ISSN 2451–1099

www.gazetaecho.pl

DWUTYGODNIK

Nr 4 (182) 10 marca 2017

NAKŁAD 15 000 EGZ.

   

na Woli

Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl
REKLAMA w „Echu” - tel. 519-610-523
reklama@gazetaecho.pl

Parkowanie będzie droższe?
 3 zł za godzinę parkowania, ale 4,40 zł za bilet na tramwaj – przy takich cenach nie ma co liczyć na łatwe
znalezienie wolnego miejsca w strefie płatnego parkowania.

Opłaty
za parkowanie
obowiązują
od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00–
18:00. Zdaniem wolskiego
radnego Dariusza
Puściana należy
rozszerzyć obowiązek
na godziny 6:00–22:00
oraz soboty.
Przy dzisiejszych korkach, zanieczyszczeniach powietrza i poziomie dewastacji przestrzeni publicznej przez samochody coraz
trudniej udawać, że problemu nie
ma.
Dlaczego opłaty są konieczne?
– Bez strefy płatnego parkowania liczba aut chcących zaparkować w centrum byłaby wielokrotnie za duża, by wystarczyło dla
nich miejsc postojowych, a nawet
miejsca do poruszania się po uli-

cach – mówi Mikołaj Pieńkos,
rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. – Strefa ma zniechęcać
do postoju (zwłaszcza długotrwałego) tych, którzy nie muszą dojeżdżać do centrum samochodem.
Dzięki temu pozostali kierowcy
mają łatwiej.
Opłaty zamrożone od lat
Maksymalne stawki za parkowanie i wysokość kar są narzucone przez ustawę – samorząd nie
ma na nie żadnego wpływu.
W ten sposób doszło do sytuacji,
w której godzina parkowania
kosztuje 3 zł, zaś bilet komunikacji miejskiej – 4,40 zł. Jednocześnie kara za pozostawienie auta
bez opłaty wynosi nadal 50 zł i nie
może być podniesiona.
– To powoduje, że strefa nie
pełni swojej roli tak skutecznie,
jak powinna – komentuje Pieńkos. – Niskie opłaty nie odstraszają od parkowania i chętnych jest
nadal więcej, niż wolnych miejsc.
9 zł za godzinę?
Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nową ustawą, która dałaby samorządom największych
miast możliwość wprowadzenia
w centrach opłat wynoszących
nie 3 zł, ale 9 zł za godzinę.
Na razie nie są jednak znane
szczegóły projektu. Nie wiadomo
także, czy objęte płatnym parkowaniem osiedla Woli, a więc Mirów i Muranów, zostałyby uznane

źródło: ZDM

Dla kierowców przyzwyczajonych do bezpłatnego parkowania
samochodów w centrum Warszawy wprowadzenie w 2008 roku
opłat było poważnym szokiem.
Minęły lata i większość zdążyła
się już przyzwyczaić do nowej rzeczywistości, ale każda próba podjęcia tematu podwyżek wciąż budzi pomruk niezadowolenia jednej trzeciej warszawiaków, korzystających na co dzień z auta.

za „centrum miasta” i kwalifikowały się do wyższej opłaty.
Jest nowa propozycja
Obecnie opłaty obowiązują
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–18:00. Zdaniem
wolskiego radnego Dariusza Puściana należy rozszerzyć obowiązek na godziny 6:00–22:00 oraz
soboty. Radny ma także pomysł
na rozwiązanie problemu parko-

wania na podwórkach, znajdujących się formalnie w strefie.
– Zasadne wydaje się stworzenie przestrzeni postojowych wewnątrz podwórek oraz wprowadzenie dla mieszkańców specjalnych identyfikatorów, uprawniających do korzystania z tych
miejsc postojowych – mówi Puścian. – Dzięki temu rozwiązaniu
będziemy mogli wyeliminować

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

możliwość parkowania samochodów przez osoby niebędące
mieszkańcami. Potrzebne jest
stworzenie nowej, spójnej koncepcji parkowania w Warszawie.
Powinna ona uwzględniać specyfikę poszczególnych dzielnic i rejonów miasta. Priorytetem powinno być zapewnienie miejsc postojowych mieszkańcom Warszawy.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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Publiczna lodówka stanie przy bazarku?
 Czy na Woli powstanie jadłodzielnia?

źródło: BP

„Echo na Woli”

„Marnujemy tony jedzenia”

Jadłodzielnia to miejsce, w którym każdy może podzielić lub poczęstować się jedzeniem. Jej celem jest zapobieganie marnowaniu jedzenia. Wystarczy niewielkie
pomieszczenie z lodówką i kilkoma szafkami. Każdy może do takiego miejsca przynieść produkty
spożywcze, których nie potrzebuje, wymienić je na inne lub bezpłatnie po prostu poczęstować się
żywnością zgromadzoną w lodówce bądź szafkach. Tak to działa.

Lodówka w okolicach bazarku
W ramach tegorocznego budżetu partycypacyjnego zgłoszony
został pomysł urządzenia takiej
jadłodzielni u zbiegu ulic Olbrachta i Górczewskiej w okolicach bazarku. Miejsce rzeczywiście świetnie wybrane, usytuowane w uczęszczanym punkcie,
w pobliżu miejsc przesiadkowych,
bazaru spożywczego, z którego
z można będzie pozyskiwać jedzenie oraz budynków mieszkalnych.
Ale czy jadłodzielnie mają rację
bytu, czy są potrzebne?
Autorka projektu przekonuje,
że tak: – Jadłodzielnia to świetne
miejsce na produkty niespożytkowane zwłaszcza po kateringach,
imprezach okolicznościowych, zalegających w domach po świętach
itp. Według Eurostatu w Polsce
marnuje się 9 mln ton jedzenia,
z czego aż 2 miliony ton to żywność zmarnowana w gospodarstwach domowych. Mogłyby za-

miast na śmietnik trafiać do jadłodzielni. Wszak niemal 3 mln
osób żyje w skrajnym ubóstwie.
Dla nich takie miejsca mogłyby
być zbawieniem. Ale nie tylko dla
nich. Także dla tych, którym powodzi się lepiej, ale chcieliby gospodarować wydatkami na żywność w sposób bardziej racjonalny. – Poprzez funkcjonowanie jadłodzielni wyrabiane będą dobre
nawyki takie jak racjonalne zaku-

py, świadoma konsumpcja, dzielenie się z innymi, wzrastać będzie też wrażliwość ekologiczna,
przed ewszystkim na drugiego
człowieka” – dowodzi autorka
projektu.

Chyba jesteśmy gotowi
Pomysł wydaje się świetny. Pytanie tylko, czy przekona do siebie
mieszkańców. Wątpliwości mogłoby budzić to czy uda się w ludzkiej

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

świadomości wyrobić nawyk takiej
formy dzielenia się i przezwyciężyć stereotypy związane z „darmowym” jedzeniem. Okazuje się, że
wbrew pesymistom, jesteśmy już
chyba na to gotowi. Udowadnia to
przykład już działających w stolicy
jadłodzielni. Pierwsze powstały
dwa lata temu w Śródmieściu założone przez ruch obywatelski Foodsharing – pionierski był działający do dziś punkt na Wydziale

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Stawki. Inspiracją
były
jadłodzielnie
w Niemczech działające z powodzeniem od kilku lat. Dziś punktów foodsharingu, czyli wymiany
żywności jest w stolicy więcej.
Miejsca z jedzeniem, którym każdy może się poczęstować, okazały się strzałem w dziesiątkę. Każdy
może się tu jedzeniem podzielić
i każdy może się poczęstować. I to
działa. Osoby biedne korzystające
z jadłodzielni czują się w mniejszym stopniu stygmatyzowane niż
wtedy, gdy korzystają z innych
form pomocy. Jadłodzielnie jak
grzyby po deszczu powstają także
w innych polskich miastach, między innymi w Krakowie, Toruniu
czy Wrocławiu.
Do funkcjonowania takiego
punktu wymiany wiele nie trzeba.
Wystarczy niewielkie pomieszczenie z lodówką, szafkami, półkami.
Przydaje się opiekun pilnujący
porządku, eliminujący żywność
nie spełniającą norm itp. W niektórych jadłodzielniach ktoś czuwa stale, w innych zagląda od czasu do czasu. Tej, która miałaby
powstać na Woli, doglądaliby początkowo wolontariusze, z czasem
wymiana miałaby się kręcić sama,
tylko pod delikatną kontrolą.
W sumie więc urządzenie takiego
punktu kosztowałoby niewiele
– szacunkowo około 6 tys. zł,
a miesięczne utrzymanie też nie
byłoby drogie. Więc tym bardziej
warto, ale czy przy Olbrachta jadłodzielnia powstanie zależy wyłącznie od Państwa – jeśli projekt
przejdzie weryfikację formalną,
będziemy głosować nad nim
w czerwcu.
(wk)

„Szaleńcy się pchają, wyciągają ich traktory”

Dziki objazd Górczewskiej
 Na czas budowy metra funkcję Górczewskiej przejęła częściowo ulica Marynin. Czy wolno dojeżdżać nią do Wola Parku?
źródło: Czytelnik

jeździli, aż zaczęli się zakopywać.
W sobotę wyciągały ich traktory.

Zarówno
znaki drogowe, jak
i układ jezdni wskazują, że
ulica Marynin stanowi
wyłącznie dojazd
do ogródków
działkowych.
Czy to w ogóle legalne?

– Ponieważ Górczewska została
zamknięta, kierowcy zrobili sobie
skrót do centrum handlowego:
wjeżdżają od Brożka na teren między ulicą a działkami – opowiada
nasza czytelniczka. – Jadą wzdłuż
ekranów, rozjeżdżając kompletnie
nieprzystosowany do tego teren.
Kiedy ekrany się kończą, wjeżdżają
na ulicę okalającą centrum handlowe. Teren służący do niedawna
mieszkańcom do spacerów stał się
niebezpieczny i wygląda z każdym
tygodniem coraz gorzej. Na wiosnę
będzie tu jedne wielkie grzęzawisko pełne kolein, ponieważ samochody nie jadą tylko wzdłuż ekra-

nu, a po całej szerokości terenu,
omijając tylko drzewa. Przykro patrzeć, jak niszczony jest ten teren.

Zyskują 4 km

bór wielu kierowców decyduje się
jechać „drogą” krótszą.
– Pchają się w to błoto jak szaleńcy – dodaje inny czytelnik.
– Roztopy się zrobiły, ale nadal

Choć trudno w to uwierzyć,
opisywany teren między ekranami
akustycznymi a ogródkami działkowymi jest formalnie i zgodnie
z prawem drogą. To fragment ulicy Marynin, składającej się
z dwóch odcinków, przedzielonych linią kolejową. Na skrzyżowaniu z Brożka stoi znak informujący, że „wolski Marynin” jest
ulicą ślepą. Widać to także w te-

renie. Połączenie Marynina z drogą serwisową Wola Parku jest dzikie, a „skrzyżowanie” zupełnie
nieoznakowane. Jadąc na parking
centrum handlowego kierowcy
pokonują krawężnik i „włączają
się do ruchu” zza ekranu,
przy minimalnej widoczności. Jadąc w stronę Księcia Janusza
– przejeżdżają przez podwójną
ciągłą.
Zarówno znaki drogowe, jak
i układ jezdni wskazują, że ulica
Marynin stanowi wyłącznie dojazd do ogródków działkowych.
Zdaniem rzecznika wolskiego ratusza Mariusza Gruzy oznakowanie jest „niejasne”.
– Przy sprzyjającej pogodzie
wyrównamy teren, by ułatwić kierowcom przejazd – zapowiada.
– Zdajemy sobie sprawę z wielkich utrudnień związanych z budową metra.
(dg)

Jadąc tamtędy kierowcy zdecydowanie skracają sobie dojazd do popularnego centrum handlowego.
Od skrzyżowania Brożka z Księcia
Janusza do wjazdu na parking jest
w linii prostej 800 metrów. Tymczasem zalecany objazd dla prywatnych samochodów prowadzący ulicami Księcia Janusza, Dywizjonu 303, Radiową, Wrocławską, Powstańców Śląskich i Górczewską
ma aż 4800 metrów. Mając taki wy-

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w l atach 50. ubiegłego wieku.
W m o im g a b in e c i e je s t c o n a jm n ie j o d 8 l a t, a l e
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Była sobie piekarnia…
 Była i właśnie znika. Za chwilę przejdzie do historii teren po piekarni Spółdzielni
Piekarsko-Ciastkarskiej „Wola” przy Obozowej.
źródło: Warszawska Wola / facebook

Piekarnia „Wolska” na rogu
Obozowej i Św. Stanisława
w pewnym sensie była lokalnym
spadkobiercą smakołyków z pie-

ców przedwojennej piekarni mechanicznej przy Prądzyńskiego.
Dzieje tamtej, niezbyt początkowo lubianej przez warszawiaków,

piekarni, to jednak zupełnie inna
historia.
Dzieje wypieków z Obozowej
rozpoczęły się zaś już po wojnie

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

i są ściśle związane z z historią
stołecznej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej – największego
producenta pieczywa w stolicy.
W 1947 roku „Społem” WSS dysponował jedną małą piekarnią
przy ul. Grochowskiej 224. Następnie remontowano i uruchamiano kolejne piekarnie będące
przedwojenną własnością „Społem” i firma szybko się rozwijała.
W 1952 r. całość produkcji piekarskiej w Warszawie upaństwowiono, a na mocy dekretu przejmowane były małe piekarnie
od prywatnych właścicieli. Piekarnię „Wolska” przy Obozowej zbudowano w latach 60. Od początku
działał tu także przyzakładowy
sklep, w którym pieczywo rozchodziło się niczym wcale nie przysłowiowe świeże bułeczki. – Ile
człowiek za młodu się nachodził,
wystał w kolejce i nakupował pieczywa? To se ne vrati – pisze nostalgicznie na jednym z forów internetowych Anna. – Zanim powstała Trasa AK na podwórku
czuć było zapach świeżego pieczywa. Co rano dziadek chodził
po świeże kajzerki dla swojego
wnusia – wtóruje Krzysztof.
Pieczywo z piekarni przy Obozowej cieszyło się raczej dobrą
opinią, więc przed piekarnianym

sklepem ustawiały się długie kolejki. – Rok 1981, wigilia, kolejka
po pieczywo, a za płotem patrole
wojskowe. Tak pamiętam tę piekarnię i radość po trzech godzinach, gdy wystany chleb przyniosłem do domu – mówi Jerzy Łukaszewski. Smak chleba baltonowskiego, który piekarnia zaczęła wypiekać w latach 80. Do dziś zresztą
wspomina wielu mieszkańców.
Niestety, piekarnia nie wytrzymała kapitalistycznych przemian.
Owszem, usamodzielniła się i działała jeszcze jakiś czas pod szyldem

Pieczywo
z piekarni przy Obozowej
cieszyło się raczej dobrą
opinią, więc
przed piekarnianym
sklepem ustawiały się
długie kolejki.
„Piekarnia Wolska”, ale w końcu
piece zostały wygaszone, a po okolicy przestał się rozchodzić zapach
świeżego pieczywa. Tylko komin
nad piekarnianym budynkiem
wciąż sterczał dumnie służąc jako
nadajnik sieci komórkowej. A teraz i komin zniknie, a po piekarni
pozostaną tylko wspomnienia…
(wk)
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Tężnia w parku Sowińskiego. Czy teraz się uda?

 W parku Szymańskiego pomysł nie przeszedł, ale teraz wraca do gry w Wolskich Łazienkach.
źródło: FB Miasto Legionowo

Większość warszawiaków kojarzy tężnie z Konstancinem-Jeziorną i innymi uzdrowiskami, ale
niewielkie inhalatoria można

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
Bezpłatna pom oc w rozliczeniu PIT-37 w dn. 30
III, 6 i 27 IV w godz. 17.00-19.00. UL.
KAROLKOWA 60. ZAPRASZAMY
·Cyklinowanie lakierowanie renowacje parkietów
tel. 602-888- 793 lub 22 308-00-10
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
Pranie dywanów tapicerek wykładzin. Karcher.
5 zł/m2 502-487-890
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

przecież budować w dowolnym
miejscu. Kilka lat temu druga
na Mazowszu tężnia powstała
w Legionowie.

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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@kancelariedoradcze.pl

– Tężnie solankowe to drewniane budowle pokryte gałązkami
tarniny. Cały sekret ich dobroczynnego działania na organizm

Szansa
na budowę tężni na Woli
– w parku Szymańskiego
– pojawiła się w ubiegłym
roku. Projekt zdobył
w głosowaniu
mieszkańców 862 głosy,
ale to nie wystarczyło.
okaże się zgodny z regulaminem
budżetu partycypacyjnego, trafi
pod głosowanie, które odbędzie
się w czerwcu.
(red)

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent

Ortanez

University

w Quezon City oraz Azjatyckiego Instytutu

Fundacji

uzdrawianie

duchowe,

praniczne

•

pomaga

•

LOTHAR

skutecznie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

w leczeniu wielu chorób. Między in-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

nymi:

przynależnej do Benquet Tribe, która

•

słynie z daru uzdrawiania praktyko-

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666

Znajduje zaburzenia energetyczne

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

na pokolenie.

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

wanego i przechodzącego z pokolenia
DAM PRACĘ
·DO OCHRONY BIUROWCA TEL. 502-063-247
·Praca fizyczna stała lub dni pracy do ustalenia
w różnych częściach W-wy i okolicach. Tel.
22 828-26-17/18
·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

prostacie, problemach
hormonalnych

bądź magnetyzacja tkanek.

Paramedycznej

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg

różnych organów w ciele człowieka

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe

i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia

są też wizyty domowe czy w innych

naturalne siły obronne organizmu,

wybranych przez pacjenta miejscach.

udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne. Działa na wszystkich pozio-

Zapisy i informacje

mach energii duchowej likwidując całe spectrum choroby. Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy to
od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór techniki. Raz są to manualne

manipulacje,

kiedy

indziej

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608-541-272
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
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kryje się właśnie w konstrukcji.
Wytwarza się w nich aerozol bogaty w mikroelementy, takie jak
wapń, magnez, jod, potas, brom,
żelazo, sód. Inhalacje pomagają
skutecznie walczyć z wieloma
chorobami – tak zachęca do odwiedzin w bezpłatnej tężni urząd
miasta Legionowo.
Szansa na budowę tężni na Woli – w parku Szymańskiego – pojawiła się w ubiegłym roku. Projekt
zdobył w głosowaniu mieszkańców 862 głosy, ale to nie wystarczyło. Teraz pomysłodawca, kryjący się pod pseudonimem Maciek53, postanowił przenieść projekt
do parku Sowińskiego, przy oka-

zji obniżając koszt do 115 tys. zł.
Mniejsze projekty mają większe
szanse w głosowaniu, więc może
to jest sposób?
Projekt jest aktualnie sprawdzany przez urzędników. Jeśli

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Wyrzućmy pieszych na kładkę nad Górczewską

 Kładki dla pieszych nad miejskimi ulicami wciąż nie chcą odejść do lamusa. Zbyt wielu
warszawiaków patrzy na świat tylko zza kierownicy samochodu.

ków o lasce i osób na wózkach?
Oj, chyba nie.
– Ogromna większość kładek
nie ułatwia, ale utrudnia pieszym
poruszanie się po mieście – komentuje Jędrzej Puzyński z inicjatywy Piesza Wola. – Tam, gdzie to
tylko możliwe, powinno się proponować przejścia naziemne, a takie już w tej okolicy są. Wydaje się
jednak, że podobny efekt można
by osiągnąć taniej a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne
udogodnienia dla pieszych.
Mowa o 5 mln zł. Dwa lata temu projekt budowy kładki został
zgłoszony do budżetu partycypacyjnego, ale Zarząd Dróg Miejskich uznał, że jest niezgodny
z regulaminem.
– Zgłaszane projekty muszą być
możliwe do realizacji w ciągu roku – czytamy w uzasadnieniu.
– Ponadto koszt realizacji projektu oszacowano na ok. 5 mln zł, co

Budowa
sygnalizacji świetlnej
kosztowałaby
pięciokrotnie mniej. Czy
dla pasażerów
autobusów i kierowców,
którzy po pokonaniu 220
metrów i tak trafiają
na kolejne światła, byłoby
to wielka strata?
Z perspektywy pieszego Górczewska między trasą Prymasa Tysiąclecia a Deotymy i Elekcyjną to
bariera, którą bez żadnej straty dla
krajobrazu, ekologii i uszu przechodniów mógłby zastąpić mur.
Ponieważ na 450-metrowym odcinku nie ma przejścia dla pieszych,
dotarcie z parku Szymańskiego czy
ośrodka sportowego do parku Mo-

czydło oznacza znaczne nadrobienie drogi. Traci na tym wizerunek
Woli jako dzielnicy parków, zachęcającej do weekendowych spacerów. Przede wszystkim tracą jednak najsłabsi: osoby starsze i niepełnosprawne. Co robić? Zdaniem
burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego parki mogłaby „połączyć”
kładka.

– Wspomniana kładka musiałaby spełniać wszelkiego typu wymogi np. dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów czy osób
z wózkami dziecięcymi – wyjaśnia
Mariusz Gruza, rzecznik urzędu
dzielnicy. – Odpowiedni projekt
i architektura takiej kładki mogłyby zapewnić wygodną komunikację między dwoma parkami i jed-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

nocześnie nie powodować utrudnień komunikacyjnych na Górczewskiej. Jest to oczywiście głos
w dyskusji, a konkretne rozwiązania będą musiały być skonsultowane z mieszkańcami.
Kładka z notorycznie zepsutą
windą (bo taki jest warszawski
standard) jako wygodna komunikacja dla 5-letnich dzieci, 80-lat-

przekracza kwotę przeznaczoną
na realizację projektów.
Budowa sygnalizacji świetlnej
kosztowałaby pięciokrotnie mniej.
Czy dla pasażerów autobusów i kierowców, którzy po pokonaniu 220
metrów i tak trafiają na kolejne
światła, byłoby to wielka strata?
Dominik Gadomski
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