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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Dla kierowców przyzwyczajo-
nych do bezpłatnego parkowania
samochodów w centrum Warsza-
wy wprowadzenie w 2008 roku
opłat było poważnym szokiem.
Minęły lata i większość zdążyła
się już przyzwyczaić do nowej rze-
czywistości, ale każda próba pod-
jęcia tematu podwyżek wciąż bu-
dzi pomruk niezadowolenia jed-
nej trzeciej warszawiaków, korzy-
stających na co dzień z auta.

Przy dzisiejszych korkach, zanie-
czyszczeniach powietrza i pozio-
mie dewastacji przestrzeni pu-
blicznej przez samochody coraz
trudniej udawać, że problemu nie
ma.

Dlaczego opłaty są konieczne?
– Bez strefy płatnego parkowa-

nia liczba aut chcących zaparko-
wać w centrum byłaby wielokrot-
nie za duża, by wystarczyło dla
nich miejsc postojowych, a nawet
miejsca do poruszania się po uli-

cach – mówi Mikołaj Pieńkos,
rzecznik Zarządu Dróg Miej-
skich. – Strefa ma zniechęcać
do postoju (zwłaszcza długotrwa-
łego) tych, którzy nie muszą doje-
żdżać do centrum samochodem.
Dzięki temu pozostali kierowcy
mają łatwiej.

Opłaty zamrożone od lat
Maksymalne stawki za parko-

wanie i wysokość kar są narzuco-
ne przez ustawę – samorząd nie
ma na nie żadnego wpływu.
W ten sposób doszło do sytuacji,
w której godzina parkowania
kosztuje 3 zł, zaś bilet komunika-
cji miejskiej – 4,40 zł. Jednocze-
śnie 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 Pień-
kos. – Niskie opłaty nie odstrasza-
ją od parkowania i chętnych jest
nadal więcej, niż wolnych miejsc.

9 zł za godzinę?
Jak donosi „Gazeta Wybor-

cza”, Ministerstwo Rozwoju pra-
cuje nad nową ustawą, która dała-
by 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 parko-
waniem osiedla Woli, a więc Mi-
rów i Muranów, zostałyby uznane

za „centrum miasta” i kwalifiko-
wały się do wyższej opłaty.

Jest nowa propozycja
Obecnie opłaty obowiązują

od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–18:00. Zdaniem
wolskiego radnego Dariusza Pu-
ściana należy rozszerzyć obowią-
zek na godziny 6:00–22:00 oraz
soboty. Radny ma także pomysł
na rozwiązanie problemu parko-

wania na podwórkach, znajdują-
cych się formalnie w strefie.

– Zasadne wydaje się stworze-
nie przestrzeni postojowych we-
wnątrz podwórek oraz wprowa-
dzenie dla mieszkańców specjal-
nych identyfikatorów, uprawnia-
jących do korzystania z tych
miejsc postojowych – mówi Pu-
ścian. – Dzięki temu rozwiązaniu
będziemy mogli wyeliminować

możliwość parkowania samocho-
dów przez osoby niebędące
mieszkańcami. Potrzebne jest
stworzenie nowej, spójnej kon-
cepcji parkowania w Warszawie.
Powinna ona uwzględniać specy-
fikę poszczególnych dzielnic i re-
jonów miasta. Priorytetem powin-
no być zapewnienie miejsc posto-
jowych mieszkańcom Warszawy.

(dg)

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.
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Jadłodzielnia to miejsce, w któ-
rym każdy może podzielić lub po-
częstować się jedzeniem. Jej ce-
lem jest zapobieganie marnowa-
niu jedzenia. Wystarczy niewielkie
pomieszczenie z lodówką i kilko-
ma szafkami. Każdy może do ta-
kiego miejsca przynieść produkty
spożywcze, których nie potrzebu-
je, wymienić je na inne lub bez-
płatnie po prostu poczęstować się
żywnością zgromadzoną w lodów-
ce bądź szafkach. Tak to działa.

Lodówka w okolicach bazarku
W ramach tegorocznego bu-

dżetu partycypacyjnego zgłoszony
został pomysł urządzenia takiej
jadłodzielni u zbiegu ulic Ol-
brachta i Górczewskiej w okoli-
cach bazarku. Miejsce rzeczywi-
ście świetnie wybrane, usytuowa-
ne w uczęszczanym punkcie,
w pobliżu miejsc przesiadkowych,
bazaru spożywczego, z którego
z można będzie pozyskiwać jedze-
nie oraz budynków mieszkalnych.
Ale czy jadłodzielnie mają rację
bytu, czy są potrzebne?

Autorka projektu przekonuje,
że tak: – Jadłodzielnia to świetne
miejsce na produkty niespożytko-
wane zwłaszcza po kateringach,
imprezach okolicznościowych, za-
legających w domach po świętach
itp. Według Eurostatu w Polsce
marnuje się 9 mln ton jedzenia,
z czego aż 2 miliony ton to żyw-
ność zmarnowana w gospodar-
stwach domowych. Mogłyby za-

miast na śmietnik trafiać do ja-
dłodzielni. 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 po-
wodzi się lepiej, ale chcieliby go-
spodarować wydatkami na żyw-
ność w sposób bardziej racjonal-
ny. – Poprzez funkcjonowanie ja-
dłodzielni wyrabiane będą dobre
nawyki takie jak racjonalne zaku-

py, świadoma konsumpcja, dzie-
lenie się z innymi, wzrastać bę-
dzie też wrażliwość ekologiczna,
przed ewszystkim na drugiego
człowieka” – dowodzi autorka
projektu.

Chyba jesteśmy gotowi
Pomysł wydaje się świetny. Py-

tanie tylko, czy przekona do siebie
mieszkańców. Wątpliwości mogło-
by budzić to czy uda się w ludzkiej

świadomości wyrobić nawyk takiej
formy dzielenia się i przezwycię-
żyć stereotypy związane z „darmo-
wym” 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 za-
łożone przez ruch obywatelski Fo-
odsharing – pionierski był działa-
jący do dziś punkt na Wydziale

Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego przy ulicy Stawki. In-
spiracją były jadłodzielnie
w Niemczech działające z powo-
dzeniem od kilku lat. Dziś punk-
tów foodsharingu, czyli wymiany
żywności jest w stolicy więcej.
Miejsca z jedzeniem, którym ka-
żdy może się poczęstować, okaza-
ły 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 mniej-
szym stopniu stygmatyzowane niż
wtedy, gdy korzystają z innych
form pomocy. Jadłodzielnie jak
grzyby po deszczu powstają także
w innych polskich miastach, mię-
dzy innymi w Krakowie, Toruniu
czy Wrocławiu.

Do funkcjonowania takiego
punktu wymiany wiele nie trzeba.
Wystarczy niewielkie pomieszcze-
nie z lodówką, szafkami, półkami.
Przydaje się opiekun pilnujący
porządku, eliminujący żywność
nie spełniającą norm itp. W nie-
których jadłodzielniach ktoś czu-
wa stale, w innych zagląda od cza-
su do czasu. Tej, która miałaby
powstać na Woli, doglądaliby po-
czątkowo 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 ja-
dłodzielnia powstanie zależy wy-
łącznie od Państwa – jeśli projekt
przejdzie weryfikację formalną,
będziemy głosować nad nim
w czerwcu.

(wk)
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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
tel. 667-292-145

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!

„Marnujemy tony jedzenia”

Publiczna lodówka stanie przy bazarku?
� Czy na Woli powstanie jadłodzielnia?
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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

– Po nie waż Gór czew ska zo sta ła
za mknię ta, kie row cy zro bi li so bie
skrót do cen trum han dlo we go:
wje żdża ją od Bro żka na te ren mię -
dzy uli cą a dział ka mi – opo wia da
na sza czy tel nicz ka. – Ja dą wzdłuż
ekra nów, roz je żdża jąc kom plet nie
nie przy sto so wa ny do te go te ren.
Kie dy ekra ny się koń czą, wje żdża ją
na uli cę oka la ją cą cen trum han -
dlo we. Te ren słu żą cy do nie daw na
miesz kań com do spa ce rów stał się
nie bez piecz ny i wy glą da z ka żdym
ty go dniem co raz go rzej. Na wio snę
bę dzie tu jed ne wiel kie grzę za wi -
sko peł ne ko le in, po nie waż sa mo -
cho dy nie ja dą tyl ko wzdłuż ekra -

nu, a po ca łej sze ro ko ści te re nu,
omi ja jąc tyl ko drze wa. Przy kro pa -
trzeć, jak nisz czo ny jest ten te ren.

Zy sku ją 4 km
Ja dąc tam tę dy kie row cy zde cy do -

wa nie skra ca ją so bie do jazd do po -
pu lar ne go cen trum han dlo we go.
Od skrzy żo wa nia Bro żka z Księ cia
Ja nu sza do wjaz du na par king jest
w li nii pro stej 800 me trów. Tym cza -
sem za le ca ny ob jazd dla pry wat -
nych sa mo cho dów pro wa dzą cy uli -
ca mi Księ cia Ja nu sza, Dy wi zjo -
nu 303, Ra dio wą, Wro cław ską, Po -
wstań ców Ślą skich i Gór czew ską
ma aż 4800 me trów. Ma jąc ta ki wy -

bór wie lu kie row ców de cy du je się
je chać „dro gą” krót szą.

– Pcha ją się w to bło to jak sza -
leń cy – do da je in ny czy tel nik.
– Roz to py się zro bi ły, ale na dal

jeź dzi li, aż za czę li się za ko py wać.
W so bo tę wy cią ga ły ich trak to ry.

Czy to w ogó le le gal ne?
Choć trud no w to uwie rzyć,

opi sy wa ny te ren mię dzy ekra na mi
aku stycz ny mi a ogród ka mi dział -
ko wy mi jest for mal nie i zgod nie
z pra wem dro gą. To frag ment uli -
cy Ma ry nin, skła da ją cej się
z dwóch od cin ków, prze dzie lo -
nych li nią ko le jo wą. Na skrzy żo -
wa niu z Bro żka stoi znak in for -
mu ją cy, że „wol ski Ma ry nin” jest
uli cą śle pą. Wi dać to ta kże w te -

re nie. Po łą cze nie Ma ry ni na z dro -
gą ser wi so wą Wo la Par ku jest dzi -
kie, a „skrzy żo wa nie” zu peł nie
nie ozna ko wa ne. Ja dąc na par king
cen trum han dlo we go kie row cy
po ko nu ją kra wę żnik i „włą cza ją
się do ru chu” zza ekra nu,
przy mi ni mal nej wi docz no ści. Ja -
dąc w stro nę Księ cia Ja nu sza
– prze je żdża ją przez po dwój ną
cią głą.

Za rów no zna ki dro go we, jak
i układ jezd ni wska zu ją, że uli ca
Ma ry nin sta no wi wy łącz nie do -
jazd do ogród ków dział ko wych.
Zda niem rzecz ni ka wol skie go ra -
tu sza Ma riu sza Gru zy ozna ko wa -
nie jest „nie ja sne”.

– Przy sprzy ja ją cej po go dzie
wy rów na my te ren, by uła twić kie -
row com prze jazd – za po wia da.
– Zda je my so bie spra wę z wiel -
kich utrud nień zwią za nych z bu -
do wą me tra.

(dg)

Zarówno
znaki drogowe, jak
i układ jezdni wskazują, że
ulica Marynin stanowi
wyłącznie dojazd
do ogródków
działkowych. 

„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: C
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Pie kar nia „Wol ska” na ro gu
Obo zo wej i Św. Sta ni sła wa
w pew nym sen sie by ła lo kal nym
spad ko bier cą sma ko ły ków z pie -

ców przed wo jen nej pie kar ni me -
cha nicz nej przy Prą dzyń skie go.
Dzie je tam tej, nie zbyt po cząt ko -
wo lu bia nej przez war sza wia ków,

pie kar ni, to jed nak zu peł nie in na
hi sto ria.

Dzie je wy pie ków z Obo zo wej
roz po czę ły się zaś już po woj nie

i są ści śle zwią za ne z z hi sto rią
sto łecz nej Spół dziel ni Pie kar sko -
-Ciast kar skiej – naj więk sze go
pro du cen ta pie czy wa w sto li cy.
W 1947 ro ku „Spo łem” WSS dys -
po no wał jed ną ma łą pie kar nią
przy ul. Gro chow skiej 224. Na -
stęp nie re mon to wa no i uru cha -
mia no ko lej ne pie kar nie bę dą ce
przed wo jen ną wła sno ścią „Spo -
łem” i fir ma szyb ko się roz wi ja ła.
W 1952 r. ca łość pro duk cji pie -
kar skiej w War sza wie upań stwo -
wio no, a na mo cy de kre tu przej -
mo wa ne by ły ma łe pie kar nie
od pry wat nych wła ści cie li. Pie kar -
nię „Wol ska” przy Obo zo wej zbu -
do wa no w la tach 60. Od po cząt ku
dzia łał tu ta kże przy za kła do wy
sklep, w któ rym pie czy wo roz cho -
dzi ło się ni czym wca le nie przy -
sło wio we świe że bu łecz ki. – Ile
czło wiek za mło du się na cho dził,
wy stał w ko lej ce i na ku po wał pie -
czy wa? To se ne vra ti – pi sze no -
stal gicz nie na jed nym z fo rów in -
ter ne to wych An na. – Za nim po -
wsta ła Tra sa AK na po dwór ku
czuć by ło za pach świe że go pie czy -
wa. Co ra no dzia dek cho dził
po świe że kaj zer ki dla swo je go
wnu sia – wtó ru je Krzysz tof.

Pie czy wo z pie kar ni przy Obo -
zo wej cie szy ło się ra czej do brą
opi nią, więc przed pie kar nia nym

skle pem usta wia ły się dłu gie ko lej -
ki. – Rok 1981, wi gi lia, ko lej ka
po pie czy wo, a za pło tem pa tro le
woj sko we. Tak pa mię tam tę pie -
kar nię i ra dość po trzech go dzi -
nach, gdy wy sta ny chleb przy nio -
słem do do mu – mó wi Je rzy Łu ka -
szew ski. Smak chle ba bal to now -
skie go, któ ry pie kar nia za czę ła wy -
pie kać w la tach 80. Do dziś zresz tą
wspo mi na wie lu miesz kań ców.

Nie ste ty, pie kar nia nie wy trzy -
ma ła ka pi ta li stycz nych prze mian.
Ow szem, usa mo dziel ni ła się i dzia -
ła ła jesz cze ja kiś czas pod szyl dem

„Pie kar nia Wol ska”, ale w koń cu
pie ce zo sta ły wy ga szo ne, a po oko -
li cy prze stał się roz cho dzić za pach
świe że go pie czy wa. Tyl ko ko min
nad pie kar nia nym bu dyn kiem
wciąż ster czał dum nie słu żąc ja ko
na daj nik sie ci ko mór ko wej. A te -
raz i ko min znik nie, a po pie kar ni
po zo sta ną tyl ko wspo mnie nia…

(wk)
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Pieczywo
z piekarni przy Obozowej
cieszyło się raczej dobrą
opinią, więc
przed piekarnianym
sklepem ustawiały się
długie kolejki.

Była sobie piekarnia…
� Była i właśnie znika. Za chwilę przejdzie do historii teren po piekarni Spółdzielni
Piekarsko-Ciastkarskiej „Wola” przy Obozowej.

źródło: W
arszaw

ska W
ola / facebook



Więk szość war sza wia ków ko ja -
rzy tę żnie z Kon stan ci nem -Je zior -
ną i in ny mi uzdro wi ska mi, ale
nie wiel kie in ha la to ria mo żna

prze cież bu do wać w do wol nym
miej scu. Kil ka lat te mu dru ga
na Ma zow szu tę żnia po wsta ła
w Le gio no wie.

– Tę żnie so lan ko we to drew nia -
ne bu dow le po kry te ga łąz ka mi
tar ni ny. Ca ły se kret ich do bro -
czyn ne go dzia ła nia na or ga nizm

kry je się wła śnie w kon struk cji.
Wy twa rza się w nich ae ro zol bo -
ga ty w mi kro ele men ty, ta kie jak
wapń, ma gnez, jod, po tas, brom,
że la zo, sód. In ha la cje po ma ga ją
sku tecz nie wal czyć z wie lo ma
cho ro ba mi – tak za chę ca do od -
wie dzin w bez płat nej tę żni urząd
mia sta Le gio no wo.

Szan sa na bu do wę tę żni na Wo -
li – w par ku Szy mań skie go – po ja -
wi ła się w ubie głym ro ku. Pro jekt
zdo był w gło so wa niu miesz kań -
ców 862 gło sy, ale to nie wy star -
czy ło. Te raz po my sło daw ca, kry ją -
cy się pod pseu do ni mem Ma cie -
k53, po sta no wił prze nieść pro jekt
do par ku So wiń skie go, przy oka -

zji ob ni ża jąc koszt do 115 tys. zł.
Mniej sze pro jek ty ma ją więk sze
szan se w gło so wa niu, więc mo że
to jest spo sób?

Pro jekt jest ak tu al nie spraw -
dza ny przez urzęd ni ków. Je śli

oka że się zgod ny z re gu la mi nem
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, tra fi
pod gło so wa nie, któ re od bę dzie
się w czerw cu.

(red)
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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

BBeezzppłłaattnnaa  ppoommoocc  ww rroozzlliicczzeenniiuu  PPIITT--3377  ww ddnn..  3300
IIIIII,,  66 ii 2277  IIVV  ww ggooddzz..  1177..0000--1199..0000..  UULL..

KKAARROOLLKKOOWWAA  6600..  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY

·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

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

·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

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

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  660088--554411--227722

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·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@kancelarie-
doradcze.pl

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

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE

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.

Tężnia w parku Sowińskiego. Czy teraz się uda?
� W parku Szymańskiego pomysł nie przeszedł, ale teraz wraca do gry w Wolskich Łazienkach.

źródło: F
B

 M
iasto L

egionow
o 

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty
w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go In -
sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej
w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi
z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po
przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ ra
sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty ko -
wa ne go i prze cho dzą ce go z po ko le nia
na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło wie ka
i sku tecz nie je eli mi nu je. Wzmac nia
na tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły ener ge -
tycz ne. Dzia ła na wszyst kich po zio -
mach ener gii du cho wej li kwi du jąc ca -
łe spec trum cho ro by. Po świę ca cho re -
mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży to
od sta nu cho re go. Od te go też uza le -
żnia wy bór tech ni ki. Raz są to ma nu -
al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej

uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga
w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -
ny mi:
• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach
hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg

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

Zapisy i informacje

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

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ
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Z per spek ty wy pie sze go Gór -
czew ska mię dzy tra są Pry ma sa Ty -
siąc le cia a De oty my i Elek cyj ną to
ba rie ra, któ rą bez żad nej stra ty dla
kra jo bra zu, eko lo gii i uszu prze -
chod niów mógł by za stą pić mur.
Po nie waż na 450-me tro wym od cin -
ku nie ma przej ścia dla pie szych,
do tar cie z par ku Szy mań skie go czy
ośrod ka spor to we go do par ku Mo -

czy dło ozna cza znacz ne nad ro bie -
nie dro gi. Tra ci na tym wi ze ru nek
Wo li ja ko dziel ni cy par ków, za chę -
ca ją cej do week en do wych spa ce -
rów. Przede wszyst kim tra cą jed -
nak naj słab si: oso by star sze i nie -
peł no spraw ne. Co ro bić? Zda niem
bur mi strza Krzysz to fa Strzał kow -
skie go par ki mo gła by „po łą czyć”
kład ka.

– Wspo mnia na kład ka mu sia ła -
by speł niać wszel kie go ty pu wy -
mo gi np. dla osób nie peł no spraw -
nych, ro we rzy stów czy osób
z wóz ka mi dzie cię cy mi – wy ja śnia
Ma riusz Gru za, rzecz nik urzę du
dziel ni cy. – Od po wied ni pro jekt
i ar chi tek tu ra ta kiej kład ki mo gły -
by za pew nić wy god ną ko mu ni ka -
cję mię dzy dwo ma par ka mi i jed -

no cze śnie nie po wo do wać utrud -
nień ko mu ni ka cyj nych na Gór -
czew skiej. Jest to oczy wi ście głos
w dys ku sji, a kon kret ne roz wią za -
nia bę dą mu sia ły być skon sul to -
wa ne z miesz kań ca mi.

Kład ka z no to rycz nie ze psu tą
win dą (bo ta ki jest war szaw ski
stan dard) ja ko wy god na ko mu ni -
ka cja dla 5-let nich dzie ci, 80-lat -

ków o la sce i osób na wóz kach?
Oj, chy ba nie.

– Ogrom na więk szość kła dek
nie uła twia, ale utrud nia pie szym
po ru sza nie się po mie ście – ko -
men tu je Ję drzej Pu zyń ski z ini cja -
ty wy Pie sza Wo la. – Tam, gdzie to
tyl ko mo żli we, po win no się pro -
po no wać przej ścia na ziem ne, a ta -
kie już w tej oko li cy są. Wy da je się
jed nak, że po dob ny efekt mo żna
by osią gnąć ta niej a za osz czę dzo -
ne pie nią dze prze zna czyć na in ne
udo god nie nia dla pie szych.

Mo wa o 5 mln zł. Dwa la ta te -
mu pro jekt bu do wy kład ki zo stał
zgło szo ny do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go, ale Za rząd Dróg Miej -
skich uznał, że jest nie zgod ny
z re gu la mi nem.

– Zgła sza ne pro jek ty mu szą być
mo żli we do re ali za cji w cią gu ro -
ku – czy ta my w uza sad nie niu.
– Po nad to koszt re ali za cji pro jek -
tu osza co wa no na ok. 5 mln zł, co

prze kra cza kwo tę prze zna czo ną
na re ali za cję pro jek tów.

Bu do wa sy gna li za cji świetl nej
kosz to wa ła by pię cio krot nie mniej.
Czy dla pa sa że rów au to bu sów i kie -
row ców, któ rzy po po ko na niu 220
me trów i tak tra fia ją na ko lej ne
świa tła, by ło by to wiel ka stra ta?

Do mi nik Ga dom ski

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?

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.




