
To już trzecia edycja budżetu par-
tycypacyjnego na Woli. Dzięki gło-
som mieszkańców w dzielnicy po-
wstają nowe siłownie, chodniki,
a nawet pracownie w szkołach,
przejścia dla pieszych i drogi dla ro-
werów. W tym roku możemy wybie-
rać wśród 132 projektów, podzielo-
nych na tzw. ogólnodzielnicowe
i osiedlowe. W sumie zdecydujemy
o wydaniu 5,2 mln zł. Na co głoso-
wać?

Spośród projektów zgłoszonych
na Mirowie najbardziej spodobał
się nam „Ogródek na Ogrodowej”,
zakładający utworzenie placu za-
baw dla dzieci, terenu rekreacyjne-
go z elementami siłowni i stołami
do gier zespołowych oraz zieleń-
cem, a także wybiegu dla psów.
W okolicy brak jest jakiegokolwiek
terenu rekreacyjnego dla dzieci
i dorosłych, więc warto je tworzyć,
choć nie jest to tanie.

Wśród osób komentujących pro-
jekty prawdziwą furorę robi pomysł
utworzenia tężni solankowej w par-
ku Sowińskiego, (ewentualnie
w parku Szymanowskiego lub
na Moczydle). Takie sanatorium
w wielkim mieście byłoby oczywi-
ście ogólnodostępne. Byłaby to
pierwsza tężnia w Warszawie, a jej
konstrukcja miałaby być wzorowa-
na na tej, która stanęła przed ro-
kiem w Legionowie. Jeśli projekt
wygra, już nie będziemy musieli wy-
bierać się poza miasto.

Innym pomysłem wartym zare-
klamowania jest odnowienie na-
wierzchni z kamienia polnego
na wschodnim odcinku ulicy Ar-
matniej. Droga ta jest częścią zabyt-
kowego zespołu obiektów, związa-
nych z koleją Warszawsko-Kaliską.
W zabytkowych domach straszą
białe plastikowe okna, zupełnie nie-
pasujące do charakteru budynków,

unikatowy wiadukt jest wysmarowa-
ny sprejem, a na nierównościach
po drodze można wybić zęby. Od-
nowienie zabytkowej pełni blasku
Armatniej nie przywróci, ale zawsze
to jakiś początek.

Polecamy także projekty ekolo-
giczne. Na zanieczyszczonej Woli
każde drzewo jest na wagę złota,
a projekt „Więcej tlenu!” to zasa-
dzenie ich 50 (oraz 300 krzewów)
na Odolanach. Autorzy chcieliby
zadbać o to, aby dynamicznie zabu-
dowywana okolica nie stała się be-
tonową pustynią. Popieramy.

Do końca przyszłego roku po-
wstaną drogi rowerowe na Lesznie
i Okopowej. Doskonałym uzupeł-
nieniem wolskiej sieci dróg byłby
nowy odcinek w al. „Solidarności”,
łączący Kercelak z Żelazną. Pozwo-
liłby on bezpiecznie pokonać jedną
z najruchliwszych ulic w dzielnicy,
na której rowerzyści muszą korzy-

stać z bardzo szerokich jezdni wraz
z pędzącymi samochodami. Krótki
odcinek nowej drogi nie byłby re-
wolucją, ale dał możliwość dotarcia
z głębi Woli na Mirów i dalej
do centrum.

Nasz krótki przegląd zamyka
„Tor rowerowy dla każdego”.
Pumptrack, czyli zapętlony tor
do jazdy rekreacyjnej i ćwiczeń
sportowych stałby w parku Księcia
Janusza i miał 100 metrów długości.
Podejrzewamy, że doskonale wpi-
sałby się w sportowy charakter par-
ku i z dnia na dzień stał atrakcją,
odwiedzaną przez warszawiaków
z całego miasta.

Głosowanie potrwa od 14 do 24
czerwca. Wszystkie niezbędne in-
formacje można znaleźć na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl.

(dg, wk)

naWoli
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Budżet partycypacyjny 2017

Zmieńmy Wolę. Na co głosować?
� Już wkrótce głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Na Woli mamy ich do wyboru aż 132.

źródło:konstancinjeziorna.pl



Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata
finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion,
a kilkaset czy choćby kilkadzie-
siąt tysięcy złotych, nie warto re-
zygnować z czegoś, co zgodnie
z prawem zakład energetyczny
powinien zapłacić.

Wszystkie osoby zaintereso-
wane tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-

nym. Wstępna analiza doku-
mentacji a także oszacowanie
potencjalnej wysokości roszczeń,
przeprowadzana jest za symbo-
liczną opłatą 99 zł. Następnie,
mając już pełną wiedzę na pod-
stawie uzyskanych informacji,
Klient samodzielnie i bez żad-
nych zobowiązań podejmuje de-
cyzję co do ewentualnych dal-
szych kroków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Jeśli w ostatnich miesiącach z re-
mizy przy Chłodnej wyjeżdża kawal-
kada wozów strażackich, to istnieje
duże prawdopodobieństwo, że

zmierzają na Łucką. Stojące przy tej
niepozornej ulicy opuszczone ka-
mienice regularnie płoną. Dlacze-
go? To jedna z największych tajem-

nic współczesnej Woli. O tym, jak
dom przy Łuckiej 10 wygląda obec-
nie, przekonają się Państwo oglądać
nasz mały fotoreportaż. (dg, bl)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

W spalonej kamienicy. Łucka 10 od środka
� Jak wygląda wnętrze przedwojennego domu przy Łuckiej 10, który tylko w tym roku
płonął czterokrotnie? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Bernarda Lubańskiego.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
� To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem
nieruchomości, nad którą przebiega linia energetyczna,
możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich
artykułach w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator”
dotyczących służebności przesyłu, do Kancelarii Lex
Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą
nawet ponad milion złotych. Działania na rzecz tych
Klientów już się rozpoczęły. Dotychczasowe
doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty
te, mimo że mogą wydawać się astronomiczne,
przy odpowiednio poprowadzonej sprawie sądowej są
jak najbardziej możliwe do uzyskania.
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Azerbejdżan jest krajem mało
znanym przez Polaków. Rządzo-
na od 13 lat przez dyktatora Ilha-
ma Aliyeva republika na Kauka-
zie łamie prawa człowieka i nisz-
czy wolne media. Jedną z ofiar
reżimu jest Khadija Ismayilova,
dziennikarka śledcza, która
w 2010 roku ujawniła aferę ko-
rupcyjną w najbliższym otocze-
niu dyktatora. W ubiegłym roku
została skazana na 7,5 roku wię-
zienia.

Mural przedstawiający dzienni-
karkę na tle flagi Azerbejdżanu zo-
stał odsłonięty trzy dni przed jej 40.
urodzinami na wiadukcie Trasy
Prymasa Tysiąclecia nad Obozową.
Powstał dzięki Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka, związkowi stowa-
rzyszeń Polska Zielona Sieć i Za-
rządowi Dróg Miejskich, a w jego
odsłonięciu wziął udział Rasul Jafa-
rov, azerski aktywista praw człowie-
ka i były więzień polityczny.

(dg)

Nowy mural na Woli
� Na wiadukcie Trasy Prymasa Tysiąclecia
nad Obozową odsłonięto nowy mural.

Basen na Moczydle jest latem
jednym z najpopularniejszych
w Warszawie miejsc rekreacji.
Niestety w tym roku otwarcie let-
niego sezonu opóźnni się z powo-
du remontu. Podczas przygoto-
wań do planowanego na 4 czerw-
ca otwarcia okazało się, że dno
i boki basenu rekreacyjnego są
uszkodzone i wymagają pilnej na-
prawy. Otwarcie zostało przełożo-
ne na początek lipca.

Podczas remontu basenu na Mo-
czydle najbliższe czynne odkryte ba-
seny działają w parku Szczęśliwic-
kim i przy Inflanckiej na Murano-
wie, czynne w weekendy
w godz. 9:00–19:00, a od 25 czerwca
przez cały tydzień w tych samych go-
dzinach. Trzeci basen działa nieco
dalej – w Parku Kultur w Powsinie
(w godz. 10:00–18:00). Wszystkie
baseny odkryte (wraz z Moczydłem)
będą czynne do końca sierpnia.

W Warszawie mamy także 28
basenów krytych. Na Woli działa-
ją pływanie Delfin przy Kasprza-
ka, Foka przy Esperanto, Nowa
Fala przy Garbińskiego i ośrodek
Grzybowska. Warto jednak pa-
miętać o tzw. przerwach techno-
logicznych: w Foce od 27 czerwca
do 17 lipca, w Delfinie od 18 lipca
do 7 sierpnia i w Nowej Fali od 1
do 21 sierpnia.

(dg)

Moczydło w remoncie. Dokąd na basen?
� Przed planowanym otwarciem największej wolskiej pływalni wykryto uszkodzenia
dna basenu. Niezbędny remont potrwa do początku lipca.

źródło:fot.Stołeczne
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Le Corbusier – francuski archi-
tekt, urbanista, malarz i rzeźbiarz,
uznany niemal za papieża architek-
tury modernistycznej, o takim osie-
dlu jak to Za Żelazną Bramą marzył
przez całe życie. W latach 20. praco-
wał nad planem wyburzenia części
zabytkowej architektury Paryża i za-
stąpienia jej nowoczesnymi blokami
mieszkalnymi. Na oczyszczonym te-
renie chciał zbudować „nowy świat”.
Idealne warunki dla spełnienia się
tego marzenia zaistniały po wojnie
w sposób paradoksalny nie w Pary-
żu, ale w Warszawie.

Le Corbusier odbudowuje
Warszawę

Zniszczenia II wojny światowej
Le Corbusierowi wydawały się
szansą na projektowanie bez ko-
nieczności oglądania się na prze-
szłość, stary bieg ulic czy zabytki.
A zniszczona Warszawa była ideal-
nym miejscem dla jego postula-
tów. Po wojnie wielbiciele idei
Corbusiera mogli właśnie budo-
wać od nowa całe miasta – te
zniszczone, na czele z Warszawą,
i te zupełnie nowe, jak Ty-
chy. I projektowali osiedla, dziel-

nice według corbusierowskich ide-
ałów: rozdzielając strefy mieszkal-
ne od przemysłowych, ruch kołowy
od pieszego, wprowadzając dużo
zieleni, infrastrukturę społeczną.

Gdy w 1963 roku ogłoszono
konkurs na osiedle, które miało
powstać na obszarze wyznaczo-
nym przez ulice Graniczną, Twar-
dą, Prostą, Żelazną, Chłodną
i Ptasią, zwyciężył corbusierowski
z ducha oparty na matematycznej
precyzji projekt zespołu architek-
tów Andrzeja Skopińskiego, Je-
rzego Czyża, Jana Furmana i Je-
rzego Józefowicza.

Za Żelazną Bramą
Już na etapie projektu osiedle

nazwano Za Żelazną Bramą. Na-
zwa pochodzi od nieistniejącej już
okazałej bramy wejściowej do
Ogrodu Saskiego. Osiedle zapro-
jektowano w miejscu, gdzie w cza-
sie II Wojny Światowej znajdowa-
ło się tzw. Małe Getto, po które-
go likwidacji Niemcy zrównali ca-
łą zabudowę z ziemią. Budowa
trwała od 1965 do 1972 roku.

Powstało dziewiętnaście 15-pię-
trowych bloków, pięć niższych

i tyleż samo „plomb”. Bloki osie-
dla były wzorowane na Jednostce
Marsylskiej Le Corbusiera. Każdy
z bloków miał dwie klatki schodo-
we, dwie lub trzy windy i prze-
szklony hol. W każdym było
od 300 do 420 mieszkań. Koryta-
rze i mieszkania wyposażone były
w tzw. „okna francuskie” o wyso-
kości całej kondygnacji – wtedy
absolutną nowość. Klatki schodo-
we oświetlały pasma luksferów
obecnie zamurowane.

Bloki wybudowano z wylewane-
go monolitycznego betonu. Osiedle
usytuowano na osi północ-połu-
dnie, by zagwarantować dobre
oświetlenie mieszkań. Między blo-
kami pozostawiono część przedwo-
jennej ocalałej architektury – ko-
szary i hale mirowskie, synagogę,
obszar placu Lubomirskich, kościół
św. Karola przy Chłodnej i kamie-
nice przy placu Grzybowskim.

Na dachach wieżowców znajdo-
wały się w czasach PRL gigan-
tyczne i podziwiane przez miesz-
kańców neony. Jeden przedsta-
wiał trójwymiarową piłkę nożną
i napis „Totalizator Sportowy „,

a drugi kolorowego koguta i na-
pis „Cepelia”.

Luksus ponad gomułkowską
normę

Wielu rzeczy nie udało się zre-
alizować. Każdy blok miał mieć
dach rekreacyjny z ogrodem i ka-
wiarnią. Na pierwszym piętrze
miały działać sklepy, a mieszkania
miały mieć balkony albo prze-
szklone loggie. To wszystko nigdy
nie powstało. Pod naciskiem
władz, które chciały, by bloki po-
wstały szybko i bez „zbędnych”
udziwnień architekci z części swo-
ich planów musieli zrezygnować.
Nie powstało też planowane cen-
trum usługowe wzdłuż ul. Mar-
chlewskiego (dziś Jana Pawła II),
ani przedszkola i żłobki na obrze-
żach. Gdy wybudowano osiedle,
otaczała je pustka.

Miejska legenda głosi, iż Włady-
sław Gomułka podczas prac bu-
dowlanych osobiście naciskał
na architektów, by ograniczyli
„luksusy”. Chciał wprowadzenia
wspólnych łazienek i ubikacji
na korytarzach i wspólnych „śle-
pych kuchni”. Na szczęście nie do-
szło do realizacji tych pomysłów.

Mieszkania Za Żelazna Bramą
były jak na owe czasy naprawdę
luksusowe – mieszkania miały ła-
zienki, toalety, miały ponadnor-
matywny metraż, a w tych odda-
nych na początku ułożone były
nawet parkiety. W nowych blo-
kach zamieszkali przede wszyst-
kim robotnicy, ale przydziały do-
stali też inteligenci, artyści, litera-
ci. Starsi mieszkańcy wciąż lubią
wspominać żyjące obok nich sła-
wy. Łącznie na osiedlu zamiesz-

kało ponad 25 tysięcy mieszkań-
ców. I tyle mieszka do dzisiaj.

Osiedle dzisiaj
Nie ma już dzisiaj żelaznej bra-

my, ale osiedle wciąż stoi. Trochę
się zmieniło. We wnętrzach raczej
na gorsze. W latach 90., poza zli-
kwidowaniem oryginalnych luksfe-
rów zniszczono również przeszkle-
nia parterów. Wypruto również ze
ścian rury i kable, które po wymia-
nie na nowe dla oszczędności po-
tem nie zostały zamurowane
i szpecą przestronne korytarze.

Dla niektórych Za Żelazną Bra-
mą to relikt, peerelowski skansen,
dla innych jako fenomen. Niektórzy
sarkają, że blokowisko w centrum to
pomysł dość słaby. Ale ciekawe, że
sami mieszkańcy są raczej zadowo-
leni. W filmie dokumentalnym au-
striackiej reżyserki Heidrun Holzfe-
ind „Behind the Iron Gate” widać,
że ludziom żyje się tu nienajgorzej.
Owszem, niektórzy narzekają
na ciasnotę, bo co za Gomułki było
luksusem, dziś stało się ogranicze-
niem. Bolączką jest brak balkonów,
ale poza tym osiedle paradoksalnie
coraz lepiej znosi próbę czasu. Poja-
wiło się więcej lokali usługowych
i sklepów w al. Jana Pawła II, któ-
rych wcześniej w okolicy brakowało.
Ogólną wizję psuje nieco okoliczny
architektoniczny chaos. Jedne bu-
dynki jak wieżowiec „Atrium”
względnie dobrze wpisały się w kli-
mat okolicy, inne pasują tu jak przy-
słowiowa pięść do przysłowiowego
nosa. Ale w sumie osiedle wrosło
z czasem organicznie w tkankę miej-
ską, przestało być ciałem obcym. Jak
dla mnie bardzo pozytywne miejsce.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Za Żelazną Bramą czas płynie inaczej
� Osiedla Za Żelazną Bramą to prawdziwy ewenement. Żadne miasto w Europie nie
może się pochwalić tak dużym corbusierowskim osiedlem w samym centrum.

Panorama osiedla Za Żelazną Bramą
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Wola zielenią stoi. Na terenie
stosunkowo niedużej dzielnicy
mamy m.in. parki Moczydło, Szy-
mańskiego, Powstańców Warsza-
wy, Lasek na Kole… i oczywiście
park Sowińskiego, „wolskie Ła-

zienki”. Obecnie 8-hektarowy te-
ren zielony powstał za prezyden-
tury Stefana Starzyńskiego,
w 1936 roku, na miejscu starych
cegielni i glinianek położonych
na obrzeżach Reduty Wolskiej.

Był to pierwszy publiczny park
na Woli, wówczas będącej prze-
mysłowym przedmieściem War-
szawy. Rok później odsłonięto
pomnik patrona dłuta znanego
wówczas rzeźbiarza Tadeusza

Breyera. Urząd dzielnicy zapo-
wiada wyczyszczenie pomnika
jeszcze w tym miesiącu.

Park Sowińskiego to nie tylko
zabytkowa przedwojenna prze-
strzeń. W latach 60. w nowej pół-

nocnej części parku otwarto amfi-
teatr, obecnie zadaszony, miesz-
czący 2000 osób i przeżywający
swoje najlepsze lata. W ostatnich
latach występowały tam gwiazdy
światowej muzyki, m.in. Joe Sa-
triani, Sigur Ros, Erykah Badu,
Korn, The Black Eyed Peas i Mo-
torhead. Na przyszły miesiąc pla-
nowane są koncerty m.in. Skal-
dów, Zbigniewa Wodeckiego
z Mitch & Mitch Orchestra.

(dg)

Wola. Pozytywnie

Wolskie Łazienki. 80 lat parku Sowińskiego
� W cyklu „Wola. Pozytywnie” czas na jeden z naszych ulubionych parków w Warszawie.



Malinowski pomysł zreferował
na Komisji Nazewnictwa Rady
m.st. Warszawy. Imię profesora
Bartoszewskiego chciałby nadać
skwerowi naprzeciwko sądów
przy ulicy Ogrodowej. Dlaczego
właśnie to miejsce?

– W czasie wojny ulica Biała,
która teraz znajduje się dwieście
metrów na zachód, łączyła Sądy
z ulicą Chłodną. Sądy, Chłodna
a także Biała były wyłączone
z Getta. Żydzi wchodzący do Są-
dów od strony leżącej w Getcie

ulicy Leszno, mogli tam dostać
ubrania i fałszywe papiery, a po-
tem wyjść przez Białą na wolność.
Pomagała im w tym Organizacja
Żegota, w prezydium której był
Władysław Bartoszewski. Idąc wą-
skim przesmykiem pomiędzy mu-
rami z obu stron ulicy Białej ucie-
kinierzy i ich przewodnicy przeży-
wali niezwykłe emocje. To miejsce
nasycone jest ich nadzieją wolno-
ści. Dlatego uważam, że profeso-
rowi podobałoby się, aby nosiło
jego imię – mówi Malinowski.
Na razie autor pomysłu uzgodnił
z komisją, na czele której stoi An-
na Nehrebecka, że będzie zbierał
podpisy pod swoim projektem.
Warto się nad nim zastanowić?

(wk)

To będzie skwer Bartoszewskiego?
� Działacz „Nowoczesnej” Mariusz Malinowski zaproponował, by jeden z wolskich skwerów nazwać imieniem
Władysława Bartoszewskiego.

źródło:M
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NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha. Tel.
530-591-500

·ZADŁUŻONE MIESZKANIE? GROZI EKSMISJA
– LICYTACJA KOMORNICZA? POMOGĘ TEL.
500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Piękna działka 2.400 m2 w Puszczy
Bolimowskiej, częściowo zadrzewiona, Nieborów-
Michałówek, ogrodzona ładnymi sztachetami,
prąd, wodociąg, możliwość zabudowy 10 procent
działki do 1,5 kondygnacji. 1000 metrów od
wjazdu na A-2, max. 30 minut od wę zł
a Konotopa. 155.000 zł. Tel. 502-86- 00-11

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Szukamy mieszkań na wynajem dla klientów
WawaRental.pl +48 787-08-07-06

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia orzełki ryngrafy
szable bagnety pocztówki dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418
·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

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

·Poszukujemy pracowników do ochrony,
sprzątania posiadających grupę
o niepełnosprawności.2263244w.615mail:biuro@
uniwersum.pl

·Pracowników ze stopniem niepełnosprawności
do ochrony. Tel. 22 890-03-94

·SPRZEDAWCA/SPECJALISTA DS.
SPRZEDAŻY. Five o'clock jest stale rozwijającą
się siecią sklepów z herbatą i kawą. Jej siła tkwi
w prawdziwej pasji oraz 25-letnim doświadczeniu.
W związku z rozwojem firmy, obecnie
poszukujemy pracowników do nowo otwieranego
sklepu w Warszawie. OPIS STANOWISKA:
profesjonalna obsługa klienta według właściwych
standardów, aktywna sprzedaż herbat i kaw
w oparciu o zdobytą wiedzę, budowanie
pozytywnego wizerunku marki, realizacja
założonych planów sprzedażowych. OFERUJEMY:
umowę o pracę na cały etat, szkolenia dotyczące
wiedzy o herbatach i kawach oraz technik
sprzedaży, możliwość rozwoju zawodowego,
pracę w miłej atmosferze, dostęp do najlepszych
herbat i kaw z całego świata. OD KANDYDATÓW
OCZEKUJEMY: chęci do zgłębiania wiedzy
z zakresu herbat i kaw, łatwości nawiązywania
kontaktów, zaangażowania w wykonywane
obowiązki. Osoby zainteresowane pracą, prosimy
o przesłanie CV. E-MAIL:
REKRUTACJA@FIVEOCLOCK.COM.PL tel.
508-946-752

KURSY, SZKOLENIA

SSeemmiinnaarriiuumm  BBookkssuu  FFrraannccuusskkiieeggoo  SSaavvaattee!!  1111--1122
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OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

KUPIĘ MIESZKANIE
·ABRA Nieruchomości – profesjonalna
obsługa, 25 lat na rynku! 22 646-50-55
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·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

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

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

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
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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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Elektryk 506-506-006

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764
·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

·Chwilówki, pożyczki bez BIK 609-545-270
·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PROFESJONALNE BIURO KSIĘGOWE AVILA
SP. Z O.O. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, KSIĄŻKI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW; RYCZAŁTY,
KADRY I PŁACE ORAZ INNE. WARSZAWA-
WOLA, UL. CIOŁKA 12 LOK. 213 / TEL.

509-598-899, 534-714-218,
BIURO.AVILA@GMAIL.COM

·Szybkie pożyczki pozabankowe. Gotówka do
ręki. Zapraszamy do naszego biura przy Rondzie
Wiatraczna – tel. 531-338-217



Pro sta przy Ka rol ko wej, Kra -
kow skie Przed mie ście przed Uni -
wer sy te tem War szaw skim, Tar go -
wa przy Ząb kow skiej, Ale je Ujaz -
dow skie obok pl. Na Roz dro żu
– li sta war szaw skich przejść pod -
ziem nych, któ re zo sta ły za stą pio -
ne pa sa mi i zli kwi do wa ne lub za -
po mnia ne, sta je się co raz dłu -
ższa. W naj bli ższym cza sie skoń -
czy się ta kże cho dze nie po scho -
dach przy Dwor cu Cen tral nym,
na skrzy żo wa niu Alej Je ro zo lim -
skich z Pla ter. Wciąż ist nie je jed -
nak wie le przejść pod ziem nych
zbu do wa nych w cza sach, gdy nie
my śla no o in te re sach osób nie -
peł no spraw nych, zaś przez śro -
dek mia sta prze bie ga ły dro gi kra -
jo we. Jed no z nich dzia ła
przy biu row cu Wo la Pla za (daw -
nym PDT Wo la). Je go głów ne
funk cje to utrud nia nie do stę pu

do przy stan ków tram wa jo wych
i mar ke tu oraz za chę ca nie
do prze bie ga nia przez ru chli wą
jezd nię. Jest ta kże wy jąt ko wo
nie wy god ne dla osób po ru sza ją -
cych się na wóz ku.

– Tłu ma cze nie, że nie ma pod -
jaz dów dla wóz ków in wa lidz kich
i dzie cię cych, bo przej ście zo sta ło
wy bu do wa ne w la tach 70. jest że -
nu ją ce – pi sa li śmy sześć lat te mu.
– Ma my 2010 rok, ko mu nę po że -
gna li śmy 21 lat te mu (przy po mi -
na my tym, któ rzy uspra wie dli wie -
nia szu ka li by w la tach słusz nie
mi nio nych). Przez kil ka dzie siąt
lat nie mo żna by ło uła twić przej -
ścia oso bom nie peł no spraw nym
i mat kom z wóz ka mi?!

Wkrót ce w po bli żu, przy skrzy -
żo wa niu Wol skiej z Płoc ką, roz -
pocz nie się bu do wa sta cji me tra,
po otwar ciu któ rej – w ro ku 2019

– układ ko mu ni ka cyj ny ca łej oko -
li cy cał ko wi cie się zmie ni. Za rząd
Dróg Miej skich chce wy ko rzy stać
to do roz pra wie nia się z przej -
ściem pod ziem nym.

– Zo sta nie wy po sa żo ne w win -
dy lub za mknię te, a przej ścia
przez uli cę bę dą wy ty czo ne w po -
zio mie jezd ni – mó wi Ka ro li na
Ga łec ka, rzecz nicz ka ZDM.

(dg)

Ostatnie lata przejść podziemnych?
� Jest szansa na ucywilizowanie skrzyżowania Wolskiej z Młynarską. Niestety
– dopiero za kilka lat.

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
10. 12-17, 19-24 czerwca 

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. 502-280-720 7




