
Towarowa będzie wkrótce „najwy-
ższą” ulicą w Polsce. Niedaleko 184-
metrowego Warsaw Trade Tower
i 180-metrowego Warsaw Spire,
na południowo-zachodnim narożni-
ku ronda Daszyńskiego, rozpoczyna
się właśnie budowa wieżowca o na-
zwie Skyliner. Pod poziomem ulicy,
tuż obok stacji metra, powstanie ga-
raż na 500 rowerów i ponad 400 sa-
mochodów. Cztery pierwsze kondy-
gnacje budynku zajmie ogólnodo-
stępny pasaż handlowy, kolejnych

trzydzieści pięter zajmą biura, zaś
dwa ostatnie piętra – restauracja.
Jeszcze wyżej znajdą się kondygna-
cje techniczne, wraz z którymi wie-
żowiec osiągnie wysokość 195 me-
trów i – jeśli liczyć wysokość kon-
strukcyjną bez dodatkowych masz-
tów – stanie się trzecim co do wyso-
kości budynkiem w Polsce.

Inwestorem Skylinera jest fir-
ma Karimpol, zaś projektantem
– pracownia APA Wojciechowski.

(dg)
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Miesięcznik publikuje swoje ze-
stawienie od dwunastu lat. Tego-
roczna lista, obejmująca 86 sto-
łecznych liceów, zostanie opubli-
kowana pod koniec lutego, ale już
teraz redakcja udostępniła pierw-
szych czterdzieści miejsc. W tejże
czterdziestce trzy licea z Woli
znalazły swoje miejsca. Które?

O „Koperniku” już wiadomo:
zajął dziewiątą lokatę. To o dwa
miejsca niżej niż przed rokiem

i pięć w porównaniu z 2014, jed-
nak to nadal najlepsze liceum
w naszej dzielnicy. Kolejne upla-
sowało się na miejscu szesnastym
– to XL LO z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Stefana Żeromskie-
go – w ubiegłym roku było o po-
zycję niżej. Trzecia wolska szkoła
w pierwszej czterdziestce to
XXIV Liceum Ogólnokształcące
im. Norwida, które spadło z 33

pozycji, ale dwa lata temu zajmo-
wało miejsce 41.

Przy wystawianiu punktów brane
były pod uwagę trzy czynniki: suk-
cesy szkoły w olimpiadach, wyniki
matury z przedmiotów obowiązko-
wych, oraz wyniki matury z przed-
miotów dodatkowych. W tegorocz-
nym zestawieniu brane były
pod uwagę jedynie wyniki matury
pisanej w tzw. „nowej formule”.

(wt)

„Kopernik” trzyma się mocno
� Kolejny ranking miesięcznika „Perspektywy” pokazuje mocną pozycję XXXIII
Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika. Choć niżej niż przed rokiem, to nadal nie
ma się czego wstydzić…

Rusza budowa olbrzyma
� To będzie najwyższy wieżowiec na Woli i trzeci co
do wysokości w Polsce. Rozpoczyna się budowa Skylinera.
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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie 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 oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Profesjonalne budki lęgowe dla
ptaków instalowane są od 2001
roku. Efekt – ptaki mają na Woli
prawdziwą oazę. Przeprowadzona
pod koniec roku kontrola wyka-
zała, że zajętych jest ponad 97
procent budek.

– Skrzynki lęgowe są chętnie
wykorzystywane przez występują-
ce tu gatunki dziuplaków. Do-
tychczas stwierdzono lęgi wróbli
domowych, mazurków, sikory bo-
gatki, sikory modrej, szpaka, kaw-
ki, pleszki, kowalika, muchołówki
żałobnej – mówi Adam Tarłowski,
ornitolog współpracujący z urzę-
dem dzielnicy Wola.

Co ciekawe, budki chętnie zaj-
mują też inne zwierzęta. Najczę-
ściej wiewiórki, które zajęły około

trzydziestu ptasich domków, ale
kontrolerzy spotykali w nich ta-
kże innych „dzikich lokatorów”:
kuny, nietoperze, a także osy,
szerszenie i pszczoły.

Prawdziwym ewenementem są
jednak gniazda zakładane przez
jerzyki. Jeszcze kilka lat temu
na Woli tylko w jednej budce
na Moczydle znajdowało się
gniazdo jerzyka. W zeszłym roku
były już dwa, w zeszłym aż sześć.
Budki zamieszkiwane przez jerzy-
ki znajdują się w pięciu parkach.

Dla ornitologów fakt, że jerzyki
tak chętnie wprowadzają się
do wolskich budek, jest wielkim
zaskoczeniem. Dobrze znany
w miastach jerzyk gnieździł się
dotychczas najczęściej w wysokich

budynkach, w stropach, pod para-
petami i rynnami, w szczelinach

murów. W Polsce gniazdowanie
nadrzewne obserwowano tylko
w Puszczy Białowieskiej. Masowe
remonty budynków w całej Euro-
pie doprowadziły do znacznego
spadku populacji jerzyków. Także
w Polsce prowadzone są akcje
wieszania skrzynek lęgowych dla
jerzyków na wysokich budynkach
i budowy specjalnych wież.
W Warszawie jest ich dziewięć.

Wygląda na to, że jerzyki
na swój azyl wybrały Wolę i znaj-
dujące się tu budki. Ornitolodzy
spodziewają się dalszego wzrostu
liczebności nadrzewnych gniazd,
gdyż jest to gatunek kolonijny. Być
może w parku Moczydło powsta-
nie nadrzewna kolonia tych poży-
tecznych, owadożernych ptaków.

(wk)

Jerzyki pokochały Wolę
� Na Woli w parkach, skwerach i przy budynkach zainstalowano ponad 500 budek
lęgowych dla ptaków. Prawie każda z nich ma swojego lokatora. A najszczęśliwsze są
rzadko dotąd gniazdujące w budkach jerzyki.

Inwestorzy warszawskich biurow-
ców coraz śmielej wkraczają
w świat kultury i sztuki, wprowa-
dzając na ulice naszego miasta roz-
wiązania nieznane wcześniej w Pol-
sce. Jednym z nich jest galeria ple-
nerowa Art Walk, powstająca na pl.
Europejskim z inicjatywy firmy
Ghelamco, budującej obok kom-
pleks wieżowców Warsaw Spire.

Art Walk będzie mieć pra-
wie 60 metrów długości i składać
z 20 części o futurystycznym
kształcie, stanowiących ramy dla

przyszłych wystaw obrazów,
rzeźb, fotografii i instalacji arty-
stycznych. Autorem galerii jest
wielokrotnie nagradzany projek-
tant Przemysław „Mac” Stopa
z Massive Design, zaś opiekować
się nią będzie założona przez
Ghelamco fundacja Sztuka
w Mieście.

Wernisaż pierwszej wystawy
w Art Walk odbędzie się w maju,
jednocześnie z otwarciem wieży
Warsaw Spire.

Dominik Gadomski

Plac Europejski z niezwykłą
galerią plenerową
� Obok Warsaw Spire powstaje prawie 60-metrowy
pasaż wystawienniczy w niesamowitym kształcie.

Wernisaż pierwszej wystawy w Art Walk odbędzie się w maju
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Dla ornitologów
fakt, że jerzyki tak chętnie
wprowadzają się
do wolskich budek, jest
wielkim zaskoczeniem.
Dobrze znany w miastach
jerzyk gnieździł się
dotychczas najczęściej
w wysokich budynkach,
w stropach,
pod parapetami
i rynnami, w szczelinach
murów.

Ponad 97% budek lęgowych na Woli jest zajętych
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Ubiegłoroczny rekordzista

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W tym roku okazja do zmierze-
nia się z tym wyzwaniem będzie
w Tłusty Czwartek, 4 lutego.
O 14.00 w sali widowiskowej Wol-
skiego Centrum Kultury
przy ul. Obozowej 85 do boju
o kurs gotowania, tytuł honorowy i,
rzecz jasna, pączki staną wszyscy
chętni. W ubiegłym roku było ich

siedemdziesięciu. Ilu będzie ich te-
raz? Można zostać jednym z nich
– wystarczy do 1 lutego wysłać
na adres wolski.paczus@um.war-
szawa.plswoje imię i nazwisko,
wiek oraz numer telefonu. Decy-
duje kolejność zgłoszeń, liczba
miejsc jest ograniczona!

(red)

Zjesz pięć pączków w minutę?
� Obecny rekord – 78 sekund – i tytuł „Wolskiego
Pączusia” należy do Mateusza Barwińskiego, który rok
temu zwyciężył w dzielnicowych zawodach.

źródło:w
ola.w

aw.pl

– Regularna aktywność fizyczna
sprawia, że jesteśmy nie tylko
zdrowsi, ale też szczęśliwsi!
W styczniu, gdy świąteczne emo-
cje opadają, a do wiosny jeszcze
daleko, część z nas może mieć ob-
niżony nastrój. W Wola Parku nie
dajemy się chandrze i zapraszamy
do korzystania z naszej bogatej
oferty sportowej, także na świe-
żym powietrzu. Gwarantujemy
doskonałą zabawę dla wszystkich!
– mówi Emilia Szkudlarek, mena-
dżer marketingu Centrum Han-
dlowego Wola Park.

Spragnieni zimowego szaleń-
stwa mogą jeszcze przez miesiąc

korzystać z lodowiska w Wola
Parku. Warto o tym pamiętać,
zwłaszcza w ferie zimowe, które
w Warszawie trwają od 1 do 12 lu-
tego. Koszt wstępu na ślizgawkę
to tylko 5 zł. Na miejscu można
wypożyczyć łyżwy (5 zł za parę)
oraz skorzystać z szatni. Dzięki
oświetleniu możliwa jest jazda ta-
kże po zmroku i zawsze
przy akompaniamencie najnow-
szych hitów. Na najmłodszych
czekają pingwiny – pomocnicy
przy nauce jazdy. W weekendy ły-
żwiarze mogą liczyć na bezpłatne
porady i wskazówki profesjonal-
nego instruktora.

W Wola Parku można skorzy-
stać także z wyjątkowej oferty
sportowej, która ostatnio znacz-
nie się poszerzyła. Zadbać o for-
mę można m.in. w Calypso Fit-
ness Club – największej, stale roz-
wijającej się sieci klubów fitness
w Polsce. Na klientów czeka no-
woczesny sprzęt siłowy i kardio,
a o postępy w treningu zadba do-
świadczony trener. Dla dzieci
przygotowano specjalną strefę
Kids Play. W klubie znajdują się
też dwa korty do squasha, brama
do Cross Training i sala z rowera-
mi stacjonarnymi do indoor cyc-
lingu.

Jeśli kochacie taniec i muzykę,
warto zastanowić się nad ofertą
Akademii Tańca Moniki i Irene-
usza Sulewskich w Wola Parku.
Działająca od ponad 20 lat szkoła
bazuje na wzorcach najlepszych
szkół tańca w Europie, dostoso-
wanych do wymagań i potrzeb
klientów w Polsce. W ofercie
znajdują się zajęcia taneczne dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów.

Zimą nie musimy trenować tyl-
ko pod dachem. Przy odpowied-
niej pogodzie można wybrać się
na przejażdżkę rowerową lub jog-
ging po okolicy. Użytkownicy por-

talu mojrower.pl proponują trasę,
która zaczyna się pod Wola Par-
kiem, a następnie wiedzie głównie
ścieżkami rowerowymi przez al.
Prymasa Tysiąclecia, ul. Powąz-
kowską, malowniczy Lasek na Ko-
le oraz Park Moczydło. Planując
taką wycieczkę warto jednak za-
dbać o odpowiednią odzież ter-
miczną, buty sportowe i profesjo-
nalny serwis rowerowy. Wszystko
to znajdziecie pod jednym da-
chem w Wola Parku w skle-
pach 4F, Go Sport czy City Sport.

Postaw na aktywną zimę z Wola
Parkiem i spełnij swoje postano-
wienia noworoczne!

Sposób na zimową chandrę? Sport w Wola Parku!
� Sezon na postanowienia noworoczne w pełni. Jeśli jednym z waszych jest zrzucenie świątecznych kilogramów, mamy dobre wieści. Centrum
Handlowe Wola Park przy ul. Górczewskiej 124 zaprasza do korzystania z bogatej oferty sportowej, np. Calypso Fitness Clubu i Akademii Tańca
M&I Sulewscy, oraz lodowiska, które jest czynne do 29 lutego.

artykułsponsorow
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PROWADZISZ
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo”
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl
do ponad 100 tys. internautów

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową
i artykuły promocyjne w gazetach

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne
w portalu TuStolica.pl

za 99 zł

ULOTKI
- projekt, druk, dystrybucja

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 519-610-523
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto.

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

Za sa da jest pro sta: lu dzie po -
da ją się za pra cow ni ków naj więk -
sze go sto łecz ne go do staw cy prą -
du. Twier dzą, że by ło kil ka krot nie

wy sy ła ne po na gle nie, a po nie waż
nie by ło od po wie dzi, po fa ty go wa li
się oso bi ście. Oczy wi ście kła mią,
li cząc na na szą nie uwa gę i po czu -
cie wi ny. Póź niej pro szą o pod pi -
sa nie umo wy – rze ko mo anek su
do ku men tów z do tych cza so wym
do staw cą, w rze czy wi sto ści zaś
z no wym, na no wych wa run kach
i no wy mi kosz ta mi. Je śli pod pi -
sze my – tym sa mym zga dza my się
na no we wa run ki, ale jed no cze -

śnie nie wy po wia da my umo wy
z do tych cza so wym ope ra to rem
sie ci. Czy li pła ci my po dwój nie.

Nie ma jed nak pa ni ki – na wet
je śli da my się zła pać i wbrew roz -
sąd ko wi pod pi sze my „lip ną” umo -
wę, ma my dwa ty go dnie na re zy -
gna cję. W cią gu czter na stu dni
bez po da wa nia przy czyn i tłu ma -
cze nia się mo żna od niej od stą pić,
po nie waż zo sta ła za war ta po za
sie dzi bą fir my – czy li w na szym
miesz ka niu. Wy star czy w tym ter -
mi nie do fir my – na pod pi sa nej
umo wie po wi nien być jej ad res
– wy słać oświad cze nie o od stą pie -
niu. Co wię cej – je śli pra cow nik,
któ ry dał nam umo wę do pod pi su
nie po in for mo wał o mo żli wo ści jej
roz wią za nia (a war to się wczy tać
w do ku ment, bo ta kie oświad cze -
nie mo że się w nim znaj do wać)
– na od stą pie nie ma my na wet 12
mie się cy. Urząd Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów ja sno in for -

mu je, że mo żna to zro bić na for -
mu la rzu al bo w in nej, naj le piej pi -
sem nej for mie i wy słać li stem po -
le co nym za po twier dze niem od -
bio ru. Mo żna też zło żyć je oso bi -
ście w lo ka lu przed się bior cy,
za po twier dze niem do star cze nia.
Nie któ rzy sprze daw cy umo żli wia -
ją od stą pie nie od umo wy za po -
mo cą swo jej stro ny in ter ne to wej.
W ta kim przy pad ku mu szą po -
twier dzić otrzy ma nie oświad cze -
nia, np. wy sy ła jąc e -ma il do kon -
su men ta.

Co cie ka we – po li cja nie mia ła
do tej po ry zgło szeń o oszu stach.
A po dob ny sys tem „zdo by wa nia
klien tów” był już pro wa dzo ny
przed kil ko ma la ty, kie dy uwol -
nio no ry nek usług te le ko mu ni ka -
cyj nych. I o ile cza sa mi zmia ny
do staw ców się opła ca ją – przy kre,
że na ma wia się klien tów do te go
pod stę pem.

(wt)

Naciągacze krążą po blokach
� Na Facebooku krążą ostrzeżenia przed oszustami, podającymi się za pracowników
RWE i podsuwającymi do podpisu umowy na zmiany dostawcy energii elektrycznej.

Jeśli damy się
złapać i wbrew
rozsądkowi podpiszemy
„lipną” umowę, mamy
dwa tygodnie
na rezygnację
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Ka mie ni ca na Lesz nie 73 po -
wsta ła tuż przed I woj ną świa to wą,
oko ło ro ku 1910. Gmach ro bi wra -
że nie swo imi wy jąt ko wy mi roz mia -
ra mi i od por no ścią na hi sto rycz ne
za wie ru chy. Woj ny i to ta li tar ne
rzą dy nie po ko na ły go, cho ciaż ko -
mu ni stycz ne wła dze ob ni ży ły bu dy -
nek i usu nę ły „bu rżu azyj ne” de ko -
ra cje fa sa dy. Dziś ka mie ni ca jest
teo re tycz nie bez lud na (w prak ty ce
miesz ka ją w niej dzi cy lo ka to rzy).
W li sto pa dzie ubie głe go ro ku wy -
buchł w niej po żar, na szczę ście

nie groź ny. Bu dy nek nisz cze je, co
jest o ty le kom pro mi tu ją ce, że
znaj du je się… na prze ciw ko wol -
skie go ra tu sza. Lesz no 73 to ad res
przed wo jen ny. Przez ca ły czas mo -
wa o ka mie ni cy w al. „So li dar no -
ści” 145. Bu dy nek ten wła śnie zo -
stał wy sta wio ny na sprze daż. Ce na
wy wo ław cza to 22 mln zł. No wy
wła ści ciel bę dzie mu siał skon sul to -
wać swo je po my sły na za go spo da -
ro wa nie ka mie ni cy z kon ser wa to -
rem za byt ków.

Do mi nik Ga dom ski

Co czeka 100-letnią
kamienicę?
� Jedna z największych kamienic na Woli zostanie
sprzedana.

Więk szość war sza wia ków ko ja -
rzy tę żnie z Kon stan ci nem -Je zior -
ną i in ny mi uzdro wi ska mi, ale
nie wiel kie in ha la to ria mo żna
prze cież bu do wać w do wol nym
miej scu. W ubie głym ro ku dru ga
na Ma zow szu tę żnia po wsta ła
w le gio now skim par ku Zdro wia.

– Tę żnie so lan ko we to drew nia -
ne bu dow le po kry te ga łąz ka mi tar -
ni ny. Ca ły se kret ich do bro czyn ne -
go dzia ła nia na or ga nizm kry je się
wła śnie w kon struk cji. Wy twa rza

się w nich ae ro zol bo ga ty w mi kro -
ele men ty, ta kie jak wapń, ma gnez,
jod, po tas, brom, że la zo, sód. In -
ha la cje po ma ga ją sku tecz nie wal -
czyć z wie lo ma cho ro ba mi – tak
za chę ca do od wie dzin w bez płat -
nej tę żni urząd mia sta Le gio no wo.

Już w przy szłym ro ku śla da mi
Le gio no wa mo że pójść Wo la.
Wśród zgło szo nych na rok 2017
pro jek tów do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go zna la zła się tę żnia w par ku
Szy mań skie go, któ ra mo gła by słu -

żyć miesz kań com przez kil ka mie -
się cy w ro ku (wa run kiem jest tem -
pe ra tu ra po wie trza prze kra cza ją -
ca 10 stop ni). We dług wstęp nych
wy li czeń pro jekt i bu do wa kosz to -
wa ła by 95 tys. zł, zaś rocz ny koszt
utrzy ma nia ok. 24 tys. zł. Ra chu nek
eko no micz ny jest pro sty: bu do wać.

Je śli pro jekt zo sta nie po zy tyw -
nie zwe ry fi ko wa ny, bu do wę tę żni
bę dą mo gli po przeć w czerw cu
miesz kań cy Ulry cho wa i Odo lan.

Do mi nik Ga dom ski

Zbudujmy tężnię w parku Szymańskiego
� Jeśli ten projekt do budżetu partycypacyjnego przejdzie weryfikację, może być
hitem najbliższego głosowania.
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Na Mazowszu są dopiero dwie tężnie: w Konstancinie i Legionowie
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NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Spokojnej osobie, od zaraz, 30 m2, przy CH
Wola Park. tel. 794-419-809

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·KUPIĘ działkę, dom, Łomianki i okolice
606-664-487

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·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
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Naprawa Telefonów GSM, Tabletów
514-420-300
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404
·Pogotowie Komputerowe 514-420-300

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

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

·Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka
do 25 tys. 601-512-692
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

DAM PRACĘ

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

·Firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątania
sklepu odzieżowego w centrum Warszawy. Praca
w godzinach porannych 7:0--10:00. Tel.
799-015-320
·Firma zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na teren
Warszawy, tel. 22 890-03-94
·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

RÓŻNE
·Nieodpłatna opieka nad samotną, starszą osobą
698-055-555
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

SZUKAM PSA
·ZAGINĄŁ PIES – Karo – 11 letni kundelek,
jeszcze do niedawna mieszkaniec Palucha. Boi
się samochodów i obcych ludzi, lubi psy.
Łagodny. Średniej wielkości (do kolan, 17 kg),
brązowo-szary, beżowe łapki, siwa mordka, duże
uszy, lewe ucho wystrzępione. Ma czerwone,
parciane szelki z adresówką w kształcie serca
zawierającą dane kontaktowe. Szczepiony,
w trakcie przyjmowania leków nasercowych.
Czip:985120021086500 Widzisz go – DZWOŃ:
Ida 694-689-970 Straż Miejska 986 NAGRODA

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, mundury,
dokumenty, zdjęcia, pocztówki, książki tel.
601-336-063
·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493

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
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

OGŁOSZENIA DROBNE

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu me -
ra mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.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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To je den z ele men tów pro jek tu
ar ty stycz ne go przy go to wa ne go
przez war szaw skich i ber liń skich
stu den tów pod okiem pro fe so rów.

– To ko mi ny z lat 70., mó wią ce
o prze my sło wej prze szło ści dziel -
ni cy. We wnątrz tych ko mi nów au -
to rzy – dwo je mło dych ar ty stów
z Ber li na i War sza wy – umie ści li
źró dła czer wo ne go dy mu. Jed no -
cze śnie z tych rur wy do by wa ła się
me lo dia „War sza wian ki” za gra na
na ko mi nach. Po wsta ła z te go sym -
fo nia na ko mi ny opo wia da ją ca
o ro bot ni czej hi sto rii Wo li – mó wi
An na Ba naś z Mu zeum Wo li.

Dy mów by ło wię cej. Po chwi li
dwóch ar ty stów wy pu ści ło nie bie -
ski i czer wo ny dym z da chu Mu -
zeum. Przez ca ły dzień przy uli cy
Srebr nej i w oko li cy mu zeum od -
by wa ły się pod ha słem Wo la
Warm+Up hap pe nin gi, spek ta -
kle, od sło nię cia prac, ak cje ar ty -
stycz ne. To efekt ar ty stycz nej
współ pra cy stu den tów pro wa dzo -
nej przez Mi ro sła wa Bał kę Pra -
cow ni Dzia łań Prze strzen nych
ASP w War sza wie oraz stu den tów
Weißen see Kun sthoch schu le
w Ber li nie.

Wszyst kie te ma ty prac w ra -
mach pro jek tu Wo la Warm+Up
od no si ły się do Wo li: jej prze my -
sło wej i wo jen nej prze szło ści,
współ cze sno ści i au ry. Ak cja nie
by ła jed nak tyl ko jed no dnio wym
hap pe nin giem, a ra czej nie ty po -
wym wer ni sa żem wpi sa nym
w miej ską prze strzeń. Od 19

stycz nia w mu zeum na Srebr nej
mo żna oglą dać wy sta wę Wo la
Warm+Up. Zło ży ły się na nią nie
tyl ko ma te rial ne efek ty współ pra -
cy mło dych ar ty stów z Pol ski
i Nie miec, ale i fil mo wa do ku -
men ta cja sa mej ak cji. Wszyst kie

prze pro wa dzo ne ak cje zo sta ły bo -
wiem za re je stro wa ne i zło ży ły się
na film, któ ry jest nie ja ko ar ty -
stycz nym gło sem w dia lo gu o re -
wi ta li za cji Wo li. Wy sta wę mo żna
oglą dać do 14 lu te go.

(wk)

Kominy z czerwonym dymem
� Przed budynkiem Muzeum Woli pojawiła się dziwna instalacja: sześć metalowych
kominów. 18 stycznia w samo południe zaczął się z nich wydobywać gęsty czerwony
dym, a z wnętrza dobiegał dźwięk dzwonków. O co chodziło?

Wy sta wę mo żna oglą dać do 14 lu te go
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Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Mariola Stasiak
e-mail: mariola.stasiak@gazetaecho.pl,
tel. 519-610-523
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać za pomocą
formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Za koń czy ły się pra ce zwią za ne
z mo der ni za cją ze spo łu bo isk
przy Szko le Pod sta wo wej nr 238
przy Re du to wej 37. Re mont wart
po nad 600 tys. zł trwał za le d wie
trzy mie sią ce, zo stał sfi nan so wa ny
z bu dże tu urzę du dziel ni cy.

Po wsta ły wie lo funk cyj ne bo iska
ze sztucz ną na wierzch nią do pił ki
no żnej, pił ki ręcz nej, ko szy ków ki
i siat ków ki, wy ko na no no we od -
wod nie nie a na wierzch nia zo sta ła
za bez pie czo na przed znisz cze nia -
mi i utra tą ko lo ru. Za mon to wa ne
zo sta ły ta kże 6-me tro we pił ko -

chwy ty, sprzęt spor to wy i ele men -
ty ma łej ar chi tek tu ry.

– Po wsta ło rów nież no we oświe -
tle nie w tech no lo gii LED, wy mie ni -
li śmy ogro dze nie, wy ty czo ne zo sta ły
no we chod ni ki – wy li cza bur mistrz
Krzysz tof Strzał kow ski. – Zad ba li -
śmy ta kże o zie leń i na sa dze nia.

W przy szłym ro ku w szko le
przy Re du to wej po wsta ną no we
pra cow nie ję zy ków ob cych. To za -
słu ga pra wie 800 miesz kań ców
Ulry cho wa, któ rzy gło so wa li
nad bu dże tem par ty cy pa cyj nym.

(dg)

Nowocześnie zrobiło
się na Urlychowie
� Świetna wiadomość dla mieszkańców Ulrychowa.
Przy Szkole Podstawowej nr 238 powstał nowoczesny
kompleks boisk.

Odo la ny są obec nie jed nym
z naj więk szych pla ców bu do wy
w War sza wie, a więk szość no wych
in we sty cji to blo ki miesz kal ne.
Po prze my sło we te re ny co raz bar -
dziej przy po mi na ją mia sto, nie
ma ją jed nak ta kich atry bu tów
miej sko ści, jak przy stan ki au to bu -
so we i dro gi dla ro we rów. Uru -
cho mie nie na Or do na i Ja na Ka -

zi mie rza lo kal nej li nii au to bu so -
wej jest jed nak kwe stią cza su.

– Przy go to wu je my kon sul ta cje
spo łecz ne w tej spra wie – mó wi Igor
Kraj now, rzecz nik ZTM. – Wkrót ce
przed sta wi my na szą pro po zy cję ob -
słu gi ko mu ni ka cyj nej Odo lan.

Naj praw do po dob niej ZTM za -
pro po nu je uru cho mie nie krót kiej
li nii, do wo żą cej do naj bli ższe go wę -

zła prze siad ko we go, a więc ron da
Da szyń skie go. Z no wej li nii sko rzy -
sta ją przede wszyst kim se nio rzy,
oso by z nie peł no spraw no ścia mi
i dzie ci do je żdża ją ce do szkół, ale
ta kże miesz kań cy po łu dnio wej czę -
ści osie dla, od da lo nej od przy stan -
ków tram wa jo wych i au to bu so wych
na Wol skiej i Ka sprza ka.

Do mi nik Ga dom ski

Autobusy na Odolanach. Będą konsultacje
� W przyszłym miesiącu ZTM wysłucha opinii mieszkańców Odolan na temat linii
autobusowych na ul. Jana Kazimierza.

Czy jest w War sza wie ktoś, kto
nie sły szał o ho te lu Czar ny Kot?
Sa mo wol ka bu dow la na na ro gu
Po wąz kow skiej i Bu ra kow skiej
sta ła się sym bo lem nie mo cy ko lej -
nych sa mo rzą dów, któ re nie ra dzi -
ły so bie z wła ści cie lem, roz bu do -
wu ją cym ho tel bez zgo dy i pro wa -
dzą cym biz nes, mi mo wy ga śnię cia
umo wy dzie rża wy dział ki. Ale to
już ko niec. Po wia to wy nad zór bu -
dow la ny wy dał na kaz roz biór ki
bu dyn ku, znaj du ją ce go się czę -
ścio wo na dział ce na le żą cej
do Gre en Pro per ty Gro up. Fir ma
ma już po zwo le nie na bu do -
wę 120-me tro we go wie żow ca.

(dg)

Czarny Kot zniknie, będzie nowy wieżowiec
� Nadzór budowlany nakazał rozbiórkę słynnego „Gargamela” z Powązek. W jego
miejscu stanie 120-metrowy wieżowiec.

Czy jest w War sza wie ktoś, kto nie sły szał o ho te lu Czar ny Kot?
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Nawierzchnia została zabezpieczona przed zniszczeniami
i utratą koloru
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„100 lat pla no wa nia w Pol sce,
czy li pol ski wkład w świa to wą prze -
strzeń miej ską” to dzie ło zbio ro we
użyt kow ni ków fo rum Sky scra per -
Ci ty, po świę co ne go sze ro ko ro zu -
mia nej te ma ty ce urba ni stycz nej
i ar chi tek to nicz nej. W je go pol skiej

czę ści od kil ku lat ist nie je „kul to -
wy” wą tek, w któ rym in ter nau ci
zło śli wie opi su ją i ilu stru ją ta kie
zja wi ska pol skich ulic, jak „żół te
ba rier ki ty pu olsz tyń skie go”,
„śmiesz ki ro we ro we”, „bud ki
z Wa żny mi In sta la cja mi” czy „wej -

ścia do kla tek o ru chu okrę żnym”.
Naj le piej czy tać de fi ni cje tych wy -
kwi tów pol skiej in ży nie rii pod czas
spa ce ru po Ko le czy Mły no wie.
Przy czym Ko ło i Mły nów to oczy -
wi ście tyl ko przy kła dy, któ re – jak
po wszech nie wia do mo – nie od bie -

ga ją stan dar dem prze strze ni pu -
blicz nej od Żo li bo rza Dzien ni kar -
skie go, Wi la no wa czy Oslo.

– Dzia do par king. Ety mo lo gia
sło wa wy wo dzi się od dzia da par -
kin go we go – wy ja śnia in ter nau ta.
– Jest to for ma le ga li za cji pra cy
dzia da wy łu dza ją ce go pie nią dze
za ochro nę aut na par kin gu
za po mo cą umo wy dzie rża wy oraz
umo wy o pra cę. Dzia do par king
w urba ni sty ce miast pol skich speł -
nia wie le pod sta wo wych funk cji,
któ re spro wa dza ją się do uzu peł -
nia nia luk urba ni stycz nych w pie -
rze jach po skan da licz nych wy bu -
rze niach za byt ków w środ ku no cy
oraz zaj mo wa nia za nie dba nych
pla ców za baw i bo isk dzie ciom.

A oto in na, rów nie traf na prób -
ka twór czo ści:

– Żu lo skwer w urba ni sty ce miast
pol skich speł nia wie le pod sta wo -
wych funk cji spo łecz nych, któ re
w swo jej ogól no ści spro wa dza ją się
do za spa ka ja nia po trzeb fi zjo lo -
gicz nych. (…) Naj czę ściej na ro -
ślin ność żu lo skwe ru skła da się kil -
ka krza ków bzu li la ka, dwie li py,
ka wa łek ży wo pło tu ze śnie gu licz ki,
lo so wo ro sną cy krzak for sy cji oraz

bli żej nie okre ślo na ro ślin ność
o cha rak te rze łą ko wo-po lnym.

Po lek tu rze pod ręcz ni ka (za cy -
to wa li śmy ra czej ła god ne frag -
men ty) nie któ rzy mo gą po czuć
się ura że ni. Rzecz w tym, że ma -

my na praw dę du ży wpływ
na prze strzeń miej ską. Wszel kie
za nie dba nia czy znisz cze nia
w miej scach pu blicz nych mo żna
zgła szać pod nu me rem te le fo -
nu 19–115, zaś o pro ble mach
w oko li cy in for mo wać rad nych,
urzęd ni ków i na szą re dak cję.
Przy po mi na my ta kże, że w czerw -
cu bę dzie my też gło so wać na pro -
jek ty do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go Wo li na rok 2017.

Do mi nik Ga dom ski

Żuloskwery i dziadoparkingi, czyli nasza codzienność
� Pomysłowość internautów nie zna granic. Za sprawą użytkowników popularnego forum do półoficjalnego słownika warszawiaków wchodzą
nowe, jakże trafne określenia. Co robić, żeby przestały być aktualne?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Po lekturze
podręcznika
(zacytowaliśmy raczej
łagodne fragmenty)
niektórzy mogą poczuć
się urażeni. Rzecz w tym,
że mamy naprawdę duży
wpływ na przestrzeń
miejską.

Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów
mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,

nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du

czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.


