
Jeszcze niedawno zabudowa
Wawrzyszewa i całej dzielnicy
kończyła się na ulicy Sokratesa,
ale od kilku lat powstaje tam
prawdziwy fragment miasta.
W kwartale ulic Sokratesa – Ro-
kokowa – Nocznickiego – Kali-
szówka trwa obecnie budowa
czterech osiedli, przyciągających
osoby skuszone bliskością ostat-
niej stacji metra.

Praktycznie gotowe jest już
osiedle Sokratesa Park, wybudo-
wane przez spółkę Sokratesa De-
velopment. Budynki mają od pię-
ciu do ośmiu pięter i znajdują się
w nich mieszkania o powierzch-
ni 27–117 m2, siedem biur i dzie-
więtnaście lokali usługowych. Tuż
obok trwają prace wykończenio-
we w budynkach osiedla Home
Invest Na Sokratesa. Podobna

wysokość (6–8 pięter) i podobny,
bardzo zróżnicowany metraż
mieszkań (30–104 m2). Zaletą
osiedla są lokale usługowe
umieszczone frontem do Sokrate-
sa, dzięki którym ulica zyskała
miejską pierzeję.

Bliżej Nocznickiego trwa budo-
wa osiedla dewelopera Emmer-
son Realty – MetroBielany.
Pierwszy blok został oddany
do użytku trzy lata temu, ale do-
celowo będą tam cztery budynki
mające po 8–10 pięter. Obecnie
wykańczany jest budynek B z 297
mieszkaniami i trzynastoma loka-
lami usługowymi.

Póki co ostatnią inwestycją
na tym terenie jest La Proximite
– pojedynczy blok budowany
przez Bouygues Immobilier. Bu-
dynek o wysokości wahającej się
od pięciu do siedmiu pięter w po-
równaniu z innymi sprawia wraże-
nie kameralnego, ale jest fatalnie
zlokalizowany. Okna wielu miesz-
kań wychodzą na ulicę Nocznic-

kiego, planowaną do przebudowy
na część trasy szybkiego ruchu.
Obecnie budowa nie ma zapew-
nionego finansowania, ale w przy-
szłości może ona oznaczać prote-
sty mieszkańców przeciwko budo-
wie drugiej jezdni i ekranów aku-
stycznych.

Nowa część Wawrzyszewa to
same bloki – nie buduje się w ich
pobliżu szkoły, przedszkola, przy-
chodni i innej niezbędnej infra-
struktury. Nowi mieszkańcy będą
korzystać z bliskości osiedla
z lat 70., zbudowanego zgodnie ze

starą szkołą „z pełnym wyposaże-
niem”. Zagęszczanie zabudowy
i tysiące nowych sąsiadów to zja-
wiska niekoniecznie pożądane
przez starych warszawiaków. Dla
wspólnego dobra, przejezdności

ulic i czystszego powietrza lepiej
jednak, żeby miasto rozbudowy-
wało się obok stacji metra i istnie-
jącej infrastruktury, niż na dale-
kich peryferiach.

(dg)

Wawrzyszew w budowie
� Osiem lat po otwarciu stacji Młociny w pobliżu nadal trwa boom inwestycyjny. Pomiędzy Sokratesa
a Nocznickiego widać ogromny plac budowy, który zmieni się niedługo w kwartał miasta.
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Nowa część
Wawrzyszewa to same
bloki – nie buduje się
w ich pobliżu szkoły,
przedszkola, przychodni
i innej niezbędnej
infrastruktury.



Budowa placu zabaw na terenie
Akademii Wychowania Fizyczne-
go trwa – i choć dla niektórych
już jest wystarczająco atrakcyjny,
to do ostatecznego kształtu wciąż
mu jeszcze nieco brakuje.

Jeszcze w ubiegłym roku rozpo-
czął się drugi etap budowy tego
placu zabaw. Powstały dwie strefy:
wspinaczkowa wyposażona

w ściankę ze szczeblami i chwyta-
mi wysokości 3 m, długości 14 m,
otoczonej polem piaskowym
amortyzującym upadek przy wspi-
naczce oraz strefa do skakania zło-
żonej powierzchni elastycznej
o wymiarach 100 x 100 cm, usytu-
owanej na poziomie gruntu, oto-
czonej bezpieczną nawierzchnią.
Teraz jednak dzielnica uzyskała
dodatkowe fundusze na rozbudo-
wę, w ramach której planowane
jest utworzenie boiska wielofunk-
cyjnego oraz strefy wypoczynku
(ławki, leżaki, stojaki na rowery),
ścieżek dojścia do siłowni, boiska
i strefy odpoczynku. – Dojdą
do tego nasadzenia zieleni, by te-
ren zyskał na estetyce – zapowiada
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Miejsce jak najbardziej pozy-
tywne, szkoda tylko, że jeszcze

przed sezonem wandalom udało
się uszkodzić jedną z trampolin. –
Cóż, zdarzają się i takie przypad-

ki, jednak teren jest chroniony
i staramy się, by do nich nie do-
chodziło – mówi Grzegorz Pietru-
czuk.

Tak czy owak sprawdza się sta-
ra prawda – jak sami nie zadba-
my, to nikt tego za nas nie zrobi.
A warto odwiedzać park trampo-
lin, bo każdy tu znajdzie coś dla
siebie – od huśtawek i równowa-
żni po wspinaczkowe tunele.
A miłośnicy gadżetów mogą sko-
rzystać z podziemnych telefonów.
Dla nas – bomba!

(wt)

Macie swoje pozytywne miejsca?
Pochwalcie się nimi:

redakcja@gazetaecho.pl.

Bielany. Pozytywnie

Plac zabaw na AWF urośnie
� W cyklu „Bielany pozytywnie” pokazujemy miejsca może i oczywiste, za to pełne
pozytywnej energii i dobrze rokujące oraz takie, które mocno wrosły w dzielnicę i kojarzą
się jednoznacznie dobrze. Może się przydać „świeżym” mieszkańcom, którzy szukają
takich lokalizacji; może posłużyć jako wskazówka, czym pochwalić się naszym gościom.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Ulice, place i budynki Warsza-
wy, detale architektoniczne i inne
elementy przestrzeni miasta, ujęte
w kwadratowe, symetryczne kadry
– tak prezentuje się seria fotografii
pod wspólnym tytułem Warsaw-
graphy, którą od kilku dni można
oglądać w bibliotece na Wawrzy-
szewie. Warszawa z tej perspekty-
wy przedstawia się na tyle niezwy-
kle, że niekiedy trudno rozpoznać
nawet najbardziej znane miejsca.

– Dzięki czarno-białej fotogra-
fii można skupić się nie na kolo-

rach, ale kształtach Warszawy –
mówi autor zdjęć Kamil Paster-

kowski. – Staram się szukać syme-
trii, która jest w naszym mieście
wyjątkowo głęboko ukryta.

Projekt Warsawgraphy jest roz-
szerzeniem pracy dyplomowej fo-
tografa. Pierwotnie zdjęć było
dziesięć, dziś już ponad sto a ko-
lejnych przybywa z tygodnia
na tydzień.

Wystawę można oglądać do 22
kwietnia.

(dg)

Niezwykłe zdjęcia Warszawy
� Biblioteka przy ul. Petofiego 3 zaprasza
na wystawę zdjęć Warsawgraphy.

Wystawę można oglądać do 22 kwietnia
źródło:W

arsaw
graphy
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Tomek Dudek miał szesnaście
lat, gdy zdarzył się wypadek. –
4 maja 2010 roku poszedł na tre-

ning strzelecki – mówi Dorota
Dudek, mama chłopaka. – Tre-
nował biathlon, uczył się w szko-
le sportowej na Bielanach. Tego
dnia poszedł strzelać – i podczas
treningu jego broń wystrzeliła sa-
ma. Na tyle nieszczęśliwie, że ku-
la trafiła go w głowę i utkwiła
w mózgu.

Przez osiem tygodni lekarze
walczyli o jego życie. Do oczywi-
stych obrażeń doszło bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych i wodogłowie. Trzy mie-
siące po wypadku zaczął oddy-
chać bez pomocy respiratora
i od tej pory trwa walka, by To-

mek wrócił do jak najlepszej for-
my. Rehabilitacja syna to koszt
sześciu – ośmiu tysięcy złotych
miesięcznie – mówi mama Tom-
ka. – Ale dzięki niej są widoczne
postępy. Powoli odzyskuje czę-
ściową kontrolę nad swoim cia-
łem, może już samodzielnie zgi-
nać ręce, łapie podawaną mu pił-
kę, potrafi też sam jeść… A po-
czątki były bardzo ciężkie.

Każdy, kto chce pomóc Tomko-
wi, może to zrobić na dwa sposoby.
Pierwszy, prostszy – to przekazanie
jednego procenta swojego podatku
– wystarczy w formularzu PIT wpi-
sać numer KRS 0000037904, a ja-
ko cel szczegółowy podać „11662,
Dudek Tomasz”. Można też wpła-
cić darowiznę indywidualną

na konto Fundacji „Zdążyć z po-
mocą” (Łomiańska 5,01–685 War-
szawa), numer rachunku
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362,
z dopiskiem „Darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia Dudek Tomasz”.

(wt)

Tragiczny wypadek na strzelnicy
� Wystarczyła chwila, by z młodego, obiecującego sportowca Tomek stał się
sparaliżowanym człowiekiem.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

źródło:w
w

w.tom
ekdudek.pl

Rzecz się miała w styczniu – tuż za chłopakiem do windy wszedł mę-
żczyzna, który w środku potraktował nastolatka gazem pieprzowym,
po czym zabrał mu telefon i uciekł. Poszukiwania nieco trwały, ale
w końcu bielańscy policjanci znaleźli napastnika – kilka dni temu za-
trzymano Dariusza K., któremu postawiono zarzut rozboju.

W areszcie poczeka na proces, grozi mu do 12 lat więzienia. Swoją
drogą, rozsądkiem to się Dariusz nie popisał – gaz pieprzowy w małym,
zamkniętym pomieszczeniu jest bronią obosieczną…

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Napad na Kwitnącej
� Dariusz K. na Kwitnącej napadł na czternastolatka.

źródło:zoliborz.policja.w
aw.pl



Określenie bielańskiego bazaru
pochodzi od nazwy ulicy Wolu-
men, XIX-wiecznego traktu wyty-
czonego i uregulowanego w 1885
roku. Wedle legendy, bazar
przy trakcie istniał tam niemal
od zawsze. W rzeczywistości kul-
towe dla mojego pokolenia targo-
wisko powstało przy Wolumenie
dopiero w latach 60. Zaczęło się
od niewielkiego cotygodniowego
jarmarku staroci. Z czasem jed-
nak targowisko się coraz bardziej
rozrastało. Szeroki asortyment
ściągał wszelkiego typu amatorów
starych przedmiotów z „duszą”.
Handlowano tam antykami, stary-
mi zegarami, żelazkami. O bie-
lańskim bazarze tak pisał w ro-
ku 1980 tygodnik „Stolica”:

„świat na Wolumenie był i jest
pełen niespodzianek, bo nie wia-
domo do czego kupujący zapłonę-
li miłością: czy do szabli, niemiec-
kiego hełmu, stołka, zegarka, sza-
fy, obrazu czy może pustych pu-
szek po piwie, a może do starych
znoszonych butów albo do śpią-
cych w pudełku piesków. Tam,
gdzie było najciaśniej, sprzedawa-
no pyzy, a w innym miejscu bigos
na jednorazowych talerzach z nie-
mytym widelcem i pajdą chleba.
Przy głównym wejściu był taki
ścisk i napór do wewnątrz, że czę-
sto ruch niemal zamierał. Nato-
miast przy innych wejściach było
pusto i nudno. Samochody
na parkingu miały rejestracje
z całej Polski. Po południu sprze-

dający byli już znużeni, ceny mia-
ły tendencje spadkowe i transak-
cji dobijano szybciej”.

Od staroci do komputerów
Na przełomie lat 70. i 80. prze-

niesiono tu tzw. jarmark perski
z mariensztackiego rynku. Nieba-
wem jednak handel staroci prze-
niósł się na Koło, a Wolumen stał
się popularnym miejscem z uży-
wanym sprzętem elektronicznym,
komputerowym i RTV. Można tu
było także kupić sprzęt produko-
wany w domowych warsztatach
z oryginalnych fabrycznych części.
Można było nabyć układy scalone
i części do zachodniego sprzętu,
w czasach gdy w sklepach trudno
było kupić cokolwiek bardziej
skomplikowanego niż opornik.

Wtedy też zacząłem na Wolu-
menie bywać. Tu kupowałem czę-
ści do wysłużonego Grundiga, ka-
sety, tu polowałem na gry do
Amigi, nabyłem za pieniądze wy-
proszone od ojca lampowy
wzmacniacz. Kupiłem go od pana
Sławka, który swoje chałupnicze
produkcje i części sprzedawał
na Wolumenie chyba od zawsze.
A gdy zawędrowałem na Wolu-
men kilka lat temu wciąż trwał
na swoim posterunku z tym sa-
mym asortymentem. Zachodzi-
łem też do „budki” z podzespoła-

mi legendarnego na Wolumenie
„Piekarza”, który niestety jakiś
czas temu zwinął już interes.

Centrum paserstwa i piractwa
W latach 90. Wolumen miał wąt-

pliwą, choć rzecz jasna w pełni za-
służoną, sławę centrum handlu
z kradzionymi radiami samochodo-
wymi. Wtedy kupowałem tu części
komputerowe. Były tańsze niż
na giełdach, a kupować było bez-
pieczniej niż na stadionie X-lecia.
Kupowałem też programy i gry –

oczywiście pirackie. Także były
tańsze niż gdzie indziej, a pirackim
oprogramowaniem handlowało się
wtedy na poły oficjalnie wszędzie.
Potem na Wolumenie zaczęły kró-
lować telefony komórkowe. Było tu
ich do wyboru, do koloru, zawsze
ciut taniej niż np. w komisach.
O pochodzenie towaru na wszelki
wypadek nikt nie pytał…

Czas metamorfozy
Wolumen miał swój klimat. By-

walcy się znali, sprzedawcy wie-
dzieli, kogo można naciągnąć, ko-
go nie. Kto kupi, kto tylko ogląda.
Handel tutaj przypominał swego
rodzaju rytuał, a wyciągane spod
lady płyty z grami na konsole albo
z muzyką przynosiły kokosy.

Od tego czasu na bielańskim
Wolumenie dużo się zmieniło.

Dziś wychodząc ze stacji metra
Wawrzyszew, po chwili trafiamy
na zupełnie inne niż dawniej tar-
gowisko. Bazar przestał specjali-
zować się w elektronice i staro-
ciach. Owszem, elektronika rzą-
dzi w weekendy. Na sobotnio-
-niedzielnej giełdzie elektronicz-
nej dostać można niemal wszyst-
ko – od telefonów komórkowych
i telewizorów począwszy, na czę-
ściach elektronicznych skończyw-
szy. Nadal można tu kupić rzeczy
gdzie indziej niedostępne. Nie-
dawno skusiłem się z czystego
sentymentu na radiomagnetofon
„Kasprzak” za całe 10 zł. Działa!
Na co dzień na Wolumenie han-
dluje się głównie owocami, wa-
rzywami, kwiatami. Najwięcej
sprzedających jest w „oficjalne”
dni targowe, czyli we wtorki
i piątki. Obecnie funkcjonuje tu
ponad 120 stałych pawilonów
i stoisk.

Kupcy mogą być na razie spo-
kojni. Od 2011 roku mówiło się
głośno o planowanej likwidacji
bazaru. Dziesięcioletnią umowę
dzierżawy na część terenu spółka
„Wolumen” podpisała w stycz-
niu 2013 roku. Kupcy chcą zmie-
niać to miejsce na lepsze, chronić
przed likwidacją i wypieraniem
lokalnych producentów przez
hurtowników.

Wolumen przeszedł długą ewo-
lucję, ale wydaje się, że odnalazł
nową tożsamość. Na pewno warto
to targowisko zachować, tak jak
i inne. Stają się coraz bardziej
modne i coraz chętniej odwiedza-
ne jako alternatywa na każdą kie-
szeń dla dyskontów i supermarke-
tów. I Wolumen dziś jest taką al-
ternatywą. Pozytywną.

(wk)

Bielany. Pozytywnie!

Wolumen na rozdrożu
� „Bielany. Pozytywnie!” to nowy cykl, w którym pokazujemy miejsca może i oczywiste, za to pełne pozytywnej
energii oraz takie, które mocno wrosły w dzielnicę i jednoznacznie się z nią kojarzą. Dziś kilka słów o Wolumenie.To
była kiedyś moja mekka. Jak się chciało kupić cokolwiek związanego z elektroniką, komputerami, sprzętem RTV to
wiadomo było, że tu będzie najtaniej. Pomijając fakt, że były tu także rzeczy nie do dostania gdzie indziej…

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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Jeśli Bielany są miastem w mie-
ście, to osiedle Zdobycz Robotni-
cza jest jego Starówką a Płatnicza
– odpowiedniczką Świętojańskiej.

Po wielkim remoncie Krakow-
skiego Przedmieścia wszystkie
dzielnicy Warszawy zachciały mieć
swoje reprezentacyjne ulice i pla-
ce. Wola ma Chłodną, Praga Pół-

noc – Ząbkowską, Praga Południe
– pl. Szembeka. Bielany przebijają
je wszystkie oryginalną, dworkową
architekturą Zdobyczy Robotni-
czej, i niesamowitym klimatem
tworzonym przez brukowaną jezd-
nię i latarnie gazowe na Płatniczej.

To nie jest typowy deptak.
Na całej 750-metrowej ulicy i w jej

najbliższym otoczeniu jest tylko
kilka restauracji i kawiarń. Poza
tym prawie same prywatne domy
– ale nie byle jakie. Płatnicza
(wówczas nazywana Chełmżyńską)
powstała w latach 20. ubiegłego
wieku jako jedna z ulic osiedla
Zdobycz Robotnicza. Pierw-
szych 27 domów, przypominają-

cych dworki szlacheckie, zbudowa-
li na bielańskim pustkowiu – para-

doks – spółdzielcy-socjaliści. Niety-
powo jak na chaotyczną Warszawę,

domy powstające w kolejnych de-
kadach starały się dostosowywać
do tego małomiasteczkowego kli-
matu na tyle dobrze, że dziś trudno
odgadnąć, które powstały w la-
tach 30., a które pół wieku później.

Płatnicza to jedna z niewielu
ulic na Bielanach, w które warto
– a nawet trzeba – wybrać się bez
powodu. Zakupów tam nie zrobi-
my, do urzędu nie pójdziemy…
ale spacerować warto. Zwłaszcza
wieczorem, kiedy przedwojenne
domy oświetlone są słabym świa-
tłem latarni gazowych.

Dominik Gadomski

Na bielańskiej „Starówce”
� W ramach naszego cyklu „Bielany pozytywnie” zapraszamy na najładniejszą ulicę
zabytkowej części dzielnicy.

Płatnicza
to jedna z niewielu ulic
na Bielanach, w które
warto – a nawet trzeba
– wybrać się bez
powodu. Zakupów tam
nie zrobimy, do urzędu
nie pójdziemy… ale
spacerować warto.



OGŁOSZENIA DROBNE

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-417
Biuro 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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o boga-
tych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich ab-
solwent instytutów paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjali-
stów w swojej dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyj-
nie wskazać zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów, ale też skutecznie je wyeliminować przez
naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszcza-
nie kanałów energetycznych organizmu. Podczas
półgodzinnego zabiegu operuje swą energią ducho-
wą wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza
się przy chorobach wewnętrznych, w tym nowotwo-
rach, kłopotach ze stawami i zmianach reumatycz-
nych, leczy migreny, bóle kręgosłupa, choroby ko-
biece i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty
domowe czy w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

– Tylko po ustaleniu przyczyn
dolegliwości kręgosłupa czy sta-
wów można odpowiednio do-
brać i poprowadzić rehabilitację
– mówi. – A znamy się na niej
doskonale: przez lata działania
Fizjo Med Polska nasz zespół fi-
zjoterapeutów i lekarzy pomógł
tysiącom pacjentów wrócić
do sprawności. A bez ich wza-
jemnej współpracy nie bylibyśmy
w stanie pomagać ludziom.

Terapia manualna przynosi
bardzo dobre rezultaty w reha-
bilitacji zespołów bólowych krę-
gosłupa, dyskopatii, zmianach
zwyrodnieniowych kolan i bio-
der, zespole cieśni nadgarstka,
rwie kulszowej, zespole bolesne-
go barku. W przypadkach w któ-
rych nie skutkuje już fizykotera-
pia warto zastosować terapię
manualną która jest wysoko wy-
specjalizowaną metodą diagno-
zowania i leczenia dysfunkcji na-
rządu ruchu.

Oto opinie naszych
pacjentów:

Zygmunt. Kiedy neurochirurg
powiedział mi, że konieczna jest
operacja kręgosłupa szyjnego,
byłem załamany. Szukałem po-
mocy wszędzie. Dzięki terapii
pana Narosza po cyklu rehabili-
tacji wróciłem do żywych.

Elżbieta. Ból kręgosłupa szyj-
nego lędźwiowego i kolana unie-

możliwiał mi normalne funkcjo-
nowanie. Potworny ból towarzy-
szył mi przy wchodzeniu
po schodach, często upadałam.
Fizjo Med Poland poleciła mi
koleżanka. Po serii zabiegów
czuję się bardzo dobrze.

Anna. Od kilku lat bolały
mnie kolana, czekałam na ope-
rację, Na Różaną zgłosiłam się
z małą nadzieją na pomoc. Nie
mogę uwierzyć, że po tych zabie-
gach mogę spać w nocy i chodzę
bez bólu. Bardzo dziękuję.

Gdzie na konsultacje?

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
kręgosłupa lub stawów?
� – Bez szczegółowej diagnostyki efekty rehabilitacji
ortopedycznej będą tylko chwilowe, a samo leczenie
nieskuteczne – przekonuje Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta i terapeuta manualny prowadzący
od 19 lat klinikę Fizjo Med Poland.

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·Drzewa wycinka, odbiór złomu, transport, tel.
797-769-488
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Usługi hydrauliczne, gazowe tel. 602-351-690

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Instalacje wod-kan, gazowe, co 602-351-690
·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316

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

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Firma poszukuje osób do sprzątania sklepu
odzieżowego w CH ARKADIA. Praca w godzinach
porannych. Tel. 799-015-320

WYPOCZYNEK
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

·Odszkodowania – profesjonalna pomoc prawna
535-396-987

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

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

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

Ogłoszenie nadasz
najlepiej na:

www.dodaj-ogloszenie.pl



Choć nasz re dak cyj ny po gląd
nie cie szy się po pu lar no ścią tak
du żą, na ja ką za słu gu je, to bę -
dzie my utrzy my wać, że bez wzglę -
du na wszyst ko świa do ma jaz da
bez bi le tu to kra dzież, a ga po wicz
to zło dziej. I naj mniej cho dzi
o okra da nie mia sta czy prze woź -

ni ka – okra da wszyst kich tych,
któ rzy uczci wie pła cą za bi let.
Pra ca kon tro le ra więc jest jak naj -
bar dziej po trzeb na – py ta nie tyl -
ko, co mo że kon tro ler?

Ge ne ral nie – spraw dzić, czy
ma my wa żny bi let. Na stro nach
ZTM jest do kład na in for ma cja,
w ja ki spo sób mo że to zro bić.
War to wie dzieć, jak po win na wy -
glą dać kon tro la. Przede wszyst kim
kon tro ler mu si mieć wi docz ny
iden ty fi ka tor ze zdję ciem i nu me -
rem słu żbo wym oraz da tą wa żno -
ści – wszyst ko opa trzo ne pie czę cią
i ho lo gra mem. Kon tro lę mo że za -
cząć do pie ro wte dy, gdy po jazd
ru szy z przy stan ku a pa sa że ro wie
bę dą mie li czas na ska so wa nie bi -
le tów. To aku rat kwe stia dość
umow na i czę sto bu dzi kon tro -
wer sje – lu dzie ska rżą się, że ka -
sow ni ki są blo ko wa ne zbyt szyb ko.
Je śli jed nak ma my wa żny bi let i,
ewen tu al nie, do ku ment po świad -
cza ją cy pra wo do zni żek, nic nam
nie gro zi. W prze ciw nym wy pad ku
„ka nar” wy sta wia nam man -
dat. I tu są trzy mo żli wo ści: za pła -

ta go tów ką na miej scu (wte dy mo -
że my li czyć na 40% ra ba tu),
w cią gu ty go dnia na po czcie, prze -
le wem bądź w Punk cie Ob słu gi
Pa sa że ra (wte dy opła ta zo sta nie
ob ni żo na o 30%) al bo peł ną kwo -
tę w prze cią gu 14 dni. Je śli zde cy -
du je my się na któ ryś z dwóch
ostat nich wa rian tów – kon tro le rzy
ma ją pra wo po pro sić nas o do ku -
ment z da ny mi, by móc wy sta wić
man dat. Nie opła ca się sta wiać
czy ucie kać – mo że my zo stać za -
trzy ma ni do cza su przy by cia po li -
cji, któ rej już bę dzie my zo bo wią -
za ni się wy le gi ty mo wać. Mo że się
jed nak zda rzyć i tak, że bi let ma -
my, wy sta wio ny na sie bie i tyl ko

przez za po mnie nie nie wzię li śmy
go z do mu. Je że li jed nak w cią gu
ty go dnia po ka że my, że w cza sie
kon tro li mie li śmy wa żny bi let –
ka ra zo sta nie anu lo wa na.

Kto mo że zo stać „ka na rem”?
Choć za wód nie cie szy się mo że

spo łecz nym uzna niem, to ktoś mu -
si go wy ko ny wać. ZTM za po wie -
dział pod ko niec mar ca, że zo sta -
nie ogło szo ny prze targ dla firm,
któ re bę dą pro wa dzić kon tro le bi -
le tów. Kon tro le rzy za trud nie ni
przez fir mę bę dą spraw dzać bi le ty
przez wszyst kie dni ty go dnia przez
ca ły czas funk cjo no wa nia ko mu ni -
ka cji miej skiej. Bę dą pra co wać za -

rów no na ob sza rze 1. jak i 2. stre fy
bi le to wej. W dni ro bo cze bę dzie
ich co naj mniej 20. W so bo ty, nie -
dzie le i świę ta – co naj mniej 8. Pra -
co wać bę dą w sys te mie dwu - lub
trzy zmia no wym. Ka żde go mie sią ca
kon tro le rzy za trud nie ni przez wy -
bra ną w prze tar gu fir mę bę dą mu -
sie li wy ko nać co naj mniej 100 ty -
się cy kon tro li. Ka żdy kon tro ler za -
trud nio ny do spraw dza nia bi le tów
na zle ce nie ZTM bę dzie mu siał
być peł no let ni, być nie ka ra ny,
mieć do bry stan zdro wia, wy ka zy -
wać się kul tu rą oso bi stą i od por no -
ścią na stres. Bar dzo wa żna bę dzie
rów nież umie jęt ność pra cy w ze -
spo le. Kon tro le rzy rów nież bę dą
mu sie li wy ka zać się mi ni mum
śred nim wy kształ ce niem oraz zna -
jo mo ścią an giel skie go bądź ro syj -
skie go. Po prze szko le niu kan dy da -
ci przej dą eg za min i do pie ro wte dy
bę dą „wpusz cze ni” do słu żby.

Tyl ko źli kon tro le rzy?
Opo wie ści o złym za cho wa niu

kon tro le rów jest na pęcz ki. Ale
czy mie li ście kie dy kol wiek do czy -
nie nia z kon tro lą, któ rą wspo mi -
na cie po pro stu do brze? Da ruj my
so bie na rze ka nia i uty ski wa nia –
cze ka my na po zy tyw ne re la cje.

Po dziel cie się ni mi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów – co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to uszczelnić
system biletowy – teraz około 5% pasażerów jeździ „na gapę”.

Każdego
miesiąca kontrolerzy
zatrudnieni przez
wybraną w przetargu
firmę będą musieli
wykonać co najmniej 100
tysięcy kontroli.

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

– Jak po do ba ją się Wam kro -
ku so we dy wa ny? Lu bi my ten
czas, kie dy na tu ra bu dzi się
do ży cia po zi mo wym śnie – pi sze
na Fa ce bo oku Za rząd Oczysz cza -
nia Mia sta. – Pa mię ta cie ile ce -
bu lek kro ku sów, tu li pa nów, nar -
cy zy i czosn ku ozdob ne go po sa -
dzi li śmy ze szłej je sie ni? 170 ty się -

cy. A rok wcze śniej – mi lion.
Efek ty są osza ła mia ją ce.

Je den z ta kich kro ku so wych
dy wa nów mo żna już po dzi wiać
na ro gu Że rom skie go i Płat ni -
czej. Wy da wa nie pie nię dzy po -
dat ni ków na sa dze nie kwia tów?
Je ste śmy za!

(dg)

Migawka z okolicy

Wiosna na Bielanach
� Widać już pierwsze efekty prac ogrodniczych,
prowadzonych jesienią.




