wciąż jest tam mnóstwo miejsca
na nowe inwestycje. W jaki sposób
powinno się zagospodarować zanie-
dbane tereny kolejowe i poprzemy-
słowe? Wizja władz Warszawy jest
prosta: zabudować jak najgęściej,
tak by nowe mieszkania i miejsca
pracy powstawały w sąsiedztwie
centrum i zgodnie z planem, a nie
na pozbawionych infrastruktury pe-
ryferiach, takich jak Białołęka. Za-
rząd dzielnicy Wola przypomina, że
poza miejscem na mieszkania
i usługi potrzebne są też tereny zie-
lone, szkoły i przedszkola.

Obowiązujące studium uwarun-
kowań przestrzennych zakłada, że
w przyszłości Odolany zostaną prze-
cięte na dwie części przez biegnącą
równolegle do ul. Powstańców Ślą-
skich trasę S7, a więc czwartą (!) za-

chodnią obwodnicę w Warszawie.
Projekt planu miejscowego precyzu-
je, że zachodnia część Odolan, do-
chodząca do ul. Dźwigowej, ma za-
chować charakter przemysłowy.
Część wschodnia, między trasą S7
a ul. Ordona, jest już zabudowywa-
na blokami. Jeśli plan zostanie przy-
jęty w obecnym kształcie, zabudowa
mieszkaniowa i usługowa będzie
mogła powstać na całym obszarze,
aż do torów kolejowych. Główną
ulicą osiedla pozostanie Jana Kazi-
mierza, a im bliżej torów, tym zabu-
dowa będzie rzadsza i niższa. Co
ciekawe, najbardziej reprezentacyj-
ne elewacje ma mieć zabudowa
od strony Wolskiej, która na tym od-
cinku jest właściwie trasą szybkiego
ruchu. Nowa zabudowa nie obejmie
oczywiście XIX-wiecznego fortu, za-
bytkowej zabudowy ul. Armatniej
i innych reliktów kolejowej przeszło-

ści Odolan. Obok wiaduktu trasy S7
nad linią kolejową przewidziano
miejsce na tereny wystawiennicze,
zaś w pobliżu ul. Mszczonowskiej
– rezerwę terenu pod stację SKM
(PKP PLK nie planuje jej budowy),
pętlę autobusową i garaż.

Zapisy planu miejscowego nie
oznaczają oczywiście, że samorząd,
instytucje państwowe i deweloperzy
zbudują wszystko, co w nich prze-
widziano. Jest to po prostu zabez-
pieczenie rezerw terenu pod inwe-
stycje, które powstaną w przyszło-
ści. Planiści szacują, że na budowę
wszystkich publicznych obiektów
i dróg, wliczając odcinek trasy S7,
potrzeba ok. 700 mln zł. Droga
do uchwalenia planu jest jednak
daleka a mieszkańcy i samorzą-
dowcy zgłaszają wiele uwag.

naWoli
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Pomysł na Odolany:
bloki, więcej bloków
� Władze miasta prezentują projekt planu miejscowego dla Odolan, samorząd Woli
nie zostawia na nim suchej nitki, a my pytamy: co zrobić z gigantycznym pustym
terenem, położonym prawie w centrum Warszawy?





– Plan w obecnej formie nie
uzyska naszej akceptacji – mówi
burmistrz Krzysztof Strzałkowski.
– Mamy bardzo dużo zastrzeżeń,
które zgłosimy do Biura Archi-
tektury m.st. Warszawy.

Zdaniem zarządu i radnych
dzielnicy plan przewiduje zbyt ma-
ło miejsca na tereny zielone, pla-
cówki oświatowe i kulturalne.
Aż 34% terenu przewidziano
na zabudowę mieszkaniową i usłu-
gową, tylko 3% na skwery i parki.

– To nie jest w 100% to, co za-
projektowaliby planiści z Miej-
skiej Pracowni Planowania Prze-
strzennego i Strategii Rozwoju,
gdyby mieli całkowicie wolną rę-
kę – mówi Marek Mikos, dyrek-
tor Biura Architektury i Planowa-
nia Przestrzennego. – Plan musiał
uwzględnić już wydane pozwole-
nia na budowę, studium uwarun-
kowań przestrzennych, politykę
miasta i wiele innych czynników.

Największym problemem wyda-
je się być obowiązujące studium
uwarunkowań przestrzennych,

z którym tworzony plan miejsco-
wy musi być zgodny (choć plan
jest prawem miejscowym, a stu-
dium – nie). Studium nie przewi-
duje na Odolanach więcej miejsca
pod budynki użyteczności pu-
blicznej i zieleń. Problemem jest
także fakt, że duża część terenu
objętego projektowanym planem
należy do PKP Polskich Linii Ko-
lejowych, a kolejarze chodzą wła-
snymi ścieżkami i niekoniecznie
mają interesy zbieżne z interesa-
mi mieszkańców.

Dominik Gadomski
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Pomysł na Odolany: bloki, więcej bloków

15 listopada około 21:00 miesz-
kańcy Mirowa zauważyli kłęby dy-
mu, wydobywające się z poddasza
słynnej XIX-wiecznej kamienicy,
dziś będącej pustostanem. W trwa-
jącej pięć godzin akcji brało udział
aż dziewiętnaście zastępów straży
pożarnej – ponad 50 osób. Po uga-
szeniu pożaru na powierzchni
100 m2 poddasza strażacy rozebra-
li część stropu i dachu w poszuki-
waniu zarzewi ognia, m.in. użytego
do ocieplenia kamienicy igliwia.

Tzw. „Pekin” straszy na rogu Że-
laznej i Złotej od końca lat 40-tych.
Olbrzymia kamienica, która prze-
trwała II wojnę światową niemal
bez uszkodzeń, została przez ko-
munistyczne władze pozbawiona
prawie wszystkich elementów
zdobniczych (pozostała tylko attyka

z rzeźbami starca i siłacza, symboli-
zującymi stulecia XIX i XX) i spro-
wadzona do roli domu dla margi-
nesu społecznego. Domu przelud-
nionego, o czym świadczy jego po-
pularna nazwa. Dwanaście lat temu
mieszkańcy będącego w coraz gor-
szym stanie technicznym „Pekinu”
zostali wyeksmitowani… a zabytek
niszczał dalej. Biuro Gospodarki
Nieruchomościami m.st. Warszawy
pięciokrotnie podejmowało próbę
sprzedania go. Dopiero za szóstym
razem (w lutym tego roku) kamie-
nica została sprzedana za 21 mln zł
firmie Czerwone Maki, należącej
do grupy AFI Europe. Nowy wła-
ściciel ma pięć lat na rewitalizację,
po której budynek zostanie ponow-
nie otwarty jako apartamentowiec.

Dominik Gadomski

Ogień w kamienicy Krongolda
� W niedzielę wieczorem zapłonął kolejny wolski
zabytek. Tym razem pożar wybuchł w opuszczonej
kamienicy Krongolda na rogu Złotej i Żelaznej.
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Teoretycznie leasing jest lep-
szym wyborem – na spokojnie
można spłacać należność za na-
byty tą drogą towar. Ale czy to
się bardziej opłaca? Wbrew po-
zorom lepszym rozwiązaniem
w niektórych przypadkach może
okazać się kredyt. Dlaczego?

Po pierwsze – biorąc kredyt
na zakup samochodu czy kom-
putera od samego początku je-
steśmy jego właścicielem. Jeśli
weźmiemy auto w leasing,
do momentu spłaty całej nale-
żności należy ono do firmy le-
asingowej – czyli przy założe-
niu, że spłacimy wszystko w cią-
gu np. trzech lat, stajemy się
właścicielem trzyletniego auta.
Po drugie – kwestia podatków.
Z każdą fakturą za usługę

– a właśnie jako usługa jest
traktowany leasing – płacimy
VAT. Co więcej – to podatek
„usługowy”, zatem o staw-
ce 23%. I tak co miesiąc przez
cały okres trwania umowy.
A przy kredycie? Faktura jest
jedna (przy zawarciu umowy)
a stawka podatkowa odpowiada
tej na dokumencie zakupu
sprzętu. I kolejna ważna zaleta
– samochód zakupiony w kredy-
cie stanowi środek trwały pod-
legający amortyzacji.

Oczywiście, trzeba jeszcze
znaleźć dobrego kredytodawcę.
Biorąc pod uwagę dużą liczbę
firm zajmujących się udziela-
niem kredytów, warto tę decyzję
poświęcić specjalistom. Na przy-
kład firmie doradczej…

Kredyt czy leasing?
� Jeśli prowadzisz własną firmę, dla której chcesz
kupić sprzęt komputerowy, samochód czy
wyposażenie, wcześniej czy później staniesz przed
wyborem: leasing czy kredyt?

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39

Skrzyżowanie Żelaznej ze Zło-
tą i Twardą nieoczekiwanie odzy-
skuje utracony podczas II wojny
światowej wielkomiejski charak-
ter. XIX-wieczna kamienica
Krongolda zostanie w ciągu naj-
bliższych pięciu lat zrewitalizowa-
na i przekształcona w apartamen-
towiec. A po drugiej stronie Zło-
tej najpóźniej w marcu austriacka
firma UBM Development planu-
je rozpoczęcie budowy hotelu
Holiday Inn.

Budynek będzie mieć po-
wierzchnię użytkową ponad 14
tys. m2, 254 miejsca hotelowe
i podziemny garaż na 37 samo-
chodów. Hotel zostanie zbudowa-
ny z myślą o kategorii cztero-
gwiazdkowej, a więc z centrum
biznesowym, salami konferencyj-
nymi, dwiema restauracjami, ba-
rem, klubem nocnym i siłownią.
Będzie to pierwszy w Polsce hotel
z tzw. otwartym lobby, czyli prze-
strzenią łączącą funkcje recepcji,

baru, restauracji i strefy wypo-
czynkowej.

Hotel nie ma jeszcze pozwolenia
na budowę. Koncepcję architekto-

niczną przygotowała warszawska
pracownia Danprojekt Plus. Otwar-
cie planowane jest na rok 2018.

Dominik Gadomski

Czterogwiazdkowy hotel
na rogu Żelaznej i Złotej
� W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego hotelu sieci Holiday Inn.
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– W dzisiejszych czasach nie
każda firma może sobie pozwolić
na działalność z własnych środ-
ków. Wyjściem jest kredyt. Ale co
zrobić, jeśli nie znamy się na kre-
dytowych niuansach?

– Powierzyć sprawę doświadczo-
nym firmom doradczym, takim jak
nasza. Doświadczenie oraz liczne
kontakty w bankach i instytucjach
pożyczkowych pozwalają nam uzy-
skać finansowe wsparcie dla firm,
które z różnych względów mają
utrudniony dostęp do kredytów.
Jednocześnie pozwala nam to uzy-
skać preferencyjny kredyt dla firm
w dobrej sytuacji finansowej.

– Preferencyjny, czyli jaki?
– Jesteśmy w stanie wynegocjo-

wać kredyt bez zabezpieczeń finan-
sowych nawet do wysokości 500 tys.
zł. W niektórych przypadkach mo-
gą nie być wymagane zaświadcze-
nia z ZUS i Urzędu Skarbowego,
a nowi przedsiębiorcy mogą liczyć
na kredyt do 100 tys. zł (bez zabez-
pieczeń) lub nawet do 500 tys. zł
z zabezpieczeniem hipotecznym.

– Załóżmy, że jesteśmy małą
firmą i nie potrzebujemy kroci,
a pieniądze są nam potrzebne
„od zaraz”. Co by Pan polecił?

– Przy współpracy Banku Gospo-
darstwa Krajowego i Unii Europej-
skiej powstała inicjatywa kredytowa
JEREMIE. Skierowana jest m.in.
do firm niewielkich, zaczynających

swą działalność, bez historii kredyto-
wej czy majątku pozwalającego
na zabezpieczenie finansowe. Środ-
ki uzyskane z JEREMIE można
spłacać nawet przez pięć lat,
przy stosunkowo niewielkim opro-
centowaniu, a jeśli będziemy mieć
przejściowe kłopoty finansowe, mo-
żliwa jest półroczna karencja w spła-
tach. JEREMIE gwarantuje też po-
ręczenia przy zaciąganiu kredytów
– nawet do 80% wartości kredytu
– na okres do 75 miesięcy. Cel kre-
dytowania to przede wszystkim: fi-
nansowanie inwestycji (zakup, bu-
dowa, modernizacja), wdrażanie no-
wych rozwiązań technologicznych,
zakup maszyn, urządzeń oraz pozo-
stałe cele przyczyniające się do roz-
woju małych i średnich przedsię-
biorstw. Jedyny warunek: środki
uzyskane dzięki JEREMIE nie mo-
gą być przeznaczone na spłatę poży-
czek i kredytów zaciągniętych w in-
nych instytucjach finansowych czy
zobowiązań publiczno-prawnych.

– JEREMIE to jedyna możli-
wość?

– Oczywiście, że nie. Partners
Kancelarie Doradcze zajmuje się
też znajdowaniem alternatywnego
finansowania. Pośredniczymy
w uzyskiwaniu kredytów obroto-
wych, inwestycyjnych czy refinan-
sowych, pomożemy w spłacaniu
ZUS i US… Możliwości są, wy-
starczy zwrócić się do nas o pomoc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39

Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-
ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,

bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Zaciszu, ale może ta-
kże przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codzien-
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu-
merami telefonów
(22) 679–22–47; 605–324–865
lub 605–177–007.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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Tej jesieni Zarząd Oczyszczania
Miasta zasadzi w naszej dzielni-
cy 137 klonów i lip. Zasadzono je
już m.in. przy Górczewskiej, De-
otymy, Elekcyjnej i Dywizjonu 303.
Rośliny te nie tylko upiększają
okolicę, ale też odgrywają ważną
rolę w walce z zanieczyszczeniami
powietrza i nie są uciążliwe dla
alergików. Dla niektórych miesz-
kańców wszystkie te zalety nie ma-
ją jednak żadnego znaczenia.

W ubiegłym tygodniu trzy klo-
ny zasadzone wzdłuż parkingu
na rogu Księcia Janusza i Newel-
skiej zostały zniszczone. Dwóch
z nich nie uda się już uratować.
Sprawców szuka policja. Przypo-
minamy, że niszczenie wspólnej
własności należy zgłaszać pod nu-
merem telefonu 112, zaś zauwa-
żone zniszczenia – pod nume-
rem 19–115.

Dominik Gadomski

Kto zniszczył drzewa
na Księcia Janusza?
� Zarząd Oczyszczania Miasta kontynuuje sadzenie na Woli drzew. Niestety czasem
przegrywa walkę z wandalami.

źródło:ZO
M

Klony na Księcia Janusza zostały pozbawione koron



Przekaz dla ludzi jest prosty: je-
śli mam co najmniej dwójkę dzie-
ci, to za każde „ponadpierwsze”
państwo da mi 500 złotych. Tyle
ma wynieść świadczenie wycho-
wawcze proponowane przez Beatę
Szydło. Gdy natomiast dochód
w rodzinie nie przekracza 800 zło-
tych na osobę – pół tysiąca dosta-
nie także pierwsze dziecko. Nieco
wyższy przelicznik – 1200 złotych
na głowę – przyjęto w przypadku,
gdy którekolwiek z dzieci (dotyczy
to także jedynaków) jest niepełno-
sprawne. Zatem jeśli mamy trójkę
dzieci cieszących się zdrowiem
i zarabiamy przeciętnie, co miesiąc
z kasy państwa do naszych portfeli
wpłynie 1000 złotych. Dużo? Dla
średniej rodziny to kropla. Z cze-
go zdaje sobie sprawę każdy, kto
dzieci wychowywał lub wychowuje,
bo miesięczne utrzymanie przed-
szkolaka/ucznia kosztuje znacznie

więcej. Pamiętajmy jednak, że to
tylko świadczenie, czyli dodatek
– ma za zadanie pomóc, nie wyrę-
czać.

Kto jest wykluczony?
Pieniędzy nie dostanie dziecko

umieszczone w instytucji zapew-
niającej całodobowe utrzymanie.
Jakiej? Według dotychczasowej
ustawy o świadczeniach społecz-
nych jest to dom pomocy społecz-
nej, placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, schronisko dla nie-
letnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, zakład
opiekuńczo-leczniczy, zakład pie-
lęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła
wojskowa lub inna szkoła, jeżeli
instytucje te zapewniają nieod-
płatnie pełne utrzymanie. Pięćset
złotych nie będzie też przysługi-
wało, jeśli rodzina dostaje już

świadczenie z innego kraju
– a więc w sytuacji, gdy jedno
z rodziców na emigracji zarobko-
wej pobiera już zasiłek na dziecko
w lokalnym odpowiedniku OPS.
Nie ma też szans na dodatek
dziecko „prawie dorosłe”, które
zawarło związek małżeński (pol-
skie prawo przewiduje małżeń-
stwa nieletnich) albo posiadające
już własne dzieci.

Składamy oświadczenie
Pieniądze będą wypłacane

przez wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast ze środków, jakie
gminy otrzymają z państwowej
dotacji celowej. Żeby je dostać,
trzeba będzie złożyć odpowiedni
wniosek – z zaświadczeniem o do-
chodach, oświadczeniem o wyso-
kości faktycznych dochodów oraz
np. orzeczeniem sądu o ustaleniu
opiekuna prawnego dziecka.

Wszystko to pod klauzulą odpo-
wiedzialności karnej za złożenie
fałszywych danych.

To nadal jeszcze nie koniec.
Świadczenia przyznawane są
na rok – od 1 listopada do 31
października. Jeśli w tym czasie
zmieni się nam sytuacja rodzin-
na, zaczniemy zarabiać więcej czy
wydarzy się cokolwiek innego, co
może wpłynąć na otrzymanie pie-
niędzy – mamy dwa tygodnie
na poinformowanie o tym urzę-
du. Jeśli tego zaniedbamy – pie-
niądze zostaną cofnięte bądź zo-
staniemy zobowiązani do ich
zwrotu. I nie tylko nienależących
się pięciuset złotych – trzeba bę-
dzie oddać za tyle miesięcy, od-
kąd nastąpiła niezgłoszona zmia-
na. Skąd urząd może o tym wie-
dzieć, gdy sami zaniedbamy obo-
wiązku? Cóż, będzie miał prawo
do przeprowadzenia tzw. wywia-

du. A gdy oboje rodziców spra-
wuje opiekę nad dzieckiem obję-
tym świadczeniem wychowaw-
czym naprzemiennie – pół tysiąca
dostanie to z nich, które pierwsze
złoży wniosek.

Na co można je wydać?
To wszystko jednak wynika z pro-

stych zabezpieczeń budżetowych,
by pieniądze trafiały tam, gdzie po-
winny – powie ktoś. Tyle, że projekt
ustawy zakłada, iż w przypadku
„gdy ośrodek pomocy społecznej
lub inny organ publiczny przekazał
organowi właściwemu informację,
że osoba uprawniona marnotrawi
wypłacane jej świadczenie wycho-
wawcze lub wydatkuje je niezgod-
nie z przeznaczeniem, organ wła-
ściwy ogranicza lub wstrzymuję wy-
płatę należnego świadczenia wy-
chowawczego w całości lub w czę-
ści”. Czym jest wydatkowanie „nie-
zgodnie z przeznaczeniem”? Za-
kup butów droższych niż najtań-
sze? Kupienie szynki zamiast salce-
sonu? Taki zapis daje pole
do ogromnych niedopowiedzeń czy
– znając polskie realia – donosów.

Podsumowując – 500 złotych
na dziecko będzie przysługiwało tyl-
ko tym, którzy są w kraju, zgłoszą
się po pieniądze szybciej niż drugi
rodzic i zagwarantują, że pieniędzy
nie wydadzą inaczej niż chcą tego
urzędnicy. A nawet jeśli, to zawsze
będzie można pieniądze odebrać.
Wraz z odsetkami, rzecz jasna.

Wiktor Tomoń

Pięćset złotych na dziecko. Poznajcie szczegóły
� O programie „Rodzina 500 plus” w kampanii wyborczej mówiło się dużo. Szumne hasła o dodatkowych 500 złotych na dziecko miesięcznie
niewątpliwie przysporzyły Prawu i Sprawiedliwości wielu zwolenników – ale czy ktoś zadał sobie trud, by przeczytać projekt ustawy
przed postawieniem krzyżyka przy liście PiS?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206



W Fizjo Med Poland stosowa-
ne są metody osteopatii (mani-
pulacje i precyzyjne ruchu sta-
wami, rozluźnianie mięśni
i struktur nerwowych, które ma-
ją pobudzić organizm do rege-
neracji); terapii manualnej (re-
habilitacja odwracalnych zabu-
rzeń narządów ruchu) czy
McKenzie (stosowana przy dia-
gnozowaniu i leczeniu bólów
kręgosłupa). Ponadto tutejsi te-
rapeuci działają też stosując

neuromobilizacje przy bólach
mięśniowych czy nerwobólach
(także w nawracających bólach
głowy) oraz specjalistyczne pla-
stry kinesio tex jako wspomaga-
nie dla innych metod terapeu-
tycznych.

Metody z jakich korzystają te-
rapeuci w Fizjo Med Poland da-
ją rewelacyjne efekty, czego do-
wodem są liczne opinie pacjen-
tów – w każdym wieku, z rozma-
itymi schorzeniami i kontuzjami
– od typowo sportowych aż
po wynikające z wieku pacjen-
tów. Bez kilkumiesięcznych ko-
lejek, fachowo, rzetelnie i sku-
tecznie.

Fizjo Med Poland
Warszawa Mokotów, ul. Różana 51,

tel. (22) 498 18 55
Warszawa Bemowo, ul. Tkaczy 13,

tel. (22) 666 05 77
www.terapia-manualna.com

Cierpisz na bóle stawów czy
kręgosłupa? Tutaj Ci pomogą!
�Nieważne, czy uprawia się sporty czy też bóle
w kolanach to efekt wieku. Strzykające biodro? Rwa
kulszowa? Też da się wyleczyć. Nawet jeśli Twój kręgosłup
nie przypomina już nastoletniego, dla niego też znajdzie
się ulga. Wszystko dzięki profesjonalnym fizykoterapeutom
i rehabilitantom, pracującym pod kierownictwem
Krzysztofa Narosza w klinice Fizjo Med Poland.
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To już naprawdę ostatni moment,
by pożegnać stare latarnie na Żela-
znej. Oprawy oświetleniowe z cza-
sów gen. Jaruzelskiego, napowietrz-
ne okablowanie, stare słupy – to
wszystko pasuje może do Białołęki
albo Wawra, ale nie do bardzo sta-
rej ulicy na Woli. No cóż, prowizor-
ka jest najtrwalsza. Ale w tym przy-
padku i na prowizorkę przyszedł
czas. Drogowcy przeprowadzają
wielką wymianę oświetlenia. Sta-

wiają już nowe maszty. Lampy
zgodnie z nową modą będą świecić
na biało – po Prostej i al. Jana Paw-
ła II będzie to kolejna ulica na Woli
z metalohalogenkowymi źródłami
światła.

Niestety, przy tej okazji poże-
gnamy także przedwojenne słupy
trakcji tramwajowej. Po wycofa-
niu z Żelaznej komunikacji szy-
nowej maszty pozostały jako no-
śniki lamp ulicznych. Pierwotnie

były zwieńczone pastorałami,
w czasach rządów Władysława
Gomułki zainstalowane zostały
jarzeniówki i wreszcie, w latach
osiemdziesiątych – lampy sodo-
we. Konserwator zabytków nie
uznał kratownicowych słupów
za cenne i godne zachowania pa-
miątki przeszłości. Część już trafi-
ła na złom, część jeszcze stoi. Ale
nie zostało im dużo czasu.

Przemysław Burkiewicz

Żegnamy przedwojenne słupy trakcji tramwajowej

Idzie nowe na Żelaznej
� I miło, i smutno. Ulica Żelazna zyskuje nowe oświetlenie. Drogowcy stawiają maszty
latarń. Niestety, na śmietnik trafią przedwojenne słupy trakcyjne, które były nośnikami
starych lamp. Konserwator zabytków nie uznał ich za wartościowe.

Część już trafiła na złom, część jeszcze stoi

Słup trakcyjny zwieńczony pastorałem i oprawą rtęciową
w latach 40. XX wieku.
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Budżet partycypacyjny Woli jest
coraz większy: na 2016 rok zaplano-
wano 4,5 mln zł, na 2017 – już 5,2
mln zł. Tym razem zespół d/s budże-
tu zarekomendował zarządowi
dzielnicy podział Woli na pięć rejo-
nów, bez możliwości składania pro-
jektów ogólnodzielnicowych. Mły-
nów ma otrzymać 1 330 900 zł, Mi-
rów i Czyste – 1 096 900 zł, Odolany
i Ulrychów – 1 058 150 zł, wolska

część Muranowa i Powązki
– 886 525 zł, Koło – 827 525 zł.

W tegorocznym głosowaniu
najchętniej głosowano na nowe
drzewa i krzewy, ławki na Kole,
łąki kwietne na Młynowie i Odo-
lanach, modernizację boiska gim-
nazjum przy Kasprzaka i rekulty-
wację trawników przy Dzielnej.

Projekty należy zgłaszać do
15 stycznia 2016. (dg)

Masz polisę od niebezpiecz-
nych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by
wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Fundacja Lex Specialis
oferuje bezpłatną pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach
drogowych, powstałych przy wy-
konywaniu pracy, w sprawach
związanych z błędami medyczny-
mi oraz upadkami na drodze.
Z jej pomocą kwota odszkodowa-
nia może wzrosnąć kilkakrotnie!

Zawieranie umów ubezpiecze-
nia jest coraz bardziej powszech-
ne wśród Polaków. Zakup polisy
w wielu przypadkach jest obo-
wiązkowy. Dotyczy to głównie
ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. Istnieje
również grupa ubezpieczeń do-
browolnych – najpopularniejsze
są ubezpieczenia na życie. Fakt
faktem, że najchętniej ubezpie-
czyciele widzieliby swoich klien-
tów jedynie jako płatników skła-
dek. Problem zaczyna się, gdy
ubezpieczonemu lub poszkodo-
wanemu w wypadku należy zapła-
cić odszkodowanie. Ubezpieczy-
ciele znają różne sztuczki, by nie
wypłacić ani grosza…

Wypacają cztery razy za mało
Dlatego Fundacja Lex Specia-

lis chce pomagać osobom, któ-
rym ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokości kwot odszkodowań. Ze
statystyk sądowych, jak i analiz
spraw sądowych prowadzonych
przez prawników współpracują-
cych z fundacją wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe, niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Oznacza to, że za jeden procent
uszczerbku ubezpieczyciel zapłaci
jedynie tysiąc zł, a sąd za to samo
zaordynował cztery tysiące!

Jaki uszczerbek na zdrowiu?
Fundacja pomaga także ofia-

rom odmowy wypłaty odszkodo-
wania w przypadku niewielkich
szkód (schorzenia nie są trakto-
wane jako trwałe uszczerbki
na zdrowiu; najczęściej dotyczy
to drobnych złamań, zwichnięć,
urazów tkanek miękkich).

Przyczynami zaniżania przez
lekarzy ubezpieczycieli procento-
wego uszczerbku na zdrowiu jest
brak bezpośredniego badania po-
szkodowanego oraz błędna anali-

za dokumentacji medycznej. Ró-
żnice są kolosalne: w jednej ze
spraw uszczerbek na zdrowiu te-
go samego ubezpieczonego jeden
lekarz określił na 4%, a lekarz in-
nego ubezpieczyciela na… 12%.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczy-

ciel wypłacił kwotę tysiąc zł oraz
zaproponował ugodę przy dopłacie
marnych 500 zł. W wyniku działań
fundacji dopłacił kwotę pięciu ty-
sięcy zł a sprawa nie jest zakończo-
na. Po skierowaniu jej do sądu po-
szkodowany może liczyć na kwotę
dwudziestu tysięcy zł dopłaty. Pod-
pisując ugodę bez pomocy prawnej
poszkodowany traci możliwość do-
magania się dalszych wypłat.

W przypadku odmowy wypłaty
zadośćuczynienia za śmierć krew-
nego z wypadku drogowego przed
2008 rokiem, pomimo że Sąd Naj-
wyższy nakazał w wielu orzecze-
niach wypłatę pieniędzy na rzecz
członków rodzin ofiar wypadków,
ubezpieczyciele odmawiają wypła-
ty. Powołują się na brak podstawy
prawnej żądania.

Jeżeli spotkał Cię podobny
problem lub odniosłeś obrażenia
i nie zawiadomiłeś ubezpieczy-
ciela – zgłoś się do nas. Nasi
prawnicy i konsultanci udzielą Ci
potrzebnej bezpłatnej porady lub
bezpłatnie sporządzą pismo
do ubezpieczyciela.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

To adres wart zapisania przez
wszystkich, którzy mieszkają w re-
jonie Wolskiej, Płockiej oraz Gór-
czewskiej, bo w najbliższych la-
tach czekają ich utrudnienia zwią-
zane z budową nowych stacji me-
tra. Burmistrz Krzysztof Strzał-
kowski zapowiada, że w przypad-

ku dużej liczby pytań zorganizo-
wane zostanie spotkanie informa-
cyjne z udziałem przedstawicieli
Metra Warszawskiego.

Do roku 2019 turecka firma Gu-
lermak zbuduje na Woli trzy stacje
metra: Wolska (obok skrzyżowania
z Płocką), Moczydło (przy stacji

SKM-ki Koło) i Księcia Janusza
(obok skrzyżowania z Górczew-
ską). Na zachód od ostatniej stacji
znajdą się tory odstawcze. Budowa
linii metra na Woli zakończy się
dopiero w 2022 roku, po otwarciu
stacji Wola Park.

(dg)

Metro na Woli – urzędnicy czekają na maile
� Urząd dzielnicy uruchomił adres mailowy, na który można przesyłać pytania
dotyczące budowy linii metra: metro2.wola@um.warszawa.pl.

Miliony dla Młynowa?
� Zespół ds. budżetu partycypacyjnego rozdzielił
między osiedla Woli 5,2 mln zł, które mieszkańcy
wydadzą w roku 2017. Najwięcej ma dostać Młynów,
najmniej – Koło.

Nowa stacja metra Moczydło i przebudowana stacja SKM Koło stworzą węzeł przesiadkowy
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Towarowa, jako część obwodni-
cy śródmiejskiej i ulica obsługiwa-
na przez tramwaje, pełni bardzo
ważną rolę w układzie komunika-
cyjnym Warszawy. W lipcu drogo-
wcy frezowali jezdnię Okopowej
i Towarowej prowadzącą w kierun-
ku pl. Zawiszy, ale tylko na dwóch
odcinkach: od al. „Solidarności”
do ronda Daszyńskiego i od ronda
do skrzyżowania ze Srebrną.

Rondo Daszyńskiego pominię-
to, ponieważ Tramwaje Warszaw-
skie planują przebudowę torowi-
ska. A co z odcinkiem na połu-
dnie od Srebrnej, prowadzącym
wiaduktem nad stacją Warszawa
Ochota?

– Jest planowany remont wia-
duktu – mówi Karolina Gałecka,

rzeczniczka Zarządu Dróg Miej-
skich. – Aktualnie trwa przygoto-
wywanie projektu. Pod koniec
marca spodziewamy się otrzymać
pozwolenie na budowę. Prace
rozpoczniemy w momencie przy-
znania nam pieniędzy na ten cel
i uzyskania wszystkich wymaga-
nych pozwoleń.

Remont wiaduktu w ciągu ob-
wodnicy śródmiejskiej, prawdo-
podobne wyłączenie z ruchu
tramwajów między rondem Da-
szyńskiego a pl. Zawiszy, poten-
cjalne dalsze utrudnienia w kur-
sowaniu SKM-ki na przebudowy-
wanej obecnie linii średnicowej
– ta część Woli nie uniknie parali-
żu komunikacyjnego. Byłoby ide-
alnie, gdyby udało się przeprowa-

dzić remont wiaduktu, prace
na linii średnicowej i torowisku
na rondzie Daszyńskiego oraz bu-
dowę drogi rowerowej na Towa-
rowej jednocześnie. Wymaga to
koordynacji terminów między
trzema instytucjami. Da się?

Dominik Gadomski

Wiadukt nad stacją Ochota
czeka na swoją kolej
� Jezdnie ul. Towarowej przeszły w tym roku częściowy lifting, ale nadal nie słychać
o remoncie wiaduktu.

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
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Do bra wia do mość dla miesz -
kań ców Odo lan: Pocz ta Pol ska
otwo rzy ła no wą pla ców kę przy ul.
So wiń skie go 28, obok skrzy żo wa -
nia z Wol ską. Jest ona czyn na
od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 8:00–20:00. To trze cia pocz -
ta na osie dlu – po zo sta łe znaj du ją
się przy Ja na Ka zi mie rza 15 i Go le -

szow skiej 6 (na ro gu z Ka sprza ka).
Nie ste ty wszyst kie są nie czyn ne
w week en dy. Naj bli ższa Odo la nom
pocz ta czyn na w so bo ty znaj du je się
przy Szul bor skiej 3/5. W nie dzie le
i świę ta trze ba fa ty go wać się aż
do Ha li Wo la na ro gu Po wstań ców
Ślą skich i Człu chow skiej.

(dg)

Odolany mają nową pocztę
� Na rogu Wolskiej i Sowińskiego otwarto filię urzędu
Poczty Polskiej.

źródło: Poczta Polska



NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana
Olbrachta 3 wynajmie pomieszczenie
położone w budynku na poziomie – 1
o pow. 55 m2 na biuro lub magazyn.
Oferty należy składać na adres
administratora mail: biuro@adap.waw.pl.
Informacje pod numerem telefonu
505-174-135

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone; z lokatorem;
z problemem prawnym. 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

DDwwaa  oossttaattnniiee  mmiieejjssccaa,,  nnaa  ppaarrkkiinnuu  ssttrrzzeeżżoonnyymm,,  nnaa
ttyyłłaacchh  „„BBiieeddrroonnkkii””  pprrzzyy  uulliiccyy  DDeeoottyymmyy..  KKoonnttaakktt::

779922--991166--886611

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

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

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·Cyklinowanie bez pyłu, lakier, naprawy,
malowanie mieszkań. Jacek 506-778-607

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·REMONTY i wykończenia wnętrz. Rzetelnie
i fachowo. Brygada bez nałogów. Wycena nic nie
kosztuje! Zadzwoń doradzimy. 516-165-449
www.drabinka.pl

FINANSE
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972

EEXXPPRREESSOOWWAA  PPOOŻŻYYCCZZKKAA!!!!!!  DDOO  DDOOMMUU!!!!  BBEEZZ
BBIIKK!!!!  TTEELL..  779944--994400--  885544

WWWWWW..GGOOTTOOWWKKAADDOOMMOOWWKKAA..PPLL

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

ZDROWIE I URODA
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733
·Lekarz weterynarii, wizyty domowe tel.
501-290-610

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

·www.e-pilociki.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408 178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE,
BAGNETY, MUNDURY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy,
baki, koła, kosze itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

„Ła ma ny w le sie – tak skoń czy
ten, kto do nie sie” gło si mą drość
uli cy, uwiecz nio na na mu rze pa -

wi lo nu przy Chłod nej. Ama tor ska
rzecz.

(dg)

Migawka z okolicy

Przyjazny Mirów
� Chłodna to salon Woli. A w salonie obowiązują zasady.

Gen. Cze sław Kisz czak uro dził
się w 1925 ro ku w Ro czy nach ko ło
Wa do wic. W ko mu ni stycz nej Pol -
sce peł nił funk cję mi ni stra spraw
we wnętrz nych (1981–1990), był
prze wod ni czą cym stro ny par tyj -
no-rzą do wej przy Okrą głym Sto le
i pod czas słyn nych roz mów w Mag -
da len ce, w 1989 nie uda ło mu się
stwo rzyć rzą du, po zo stał sze fem
MSW w ga bi ne cie Ta de usza Ma zo -

wiec kie go. Był ta kże jed nym z or -
ga ni za to rów sta nu wo jen ne go,
w związ ku z czym zo stał w czerw cu
ska za ny na dwa la ta wię zie nia w za -
wie sze niu za udział w związ ku prze -
stęp czym o cha rak te rze zbroj nym.

Zmar łe go 5 li sto pa da ge ne ra ła
po cho wa no bez roz gło su na
Cmen ta rzu Pra wo sław nym,
w obec no ści ok. 30 osób.

Do mi nik Ga dom ski

Gen. Kiszczak spoczął na Woli
� Dwa tygodnie temu na Cmentarzu Prawosławnym
odbył się pogrzeb gen. Czesława Kiszczaka.
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Blo ki przy uli cy Gi bal skie go 17
i 19 znaj du ją się mię dzy Cmen ta -
rzem Ewan ge lic ko -Au gs bur skim,
Cmen ta rzem Ży dow skim a ulicz ką
Mi rec kie go. Oko li ca jest ja ka jest
– sta re ka mie ni ce, warsz ta ty sa mo -
cho do we, ma łe skle pi ki. Ci sza
i spo kój. Jed nak miesz kań cy tych
dwóch bu dyn ków ma ją nie ma ły
pro blem z psa mi. A w za sa dzie
z są sia da mi. – Przez kil ka lat mo je
miesz ka nie sta ło pu ste. Są sie dzi
zo rien to wa li się, że nikt tu nie
miesz ka i za czę li trak to wać traw -
nik pod mo imi okna mi jak to a le tę
dla swo ich pu pi li. Na wet, kie dy zo -
ba czy li, że lo kal jest za miesz ka ny,
nie zmie ni li za cho wa nia. Pie ski ro -
bią ku py, któ re le żą wszę dzie, ale
wła ści cie le się tym nie przej mu ją.
Coś obrzy dli we go – ska rży się jed -
na z czy tel ni czek. I, jak za pew nia,
nie ma nic prze ciw ko pie skom.
– Broń Bo że! Po pro stu uwa żam,
że ma jąc psa, na le ży po nim
sprząt nąć. Te raz wszę dzie sto ją ko -

sze na psie od cho dy. Jed nak moi
są sie dzi są nie re for mo wal ni,
a zwró ce nie im uwa gi koń czy się
rzu co ną w mo ją stro nę obe lgą
„wa riat ka” – de ner wu je się.

„Po le mi no we” pod okna mi
In ny miesz ka niec bu dyn ku

przy Gi bal skie go: – Traw ni ki
upstrzo ne są ku pa mi. Ist ne po le
mi no we, ku pa na ku pie. Bez prze -
rwy ja kiś pie sek przy cho dzi i przy -
ozda bia „kasz ta nem” to miej sce.
Pro si li śmy ad mi ni stra cję o po moc.
Sko ro opie ku no wie pie sków nie
chcą po nich sprząt nąć, niech sta -
nie tu ta blicz ka z za ka zem wy pro -
wa dza nia zwie rząt na traw -
nik. I niech so bie ra dzą – do da je.
Nie ste ty, to bez sku tecz ne.

Wy sła li śmy e -ma il do ad mi ni -
stra to ra bu dyn ku. Jo lan ta Pa łys
od po wie dzia ła, że te ren przed bu -
dyn kiem na le ży do mia sta. – Ad -
mi ni stru je nim Za kład Go spo da ro -
wa nia Nie ru cho mo ścia mi przy uli -

cy Be ma. Tam na le ży pro sić o usta -
wie nie ta blicz ki. Jed no cze śnie in -
for mu ję, że nikt mi ta kie go pro ble -
mu nie sy gna li zo wał – mó wi.

Mi mo wie lo krot nych próśb, e -
-ma ili i te le fo nów, wol ski ZGN
nie od po wie dział na py ta nie: czy
na za rzą dza nym przez nich te re -
nie prak ty ko wa ne jest usta wia nie
ta kich – dość kon tro wer syj nych
– ta bli czek.

Czy na praw dę nie ma lep sze go
roz wią za nia?

Prze my sław Bur kie wicz

Psia toaleta pod oknami. Rozwiązaniem
zakaz wyprowadzania psów?
� To nie jest śmieszne, a szczególnie dla mieszkańców bloków przy ulicy Gibalskiego
na Młynowie, którzy od miesięcy walczą z właścicielami psów, by sprzątali po swoich
pupilach. – Po prostu „nie da się” – załamują ręce lokatorzy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Lo do wa ta fla o po wierzch -
ni 600 me trów kwa dra to wych bę -
dzie za da szo na. Do dys po zy cji ły -
żwia rzy bę dzie od da na wy po ży -
czal nia sprzę tu oraz ka wia ren ka.
Bi le ty wstę pu – 8 i 10 zło tych, wy -
po ży cze nie ły żew – 6 zło tych
za pierw szą go dzi nę, 4 zł za ka -

żdą ko lej ną. Śli zgaw ka czyn na
bę dzie od 9.00 do 21.00, z prze -
rwa mi mię dzy 13.00 a 14.00
oraz 17.00 i 18.00. Na miej scu
bez płat ny par king.

Ośro dek „Mo czy dło”, ul. Gór -
czew ska 69/73.

(red)

Łyżwiarze, na Moczydło!
� Tam bowiem na początku grudnia zacznie działać
kryte lodowisko.

Ślizgawka czynna będzie od 9.00 do 21.00




