
Przejeżdżając SKM-ką w okoli-
cach Dworca Zachodniego nie
sposób nie zauważyć stojących
w głębi Czystego, przy ulicy Prą-
dzyńskiego, dwóch ogromnych
rotund z czerwonej cegły. To
zbiorniki gazu, wybudowane w la-
tach 80. XIX wieku i wykorzysty-

wane jeszcze 40 lat temu. Dziś są
w rękach prywatnych, zarastają
i niszczeją.

– Podobne do naszych zbiorniki
są tylko w Wiedniu – pisze An-
drzej Chybowski, jeden z organi-
zatorów akcji Ratujmy Wolskie
Koloseum. – Tam udało się je zre-

witalizować i przerobić na piękny
zespół kulturalno-handlowy. Jesz-
cze w latach 90. planowano
w dawnych zbiornikach gazu
urządzić Muzeum Powstania
Warszawskiego. Władze miasta
oddały je za symboliczną złotów-
kę kombatanckiej fundacji. Po-

mysł upadł a fundacja odsprzeda-
ła rotundy prywatnemu inwesto-
rowi.

9 kwietnia setki mieszkańców
Woli spotkało się na pobliskim
skwerze Alojzego Pawełka, świę-
tując 100. rocznicę przyłączenia
dzielnicy do Warszawy i domaga-

jąc się ratowania unikatowych za-
bytków.

– Na happeningu pojawił się
właściciel terenu, który zapowie-
dział, że chętnie porozmawia
o przyszłości zbiorników – mówi
radna Aneta Skubida.

Dzięki aktywistom losem starej
gazowni zainteresował się także wol-
ski samorząd. Burmistrz Krzysztof

Strzałkowski zlecił kontrolę wykony-
wania umowy użytkowania wieczy-
stego i zwrócił się o interwencję
do stołecznego konserwatora zabyt-
ków. Zainteresowanie tak wielu
osób i urzędów daje nadzieję, że tym
razem uda się wypracować formułę,
zgodnie z którą rotundy zaczną po-
nownie służyć warszawiakom.

Zgromadzeni w sobotnie popołu-
dnie mieszkańcy Warszawy mieli
okazję do podzielenia się swoimi
pomysłami na przyszłość rotund.
„Centrum handlowe”, „hotel”, „te-
atr”, „muzeum” – to najczęściej po-
jawiające się koncepcje. Myśląc o lo-
sie wolskiej gazowni warto spoglą-
dać także w stronę Wiednia, gdzie
w czterech bardzo podobnych zbior-
nikach powstały: sala koncertowa
na 3000 osób, kino, akademik, ar-
chiwum miejskie i 800 mieszkań.

(dg)

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl
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Co czeka wolskie rotundy?
� Wolscy aktywiści starają się o uratowanie dwóch olbrzymich XIX-wiecznych zbiorników gazu przy Prądzyńskiego.
Właściciel terenu i samorząd dzielnicy są gotowi do rozmów.

Zgromadzeni
w sobotnie popołudnie
mieszkańcy Warszawy
mieli okazję
do podzielenia się swoimi
pomysłami na przyszłość
rotund. „Centrum
handlowe”, „hotel”,
„teatr”, „muzeum” – to
najczęściej pojawiające
się koncepcje.

Bardzo podobne zbiorniki gazu w Wiedniu zostały
zagospodarowane 15 lat temu, stając się swojego rodzaju

osobną dzielnicą
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

To cykl sze ściu kon cer tów -
-warsz ta tów dla do ro słych miesz -
kań ców War sza wy. Czte ry z nich
od bę dą się na Wo li, dwa na Tar -
gów ku. Ka żde spo tka nie bę dzie
od da wać na strój in ne go okre su
– od lat 20. po współ cze sność. To
oka zja, aby do wie dzieć się, jak ro -
dzaj mu zy ki, cha rak te ry stycz ny
dla da ne go okre su, har mo ni zo wał
z na stro jem, kul tu rą czy ubio rem.
To też oka zja, by wspól nie po śpie -
wać, po znać skra wek hi sto rii,
a na wet, by po czuć się jej czę ścią,
po przez od po wied nio do bra ną
sty li za cję. Spo tka nia prze zna czo -
ne są dla do ro słych I za kła da ją in -
te rak cję z pu blicz no ścią: wspól ny
śpiew, za ba wa i dys ku sje. Uczest -
ni cy kon cer tu, po dzie le ni na sek -
cje i gło sy, bę dą mie li oka zję za -
śpie wać naj więk sze szla gie ry da -
nej epo ki. Na sce nie wy stą pią
pro fe sjo nal ni mu zy cy, jed nak
w nie co dzien nych dla sie bie mu -
zycz nych ro lach: Ar tur Bac kiel
– śpiew; Krzysz tof To ma szew ski

– trąb ka, in stru men ty kla wi szo we,
czło nek ze spo łu „Po pa rze ni Ka wą
Trzy”; Wal de mar Wą sik – sak so -
fon, Ra fał Sa ła gaj – per ku sja,
Mar cin Zie liń ski – gi ta ra ba so wa,
in stru men ty kla wi szo we. Wie czór
po pro wa dzi Oskar Ko sow ski.

Wstęp na wy da rze nie jest bez -
płat ny, licz ba go ści ogra ni czo na.

Za pro sze nia do od bio ru w se kre -
ta ria cie WCK lub po przez kon -
takt z or ga ni za to rem:
tel. 629–119–086/ e -ma il: za pi -
sy@ak tyw ne mia sto ro dzin ne.pl

27 kwiet nia, godz. 19.00
Wol skie Cen trum Kul tu ry,

Dział dow ska 6
(wt)

Muzyczny powrót
do przeszłości na Działdowskiej
� Od 27 kwietnia w Wolskim Centrum Kultury na Działdowskiej 6 trwać będzie cykl
spotkań pod hasłem „Muzyczny wehikuł czasu”.

Tak by ło na Oko po wej na Wo li.
W jed nym z bu ti ków (z nie ofi cjal -
nych in for ma cji wy ni ka, że po za
CH Klif) pod czas po li cyj nej ak cji

zwal cza nia pod ra bia nych to wa -
rów po li cjan ci zna leź li to wa ry wy -
ce nio ne na po nad 355 ty się cy zło -
tych – wszyst kie z mar ko wy mi

met ka mi i ozna cze nia mi, choć
z ory gi na ła mi nie ma ją ce nic
wspól ne go.

Wśród „le wych” rze czy znaj do -
wa ły się port fe le, wszel kiej ma ści
gar de ro ba, ele men ty ga lan te rii
– sło wem wszyst ko, co mo żna
zna leźć w bu ti kach. Co wię cej
– pod rób ki wca le nie by ły mar nej
ja ko ści i nie wpraw ne oko mo gło
ich nie od ró żnić od ory gi na łu.

To war za bez pie czo no, wła ści -
cie lom po sta wio no za rzu ty, ale
– jak mó wią po li cjan ci – spra wa
ma cha rak ter roz wo jo wy…

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

Podróbki w luksusowym butiku na Okopowej
� Przyjęło się, że podróbki można kupić na [WYCIĘTO- przyp. red] albo [WYCIĘTO
– przyp. red.]. Tymczasem podrobione towary trafiają się nawet w wydawałoby się
ekskluzywnych sklepach…

źródło: W
ikipedia

Ray Miller Band – jeden ze sztandarowych wykonawców
jazzu z lat 20.
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Trud no być mo że w to uwie -
rzyć, ale jesz cze na po cząt ku
lat 60., tam gdzie dzi siaj znaj du je
się park Mo czy dło, czy li w re jo nie
ulic Gór czew skiej i Czorsz tyń skiej
roz cią ga ły się nie użyt ki, dzi kie
wy sy pi ska śmie ci i licz ne gli nian -
ki. A nad tym wszyst kim do mi no -
wa ła tzw. Gór ka Mo czy dłow ska,
czy li po nad 20-me tro wy ko piec
usy pa ny po II woj nie świa to wej.
Zbu do wa no go ze zwo żo nych tu
szcząt ków ka mie nic z cen trum
War sza wy. Z cza sem wraz z gru -
zem tra fia ły tu rów nież śmie ci.

Na prze ło mie lat 60. i 70. wła -
dza lu do wa wpa dła na po mysł, by
te ren zwa ny przez oko licz nych
miesz kań ców Glin ka mi upo rząd -
ko wać w ra mach wiel kie go wol -
skie go czy nu spo łecz ne go.
Ucznio wie wol skich szkół i pra -
cow ni cy oko licz nych za kła dów
w wol nych chwi lach zmie ni li za -
nie dba ny te ren w miej sce wy po -
czyn ku kla sy ro bot ni czej. Tak
przy naj mniej gło si ofi cjal na wer -
sja hi sto rii. Gó rę gru zu ob sy pa no
zie mią, a na jej zbo czu za mon to -
wa no wy ciąg nar ciar ski, któ ry ist -
niał do po ło wy lat 80. Obec nie
jest on zde mon to wa ny, a daw na
wy po ży czal nia nart mie ści ka wiar -
nię. Na szczyt pro wa dzą dłu gie
i stro me scho dy, daw no nie re -
mon to wa ne, z cze go skwa pli wie
ko rzy sta ro ślin ność, na cze le
z mnisz kiem le kar skim. Z gó ry

wi dać ka wał War sza wy, a w zi mie
da lej zje żdża się na nar tach i san -
kach. Tyl ko o zi mę co raz trud niej.

Gdy wcho dzi się do par ku
od stro ny uli cy Gór czew skiej, ni by

nie wy glą da nad zwy czaj nie – ot
zwy czaj ny park, z traw ni kiem, ży -
wo pło ta mi z krze wów ta wu ły i for -
sy cji. Ale to tyl ko pierw sze wra że -
nie. Już po pa ru mi nu tach mo czy -
dłow ski park na praw dę za ska ku je.
Roz ma ito ścią, uro kiem. Nie
wszyst ko tu jest jak spod igły, są
miej sca ja kich bra ku je – dzi kie, nie -
ucze sa ne jak z ro man tycz nej ry ci ny.
No i sa me daw ne gli nian ki za mie -
nio ne w czte ry czy ściut kie sta wy.
Węd kar stwo ra czej nie ma sen su,
szczu pa ków tu ra czej nie ma. Są
za to kacz ki ka ro lin ki i ła bę dzie.
Daw niej po sta wach mo żna by ło
po pły wać ro we rem wod nym. Dziś
nie ste ty ta kich atrak cji nie ma.

Są za to licz ne le gen dy. Jed na
gło si, że kil ku pa nów ku pi ło

po bu tel ce wód ki. Na szła ich fan -
ta zja, więc wrzu ci li je do wo dy
– kto wy ło wi to je go. Ża den nie
zna lazł, jak ka mień w wo dę! Po -
dob no są tam za to pio ne do dziś.
Ko lej na opo wieść to, że w jed nym
ze sta wów pod gór ką jest za to pio -
ny wóz pan cer ny, ale te go nikt nie
po twier dził. Ostrze ga no też, że ką -
pie le w sta wach są bar dzo nie bez -
piecz ne, a to ze wzglę du na wy ro -
bi ska gli ny i bar dzo głę bo kie stud -
nie. To aku rat spraw dzi ła eki pa
nur ków. Ką pie le są bez piecz ne

i sam je stem ich ama to rem. Sta wy
są dość płyt kie. Mak sy mal na głę -
bo kość to 3,5 me tra, choć oczy wi -
ście zda rza ją się wy pad ki, jak
ostat nio w grud niu, gdy w jed nym
ze sta wów uto pił się mę żczy zna.

Nie opo dal znaj du je się też ra ry -
tas dla spor tow ców – kor ty te ni so -
we i bo iska spor to we. Jest też cał -
kiem nie zły plac za baw. Bar dzo lu -
bię w to miej sce za glą dać. Gór ki,
doł ki, wo da, drze wa. Cze go trze ba
wię cej? Wła dze dziel ni cy pla nu ją
w tym ro ku no we na sa dze nia

drzew. I bar dzo do brze. Z ko lei
miesz kań cy w ra mach te go rocz ne -
go bu dże tu par ty cy pa cyj ne go zgło -
si li pro jekt wzbo ga ce nia ba zy spor -
to wej o sto ły do te ni sa sto ło we go.
In na pro po zy cja za kła da mon taż
w pię ciu punk tach par ku sta cji
do ła do wa nia ta ble tów, lap to pów
i te le fo nów ko mór ko wych. Jest też
pro jekt za sa dze nia od stro ny uli cy
De oty my sa du owo co we go i łą ki
kwiet nej. Czy pro jek ty zo sta ną zre -
ali zo wa ne, oka że się w wa ka cje.

(wk)

Wola. Pozytywnie

Moczydło – niezwykle oryginalny park Warszawy
� Warszawa, wbrew obiegowej opinii, parkami stoi. Park Moczydło, choć nie tak modny jak najbardziej znane parki stolicy, jest z pewnością
bodaj najbardziej oryginalnym. Nic dziwnego, wszak został urządzony na gruzach i w dołach po glinie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Nieopodal
znajduje się też rarytas
dla sportowców – korty
tenisowe i boiska
sportowe. Jest też całkiem
niezły plac zabaw. Bardzo
lubię w to miejsce
zaglądać. Górki, dołki,
woda, drzewa. Czego
trzeba więcej?



Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Odo la ny dziś ko ja rzą się z wy -
ra sta ją cy mi jak grzy by po desz czu
blo ka mi, ale jesz cze nie daw no by -
ły przede wszyst kim kró le stwem
ko lei. Bez wąt pie nia naj cie kaw -
szy mi pa miąt ka mi mi nio nej epo ki
są ce gla ne do my pra cow ni ków
Ko lei War szaw sko -Ka li skiej, roz -
rzu co ne wzdłuż Ar mat niej. To
nie wiel ka uli ca, le żą ca po mię dzy

no wy mi osie dla mi a Tra są Pry ma -
sa Ty siąc le cia i Dwor cem Za -
chod nim, spra wia ją ca wra że nie
za po mnia nej przez świat. Gdy by
wło żyć w nią tro chę pra cy i pie -
nię dzy, zo sta ła by uzna na za jed ną
z naj ład niej szych w dziel ni cy.

– Wy star czy przejść ka wa łek
tuż za koń cem uli cy Or do na, że by
prze nieść się w daw ny świat – pi -

sze Lu cy na Ga wuć, au tor ka do ty -
czą ce go Ar mat niej pro jek tu
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.
– Ist nie nie te go ro dza ju obiek tów
za byt ko wych jest wiel kim atu tem
dla ca łej oko li cy i na da je jej wy -
jąt ko wy cha rak ter. Nie ste ty, ten
efekt nie mo że się re ali zo wać
w peł ni ze wzglę du na ogrom ne
za nie dba nie te re nu.

Gdy by pro jekt zo stał wy bra ny
przez miesz kań ców i zre ali zo wa -
ny, w przy szłym ro ku ka mien na
na wierzch nia Ar mat niej zo sta ła by
na pra wio na na wzór Piw nej
na Sta rów ce, a więc z gład kim pa -
sem umo żli wia ją cym jaz dę ro we -
rem lub wóz kiem. Nie ste ty nie ca -
ła uli ca jest za rzą dza na przez
dziel ni cę, więc re mont mógł by ob -

jąć tyl ko 160-me tro wy frag ment.
Po zo sta ła część na le ży do PKP.

Pro jekt pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go Odo lan za kła da, że
Ar mat nia w przy szło ści ma zo stać
przed łu żo na na za chód i biec rów -
no le gle do Gniew kow skiej, na stęp -
nie łu kiem pod wia duk tem Msz czo -
now skiej, za któ rym po łą czy się
z ist nie ją cym frag men tem Gniew -
kow skiej. Nie ozna cza to oczy wi ście
zmian na ist nie ją cym od cin ku
– sześć do mów znaj du je się w gmin -
nej ewi den cji za byt ków a pro jekt
pla nu na ka zu je za cho wać ich bry ły
i układ prze strzen ny osie dla.

(dg)

Wola. Pozytywnie

Najbardziej niezwykła ulica Woli
� Armatnia to jedna z najładniejszych ulic na Woli, która mogłaby stać się dumą dzielnicy.
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Naj czę ściej to „ja tyl ko
na chwi lę” al bo „bo nie ma gdzie
za par ko wać”. Ja ka kol wiek jest te -
go przy czy na, efek ty są za wsze ta -
kie sa me – znisz czo na tra wa i roz -
je żdżo ny grunt, a w naj gor szym
przy pad ku – ły se kle pi sko. Miesz -
kań cy War sza wy ma ją do syć
– przy go to wu ją pe ty cję do pre zy -
dent mia sta, do ma ga jąc się sku -
tecz niej szej wal ki ze zmo to ry zo -
wa ny mi wan da la mi.

– Cie szy my się, że Za rząd Dróg
Miej skich pod jął dzia ła nia
na rzecz ogra ni cze nia mo żli wo ści
par ko wa nia w re pre zen ta cyj nych
miej scach War sza wy. Ostat nio
słup ki po ja wi ły się na ron dzie
ONZ. Ta kich osłup ko wa nych
prze strze ni jest co raz wię cej, co
wpraw dzie ogra ni cza mo żli wość
par ko wa nia, ale jed no cze śnie ge -
ne ru je do dat ko we kosz ty oraz ob -
ni ża ja kość prze strze ni pu blicz nej
– pi szą na stro nie www.zmien -
my.to [link net: http://zmien -

my.to/pe ty cja/czas -uzdro wic -
-straz -miej ska -skoncz my -z -nie le -
gal nym -par ko wa niem]. – Co wię -
cej, da je po czu cie, że miej sca,
któ re nie są fi zycz nie od gro dzo -
ne, są po ten cjal ny mi miej sca mi
do par ko wa nia. A tak prze cież
nie jest! Nie chce my, że by ka żdy
chod nik w mie ście był al bo po ten -
cjal nym par kin giem al bo był oto -
czo ny słup ka mi.

We dług nich ra dą na to by ło by
zwięk sze nie pa tro li stra ży miej -
skiej, za trud nie nie firm zaj mu ją -
cych się od ho lo wy wa niem nie le -
gal nie za par ko wa nych po jaz dów
i uprosz cze nie pro ce dur to umo -
żli wia ją cych. A przy oka zji – pod -
nie sie nie man da tów za złe par ko -
wa nie, któ re we dług au to rów pe -
ty cji są obec nie śmiesz nie ni skie.

Straż miejska – 6 tysięcy
interwencji

A jak to wy glą da od stro ny słu -
żb? Jesz cze w lu tym stra żni cy

miej scy roz po czę li ak cję „Stop
par ko wa niu na traw ni kach!”.
– Ze wzglę du na po stę pu ją cą de -
gra da cję traw ni ków i brak re ak cji
ze stro ny czę ści kie row ców pod ją -
łem de cy zję o za ostrze niu dzia łań
w tym ob sza rze. Nie tyl ko czę ściej

bę dą kon tro lo wa ne miej sca
w któ rych kie row cy no to rycz nie
po zo sta wia ją sa mo cho dy na traw -
ni kach, ale rów nież po dej mo wa ne
bę dą czyn no ści wo bec tych, któ -
rzy sa mo cho dy zo sta wi li na tzw.
kle pi skach. Kie row cy bę dą su ro -
wo ka ra ni – pod kre śla Zbi gniew
Lesz czyń ski, ko men dant stra ży

miej skiej. I choć miesz kań cy psio -
czą, że stra żni cy są ma ło sku tecz -
ni, to ich da ne po ka zu ją ogrom
sy tu acji – od 8 lu te go do 10 kwiet -
nia w ca łej War sza wie tyl ko
w związ ku z traw ni ko wym par ko -
wa niem in ter we nio wa li po nad 6
ty się cy ra zy. W 735 przy pad kach
wy sta wio no man da ty kar ne,
w 266 skoń czy ło się na upo mnie -
niu. We wszyst kich po zo sta łych
wsz czę to „pro ce du ry zmie rza ją ce
do uka ra nia spraw cy wy kro cze -
nia”, czy li mó wiąc wprost – trwa ją
usta le nia, kto był kie row cą i ko go
uka rać man da tem. A te wca le nie
są ta kie ni skie – mo gą się gać
do 500 zło tych. Ma ło?

A co z opie sza ło ścią wo bec po -
dej mo wa nia in ter wen cji? – W za le -
żno ści od cha rak te ru zda rze nia,
czas ocze ki wa nia na pod ję cie in ter -
wen cji w ob sza rze nie pra wi dło we -
go par ko wa nia, mo że wy nieść
od kil ku mi nut do kil ku go dzin
– mó wi Mo ni ka Ni żniak, rzecz nik
SM. – Wpływ na to ma przede
wszyst kim ska la zja wi ska, non sza -

lan cja kie row ców i nie sto so wa nie
się kie ru ją cych do prze pi sów oraz
ro sną ca licz ba zgło szeń. Zgło sze nia
w tym za kre sie utrzy mu ją się
na bar dzo wy so kim po zio mie
– w tym ro ku tyl ko miesz kań cy pro -
si li straż miej ską o in ter wen cję
w związ ku z nie pra wi dło wym par -
ko wa niem już po nad 54 tys. ra zy.
Zgło sze nia, któ re nie do ty czą bez -
po śred nio za gro żo ne go ży cia
i zdro wia osób, spo wo do wa nia za -
gro że nia w ru chu dro go wym, ta mo -
wa nia i utrud nia nia ru chu po pro -
stu cze ka ją w ko lej ce na re ali za cję.
Pro szę też pa mię tać, że straż miej -
ska re ali zu je sze reg in nych za dań
i nie mo że od nich od stą pić.

A czy stra żni ków nie jest
po pro stu za ma ło? – Tyl ko w ze -
szłym ro ku prze pro wa dzi li śmy
pięć na bo rów. Te raz trwa szko le -
nie stra żni ków, któ rzy wej dą
do słu żby za kil ka mie się cy. Sta ra -
my się, by wszyst kie wa ka ty by ły
uzu peł nia ne na bie żą co – twier dzi
rzecz nik stra ży.

(wt)

Nawet 500 zł za parkowanie na trawniku. „Nikogo to nie odstrasza”
� Gdyby zapytać warszawiaków, co najbardziej ich denerwuje u kierowców, jedną z najczęstszych odpowiedzi byłoby
„parkowanie na trawnikach”. I nic dziwnego – to powszechna przypadłość mało rozgarniętych szoferów, choć na swoje
usprawiedliwienie potrafią przytoczyć litanię wytłumaczeń.

źródło zdjęć: w
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773 interwencje
przeprowadzili strażnicy
miejscy na Woli
w sprawie parkowania
na trawnikach w ciągu
ostatnich dwóch
miesięcy.

Czy stra żni ków nie jest po pro stu za ma ło?



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501 – 541-085

·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541-085

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, tel.
505-349-469

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
·Agenta ochrony do 60 lat, pełny ZUS,
terminowe wypłaty, tel. 506-158-658

·Firma zatrudni osoby do sprzątania sklepu
odzieżowego w Centrum Warszawy. Praca
w godzinach porannych. Tel. 799 – 015-320

·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615

·Opiekunki do osób starszych W-wa bez
zamieszkania 730-362- 640, 22 214-07-60

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

·A.Antyki meble obrazy srebra platery pocztówki
książki bibeloty odznaki odznaczenia szable
bagnety mundury ryngrafy dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

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

·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905

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

KURSY, SZKOLENIA
·Szkolenie dla wolontariuszy 60+ nieaktywnych
zawodowo 501-823-644

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

www.dodaj-ogloszenie.pl

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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Naprawa komputerów, odzyski danych i inne
– dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Serwis
KOMPUTEROWY RSOnline, ul. Włościańska 15,
Warszawa Żoliborz TELEFON: 513-325-326
DOJAZD/ODBIÓR SPRZĘTU GRATIS!
·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
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Elektryk 24/7 tel. 721-473-080

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

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

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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. 502-280-7206
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Kom pleks daw ne go To wa rzy stwa
Ak cyj ne go Fa bry ki Gar bar skiej
Tem ler i Szwe de po ło żo ny jest
przy ul. Oko po wej 78. Znaj du ją ce
się tu bu dyn ki wzno szo ne by ły eta -
pa mi w la tach 1858–1939. Fa bry ka
jest jed nym z naj star szych za kła dów
prze my sło wych w War sza wie, a jed -
no cze śnie naj cen niej szą bo daj pa -
miąt ką po kwit ną cym w sto li cy
w XIX wie ku prze my śle gar bar skim.

Naj star szy i naj cen niej szy jest
głów ny bu dy nek fa brycz ny. Je go

naj le piej za cho wa nym frag men -
tem jest po łu dnio wo -za chod ni
kra niec, z ele wa cją utrzy ma ną
w neo ro mań skiej sty li sty ce oraz
cha rak te ry stycz ny mi dla te go sty -
lu pół ko li ście za mknię ty mi okna -
mi oraz fry zem ar ka do wym.

Fir ma ro dzi ny Tem le rów, sta no -
wią ca pod wa li nę fa bry ki, po wsta ła
w 1819 ro ku. Jej za ło ży cie lem był
Jan Got fryd Tem ler. W 1858 ro ku
do spół ki przy stą pił in ży nier Lu -
dwik Szwe de. Pod ko niec lat 70-

tych XIX wie ku fa bry ka by ła naj po -
tę żniej szą gar bar nią na te re nie Kró -
le stwa Pol skie go. Po I woj nie świa -
to wej za rząd nad fir mą prze ję ła
sko li ga co na z Tem le ra mi ro dzi na
Pfe ife rów, któ rzy roz bu do wa li za -
kład o kil ka no wych bu dyn ków.
W 1944 fa bry ka zo sta ła czę ścio wo
znisz czo na, ale Pfe ife ro wie po woj -
nie uru cho mi li pro duk cję. Dwa la ta
póź niej na stą pi ła na cjo na li za cja za -
kła du. Dzia ła ła tu m.in. fa bry ka
obu wia „Sy re na”, po tem obuw ni czy

za kład „Lux -But”, a od 1975 ro ku
MPO i za kła dy kra wiec kie „Apis”.

Od po nad dwu dzie stu lat kom -
pleks fa brycz ny po zo sta je opusz czo -
ny i co raz bar dziej nisz cze je. Jest
roz kra da ny i de wa sto wa ny. Kil ka -
krot nie do cho dzi ło tam do po ża rów.
W 2010 kom pleks zo stał wpi sa ny
do re je stru za byt ków. O je go od zy -
ska nie wal czy ro dzi na Tem le rów.
Ma pra wo, ale pa ra dok sal nie wła -
śnie rosz cze nia po wo du ją, że nikt
za byt ku nie chce re wi ta li zo wać.

Wła dze dziel ni cy nie bę dą in we sto -
wać w ra to wa nie bu dyn ków, któ re
mo gą wró cić do spad ko bier ców. Pó -
ki co wła dze ogra ni czy ły się do za -
bez pie cze nia kom plek su przed dal -
szą de wa sta cją, przy oka zji wy bu -
rzeń są sied nich bu dyn ków. Jest
szan sa, że spra wa się jed nak wy ja śni.
Miej my na dzie ję, że jak naj szyb ciej,
bo by ła by to wiel ka stra ta, gdy by to
prze pięk ne świa dec two ro bot ni czej
hi sto rii dziel ni cy znik nę ło.

(wk)

Wola, którą warto ratować: Garbarnia Temler i Szwede
� Są takie miejsca należące do dziedzictwa starej Woli, które warto zachować, a które z różnych powodów niszczeją i nie mogą doczekać się
rewitalizacji. Jednym z nich pozostaje garbarnia Temler i Szwede przy Okopowej.
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W sa lo nie Au to wo la po -
ja wi ła się Astra Sports To -
urer, czy li naj now sza od -
sło na be st sel le ru Opla.
O uzna niu klien tów świad -
czy aż 130 000 za mó wień
na mo del Astra jesz cze
przed ofi cjal ną pre mie rą.
Sports To urer jest opar ta
na zu peł nie no wej, lek kiej
ar chi tek tu rze po jaz du i wa -
ży na wet do 190 ki lo gra -
mów mniej od po przed niej
wer sji. Bę dzie rów nież na -
pę dza na sil ni ka mi naj now -
szej ge ne ra cji, dzię ki któ -
rym sa mo chód jest bar -
dziej dy na micz ny, ela -
stycz ny i do star cza wię cej
przy jem no ści z jaz dy. Jed -
no cze śnie ogra ni czo no zu -
ży cie pa li wa, co sta no wi
prze ko nu ją cy ar gu ment dla
firm oraz kie row ców prze -
mie rza ją cych du że od le -
gło ści, któ rzy czę sto po -
szu ku ją za rów no prak tycz -
nych, jak i re pre zen ta cyj -
nych sa mo cho dów kom bi.
Astra Sports To urer, po -
dob nie jak pię cio drzwio wa
od mia na mo de lu, bę dzie
do stęp na z sys te mem
Opel On Star i no wy mi sys -
te ma mi mul ti me dial ny mi In -
tel li Link. Nie mniej wa żna
jest ele ganc ka, smu kła
i spor to wa syl wet ka Astry

Sports To urer, któ ra
z pew no ścią bę dzie zwra -
cać uwa gę na dro dze. Po -
nad to, naj now sza Astra
kom bi ma do kład nie ta kie
sa me wy mia ry, jak po -
przed ni mo del, a jed nak
ofe ru je znacz nie wię cej
miej sca we wnątrz. Po jem -
ność ba ga żni ka zwięk szy ła
się o 80 li trów, co w su -
mie da je 1630 li trów.
Ogól nie rzecz bio rąc, mo -
del pod ka żdym wzglę dem
ofe ru je więk szy kom fort,
w tym miej sce na trzy fo -
te li ki dla dzie ci z ty łu.
Dzię ki te mu ide al nie na da -
je się do co dzien ne go
użyt ku ja ko wy god ny sa -
mo chód fir mo wy lub wie lo -
funk cyj ny sa mo chód ro -
dzin ny. Oby dwa skraj ne
sie dze nia są wy po sa żo ne
w za cze py ISO FIX. Do dat -
ko wo, dzię ki efek tyw nym
roz wią za niom kon struk cyj -
nym, do no wej Astry
Sports To urer mo żna za -
pa ko wać ba gaż o ob ję to -
ści 1630 li trów. Pod ma -
ską Astry Sports To urer
bę dą mon to wa ne tyl ko sil -
ni ki naj now szej ge ne ra cji.
Sil ni ki wy so ko prę żne
i ben zy no we o po jem no ści
od 1 do 1,6 li tra cha rak te -
ry zu ją się naj wy ższą

spraw no ścią i zna ko mi tą
kul tu rą pra cy. In te li gent ne
ma try co we re flek to ry In tel li -
Lux LED® w no wej Astrze
to jesz cze jed na ab so lut na
no wość w kla sie kom pak -
to wej. Re flek to ry te go ty pu
umo żli wia ją sta łą jaz dę
na świa tłach dro go wych
po za te re nem za bu do wa -
nym bez ośle pia nia in nych
kie row ców. Au to wy po sa -
żo ne jest rów nież w sys -
tem roz po zna wa nia zna -

ków dro go wych, alarm
przed ko li zyj ny oraz asy -
sten ta pa sa ru chu, któ ry
ak tyw nie ko ry gu je kie ru nek
jaz dy w przy pad ku wy kry -
cia za gro że nia. Astra
Sports To urer jest już do -
stęp na ww ssaa  lloo  nniiee  AAuu  ttoo  wwoo  llaa
ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull..  PPoo  --
łłcczzyyńń  sskkiieejj 3333..  JJuużż 2222,,2233
ii 2244  kkwwiieett  nniiaa  zzaa  pprraa  sszzaa  mmyy
PPaańń  ssttwwaa  nnaa OOppeell  BBuu  ssii  nneessss
DDaayy, pod czas któ re go bę -
dą Pań stwo po czuć emo -

cje zwią za ne z jaz dą naj -
now szą Astrą Sports To -
urer oraz sko rzy stać z wy -
jąt ko wych pro mo cji na ten
mo del. Do zo ba cze nia
w Au to wo la!
Umów się na jaz dę

prób ną: ((2222)) 553333 1111 1111
Nasz ad res: 
SSaa  lloonn  AAuu  ttoo  wwoo  llaa
uull..  PPoo  łłcczzyyńń  sskkaa 3333
0011--337777  WWaarr  sszzaa  wwaa

NAD CHO DZI NAJ BAR DZIEJ WY CZE KI WA NA PRE MIE RA TE GO SE ZO NU!




