
Najwyższy czas przygotować się
na sześć lat utrudnień, związanych
z budową metra na Woli, Górcach
i Chrzanowie. 25 listopada rozpo-
częła się budowa stacji Młynów
i Księcia Janusza, zlokalizowa-
nych pod Górczewską. Choć spe-
cjalna komisja uznała, że objazdy
zamkniętych odcinków Górczew-
skiej są wytyczone prawidłowo,
w pierwszy poniedziałek z objaz-
dami na Woli wybuchł chaos. Sa-
mochody z Bemowa i spoza War-
szawy zakorkowały Deotymy
i Elekcyjną, a kierowcy jeździli
po trawnikach i chodnikach, nie
mogąc znaleźć prawidłowej drogi.
Sytuację pogarszały liczne błędy
w oznakowaniu, które pracownicy
firmy Gulermak naprawiali
na bieżąco w ciągu kilku pierw-
szych dni prac. Choć problemy
kierowców są z reguły bardziej wi-
dowiskowe, większość warszawia-
ków korzysta z komunikacji miej-
skiej. W tramwajach kursujących
Połczyńską i Wolską wyraźnie
przybyło pasażerów, ale sytuacja
jest daleka od wieszczonego przez
wielu paraliżu komunikacyjnego.

Przypominamy, że Górczewska
jest całkowicie nieprzejezdna
na odcinku od trasy Prymasa Ty-
siąclecia do Płockiej, zaś między
wjazdem do Wola Parku a Deoty-
my i Elekcyjną na jezdni pozostał
tylko obustronny buspas. Nietypo-
we rozwiązanie zastosowano
na Elekcyjnej. Prywatne samochody
mają teraz zakaz jazdy na wprost

przez skrzyżowanie z Wolską, co
ułatwia przejazd autobusom. Co
więcej, Elekcyjna (odc. Wolska
– Pustola) ma przekrój 2+1: w stro-
nę Wolskiej jeżdżą nią wszystkie ty-
py pojazdów, ale w stronę Gór-
czewskiej tylko autobusy.

Główny objazd Górczewskiej
prowadzi ulicami Powstańców
Śląskich, Połczyńską, Wolską
i Kasprzaka. Aby zachęcić miesz-
kańców do pozostawienia samo-
chodów na parkingach, ZTM wy-
słał na trasy dodatkowe tramwaje
i autobusy. Na Połczyńskiej, Ka-
sprzaka i Prostej (do ronda Da-
szyńskiego) powstał buspas. Oto
lista zmian w komunikacji miej-
skiej, które objęły Wolę:
13: Kawęczyńska-Bazylika – …

– al. „Solidarności”
– Wolska – Cm. Wolski

E-2: Wilanów – … – pl.
Bankowy – al.
„Solidarności” – Leszno
(powrót: Leszno
– Okopowa – al.
„Solidarności”)
– Górczewska
– Płocka-Szpital

105: Browarna – Prosta
– Kasprzaka – Wolska – …
– Os. Górczewska

109: Os. Górczewska
– Górczewska – Elekcyjna
– Ordona – Kasprzaka
– Prosta – … – Dw.
Centralny

121: Gwiaździsta – …
– Sokratesa – Conrada

– Powstańców Śląskich
– Nowe Bemowo

129: PKP Ursus – …
– Powstańców Śląskich
– Strąkowa (powrót:
Strąkowa – Oświatowa
– Człuchowska
– Powstańców Śląskich)
– … – Jana Olbrachta
– Redutowa

136: Młynów – Płocka
– Kasprzaka – trasa
Prymasa Tysiąclecia – …
– Natolin Płn

154: Stare Bemowo – Kaliskiego
– Lazurowa – Górczewska
– Elekcyjna – Ordona
– Kasprzaka – trasa
Prymasa Tysiąclecia – …
– P+R AL. Krakowska

155: Rondo Daszyńskiego – …
– Redutowa – Jana
Olbrachta – Znana
(powrót: Jana Olbrachta
– Stroma – Strąkowa
– Boznańskiej – Jana
Olbrachta)

167: Siekierki-Sanktuarium – …
– trasa Prymasa Tysiąclecia
– Kasprzaka – Ordona
– Wolska – Redutowa
(powrót: Redutowa
– Kasprzaka) – Jana
Olbrachta – Znana
(powrót: Jana Olbrachta
– Stroma – Strąkowa
– Boznańskiej – Jana
Olbrachta)

171: Nowe Bemowo – …
– Górczewska – Elekcyjna

– Ordona – Kasprzaka
– Prosta – Świętokrzyska
– Plater – Al. Jerozolimskie
– Bracka – pl. Trzech
Krzyży – Książęca (powrót:
Książęca – Nowy Świat
– Al. Jerozolimskie) – …
– Torwar

184: Szczęśliwice – … – trasa
Prymasa Tysiąclecia
– Kasprzaka – Ordona
– Elekcyjna – Deotymy
– Obozowa
– Dywizjonu 303 – Radiowa
– Wrocławska
– Powstańców Śląskich – …
– Metro Młociny

190: Os. Górczewska – …
– Górczewska – Elekcyjna
– Ordona – Kasprzaka
– Prosta – Towarowa
– Okopowa – al.
„Solidarności” (powrót: al.
„Solidarności” – Leszno
– Okopowa) – … – CH
Marki

197: Gwiaździsta – … – Księcia
Janusza – Obozowa
(powrót: Obozowa – Ciołka
– Newelska – Księcia
Janusza) – Deotymy
– Elekcyjna – Wolska
(powrót: Wolska

– Kasprzaka – Ordona
– Elekcyjna) – Połczyńska
– … – Ursus – Niedźwiadek

520: Marysin – … – pl. Bankowy
– al. „Solidarności”
– Leszno (powrót: Leszno
– Okopowa – al.
„Solidarności”)
– Górczewska
– Płocka-Szpital

N42: Dw. Centralny – … – al.
„Solidarności” – Wolska
– Połczyńska – … – Os.
Górczewska

Powstała także nowa linia:
44: Nowe Bemowo- Powstańców

Śląskich – Radiowa
– Dywizjonu 303
– Obozowa – Młynarska
– al. Solidarności
– Okopowa – Towarowa
– pl. Zawiszy – Grójecka
– Pl. Narutowicza

Utrudnienia związane z za-
mknięciem Górczewskiej
przy Księcia Janusza i Syreny po-
trwają całe trzy lata. Północna
jezdnia powinna zostać ponownie
otwarta na początku roku 2019,
zaś południowa – pod jego ko-
niec. Budowa stacji pod Płocką
rozpocznie się wiosną.

(dg)

Górczewska zamknięta
� Dwa odcinki jednej z głównych ulic Warszawy są już
nieczynne. Jak dojechać do pracy, szkoły, sklepu czy lekarza?

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 519-610-523
reklama@gazetaecho.pl
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Czy można wyobrazić sobie zi-
mową Warszawę bez publicznych
lodowisk pod namiotami lub
pod chmurką? W sezo-
nie 2016/2017 na Woli czekają
na nas aż cztery ślizgawki.

Moczydło
– ul. Górczewska 69/73

Już tradycyjnie duże lodowisko
otwarto na terenie ośrodka spor-
towego Moczydło. Pod namiotem
o powierzchni 889 m2 znajduje się
ślizgawka o wymiarach 20×30
metrów, a do dyspozycji miłośni-
ków łyżew jest wypożyczalnia, sa-
nitariaty oraz automaty z napoja-
mi i słodyczami.

Ceny biletów dla osób indywi-
dualnych wahają się od 7 do 10 zł
za godzinę. Za bilet normalny za-
płacimy 10 zł, ulgowy – 8 zł,
z Kartą Warszawiaka – 9 zł,
a z Kartą Młodego Warszawiaka
– 7 zł. Wypożyczenie łyżew będzie
kosztować 6 zł za pierwszą godzi-
nę i 4 zł za kolejne, ostrzenie

– 10 zł, wypożyczenie jednorazo-
wych skarpet – 2 zł.
godziny ogólnodostępnych

ślizgawek:
codziennie 9:00–13:00,
14:00–17:00,
18:00–21:00

dojazd autobusami 109, 136, 171,
186, 190 („PKP Koło”)

parking bezpłatny
tel. 22 836 19 34
http://aktywnawarszawa.waw.pl/m

oczydlo/lodowisko

Lodowisko Wola Park
– ul. Górczewska 124

Miłośników ślizgania się
pod chmurką zaprasza Wola
Park. Odkryte lodowisko powsta-
ło obok fontanny przy parku
Ulrychów, w pobliżu głównego
wejścia do galerii handlowej.
Obok działa wypożyczalnia oferu-
jąca 150 par łyżew i szatnia. Go-
dzina jazdy kosztuje 5 zł, podob-
nie jak wypożyczenie łyżew.
godziny otwarcia:

poniedziałek-sobota
10:00–21:00,
niedziela 10:00–20:00

dojazd autobusami 109, 154, 171,
190, 523 („Góralska”)

parking bezpłatny
tel. 22 533 40 00
www.wolapark.pl

Lodowisko Urzędu Dzielnicy
Wola – al. „Solidarności” 90

Trzecia lokalizacja to nowość
na mapie dzielnicy i spora niespo-
dzianka. Jeszcze kilka miesięcy
temu plac sąsiadujący z urzędem
dzielnicy Wola był ogrodzonym
parkingiem. W lipcu burmistrz
Krzysztof Strzałkowski postano-
wił oddać to miejsce warszawia-
kom. Urządzono bibliotekę ple-
nerową, ustawiono leżaki i dano
mieszkańcom możliwość zagrania
w wielkoformatowe szachy, war-
caby, domino czy układania puz-
zli. Choć tymczasowy skwer po-
wstał przy głośnej, ruchliwej dro-
dze, pomysł „zaskoczył”. 18 grud-

nia zostanie tam otwarta ślizgaw-
ka. Nie znamy jeszcze godzin jej
otwarcia i wszystkich szczegółów,
ale urząd dzielnicy zapowiada, że
wstęp będzie wolny.
godziny otwarcia: nieznane
dojazd tramwajami 13, 20, 23 i 26

oraz autobusami E-2, 157,
190, 520 i 527
(„Wola-Ratusz”)

parkowanie od 3 zł/h (na ulicy)
tel. 22 443 59 00
www.wola.waw.pl

Lodowisko Warsaw Spire
– pl. Europejski 1

Dokładnie w Mikołajki
o godz. 18:00 otwarte zostanie
czwarte wolskie lodowisko, które
ufundowała firma Ghelamco
– właściciel kompleksu Warsaw
Spire. Wypożyczalnia łyżew i śli-

zgawka będą bezpłatne i czynne
aż do 22:00. Będzie im towarzy-
szyć niewielki jarmark ze świą-
tecznymi produktami, a także
grzanym winem. W sąsiedniej ga-
lerii plenerowej Art Walk powsta-
nie wystawa, złożona z kilkunastu
neonów zaprojektowanych przez
artystów i designerów, a także
fragmentów nieistniejących już
warszawskich neonów.
godziny otwarcia: codziennie

15:00–22:00
dojazd metrem, tramwajami 1,

10, 11, 22, 24 i 44 oraz
autobusami 105, 109, 155,
171, 178, 190 („Rondo
Daszyńskiego”) i 102

parkowanie od 3 zł/h (na ulicy)
tel. 22 455 16 00
www.warsawspire.pl

(red)

Dokąd na łyżwy?
� Tej zimy na Woli skorzystamy z czterech lodowisk. Sprawdzamy, gdzie będzie
najtaniej, a gdzie najciekawiej.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Międzynarodowa Wystawa
Kotów Rasowych zgromadzi ho-
dowców nie tylko z Polski, ale ta-
kże z zagranicy. Obejrzymy m.in.
koty brytyjskie, maine coony, ro-
syjskie niebieskie, syberyjskie,
norweskie leśne, tajskie czy bez-
włose sfinksy petersburskie.

W sobotę 10 grudnia zwiedza-
jący będą mogli głosować
na swojego faworyta, przyznając
mu tytuł „Kota Publiczności”.
Niewątpliwą atrakcją dla zwie-
dzających będą dodatkowe kon-
kursy, które odbędą się zarówno

w sobotę jak i w niedzielę ok.
godz. 14.30. Najlepsi z najlep-
szych staną do rywalizacji
ok. 16.30, w konkursie Best In
Show.

Wystawa będzie otwarta dla
zwiedzających w godz. 10.00–
17.00, będą towarzyszyć jej targi
zoologiczne. Bilety: normal-
ny 15 zł, ulgowy 8 zł (dzieci, stu-
denci, emeryci, renciści), malu-
chy do lat 4 – wstęp bezpłatny.
Szczegółowe informacje
www.pzf.pl.

(red)

Święto kotomaniaków
� 10 i 11 grudnia do hali sportowej Koło
przy Obozowej 60 na Woli zawitają najpiękniejsze koty
rasowe. Wystawa to nie tylko święto hodowców
pasjonatów, ale świetny sposób na rodzinne
spędzenie weekendu.

źródło:w
w

w.pzf.pl

Kolejarskie osiedle przy Prą-
dzyńskiego 23 składa się z pięciu
zabytkowych domów mieszkalnych
tuż obok peryferyjnego ósmego
peronu dworca Warszawa Za-
chodnia, czyli w sąsiedztwie daw-
nej stacji Wola. To właśnie wolskie
Pięciochatki. Zostały zbudowane
w latach 1923–24 według projektu
Aleksandra Ranieckiego. Małe
osiedle powstało na zamówienie
ówczesnego Ministerstwa Kolei
Żelaznych, które chciało zwiększyć
liczbę mieszkań dla swoich pra-
cowników. Wygląda jak barokowy
pałac z oficynami, choć powstało
w trójkącie pomiędzy torami roz-
ładunkowymi Czystego, oraz linią
obwodową. Architektura budyn-
ków przypomina dworce projekto-
wane przez Romualda Millera np.
w Pruszkowie, czy Grodzisku Ma-
zowieckim. Mimo położenia
w strategicznym miejscu, Pięcio-
chatki przetrwały wojnę i uchowa-
ły się do naszych czasów. Osiedle
jest zamieszkałe, mieszkańcy dbają

o teren jak potrafią, choć przyda-
łyby się remonty.

Celowe podpalenie?
30 października spłonęło zada-

szenie centralnego budynku tego
zabytkowego osiedla, w wyniku
czego dziewięć rodzin straciło
dach nad głową. Mieszkańcy
od początku podejrzewali, że było
to celowe podpalenie. Nie był to
zresztą pierwszy pożar w tej oko-
licy. Wcześniej płonęły altanki,
okoliczne działki. Lokatorzy oba-
wiali się, że właściciel osiedla
– PKP Nieruchomości będzie dą-
żyło do takiego zaprezentowania
ekspertyzy nadzoru budowlanego
oraz kosztorysu remontu, aby do-
prowadzić do rozbiórki.

Ci, którzy mieszkali w budynku
przenieśli się do rodziny albo zna-
jomych. Od początku deklarowa-
li, że bardzo chcą wrócić do swe-
go domu. W podpalonym budyn-
ku doszło do serii włamań. Miesz-
kańcy spotkali się z władzami

dzielnicy w sprawie zapewnienia
bezpieczeństwa na osiedlu.
Na założenie monitoringu ich nie
stać, dzielnica za wiele pomóc nie
może, więc mieszkańcy musieli
radzić sobie sami. Zorganizowali
się, pilnowali, choć wciąż trwali
w niepewności, czy będą mieli do-
kąd wracać. Do akcji mającej
uchronić Wolskie Pięciochatki
przed rozbiórką i zniszczeniem
zapisanej w nich historii włączyły
się tymczasem organizacje chro-
niącej zabytki. Za ich sprawą spa-
lony dach został zabezpieczony
przed deszczami, a mieszkańcy
czekali na decyzję inspektora bu-
dowlanego.

W końcu w połowie listopada
okazało się, że Pięciochatki są
uratowane! PKP poinformowały,
że planowana jest odbudowa da-
chu, nie będzie rozbiórki kamie-
nicy. Za kilka miesięcy mieszkań-
cy będą mogli wrócić do swoich
mieszkań. Całe szczęście.

(wk)

Wyglądają jak barokowy pałac

Pięciochatki uratowane?
� Na terenie wolskich Pięciochatek doszło w październiku do tajemniczych podpaleń.

źródło:warszawa-straz.pl/fot.Tom
aszG
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Ubiegłoroczny okrągły jubile-
usz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych rozpoczął
serię zmian w spółce. Jako pierw-
sza zmieniła się siedziba firmy.
W spółce pojawił się wiceprezes
Witold Sielewicz, który wprowa-
dził kolejne zmiany, związane
z wizerunkiem i komunikacją fir-
my na zewnątrz.

– Nie jesteśmy tą samą firmą,
którą byliśmy kilka lat temu, nie
mówiąc o sięganiu do naszych ko-
rzeni. Dlatego dotychczasowy wi-
zerunek przestał być już aktualny
– mówi Witold Sielewicz.

Jak podkreśla, w podejściu fir-
my przede wszystkim zmieniły się
wartości. Od niegdysiejszego sku-
pienia głównie na śmierci i smut-
ku, ważniejsze stało się życie. Sza-

cunek do śmierci wypływa z umi-
łowania życia – taką tezę stawia
warszawskie MPUK.

– Warszawiacy korzystają z usług
MPUK już od ponad 70 lat – całe
pokolenia przeżywały trudne chwi-
le ze wsparciem naszych pracowni-
ków – komentuje Wiceprezes Sie-
lewicz. – I choć okoliczności po-

grzebu to trudny moment, my po-
magamy przebrnąć przez niego jak
najłagodniej i wyręczamy naszych
klientów w wielu sprawach. Oni
mogą się skupić na sobie i swoich
bliskich. Przed śmiercią nikt z nas
nie umknie, ale rola MPUK-u jest
taka, by umożliwić naszym klien-
tom, aby pamiętali o swoich bli-
skich zmarłych takich, jakimi byli
za życia. Bez tych wszystkich oko-
łopogrzebowych komplikacji.

Nowe władze
W ubiegłym miesiącu nastąpiła

kolejna zmiana w MPUK-u
– na stanowisku prezesa zarządu
zasiadł Michał Ambroziak.
Za nowym Prezesem stoi do-
świadczenie w restrukturyzacji
spółek (zarządzał Warszawskimi
Zakładami Sprzętu Ortopedycz-
nego S.A. i Centralą Farmaceu-
tyczną CEFARM S.A.) i kariera

naukowa na Uniwersytecie War-
szawskim (jest doktorem nauk
ekonomicznych i adiunktem
na Wydziale Zarządzania).

– Zostałem powołany na stano-
wisko prezesa zarządu w momen-
cie przełomowym dla spółki, fir-
ma wymaga gruntownego prze-
modelowania sposobu funkcjono-
wania – mówi Michał Ambroziak
– Wykorzystam moje dotychcza-
sowe doświadczenia w zarządza-
niu i restrukturyzacji przedsię-
biorstw do wprowadzenia
MPUK-u na ścieżkę rozwoju.

MPUK w Warszawie
Nowy wizerunek spółki będzie

dostrzegalny stopniowo. Na tere-
nie Warszawy lada chwila pojawią
się nowe tablice informacyjne
MPUK, a z początkiem roku pre-
mierę będzie miała nowoczesna
strona internetowa spółki. W mię-
dzyczasie zmiany będzie można
obserwować w punktach usług.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych powstało w 1945 ro-
ku jako Miejski Zakład Pogrzebo-
wy, który porządkował kwestie zwią-
zane z chowaniem zwłok i nielegal-
nymi miejscami pochówku – pozo-
stałościami po wojnie. W 1951 roku
zmieniła się nazwa firmy na Miej-
skie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe.
Dzisiejszą nazwę MPUK otrzymał
w 1976 roku wraz z przekształce-
niem w przedsiębiorstwo państwo-
we. 2002 rok przyniósł ostatnią
zmianę – spółka zyskała osobowość
prawną jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Jedynym
udziałowcem i właścicielem spółki
jest Miasto Stołeczne Warszawa.

(red)

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

„Mężczyzna z córką rzuca ha-
sło: zobacz córko, tak wyglądają
złodzieje” opowiada jeden z bo-
haterów spotu, który trafił
na YouTube. Oskarżony o kra-
dzież człowiek jest… pracowni-
kiem Zarządu Dróg Miejskich,
kontrolującym samochody w stre-
fie płatnego parkowania. Okazuje
się, że „złodziej” to jedno z łagod-
niejszych określeń, z jakimi spoty-
kają się kontrolerzy. Z pozoru
spokojna i łatwa praca to w prak-
tyce codzienne zmagania z kie-
rowcami, którzy na wieść o karze
za nielegalne parkowanie potrafią
zmienić się w dzikie bestie.

– Pedał gazu i na mnie ruszyła
– opowiada kontroler, który
w kwietniu padł ofiarą agresji.
– Przejechała mi po stopie, po no-
dze.

– Chcieli nas wciągnąć do bra-
my – dodaje inna pracowniczka.

– Krzyczeli: chodź ich za*****my.
Niech ci ku*** zdechnie wszystko
to co kochasz.

To pierwszy raz, gdy Zarząd
Dróg Miejskich tak głośno mówi

o agresji wobec swoich pracowni-
ków. „Smaczku” dodaje fakt, że
pozostawienie samochodu
na ogromnej większości parkin-
gów w Warszawie jest bezpłatne,
w strefie płatnego parkowania
kosztuje ono od 3 zł/h, a kara
za brak biletu to… 50 zł.

(dg)

Zobacz dziecko, to jest złodziej
Biją i grożą z powodu 50 zł
� Kto jest złodziejem, a kto egzekwuje prawo? Niektórzy
mają poważny kłopot z prostą odpowiedzią.

Zmiany w miejskiej spółce
Pierwsza warszawska firma pogrzebowa
� 71 lat działania na rzecz mieszkańców Warszawy, 12 punktów na terenie całego
miasta i tysiące historii ludzkich. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
zmienia władze i wizerunek.
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Chcieli
nas wciągnąć do bramy
– dodaje inna
pracowniczka. – Krzyczeli:
chodź ich za*****my.
Niech ci ku*** zdechnie
wszystko to co kochasz.
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Choć
okoliczności pogrzebu to
trudny moment, my
pomagamy przebrnąć
przez niego jak
najłagodniej i wyręczamy
naszych klientów w wielu
sprawach – mówi
Wiceprezes Sielewicz.
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Tomasz Bagłaj, który znany był
dotąd jako autor kilku androido-
wych gier edukacyjnych dla dzieci,
przygotował jakiś czas temu bo-
wiem Gwarę Warszawską – pio-
nierski programik na Androida,
zawierający słowniczek gwary cha-
rakterystycznej dla mieszkańców
stolicy. Aplikacja zawiera po-
nad 700 słów i zaprasza do zapo-
znania się z barwnością i niebywałą
pomysłowością ludności 'stolycy'.

To przede wszystkim ciekawost-
ka, ale i pomysłowa, i pożyteczna.
Wrażenie robi przede wszystkim
opracowanie graficzne stylizowa-
ne na pożółkłą przedwojenną ga-
zetę. Ci, którzy nie są obcykani
w mowie dawnych Szmulek czy
Woli, albo znają ją z wiechowych
stylizacji, mogą być skonsterno-
wani słówkami, których znaczenie

będzie dla nich cokolwiek tajem-
nicze.

Paniusia z marymonckiej
mączki

O tym, że majcher to nóż, absz-
tyfikant to narzeczony, ancug
– garnitur, a balsam to wódka wie
prawie każdy, ale już nie każdy

zgadnie, że bumblowanie to im-
preza, trója znaczyło twarz, fudry-
garnia to areszt, a nastygi
– spodnie. Można się przekonać,
jak pomysłowy i dowcipnie wyra-
finowany był repertuar obraźli-
wych epitetów, jakimi ferajna ob-
darzała tych spoza: kiepska ku-
charka nazywana była parzygna-

tem, urzędnik – piszpanem, nie-
zbyt biegły fryzjer – razurą, a wy-
subtelniona dama – paniusią
z marymonckiej mączki. Prawda,
że sympatyczne w porównaniu
z epitetami dzisiejszymi? A ileż
w naszej gwarze wyrażeń między-
narodowych, czasem nieoczywi-
stych do skojarzenia – amerykan

znaczyło tyle, co nowicjusz, brazy-
liana to po warszawsku kawa,
a z kolei madagaskar to miejsce
z ciepłą wodą i widokiem na nie-
bo. A i zdania bywają zabawnie
pomysłowe. Jeśli ktoś chciał ski-

trać alejówkę w głuchej chawirze,
to nie miało to nic wspólnego
z żadną aleją ani głuchotą, a zna-
czyło, że chciał przechować na-
rzeczoną w pustym mieszkaniu.
Klawa aplikacja! Bezpłatnie do-
stępna w Google Play.

(wk)

Warszawska gwara w smartfonie

Skitrać alejówkę w głuchej chawirze
� Ciekawa aplikacja na smartfony i tablety z androidem – „Gwara Warszawska” przybliża język przedwojennej Warszawy.

O tym,
że majcher to nóż,
absztyfikant to
narzeczony, ancug
– garnitur, a balsam to
wódka wie prawie każdy,
ale już nie każdy zgadnie,
że bumblowanie to
impreza, trója znaczyło
twarz, fudrygarnia to
areszt, a nastygi
– spodnie.
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GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenów Puszczy
Kozienickiej. Tel. 721-833-721

NIERUCHOMOŚCI

KKuuppiięę  zzaa  ggoottóówwkkęę  mmiieesszzkkaanniiee,,  mmoożżee  bbyyćć
zzaaddłłuużżoonnee..  DDooddaattkkoowwoo,,  ppoommooggęę  zzaałłaattwwiićć  wwsszzeellkkiiee

ffoorrmmaallnnoośśccii,,  tteell..  553333--553344--224499

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww  ttaappiicceerreekk  wwyykkłłaaddzziinn..
KKaarrcchheerr..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com

FINANSE
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Indywidualne
podejście. Dyskrecja. Szybka wypłata.
735-998-190

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

DAM PRACĘ

OOssoobbyy  ddoo  sspprrzząąttaanniiaa  kkllaatteekk  sscchhooddoowwyycchh,,  tteerreennóóww
zzeewwnnęęttrrzznnyycchh  ii ooddśśnniieeżżaanniiee  nnaa  oossiieeddllaacchh..

ZZggłłoosszzeenniiaa  uull..  ŻŻeellaazznnaa  6699AA  ppaaww..  1100,,  WWaarrsszzaawwaa
ww ggooddzz..  88..3300  –– 1155..0000..  2222 662244--6655--6666

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy. Praca
pon-pt w godz 7:0--15:00. Spotkania inf
codziennie o godz 12:00 na ul. Potockiej 14.
Stawka dzienna 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080

·Szukam kierowcy kat C + karta
kierowcy. Chętnie przyjmę do pracy
emeryta lub rencistę. Kontakt
502-589-582
·Zatrudnimy agentów ochrony na osiedla
mieszkaniowe – Ursynów. 7-8 zł na rękę.
885-855-009

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI BIBELOTY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
MUNDURY RYNGRAFY ORZEŁKI ZA GOTÓWKĘ
TEL. 601-336-063

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

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

Po czą tek li sto pa da, skrzy żo -
wa nie Po wstań ców Ślą skich
z Wro cław ską. Kie ru ją cy al fą ro -
meo za trzy mu je się na czer wo -
nym świe tle, wku rzo ny wy sia da
z sa mo cho du i pod bie ga do sto -
ją ce go przed nim mer ce de sa.
Pię ścią wy bi ja szy bę. W środ ku
uszko dzo ne go po jaz du sie dzi
nie peł no spraw ny, któ ry – we dług
na past ni ka – „sam się o to pro -
sił, bo je chał zbyt wol no”. Burz -
li wa wy mia na zdań koń czy się

przy jaz dem po li cji i ka ret ki po -
go to wia.

To za le d wie jed na z se tek nie -
przy jem nych sy tu acji dro go wych,
o ja kich co mie siąc in for mo wa ni
są sto łecz ni po li cjan ci. O ilu nie
sły sze li? Agre sja wśród kie row ców
ro śnie, a wzma ga ją ją kor ki, po -
śpiech, brak cier pli wo ści i em pa tii.

– Zda ją ta cy na praw ko w Ło -
mży, gdzie eg za min koń czy
z suk ce sem prak tycz nie ka żdy
kie row ca, a po tem ru sza ją

do sto li cy. A tu kil ka pa sów,
dzie siąt ki tram wa jów, świa tła
na ron dzie, stan dar do wy wy pa -
dek na S8. I wszę dzie li czy się
pręd kość, ka żdy się spie szy – mó -
wi kie row ca pas sa ta z kil ku let -
nim do świad cze niem.

Wi dzisz? Re aguj!
Ak cję „Stop agre sji dro go wej”

Ko men da Sto łecz na Po li cji pro -
wa dzi od dwóch lat, za chę ca jąc
war sza wia ków do prze sy ła nia na -

grań, na któ rych za re je stro wa no
nie od po wied nie za cho wa nia
na dro dze. W tym ro ku do koń ca
wrze śnia prze sła no im już po -
nad 2500 fil mów, w ze szłym ro -
ku 1745. Ka żdy jest do kład nie
spraw dza ny, co zwy kle koń czy się
we zwa niem kie row cy do ko mi sa -
ria tu i spra wą w są dzie. Jak in for -

mu je asp. szt. Ma riusz Mro zek,
rzecz nik pra so wy Ko men dan ta
Sto łecz ne go Po li cji, w 90% przy -
pad ków są to zwy kłe wy kro cze nia

dro go we ta kie jak np. nie sy gna li -
zo wa nie zmia ny pa su ru chu czy
nie wła ści we przej ście przez przej -
ście dla pie szych. Zda rza ją się
jed nak i bar dziej szo ku ją ce – jak
sa mo chód wy prze dza ją cy in ne au -
to po chod ni ku, któ rym spa ce ro -
wa ła mat ka z dziec kiem. – Fil my
na le ży wy sy łać na ad res sto pa gre -
sji dro go wej@ksp.po li cja.gov.pl.
Ma te ria ły mu szą za wie rać da tę,
go dzi nę i miej sce zda rze nia, do -
kład ne da ne po jaz du (nu mer re -
je stra cyj ny/mar ka) i da ne zgła sza -
ją ce go – za chę ca ją po li cjan ci.

(jt)

Furiat za kierownicą? Policja zachęca: nagraj agresora
� Dźwięk klaksonu jest w stolicy na porządku dziennym, podobnie jak i kamera rejestrująca pozostałych uczestników ruchu. Do Komendy
Stołecznej Policji, prowadzącej akcję „Stop agresji drogowej”, wpłynęło w tym roku ponad 2500 filmów, na których możemy podziwiać nie tylko
nie najlepsze umiejętności, ale wściekłość i złośliwość kierowców, poruszających się po warszawskich drogach.

Filmy
należy wysyłać na adres
stopagresjidrogowej@ksp
.policja.gov.pl. Materiały
muszą zawierać datę,
godzinę i miejsce
zdarzenia, dokładne
dane pojazdu (numer
rejestracyjny/marka)
i dane zgłaszającego –
zachęcają policjanci.






