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25 kwietnia 2013 r. odby³o siê

posiedzenie KBiPP, o którym
obszernie pisaliœmy w poprzednim
numerze.

Je¿eli chodzi o najbardziej
interesuj¹ce nas tematy, t j .
podwy¿kê stawek maksymalnych
oraz walkê z taksówkowym

piractwem, Komisja nie podjê³a jakichkolwiek decyzji uznaj¹c, ¿e ma za
ma³o danych. Prezydent Olszewski i Przewodnicz¹cy Sybilski wielokrotnie
obiecywali zorganizowanie spotkania w tych sprawach w czerwcu.
Niestety. Czekaliœmy ca³y czerwiec... Ostatnio odpowiedŸ na zapytanie
o planowane posiedzenie w naszej sprawie skierowane do sekretariatu
Rady Miasta wprawi³o nas w os³upienie. Okaza³o siê, ¿e jakkolwiek
Komisja siê spotyka, naszych spraw nie porusza³a i poruszaæ nie zamierza
w ¿adnym przewidywanym terminie. “Mo¿e pod koniec sierpnia, jak radni
wróc¹ z wakacji...” us³yszeliœmy.

Czy to jest w³aœnie to, co niektórzy nazywaj¹ arogancj¹ w³adzy ?
Rada Miasta jasno da³a nam do zrozumienia, ¿e siê z nami nie liczy, bo nie
musi. Wczeœniej takie w³aœnie lekcewa¿¹ce stanowisko w sprawie
potrzeby podwy¿ek zajêli przedstawiciele Urzêdu Miasta.

Co w tej sytuacji powinniœmy robiæ ? Czy naprawdê tylko uliczne
protesty, przejazdy i demonstracje daj¹ jakikolwiek efekt ? Niestety.
Historia naszych potyczek z Miastem pokazuje, ¿e tak.

WAKACJE
Rady Miasta

I
I

LIPIEC 2013

numer 6/2

egzemplarz bezp³atny

www.taryfa.info

Eko bez koncesji ?
MSW atakuje !

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych decyzj¹
z dnia 5.04. 2013 r. (utrzyman¹ w mocy
27.05.2013 r.) w zwi¹zku ze stwierdzeniem
ra¿¹cego naruszenia przepisów ustawy
o ochronie osób i mienia, cofnê³o posiadan¹
przez Bezpieczny Przejazd Sp. z o.o. koncesjê
na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie us³ug ochrony osób i mienia.
Podjêcie kontroli przez MSW jest skutkiem
interwencji i informacji przekazanych przez
Urz¹d Miasta na polecenie Prezydenta
Olszewskiego.
Sprytni piraci zapewne bêd¹ siê odwo³ywaæ
i przeci¹gaæ sprawê jak najd³u¿ej. Og³oszenia
o naborze kierowców ca³y czas pojawiaj¹ siê
w prasie i internecie... .

�ród³o: warszawskitaksowkarz.pl
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OC/AC Komunikacyjne

Turystyczne

Maj¹tkowe

OC Prywatne

Transport / Cargo

OC Firm

ocac.waw.pl

ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa

tel. 22 240 30 88  kom. 693 25 77 99 ubezpiecz@ocac.waw.pl

UBEZPIECZENIA

STADION

W-wa
Wsch.

Sprzeczna 8

UBEZPIECZENIA

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³

OC/AC dla TAXI  ju¿ od 990 z³
(Skoda Octavia 1.6 B 2010 r. 60% zni¿ki Warszawa )

(Renault Laguna II 2002 r. 1.9 Dci 60% zni¿ki Warszawa )
ISSN 2300-5564



Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

KREDYTYKREDYTY
PO¯YCZKIPO¯YCZKI

Witam!
Chcia³bym zademonstrowaæ szanownym kolegom
i kole¿ankom, co wypatrzy³em u jednego z kolegów.
Jest to ciekawa modyfikacja terminala maj¹ca na celu
rozszerzenie jego mo¿liwoœci. Co ciekawe, wiêkszoœæ zmian
zosta³a wykonana we w³asnym zakresie i mimo ¿e, jeœli
chodzi o mobilnoœæ, to w porównaniu z tabletem czy innym
palmtopem terminal jest z góry na przegranej pozycji, to
jednak wiêkszoœæ korporacji taksówkarskich u¿ywa terminali
i nie zamierza nic zmieniaæ. Modyfikacja polega na
podlutowaniu siê pod klawiaturê terminala i wyprowadzeniu
przycisków steruj¹cych (i nie tylko) na zewn¹trz.
To niestety radzê wykonaæ w serwisie, bo mo¿na uszkodziæ
podzespo³y wewn¹trz terminala.
Na szczêœc ie prak tyczn ie ka¿dy z serw isów
wspó³pracuj¹cych z korporacjami jest w stanie tego dokonaæ
w profesjonalny sposób. Czêsto w terminalach kolegów
widzia³em zainstalowan¹ diodê, która zamontowana
w obudowie terminala i przylutowana do g³oœnika urz¹dzenia
œwieci³a w momencie wydawania przez terminal sygna³u
dŸwiêkowego.
Autor rozwi¹zania poszed³ dalej - wyprowadzi³ diodê na kablu
i umieœci³ w górnej czêœci szyby po to, ¿eby - jeœli dostaje
zlecenie - dowiedzieæ siê o tym fakcie bêd¹c w wiêkszej
odleg³oœci. Do przyjêcia zlecenia s³u¿y uk³ad elektroniczny
o nazwie UMB-100. Jest to uk³ad zdalnego sterowania
z pilotem radiowym zamontowany w lampie taxi celem
poprawienia zasiêgu. Sygna³ steruj¹cy podawany jest do
taœmy steruj¹cej przyciskiem “Tak” terminala. Czyli na
przyk³ad stoj¹c w kolejce na stacji benzynowej jesteœmy
w stanie, widz¹c b³yskaj¹c¹ diodê informuj¹c¹
o nadchodz¹cym zleceniu, przyj¹æ je nie opuszczaj¹c
kolejki!!!
Kolejna modyfikacja to przycisk zero wyprowadzony na
dr¹¿ek zmiany biegów. Jest to modyfikacja typowa, wielu
kolegów to ma i u¿ywa, wiêc nie ma co siê na ten temat
rozpisywaæ.

PILOT do Terminala
Stoj¹c pod Muzeum Narodowym przemyœliwa³em nad
powrotem do domu. Za oknem samochodu szala³a zamieæ
i nie widaæ by³o ¿adnych potencjalnych klientów. Podj¹³em
decyzjê o powrocie, odpali³em silnik i w³¹czy³em œwiat³a, które
oœwietli³y wy³aniaj¹c¹ siê z mroku zziêbniêt¹ postaæ.
Zauwa¿y³ mnie i podbieg³. “Czy móg³by mnie Pan zabraæ ?” -
zapyta³. “No po to tu przecie¿ stojê.” - ucieszy³em siê.Trzês¹cy
siê z zimna m³odzieniec szybko wskoczy³ do przodu i rzecze:
“Czy zawióz³by mnie Pan na dworzec Stadion ?” “Oczywiœcie.
Nawet dla mnie w dobrym kierunku do domu.”-powiedzia³em.
“Ale wie Pan, ja mam trochê ma³o pieniêdzy.”-powiedzia³
atrakcyjny m³odzieniec w czapce z warkoczykami. “A ile Pan
masz ?”-zapyta³em. “14 z³otych.” Spojrza³em na niego i zdjê³a
mnie litoœæ. Taki by³ zziêbniêty. I mówiê: “Tr udno, niech bêdzie
moja strata. Zawiozê Pana za te 14. Tylko wysadzê na
przystanku pod Powszechnym”. A m³odzieniec na to: “Ale¿
proszê Pana, ja muszê za to jeszcze kupiæ bilet do Garwolina!”
“To jak ty to sobie m³odzieñcze wyobra¿asz ? ¯e ja ciê
zawiozê za darmo ?” “Rzeczywiœcie, ma³o by zosta³o.”-
odpowiada on rezolutnie - “To mo¿e ja po prostu zrobiê Panu
loda ?” Zdêbia³em i patrzê na niego oniemia³y. Widocznie
wywnioskowa³, ¿e siê waham i zastanawiam, wiêc postanowi³
siê zareklamowaæ: “Bêdzie Panu dobrze.” “Nic z tego !
Wysiadaj! “ Powiedzia³em. “Proszê mnie nie wyrzucaæ na
mróz ! Niech Pan mnie podwiezie kawa³ek...” “WON !!!”
M³odzieniec zrobi³ pokrzywdzon¹ minê i wysiad³ powoli.
Postanowi³em obserwowaæ, co bêdzie robi³ dalej. Wypatrzy³
nastêpn¹ taksówkê i poszed³ do niej. Chyba siê nie “dogada³”,
ale z pewnoœci¹ rozgrza³. Kierowca tamtej taksówki nie by³ tak
tolerancyjny, jak ja .... Po krótkiej wymianie zdañ wyskoczy³
z samochodu z czymœ ciê¿kim i goni³ go d³ugo...

Z klubu Platinium zabra³em pewnej nocy atrakcyjn¹
dziewczynê. Zaordynowa³a do £omianek i tak jedziemy,
jedziemy, gra muzyczka ... Min¹³em zjazd przy Wólczyñskiej
(tam jest las) i podje¿d¿aj¹c pod górkê w Burakowie pytam:
“No i gdzie mam teraz skrêciæ ?” A ona na to z krzykiem:
“Proszê nigdzie nie skrêcaæ ! Niech Pan jedzie prosto !”
“Ale co, tak do samego Gdañska ? Bo to jest taki moment
w naszej podró¿y, ¿e bêdzie trzeba coœ zrobiæ...” Nie wiem,
czy mnie Ÿle zrozumia³a, czy co, ale zaczê³a krzyczeæ:
“Nic Panu nie bêdê robi³a ! Ja mam pieni¹dze !” Ja jej na to:
“Wie Pani, ja chcia³em tylko wiedzieæ jak mam wjechaæ do

£omianek, a Pani zmontowa³a z tego jak¹œ
pornograficzn¹ historiê...” D³ugo mnie przeprasza³a za
podejrzenia o niecne plany, ale ja tam swoje wiem...
Z niczego siê takie pomys³y nie bior¹ ....

Podjecha³em na zlecenie w Al. Jerozolimskie ko³o
Sphinxa. Zaraz podbieg³o do mnie trzech œniadolicych
m³odzieñców, których rysy zdradza³y pochodzenie
mahometañskie. “Tu Pan taxi jechaæ Ochota”- rzuci³ jeden
z nich. Próbujê siê porozumieæ i wypytaæ, czy
zamawiali.Niestety angielski jest dla nich jêzykiem
jeszcze bardziej obcym, ni¿ dla mnie, a po polsku znaj¹
jedynie kilka s³ów i to nie wszystkie ³adne. Podczas tych
negocjacji z pobliskiej bramy wy³oni³a siê zwarta grupa
rozeœmianej m³odzie¿y. Gdy podeszli, po sposobie
mówienia i wzajemnym zachowaniu mo¿na by³o poznaæ,
¿e mamy do czynienia z przedstawicielami mniejszoœci
seksualnej zwanej popularnie “homo”. “O! Mariola, czeka
nasza taksóweczka!” -zaœwiergota³ jeden z nich i pl¹saj¹c
biegnie do mnie. “Zajkowski” - mówi - “To fajnie, ¿e Pan ju¿
czeka.” Tu niestety czeka³ go arabski kontratak. “Ty.
Kolega ! Ja pierwszy w taksówka !” - zakrzykn¹³
mahometañczyk i odepchn¹³ Bogu ducha winnego
s³abego ch³opczyka. Ten siê przewróci³ ... I Arabowie
pakuj¹ mi siê do taksówki. Widz¹c, kto tu zamawia³,
nigdzie siê nie wybieram, tylko wyganiam ich patrz¹c, co
bêdzie dalej. A dalej potoczy³o siê ciekawie... Popchniêty
chudzina mia³ przecie¿ kolegów i jeden z tych kolegów,
dobrze zbudowany, choæ o zniewieœcia³ym g³osie, wpad³
do taksówki pomiêdzy Arabów wydaj¹c piskliwe okrzyki
i wyci¹gn¹³ ich po kolei z samochodu. Przez chwilê
widzia³em szamotaninê pomiêdzy stoj¹cymi obok
samochodami. Pozostali “ch³opcy” pobiegli ratowaæ
kolegê, by nie uleg³ w nierównej walce. Ale Arabowie byli
ju¿ w odwrocie... Bohater w zakrwawionej koszuli wraca³
jako zwyciêzca i popiskiwa³ falsetem: “ Ale mu doeba³em !
Widzia³eœ ? A³a, mój palec ! Poca³uj !”powtarza³ w kó³ko.
Trzeci z nich by³ najspokojniejszy (chyba pod wp³ywem
czegoœ) i tylko rzuci³ filozoficzn¹ sentencjê: “ Myœla³ g³upi
Arab, ¿e mu ciota zêba nie wybije...” ¯eby opiæ
zwyciêstwo, towarzystwo - zamiast do domu - skierowa³o
siê do klubu Torro... “bo jeszcze jest otwarte”.
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Poradnik Malkontenta Opowiesci Niewyssane z Palca

Ca³oœæ okablowania wyprowadzonego z terminala zosta³a
umieszczona w popularnym gnieŸdzie rs232, czyli com,
znanym z komputera, i zamontowana w obudowie. Zwiêksza
to stabilnoœæ i trwa³oœæ po³¹czenia w przeciwieñstwie do np.
gniazd typu chinch.

Ca³e urz¹dzenie dzia³a wyœmienicie i, jak zapewnia
kolega,pomaga w znacznym stopniu w pracy.
Ale tak jak w programie pogromcy mitów, ostrzega - raczej
nie róbcie tego w domu.

Bin Laden

Doswiadczona dziewczyna

Atrakcyjny mlodzieniec

Bitwa o taksówke

2

wnêtrze koguta  i  UMB-100

kable pod³¹czone pod port com

dodatkowa dioda w terminalu
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Diagnostyka komputerowa
Wulkanizacja i Sprzeda¿ Opon

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34
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MOKOTÓW

Komisariat Policji
Malczewskiego 3/5/7
tel.22 603 11 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.

Tel..........................
Malczewskiego 47A

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
Pu³awska 39

tel.22 849 37 57

OCHOTA

Komisariat Policji
Opaczewska 8
tel.22 603 73 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.
Banacha 1A blok F

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h
Grójecka76

tel.22 822 28 91

PRAGA P£D.

Komisariat Policji
Grenadierów 73/75
tel.22 603 76 55

Nocna Pomoc Lek.
Abrahama 16

tel.22 671 22 56
Apteka 24h

Waszyngtona 12/14
tel.22 617 54 10

PRAGA P£N.

Komisariat Policji
Jagielloñska 49
tel.22 603 75 55

Nocna Pomoc Lek.
D¹browszczaków 5a

tel.22 619 19 17
Apteka 24h

Jagielloñska 66a
tel.22 670 17 69

REMBERTÓW

Komisariat Policji
Plutonowych 6
tel.22 603 68 42

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
...............................
Tel..........................

ŒRÓDMIEŒCIE

Komisariat Policji
Wilcza 21
tel.22 603 70 55

Nocna Pomoc Lek.
Sapie¿yñska 10

Tel.22 536-97-75
Apteka 24h

Mokotowska 12
tel.22 622 36 36

TARGÓWEK

Komisariat Policji
Chodecka 3/5
tel.22 603 81 71

Nocna Pomoc Lek.
Kondratowicza 27B

Tel.22 675-89-85
Apteka 24h

Kondratowicza 11
tel.22 811 28 22

URSUS

Komisariat Policji
Sosnkowskiego 16
tel.22 603 21 01 i 05

Nocna Pomoc Lek.
Plutonu Torpedy 47

tel: 22 464-85-33
Apteka 24h

Plutonu Torpedy 47
tel.22 867 50 22

URSYNÓW

Komisariat Policji
Janowskiego 7
tel.22 603 19 78

Nocna Pomoc Lek.
Romera 4 :

Tel. 22 643-04-97
Apteka 24h

Przy Ba¿antarni 11
tel.22 649 65 75

WAWER

Komisariat Policji
Mrówcza 210
tel.22 603 68 52

Nocna Pomoc Lek.
Strusia 4/8

tel.22 590 09 39 i 40
Apteka 24h

Patriotów 309a
tel.22 615 87 95 i 96

WESO£A

Komisariat Policji
1 Pras. Pu³ku DW 21
Tel.603 55 30

Nocna Pomoc Lek.
Warszawska 55
tel.22 489 72 70

Apteka 24h
Jana Paw³a II 44c 1

tel.22 760 06 77

WILANÓW

Komisariat Policji
Okrê¿na 57
tel.22 603 18 31

Nocna Pomoc Lek.
Kostki Potockiego 20

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h

AL.Wilanowska 363
tel.22 852 33 31

W£OCHY

Komisariat Policji
17 Stycznia 57
tel.22 603 68 24

Nocna Pomoc Lek.
..............................
tel..........................

Apteka 24h
.................................
tel.............................

WOLA

Komisariat Policji
¯ytnia 36
tel.22 603 72 55

Nocna Pomoc Lek.
P³ocka 49

Tel.22 632 41 30
Apteka 24h

Al. Solidarnoœci 149
tel.22 620 08 18

¯OLIBORZ

Komisariat Policji
Rydygiera 3
tel.22 603 71 16

Nocna Pomoc Lek.
Szajochy 8

tel.22 832 44 35
Apteka 24h

Wojska Polskiego 58
tel.22 839 50 73

BEMOWO

Komisariat Policji
Raginisa 4
tel.22 603 76 63

Nocna Pomoc Lek.
ul. Czumy 1

tel. 22 664 58 97
Apteka 24h

Powstañców Œl. 108d
tel.22 417 32 92

BIA£O£ÊKA

Komisariat Policji
Myœliborska 65
tel.22 603 51 30

Apteka 24h
ul. Œwiatowida  47

tel.22 466 14 05

BIELANY

Komisariat Policji
¯eromskiego 7
tel.22 603 71 55

Nocna Pomoc Lek.
Marymoncka - Szpital

tel.22 5690184
Apteka 24h

¯eromskiego 13
tel.22 834 58 04

Wazne Informacje
.

Redakcja prosi czytelników o weryfikacjê powy¿szych danych i pomoc w uzupe³nianiu braków.
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Zw i¹zek Zawodowy Warszawsk i

Taksówkarz po co jesteœmy czym chcemy siê

zajmowaæ ?

Tak naprawdê od lat nie by³o niezale¿nej

organizacji spo³ecznej zrzeszaj¹cej i zajmuj¹cej

siê sprawami tak licznej ju¿ grupy zawodowej,

jak¹ s¹ warszawscy taksówkarze. ¯ycie

taksówkarzy skupi ³o s iê wokó³ c i¹gle

rywalizuj¹cych miêdzy sob¹ i walcz¹cych o klienta

korporacji. Brak wspólnej polityki korporacji

dbaj¹cych o dobro taksówkarzy, a wrêcz

prowadzenie polityki wyzysku doprowadzi³o do

granicy op³acalnoœci wykonywanie legalnej

dzia³alnoœci przewozu taksówk¹. Ci¹g³e

podnoszenie wymagañ wobec taksówkarzy dla

dobra klienta przy jednoczesnym braku

podnoszenia stawek, doprowadzi³o wielu z nas na

skraj bankructwa i rozbi³o ¿ycie rodzinne. Wielu

z nas zapomnia³o ju¿ ile godzin wynosi jeden etat,

bo praca zajmujê nam 3/4 ¿ycia. Obawa przed

utrat¹ z korporacj¹ zamyka

pojedynczemu taksówkarzowi usta i zmusza do

podporz¹dkowania siê coraz to bardziej

wyœrubowanym wymaganiom prezesów.

Tak naprawdê ile jest warta korporacja bez

taksówkarzy? Tak na prawdê ile jest wart Zwi¹zek

bez cz³onków? W obu przypadkach odpowiedz

wspó³pracy

jest jedna . Korporacje ju¿ maj¹

taksówkarzy, Zwi¹zek jeszcze na Was czeka.

Prezesi maj¹ w³adzê, bo poddaliœcie siê im.

Zwi¹zek musi doprowadziæ do zrzeszenia

wszystkich taksówkarzy ¿eby móc poprzez nacisk

i negocjacje doprowadziæ do zmian poprawiaj¹cych

Wasz byt. W ka¿dej us³udze wraz ze wzrostem

jakoœci wzrasta cena, wraz ze wzrostem kosztów

równie¿ wzrasta cena, czemu tak siê nie dzieje

z taksówkami? Ciesz¹ siê klienci, ciesz¹ siê

Prezesi, a ekonomia nas z¿era .Czemu na to biernie

patrzymy, jak d³ugo jeszcze to wytrzymamy?

. Dopiero wtedy bêdziemy mogli

sami decydowaæ o swoim losie. Jako niezale¿na,

legalna organizacja stworzona przez taksówkarzy

dla taksówkarzy chcemy mieæ wp³yw na tworzenie

aktów prawnych dotycz¹cych zawodu taksówkarza.

Chcemy tak¿e zaj¹æ siê drobniejszymi, lecz bardzo

istotnymi sprawami jak postoje, oznakowanie

taksówek, nacisk na respektowanie prawa i walkê

z nielegaln¹ konkurencj¹, poprawa wizerunku

warszawskiego taksówkarza, a w efekcie

doprowadzenie do op³acalnoœci prowadzenia us³ug

transportu osób taksówk¹, przy pracy na jednym

etacie. Uzyskanie znacznych rabatów dla naszej

grupy zawodowej w dziale obs³ugi i eksploatacji

samochodów bêd¹cych naszym narzêdziem pracy.

To wszystko jest mo¿liwe tylko dziêki ogromnemu

zaanga¿owaniu wielu cz³onków Zwi¹zku jak

i wsparciu ca³ego œrodowiska warszawskich

taksówkarzy.

Dla tego nie czekajcie na innych !

Ju¿ dziœ do³¹czcie do nas !

niewiele

Priorytetowym zadaniem Zwi¹zku jest

zjednoczenia œrodowiska Taksówkarzy

Warszawskich

ul. Sprzeczna 8
03-722 Warszawa

Redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

Tel. (22) 296 92 22

Wydawca:
TransMaker Justyna Portka
ul. Marysiñska 13 m 3
04-606 Warszawa

muzycznanastawnia.pl

Sala prób muzycznych

ul. Staniewicka 7

793 095 757

SZYBY SAMOCHODOWE

SPEEDGLASS tel. 22 836 55 06
607 556 968
695 306 312

SZYBKO i TANIO

ZACHOWAJ ULOTKÊ !
DOSTANIESZ RABAT !

ul. Karczewska 12a
04-112 Warszawa
tel. 22 810 55 55

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

Z T¥ GAZET¥ RABAT dla TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Dokumentacja kredytowa

biuro@ksiegi.biz

tel. 22 240 30 88 kom. 693 25 77 99

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8



4

Redakcjo !
Czy nie mo¿na by by³o na waszych ³amach propagowaæ zdrowszego trybu
¿ycia ? Powinniœmy uprawiaæ sport. Siedz¹cy tryb pracy, niew³aœciwa dieta
(fast foody) i stres zwi¹zany z prac¹ mog¹ byæ przyczyn¹ wielu groŸnych
chorób.
Krêgos³up, uk³ad kr¹¿enia oraz stan naszej psyche nawet u najtwardszych
i najm³odszych osobników ulegaj¹ erozji. A przecie¿ wystarczy tak
niewiele...
Pobie¿ny wywiad przeprowadzony z kolegami taksówkarzami ukazuje jak
nik³y procent nie tylko uprawia sport, ale jak¹kolwiek aktywnoœæ fizyczn¹.
Na ³amach waszej gazety mo¿na by przedstawiaæ proste dzia³ania
prowadz¹ce do poprawy tego stanu rzeczy. Mo¿e propozycje prostych
potraw (nie kanapek !), które mo¿na by zabraæ ze sob¹ do pracy ? Mo¿e
sugestie dotycz¹ce sposobów odreagowania stresu lub aktywnego
spêdzania wolnego czasu dla tych, którzy nie maj¹ na siebie pomys³u ?
Moglibyœcie przedstawiaæ tak¿e jak ³atwo dostêpne s¹ proste i krótkie
wyprawy piesze b¹dŸ rowerowe po obrze¿ach Warszawy, b¹dŸ wrêcz po jej
centrum (ca³y pas nadwiœlañski).
Gdyby siê wam uda³o zaktywizowaæ chocia¿ czêœæ naszych kolegów, to
myœlê, ¿e moglibyœcie zrobiæ wiele dobrego.
Liczê na was.

Piecyk

Proponujê zasadê
“JEDNAOSOBA, JEDNALICENCJA” !!!

Andrzej G.

Panowie Redaktorowie,
chcia³bym zwróciæ Wasz¹ uwagê na nowe, przybieraj¹ce coraz wiêksze
rozmiary zagro¿enie na drodze. S¹ nim niedouczeni rowerzyœci, którym
w wyniku wielokrotnie powtarzanych akcji zachêcaj¹cych do korzystania
z dwóch kó³ek, przewróci³o siê we ³bie. Wydaje im siê, ¿e zawsze i wszêdzie
mog¹ jeŸdziæ na rowerze i ¿adne przepisy ich nie obowi¹zuj¹. Szalej¹ po
chodnikach, przejœciach dla pieszych oznaczonych jedynie jako przejœcia
piesze, je¿d¿¹ po ulicach, wzd³u¿ których s¹ œcie¿ki rowerowe (bo “cienka
oponka lubi asfalt”), wje¿d¿aj¹ na ulicê na czerwonym œwietle i je¿d¿¹ pod
pr¹d. Nie wspominam ju¿ o slalomach miêdzy ciê¿arówkami jad¹cymi
w korku i czêstym braku jakiegokolwiek oœwietlenia, odblasków czy
lusterek, jak równie¿ o notorycznej jeŸdzie w s³uchawkach wyciszaj¹cych
zewnêtrzny ha³as - robi¹ to na w³asne ryzyko i to oni bêd¹ najbardziej
poszkodowani w razie kolizji. Niestety rowery s¹ nieubezpieczone.....
Co na to policja ?! Czemu nic nie robi ?!
Mo¿e powinniœcie rozpocz¹æ akcjê zbierania zdjêæ i filmów
dokumentuj¹cych przestêpstwa drogowe dokonywane przez
rowerzystów? Byæ mo¿e spowodowa³oby to akcjê policji ...

Marcin z W.

Witam Szanown¹ Redakcjê!
Na wstêpie chcia³bym pochwaliæ inicjatywê wydawania czasopisma
bran¿owego. Podoba mi siê i kszta³t i forma i tematyka poruszana na
³amach Waszego pisma do tego stopnia, ¿e zacz¹³em je prenumerowaæ!
Chcia³bym podzieliæ siê jednak kilkoma spostrze¿eniami, jako czytelnik
i odbiorca.
Mam doœæ czytania o sukcesach ITD w walce z przewozami szczególnie
EKOsreko.
Nudne to i zastanawiam siê jak to mo¿liwe, ¿e tylu z³apali, wypisali mandaty
za miliony, a ja nadal wszêdzie to Eko widzê. Czyli innymi s³owy: bzdura
i k³amstwo i propaganda sukcesu ! Arabowie mówi¹ ,,psy szczekaj¹,
karawana idzie dalej,, i tak pewnie myœli w³aœciciel ekosreko.
I tak to jest z t¹ walka z przewozami. W³adze nie s¹ zainteresowane. Myœlê
¿e jako rzetelni publicyœci, a jako tacy na razie daliœcie siê poznaæ,
umieœcicie te¿ argumenty przeciwnika tych pozornych dzia³añ..
Tak na marginesie nie wiem czy to kogoœ interesuje, ale mamy teraz zalew
rynku licencjami tzw. firmowymi. Nie wiem czy ktoœ ju¿ o to pyta³ urzêdników
miejskich, ale jakim cudem wydano 140 licencji jednej osobie? A po
kilkadziesi¹t szt. wielu innym osobom?
Okazuje siê, ¿e moja z trudem zdobyta licencja jest niewiele warta, jak
powiedziano mi w jednej z firm.
Ta firma woli wynaj¹æ swoje samochody z licencjami. Chyba trzeba bêdzie
przywróciæ limit licencji, bo tak dalej byæ nie mo¿e.
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Zapewne ka¿dy z nas mia³ kiedyœ przeró¿ne przygody
z nieuczciwymi lub agresywnymi klientami. A to klient nie
chce zap³aciæ, a to oskar¿a taksówkarza o nieuczciwoœæ,
wreszcie kieruje swoj¹ agresjê na kierowcê lub jego pojazd.
Dzisiaj zajmiemy siê przypadkami odmowy zap³aty
i rozmyœlnego uszkodzenia auta.

Znamy wiele przepadków, gdy stró¿e prawa nie reagowali
w³aœciwie na sytuacjê, w której klient nie chce zap³aciæ za
taksówkê. Jeden z naszych kolegów zosta³ poinformowany
na komendzie, ¿e “bêdzie musia³ wyst¹piæ do s¹du, a to d³uga
droga”. Sugerowano mu “powództwo cywilne” i tym podobne
bzdury. Powodem by³a - miejmy nadziejê - tylko niewiedza
dy¿urnego na komendzie, zreszt¹ rzecz obecnie doœæ
rzadka. Policja zajê³a siê problemem odgórnie i w skali
ca³ego kraju. W “Kwartalniku Policyjnym” przedstawiono
dok³adnie istotê wykroczenia:

“ Wed³ug s³ownika szalbierstwo to wyzyskanie czyjejœ niewiedzy,
naiwnoœci dla w³asnych zysków; oszustwo; szachrajstwo;
wy³udzenie czegoœ bez zamiaru zap³acenia za to, bêd¹ce czynem
karalnym.
W obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawnym zachowanie takie
jest kwalifikowane jako wykroczenie okreœlone w art. 121 k.w.
w brzmieniu:

§ 1. Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie na³o¿onej na niego kary
pieniê¿nej okreœlonej w taryfie, po raz trzeci w ci¹gu roku bez
zamiaru uiszczenia nale¿noœci wy³udza przejazd kolej¹ lub innym
œrodkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci
albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia nale¿noœci
wy³udza po¿ywienie lub napój w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego,
przejazd œrodkiem lokomocji nale¿¹cym do przedsiêbiorstwa
niedysponuj¹cego karami pieniê¿nymi okreœlonymi w taryfie,
wstêp na imprezê artystyczn¹, rozrywkow¹ lub sportow¹, dzia³anie
automatu lub inne podobne œwiadczenie, o którym wie, ¿e jest
p³atne.

§ 3. W razie pope³nienia wykroczenia okreœlonego w § 2 mo¿na
orzec obowi¹zek zap³aty równowartoœci wy³udzonego mienia.”

“ W czasie czynnoœci [policjanci] musz¹ mieæ na wzglêdzie
podstawowe prawne za³o¿enie, wed³ug którego dobrem
bezpoœrednio zagro¿onym w takiej sytuacji jest nie tylko stan
posiadania lub w³asnoœci okreœlonej osoby œwiadcz¹cej wskazane
art. 121 k.w. us³ugi, ale równie¿ obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny,
a interwencja ma przeciwdzia³aæ nagminnoœci tego typu
wykroczeñ.”

“ Znamiona szalbierstwa w postaci okreœlonej w art. 121 § 2 k.w.

1. Jednokrotnoœæ dokonania takiego wy³udzenia.
2. Wieloprzedmiotowoœæ tego wykroczenia obejmuj¹ca:
wy³udzenie przejazdu lub przewozu œrodkiem lokomocji, ale tylko
nale¿¹cym do przedsiêbiorstwa niedysponuj¹cego karami
pieniê¿nymi okreœlonymi w taryfie.

Przyk³adem bêdzie tutaj riksz¹
itp.; z literalnego brzmienia przepisu trzeba wy³uszczyæ to, ¿e nie
bêdzie wykroczeniem wy³udzenie przejazdu prywatnym œrodkiem
lokomocji nale¿¹cym do podmiotu nie œwiadcz¹cego zawodowo
us³ugi przewozu”

wy³udzenie przejazdu taksówk¹,

“ W razie pope³nienia wykroczenia z tego przepisu mo¿na orzec
obowi¹zek zap³aty równowartoœci wy³udzonego mienia (art. 121 §
3 k.w.). Jest to œrodek karny, który orzeka s¹d.
Bior¹c pod uwagê uprawnienia osoby pokrzywdzonej (okreœlone
w art. 26 i 27 k.p.w.), nale¿y uznaæ za niedopuszczalne zakoñczenie
czynnoœci wyjaœniaj¹cych w sprawie o wykroczenie
postêpowaniem mandatowym. Zastosowanie takiego
postêpowania spowodowa³oby zamkniêcie pokrzywdzonemu drogi
do uzyskania orzeczenia obowi¹zku zap³aty równowartoœci
wy³udzonego mienia. Warto przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 96 § 2
k.p.w., potrzeba orzeczenia œrodka karnego jest negatywn¹
przes³ank¹ postêpowania mandatowego. Zatem w sprawach
o czyny okreœlone w art. 121 § 2 k.w. powinny byæ prowadzone
czynnoœci wyjaœniaj¹ce, które nale¿y zakoñczyæ skierowaniem
wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia.”

Jak widaæ policjanci nie powinni mieæ w¹tpliwoœci, jak
zachowaæ siê w sytuacji odmowy zap³aty (b¹dŸ nie
posiadania œrodków) przez pasa¿era.

Modelowa sytuacja mia³a miejsce w Wo³ominie. Pasa¿er,
który wsiad³ do taksówki na warszawskim Goc³awiu,
zaordynowa³ kurs do Wo³omina. Na miejscu okaza³o siê, ¿e
on nie zap³aci “Bo nie mam. I co mi Pan zrobi ?!” Pomog³a
znajomoœæ Wo³omina i szybka reakcja dy¿urnego, który
wpuœci³ taksówkê na zaplecze komisariatu z szamocz¹cym
siê obywatelem w œrodku. Policjanci wynieœli klienta do izby
zatrzymañ, a z kierowc¹ sprawnie spisali protokó³ zdarzenia.
Byli dobrze przeszkoleni, bo nie mieli w¹tpliwoœci jak dzia³aæ
i jakie œrodki stosowaæ.
W¹tpliwoœci nie mia³ równie¿ s¹d. W krótkim czasie odby³a
siê rozprawa, na której wo³omiñski s¹d skaza³ obywatela na
grzywnê i zas¹dzi³ stosowne wynagrodzenie dla
taksówkarza.

KUPON RABATOWY

20 % w Soboty i Niedziele
Promocja obowi¹zuje w lokalu na ul. E.Plater 8

do 31.08.2013

STRÓZE PRAWA
po naszej stronie

.



8 5

Szanowni redaktorzy.
Chcia³bym zwróciæ wasz¹ uwagê na temat, który pewnie jest
wam znajomy, ale o nim cicho sza nawet w waszej gazecie.
Je¿d¿¹ce po ulicach przewozowe samochody Eko s¹
widoczne i rozpoznawalne. Przewóz busy te¿ daje siê ³atwo
rozpoznaæ. Mo¿na nawet rozpoznaæ night drivera, który noc¹
stoi na jakimœ zapyzia³ym osiedlu z w³¹czon¹ nawigacj¹
i czyta gazetê. Natomiast jest jeszcze ca³a rzesza
nielegalnych, którzy na oko nie ró¿ni¹ siê niczym od
legalnych taksówek. Ca³y czas jest prowadzony poprzez
internet i og³oszenia nabór na przyk³ad do firmy Euro. Ludzie !
Przecie¿ oni na swoich stronach internetowych oficjalnie
pisz¹, ¿e przyjmuj¹ kierowców bez licencji na samochody
firmowe. I ze swoimi te¿. Jeszcze rozumiem busy, bo to siê
mieœci w ustawie. Ale te wszystkie og³oszenia s¹ na
osobówki ! Zapewne dzieje siê to te¿ w innych firmach, tylko
nie tak jawnie. Czy to naprawdê takie trudne, ¿eby zrobiæ
jak¹œ listê tych “firmowych” licencji. Przecie¿ Canaletta ma
wszystkie dane po temu. Chcia³bym ¿ebyœcie wy jako gazeta
podjêli taki temat.
¯ycz¹c dalszych sukcesów

Max Kolonko

Taksówkarze listy pisza...

Droga Redakcjo !
Z mieszanymi uczuciami przeczyta³em sprawozdanie
z posiedzenia radnych, które by³o w ostatnim numerze.
Cieszê siê, bo to pierwsza tak dok³adna relacja ze stosunków
taksówkarze - miasto pokazuj¹ca, jakie mechanizmy rz¹dz¹
Urzêdem Miasta w stosunku do taksówkarzy. Przecie¿ oni
uwa¿aj¹, ¿e my do powiedzenia nic nie mamy, a na pewno ju¿
nic m¹drego. I to jest w³aœnie to, co mnie martwi. Przecie¿ ta
dyskusja o podwy¿ce stawek trwa ju¿ trzeci rok ! A oni wij¹ siê
jak piskorze ! Rada Miasta trochê lepiej, przynajmniej chcieli
zapoznaæ siê z sytuacj¹. Zobaczymy jak to naprawdê wyjdzie
i kiedy bêdzie nastêpne posiedzenie. Oni tam zapowiadali
czerwiec. Ja jestem urodzonym pesymist¹ i powiem, ¿e
bêdzie dobrze, je¿eli to siê odbêdzie jeszcze w tym roku. Bo
oni maj¹ tak¹ metodê, ¿eby ci¹gle odwlekaæ, a potem mówiæ,
¿e nie ma terminu na Komisjê, na Radê, i rok siê koñczy i co
tam jeszcze.
Dziêkujê za to, co dotychczas. Czekam na nastêpne tak
samo dok³adne relacje.

Maciek D.

Poni¿ej prezentujemy nades³ane do redakcji listy. S¹ to
mo¿e postawy skrajne, ale trudno odmówiæ im w³aœciwej
argumentacji. Pisownia pozosta³a oryginalna.

Tak¿e w kwestii celowego i z³oœliwego uszkodzenia taksówki,
na które maj¹ czasem ochotê pasa¿erowie lub osoby
postronne, policja musia³a przejœæ ostatnio odnowicielsk¹
przemianê.
Tak samo jak w poprzednim temacie, zdarza³y siê tu
w przesz³oœci b³êdy i wypaczenia oraz pozostawianie
taksówkarza z takimi “drobnymi” sprawami samemu sobie.
Dzisiaj policja potraktuje najprawdopodobniej taki zamach na
nasze mienie jako naruszenie porz¹dku publicznego, tj. nie
tylko zarzuci niszczenie mienia z art. 288 k.k., ale równie¿
oskar¿y chuligana o czyn z art. 57a k.k., który poprzez
nadanie niszczeniu mienia cech wybryków chuligañskich,
czyli maj¹cych na celu naruszenie porz¹dku publicznego,
zaostrzy karê.
Tego typu sytuacja zdarzy³a siê w podwarszawskim
Otwocku. Warszawski taksówkarz przywióz³ do ³adnego
domu w willowej dzielnicy pani¹, która mia³a zabraæ st¹d
narzeczonego. Narzeczony owszem oczekiwa³, ale - mimo
zamiarów pani - wracaæ z ni¹ nie chcia³ i, ¿eby sobie ten
powrót uniemo¿liwiæ, postanowi³ odgoniæ taksówkarza.
Odgania³ najpierw s³owami, a póŸniej nog¹ kopi¹c w drzwi
samochodu. Taksówkarz odjecha³, ale wezwa³ policjê. Ta
pojawi³a siê pod wskazanym adresem. Nie zasta³a tu jednak
sprawców awantury, gdy¿ zabarykadowali siê w domu i nie
chcieli wyjœæ.
Policjanci podeszli powa¿nie do tematu. Na poblisk¹
komendê zosta³ wezwany technik w celu opisania i zrobienia
zdjêæ szkody. Zidentyfikowany zosta³ w³aœciciel posesji, jak
równie¿ narzeczona przestêpcy (która zamówi³a kurs przez
korporacjê taksówkow¹ i mo¿na by³o pozyskaæ jej dane).
Sprawa poczeka³aby do rana, ale szczêœliwym zbiegiem
okolicznoœci taksówkarz powracaj¹cy z Otwocka przez
Falenicê zauwa¿y³ przy drodze zmêczon¹ ucieczk¹ parê. By³
to w³aœnie pan chuligan z narzeczon¹. Wezwany patrol
odtransportowa³ pana do aresztu, panienka zaœ uciek³a do
lasu.
Warto zwróciæ uwagê na drakoñsk¹ wysokoœæ kary
w przedstawionym obok akcie oskar¿enia. Istotnym dobrem
chronionym s¹ nie tylko taksówkarskie drzwi, ale przede
wszystkim porz¹dek publiczny, za naruszenie którego
prokurator zaproponowa³ panu wyrok wiêzienia
w zawieszeniu, grzywnê i naprawê szkody.

Justy

SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul.Skrzetuskiego 3
02-726 Warszawa

tel. 22 644 88 73
22 641 63 80
22 643 96 81

info@dalesradio.pl

www.dalesradio.pl

TAKSOMETRY

RADIOTELEFONY

CB-RADIA

ANTENY

INNOVA i EURO-FIS

MOTOROLA ICOM
RADMOR  KENWOOD

PRESIDENT ALAN

NOWE I U¯YWANE

Wymiana oleju 30 z³
Wymiana klocków przód/ty³ 60 z³
Wymiana sprzêg³a / rozrz¹du od 300 z³
Wymiana amortyzatora 80 z³
Wymiana t³umików od 50 z³
Wymiana opon od 50 z³
* przechowalnia gratis przy wymianie opon

AUTO KOSMETYKA
Polerowanie samochodu od 150 z³
Lakierowanie elementu od 300 z³
Pranie tapicerki od 150 z³
Nocne zapieranie tapicerki od 150 z³

Mechanika   535-717-939 Auto 505-587-124730-905-005 Kosmetyka
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4    G³ówna ulica Ochoty. Prowadzi od Pl. Zawiszy do Al. Krakowskiej
7    £¹czy Fieldorfa z Ch³opickiego
10  Restauracja z kuchni¹ niemieck¹ na Mokotowskiej (69)
11   Przy tej ulicy bawi¹ siê medycy
12   Patron lotniska w Warszawie
17   Grecka restauracja na Grzybowskiej lub XVI-wieczny malarz,

rzeŸbiarz i architekt hiszpañski greckiego pochodzenia
19   Korporacje dziel¹ na nie miasto
21   Dzielnica z AON
23   Czêœæ Trasy £azienkowskiej miêdzy Grójeck¹ a Niepodleg³oœci
24   Obowi¹zkowe wyposa¿enie taksówki obliczaj¹ce nale¿noœæ
25   Zamówione podjechanie pod adres, pod którym nikt nie czeka
26   Mebel z jadalni lub nazwa restauracji
30   Pogardliwa nazwa taksówkarza
32   Na dachu taksówki
34   Niedozwolona instalacja umo¿liwiaj¹ca taksówkarzowi oszukiwanie

pasa¿erów
35   £¹czy Koszykow¹ z Górnoœl¹sk¹
36   Dzielnica Warszawy z lotniskiem, na którym bywaj¹ organizowane

koncerty i zloty
37   Niektóre taksówki maj¹ do niej czytniki lub forma opodatkowania

taksówek
38   Ustala stawki maksymalne dla taksówek
39   Jednokierunkowa ulica ko³o Rotundy i Zodiaku
40   Patron Centrum Nauki nad Wis³¹
41   Mebel lub dawna nazwa taksometru
43   Pseudonim powstañczy Jana Rodowicza. Tak¿e nazwa ulicy
44   Ma j¹ ka¿dy legalny warszawski taksówkarz
47   Pogardliwie o taksówkarzu
49   Nazwa szko³y kszta³c¹cej kierowców lub pies Ali
50   Hala sportowa przy Trasie £azienkowskiej
51 Tam odbieramy licencje taksówkarskie
57   Lokal w Pa³acu Kultury
62   Czarodziej z krainy …. -bajka dla dzieci o Dorotce
64   Dzielnica z ZOO
66   Restauracja meksykañska przy Senatorskiej
67   ¯ó³to-Czerwony na drzwiach taksówki
68 Taksówka spoza Warszawy
70   Dziennikarka je¿d¿¹ca po Polsce i rozmawiaj¹ca z „mobilkami”
72   Osiedle na Dolnym Mokotowie z Muzeum Polskiej Techniki

Wojskowej; tak¿e dom handlowy .... BEST MALL
73   Naciskasz j¹, ¿eby przemówiæ za pomoc¹ radia
74   Nad Wis³¹ przy Moœcie Œwiêtokrzyskim blisko Stadionu
75   Nie honor u¿ywaæ, ale wiêkszoœæ taksówkarzy posiada
76   Dzielnica z SGGW
81   Dawna nazwa domu handlowego na Woli
82   Obowi¹zkowe wyposa¿enie taksówki, czasem zintegrowane z

taksometrem
84   Dzielnica z parkiem i pa³acem ukochanym przez Króla Jana III

Sobieskiego
87   Dzielnica z Polf¹ i wiêzieniem
89   Jego widok powoduje gwa³towne hamowanie
90   W jego oparach zanurzysz siê na Z¹bkowskiej 6
92   Dzielnica z AWF (Tam karuzela z piosenki Koterbskiej)
94   Osiedle w Weso³ej z ul. Brata Alberta i Wesolandi¹
95   Osiedle w dzielnicy Bemowo (dawniej nale¿a³o do Woli), na którym

sta³a  nieruchomoœæ Gmurków
99   Lokale o tej nazwie znajduj¹ siê na Nowym Œwiecie, Kruczej i

Grójeckiej; kiedyœ nazywano tak ironicznie miejsce spo¿ywania
napojów alkoholowych w wejœciu  do starych kamienic przed wojn¹
zamykanym na noc przez dozorcê

101 Ogród z fontann¹ przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza
102  £¹czy Al. KEN z Nowobukowiñsk¹ i Al. Wilanowsk¹
103 Teatr przy Zielenieckiej
104  Przejœciowa nazwa Wo³oskiej obowi¹zuj¹ca od wczesnych lat

60-tych do lat 90- tych
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1    Znajduje siê na ty³ach S¹dów i ³¹czy Jana Paw³a II z Okopow¹,
przecina j¹ ¯elazna

2    ¯ydowska restauracja w Al. Ujazdowskich
3    Na przedniej szybie samochodu znajduje siê naklejka z tym

dodatkowym  zabezpieczeniem przed fa³szowaniem dokumentów
5    Imiê jednego z trzech muszkieterów i nazwa hotelu przy ul. Mangalia
6    Nazwa restauracji indyjskiej na Wilczej i w Al. KEN
8    Poniatowskiego i Siekierkowski
9    Dzielnica z Hotelem Sobieski
13  Dzielnica z Cmentarzem ¯ydowskim
14   Podziemna kolejka
15   Koñski ... Przy stacji metra Ursynów
16   Inaczej postój taksówek. Tak¿e nieoficjalny, nieoznakowany.
18   Dzielnica z dawn¹ fabryk¹ traktorów
20   Pojedziesz ni¹ od Pomnika Lotnika na lotnisko
22   Wy¿sza uczelnia na Kaliskiego
24   Dzielnica po³o¿ona po obu stronach Radzymiñskiej. Jej osiedla to m.

in. Bródno, Zacisze, Elsnerów
27   Klub na Grójeckiej 19/25 lub dziesiêciolecie
28   Dzielnica Warszawy czêsto mylona z Itali¹
29   Na wyposa¿eniu wiêkszoœci taksówek - kiedyœ s³u¿y³o do wydawania

zleceñ
30   Wydaje zlecenia
31   Inaczej silnik
32   Wspó³pracuje z nimi wiêkszoœæ taksówkarzy w Warszawie (l. p.)
33   S³u¿y do bezg³osowego kontaktu z central¹
36   .... - Komorowskiego na Goc³awiu
40   Stan nastêpnego dnia po popijawie
41   Potocznie policjant (skojarz z dobranock¹)
42   Zainteresowany naszymi podatkami
45   Ulica na Bia³o³êce nazwana na czeœæ ojca Danusi
46   Du¿a dzielnica na wschód od Wilanowa
48   Na dachu taksówki s¹ przynajmniej dwie (l. mn.)
52   Znajomoœæ miasta - czêœæ egzaminu zdawanego przez kandydatów

na taksówkarzy
53   Dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne - skrót
54   Dawna nazwa katolickiej uczelni na Dewajtis
55   Dzielnica z telewizj¹ i Królikarni¹
56   Lokal na Starówce lub ¿artobliwie przedstawiciel ITD
58   Jeden z gatunków literackich (liryka, ..... i dramat)
59   Model Forda nie nadaj¹cy siê na taksówkê
60   Ulica ³¹cz¹ca Solidarnoœci z Górczewsk¹
61   Zajazd przy P³owieckiej
63   Zegrzyñski
65   S³u¿y do lokalizacji pojazdu
69   Kilometr lub zdejmowana u krawca
71   Jednostka powierzchni równa 100 m2
77   Dzielnica z PKiN
78   Zastêpuje kierowcom mapê
79   “Przewóz ...” - znienawidzona konkurencja taksówkarzy
80   Osiedle na Bia³o³êce z pêtl¹ tramwajow¹ lub ulica miêdzy Tras¹

Toruñsk¹ a Kana³em ¯erañskim, tam te¿ hotel o tej samej nazwie
83   Potoczna nazwa lokalu z tradycjami na Starówce
84   Najbardziej na wschód wysuniêta dzielnica Warszawy
85   £¹czy Krakowskie Przedmieœcie z Grzybowsk¹
86   £¹czy Zieln¹ z Placem Grzybowskim
88   Osiedle, na którym mieszka³ Tuwim, a po nim Jaroszewicz
91   Ulica na Goc³awku ³¹cz¹ca Rekruck¹ z Torow¹
93 Tam Banja Luka
94   Czeka na nasze sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
96   Miêdzy Ludn¹ a Czerniakowsk¹
97   Rondo o charakterystycznym kszta³cie na Pradze Pó³noc
98   W nim paliwo w samochodzie
100 Na dachu budynki przy Dobrej okreœlanego tym skrótem znajduje siê

piêkny ogród.
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4    G³ówna ulica Ochoty. Prowadzi od Pl. Zawiszy do Al. Krakowskiej
7    £¹czy Fieldorfa z Ch³opickiego
10  Restauracja z kuchni¹ niemieck¹ na Mokotowskiej (69)
11   Przy tej ulicy bawi¹ siê medycy
12   Patron lotniska w Warszawie
17   Grecka restauracja na Grzybowskiej lub XVI-wieczny malarz,

rzeŸbiarz i architekt hiszpañski greckiego pochodzenia
19   Korporacje dziel¹ na nie miasto
21   Dzielnica z AON
23   Czêœæ Trasy £azienkowskiej miêdzy Grójeck¹ a Niepodleg³oœci
24   Obowi¹zkowe wyposa¿enie taksówki obliczaj¹ce nale¿noœæ
25   Zamówione podjechanie pod adres, pod którym nikt nie czeka
26   Mebel z jadalni lub nazwa restauracji
30   Pogardliwa nazwa taksówkarza
32   Na dachu taksówki
34   Niedozwolona instalacja umo¿liwiaj¹ca taksówkarzowi oszukiwanie

pasa¿erów
35   £¹czy Koszykow¹ z Górnoœl¹sk¹
36   Dzielnica Warszawy z lotniskiem, na którym bywaj¹ organizowane

koncerty i zloty
37   Niektóre taksówki maj¹ do niej czytniki lub forma opodatkowania

taksówek
38   Ustala stawki maksymalne dla taksówek
39   Jednokierunkowa ulica ko³o Rotundy i Zodiaku
40   Patron Centrum Nauki nad Wis³¹
41   Mebel lub dawna nazwa taksometru
43   Pseudonim powstañczy Jana Rodowicza. Tak¿e nazwa ulicy
44   Ma j¹ ka¿dy legalny warszawski taksówkarz
47   Pogardliwie o taksówkarzu
49   Nazwa szko³y kszta³c¹cej kierowców lub pies Ali
50   Hala sportowa przy Trasie £azienkowskiej
51 Tam odbieramy licencje taksówkarskie
57   Lokal w Pa³acu Kultury
62   Czarodziej z krainy …. -bajka dla dzieci o Dorotce
64   Dzielnica z ZOO
66   Restauracja meksykañska przy Senatorskiej
67   ¯ó³to-Czerwony na drzwiach taksówki
68 Taksówka spoza Warszawy
70   Dziennikarka je¿d¿¹ca po Polsce i rozmawiaj¹ca z „mobilkami”
72   Osiedle na Dolnym Mokotowie z Muzeum Polskiej Techniki

Wojskowej; tak¿e dom handlowy .... BEST MALL
73   Naciskasz j¹, ¿eby przemówiæ za pomoc¹ radia
74   Nad Wis³¹ przy Moœcie Œwiêtokrzyskim blisko Stadionu
75   Nie honor u¿ywaæ, ale wiêkszoœæ taksówkarzy posiada
76   Dzielnica z SGGW
81   Dawna nazwa domu handlowego na Woli
82   Obowi¹zkowe wyposa¿enie taksówki, czasem zintegrowane z

taksometrem
84   Dzielnica z parkiem i pa³acem ukochanym przez Króla Jana III

Sobieskiego
87   Dzielnica z Polf¹ i wiêzieniem
89   Jego widok powoduje gwa³towne hamowanie
90   W jego oparach zanurzysz siê na Z¹bkowskiej 6
92   Dzielnica z AWF (Tam karuzela z piosenki Koterbskiej)
94   Osiedle w Weso³ej z ul. Brata Alberta i Wesolandi¹
95   Osiedle w dzielnicy Bemowo (dawniej nale¿a³o do Woli), na którym

sta³a  nieruchomoœæ Gmurków
99   Lokale o tej nazwie znajduj¹ siê na Nowym Œwiecie, Kruczej i

Grójeckiej; kiedyœ nazywano tak ironicznie miejsce spo¿ywania
napojów alkoholowych w wejœciu  do starych kamienic przed wojn¹
zamykanym na noc przez dozorcê

101 Ogród z fontann¹ przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza
102  £¹czy Al. KEN z Nowobukowiñsk¹ i Al. Wilanowsk¹
103 Teatr przy Zielenieckiej
104  Przejœciowa nazwa Wo³oskiej obowi¹zuj¹ca od wczesnych lat

60-tych do lat 90- tych
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Szanowni redaktorzy.
Chcia³bym zwróciæ wasz¹ uwagê na temat, który pewnie jest
wam znajomy, ale o nim cicho sza nawet w waszej gazecie.
Je¿d¿¹ce po ulicach przewozowe samochody Eko s¹
widoczne i rozpoznawalne. Przewóz busy te¿ daje siê ³atwo
rozpoznaæ. Mo¿na nawet rozpoznaæ night drivera, który noc¹
stoi na jakimœ zapyzia³ym osiedlu z w³¹czon¹ nawigacj¹
i czyta gazetê. Natomiast jest jeszcze ca³a rzesza
nielegalnych, którzy na oko nie ró¿ni¹ siê niczym od
legalnych taksówek. Ca³y czas jest prowadzony poprzez
internet i og³oszenia nabór na przyk³ad do firmy Euro. Ludzie !
Przecie¿ oni na swoich stronach internetowych oficjalnie
pisz¹, ¿e przyjmuj¹ kierowców bez licencji na samochody
firmowe. I ze swoimi te¿. Jeszcze rozumiem busy, bo to siê
mieœci w ustawie. Ale te wszystkie og³oszenia s¹ na
osobówki ! Zapewne dzieje siê to te¿ w innych firmach, tylko
nie tak jawnie. Czy to naprawdê takie trudne, ¿eby zrobiæ
jak¹œ listê tych “firmowych” licencji. Przecie¿ Canaletta ma
wszystkie dane po temu. Chcia³bym ¿ebyœcie wy jako gazeta
podjêli taki temat.
¯ycz¹c dalszych sukcesów

Max Kolonko

Taksówkarze listy pisza...

Droga Redakcjo !
Z mieszanymi uczuciami przeczyta³em sprawozdanie
z posiedzenia radnych, które by³o w ostatnim numerze.
Cieszê siê, bo to pierwsza tak dok³adna relacja ze stosunków
taksówkarze - miasto pokazuj¹ca, jakie mechanizmy rz¹dz¹
Urzêdem Miasta w stosunku do taksówkarzy. Przecie¿ oni
uwa¿aj¹, ¿e my do powiedzenia nic nie mamy, a na pewno ju¿
nic m¹drego. I to jest w³aœnie to, co mnie martwi. Przecie¿ ta
dyskusja o podwy¿ce stawek trwa ju¿ trzeci rok ! A oni wij¹ siê
jak piskorze ! Rada Miasta trochê lepiej, przynajmniej chcieli
zapoznaæ siê z sytuacj¹. Zobaczymy jak to naprawdê wyjdzie
i kiedy bêdzie nastêpne posiedzenie. Oni tam zapowiadali
czerwiec. Ja jestem urodzonym pesymist¹ i powiem, ¿e
bêdzie dobrze, je¿eli to siê odbêdzie jeszcze w tym roku. Bo
oni maj¹ tak¹ metodê, ¿eby ci¹gle odwlekaæ, a potem mówiæ,
¿e nie ma terminu na Komisjê, na Radê, i rok siê koñczy i co
tam jeszcze.
Dziêkujê za to, co dotychczas. Czekam na nastêpne tak
samo dok³adne relacje.

Maciek D.

Poni¿ej prezentujemy nades³ane do redakcji listy. S¹ to
mo¿e postawy skrajne, ale trudno odmówiæ im w³aœciwej
argumentacji. Pisownia pozosta³a oryginalna.

Tak¿e w kwestii celowego i z³oœliwego uszkodzenia taksówki,
na które maj¹ czasem ochotê pasa¿erowie lub osoby
postronne, policja musia³a przejœæ ostatnio odnowicielsk¹
przemianê.
Tak samo jak w poprzednim temacie, zdarza³y siê tu
w przesz³oœci b³êdy i wypaczenia oraz pozostawianie
taksówkarza z takimi “drobnymi” sprawami samemu sobie.
Dzisiaj policja potraktuje najprawdopodobniej taki zamach na
nasze mienie jako naruszenie porz¹dku publicznego, tj. nie
tylko zarzuci niszczenie mienia z art. 288 k.k., ale równie¿
oskar¿y chuligana o czyn z art. 57a k.k., który poprzez
nadanie niszczeniu mienia cech wybryków chuligañskich,
czyli maj¹cych na celu naruszenie porz¹dku publicznego,
zaostrzy karê.
Tego typu sytuacja zdarzy³a siê w podwarszawskim
Otwocku. Warszawski taksówkarz przywióz³ do ³adnego
domu w willowej dzielnicy pani¹, która mia³a zabraæ st¹d
narzeczonego. Narzeczony owszem oczekiwa³, ale - mimo
zamiarów pani - wracaæ z ni¹ nie chcia³ i, ¿eby sobie ten
powrót uniemo¿liwiæ, postanowi³ odgoniæ taksówkarza.
Odgania³ najpierw s³owami, a póŸniej nog¹ kopi¹c w drzwi
samochodu. Taksówkarz odjecha³, ale wezwa³ policjê. Ta
pojawi³a siê pod wskazanym adresem. Nie zasta³a tu jednak
sprawców awantury, gdy¿ zabarykadowali siê w domu i nie
chcieli wyjœæ.
Policjanci podeszli powa¿nie do tematu. Na poblisk¹
komendê zosta³ wezwany technik w celu opisania i zrobienia
zdjêæ szkody. Zidentyfikowany zosta³ w³aœciciel posesji, jak
równie¿ narzeczona przestêpcy (która zamówi³a kurs przez
korporacjê taksówkow¹ i mo¿na by³o pozyskaæ jej dane).
Sprawa poczeka³aby do rana, ale szczêœliwym zbiegiem
okolicznoœci taksówkarz powracaj¹cy z Otwocka przez
Falenicê zauwa¿y³ przy drodze zmêczon¹ ucieczk¹ parê. By³
to w³aœnie pan chuligan z narzeczon¹. Wezwany patrol
odtransportowa³ pana do aresztu, panienka zaœ uciek³a do
lasu.
Warto zwróciæ uwagê na drakoñsk¹ wysokoœæ kary
w przedstawionym obok akcie oskar¿enia. Istotnym dobrem
chronionym s¹ nie tylko taksówkarskie drzwi, ale przede
wszystkim porz¹dek publiczny, za naruszenie którego
prokurator zaproponowa³ panu wyrok wiêzienia
w zawieszeniu, grzywnê i naprawê szkody.

Justy

SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul.Skrzetuskiego 3
02-726 Warszawa

tel. 22 644 88 73
22 641 63 80
22 643 96 81

info@dalesradio.pl

www.dalesradio.pl

TAKSOMETRY

RADIOTELEFONY

CB-RADIA

ANTENY

INNOVA i EURO-FIS

MOTOROLA ICOM
RADMOR  KENWOOD

PRESIDENT ALAN

NOWE I U¯YWANE

Wymiana oleju 30 z³
Wymiana klocków przód/ty³ 60 z³
Wymiana sprzêg³a / rozrz¹du od 300 z³
Wymiana amortyzatora 80 z³
Wymiana t³umików od 50 z³
Wymiana opon od 50 z³
* przechowalnia gratis przy wymianie opon

AUTO KOSMETYKA
Polerowanie samochodu od 150 z³
Lakierowanie elementu od 300 z³
Pranie tapicerki od 150 z³
Nocne zapieranie tapicerki od 150 z³

Mechanika   535-717-939 Auto 505-587-124730-905-005 Kosmetyka



4

Redakcjo !
Czy nie mo¿na by by³o na waszych ³amach propagowaæ zdrowszego trybu
¿ycia ? Powinniœmy uprawiaæ sport. Siedz¹cy tryb pracy, niew³aœciwa dieta
(fast foody) i stres zwi¹zany z prac¹ mog¹ byæ przyczyn¹ wielu groŸnych
chorób.
Krêgos³up, uk³ad kr¹¿enia oraz stan naszej psyche nawet u najtwardszych
i najm³odszych osobników ulegaj¹ erozji. A przecie¿ wystarczy tak
niewiele...
Pobie¿ny wywiad przeprowadzony z kolegami taksówkarzami ukazuje jak
nik³y procent nie tylko uprawia sport, ale jak¹kolwiek aktywnoœæ fizyczn¹.
Na ³amach waszej gazety mo¿na by przedstawiaæ proste dzia³ania
prowadz¹ce do poprawy tego stanu rzeczy. Mo¿e propozycje prostych
potraw (nie kanapek !), które mo¿na by zabraæ ze sob¹ do pracy ? Mo¿e
sugestie dotycz¹ce sposobów odreagowania stresu lub aktywnego
spêdzania wolnego czasu dla tych, którzy nie maj¹ na siebie pomys³u ?
Moglibyœcie przedstawiaæ tak¿e jak ³atwo dostêpne s¹ proste i krótkie
wyprawy piesze b¹dŸ rowerowe po obrze¿ach Warszawy, b¹dŸ wrêcz po jej
centrum (ca³y pas nadwiœlañski).
Gdyby siê wam uda³o zaktywizowaæ chocia¿ czêœæ naszych kolegów, to
myœlê, ¿e moglibyœcie zrobiæ wiele dobrego.
Liczê na was.

Piecyk

Proponujê zasadê
“JEDNAOSOBA, JEDNALICENCJA” !!!

Andrzej G.

Panowie Redaktorowie,
chcia³bym zwróciæ Wasz¹ uwagê na nowe, przybieraj¹ce coraz wiêksze
rozmiary zagro¿enie na drodze. S¹ nim niedouczeni rowerzyœci, którym
w wyniku wielokrotnie powtarzanych akcji zachêcaj¹cych do korzystania
z dwóch kó³ek, przewróci³o siê we ³bie. Wydaje im siê, ¿e zawsze i wszêdzie
mog¹ jeŸdziæ na rowerze i ¿adne przepisy ich nie obowi¹zuj¹. Szalej¹ po
chodnikach, przejœciach dla pieszych oznaczonych jedynie jako przejœcia
piesze, je¿d¿¹ po ulicach, wzd³u¿ których s¹ œcie¿ki rowerowe (bo “cienka
oponka lubi asfalt”), wje¿d¿aj¹ na ulicê na czerwonym œwietle i je¿d¿¹ pod
pr¹d. Nie wspominam ju¿ o slalomach miêdzy ciê¿arówkami jad¹cymi
w korku i czêstym braku jakiegokolwiek oœwietlenia, odblasków czy
lusterek, jak równie¿ o notorycznej jeŸdzie w s³uchawkach wyciszaj¹cych
zewnêtrzny ha³as - robi¹ to na w³asne ryzyko i to oni bêd¹ najbardziej
poszkodowani w razie kolizji. Niestety rowery s¹ nieubezpieczone.....
Co na to policja ?! Czemu nic nie robi ?!
Mo¿e powinniœcie rozpocz¹æ akcjê zbierania zdjêæ i filmów
dokumentuj¹cych przestêpstwa drogowe dokonywane przez
rowerzystów? Byæ mo¿e spowodowa³oby to akcjê policji ...

Marcin z W.

Witam Szanown¹ Redakcjê!
Na wstêpie chcia³bym pochwaliæ inicjatywê wydawania czasopisma
bran¿owego. Podoba mi siê i kszta³t i forma i tematyka poruszana na
³amach Waszego pisma do tego stopnia, ¿e zacz¹³em je prenumerowaæ!
Chcia³bym podzieliæ siê jednak kilkoma spostrze¿eniami, jako czytelnik
i odbiorca.
Mam doœæ czytania o sukcesach ITD w walce z przewozami szczególnie
EKOsreko.
Nudne to i zastanawiam siê jak to mo¿liwe, ¿e tylu z³apali, wypisali mandaty
za miliony, a ja nadal wszêdzie to Eko widzê. Czyli innymi s³owy: bzdura
i k³amstwo i propaganda sukcesu ! Arabowie mówi¹ ,,psy szczekaj¹,
karawana idzie dalej,, i tak pewnie myœli w³aœciciel ekosreko.
I tak to jest z t¹ walka z przewozami. W³adze nie s¹ zainteresowane. Myœlê
¿e jako rzetelni publicyœci, a jako tacy na razie daliœcie siê poznaæ,
umieœcicie te¿ argumenty przeciwnika tych pozornych dzia³añ..
Tak na marginesie nie wiem czy to kogoœ interesuje, ale mamy teraz zalew
rynku licencjami tzw. firmowymi. Nie wiem czy ktoœ ju¿ o to pyta³ urzêdników
miejskich, ale jakim cudem wydano 140 licencji jednej osobie? A po
kilkadziesi¹t szt. wielu innym osobom?
Okazuje siê, ¿e moja z trudem zdobyta licencja jest niewiele warta, jak
powiedziano mi w jednej z firm.
Ta firma woli wynaj¹æ swoje samochody z licencjami. Chyba trzeba bêdzie
przywróciæ limit licencji, bo tak dalej byæ nie mo¿e.
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Zapewne ka¿dy z nas mia³ kiedyœ przeró¿ne przygody
z nieuczciwymi lub agresywnymi klientami. A to klient nie
chce zap³aciæ, a to oskar¿a taksówkarza o nieuczciwoœæ,
wreszcie kieruje swoj¹ agresjê na kierowcê lub jego pojazd.
Dzisiaj zajmiemy siê przypadkami odmowy zap³aty
i rozmyœlnego uszkodzenia auta.

Znamy wiele przepadków, gdy stró¿e prawa nie reagowali
w³aœciwie na sytuacjê, w której klient nie chce zap³aciæ za
taksówkê. Jeden z naszych kolegów zosta³ poinformowany
na komendzie, ¿e “bêdzie musia³ wyst¹piæ do s¹du, a to d³uga
droga”. Sugerowano mu “powództwo cywilne” i tym podobne
bzdury. Powodem by³a - miejmy nadziejê - tylko niewiedza
dy¿urnego na komendzie, zreszt¹ rzecz obecnie doœæ
rzadka. Policja zajê³a siê problemem odgórnie i w skali
ca³ego kraju. W “Kwartalniku Policyjnym” przedstawiono
dok³adnie istotê wykroczenia:

“ Wed³ug s³ownika szalbierstwo to wyzyskanie czyjejœ niewiedzy,
naiwnoœci dla w³asnych zysków; oszustwo; szachrajstwo;
wy³udzenie czegoœ bez zamiaru zap³acenia za to, bêd¹ce czynem
karalnym.
W obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawnym zachowanie takie
jest kwalifikowane jako wykroczenie okreœlone w art. 121 k.w.
w brzmieniu:

§ 1. Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie na³o¿onej na niego kary
pieniê¿nej okreœlonej w taryfie, po raz trzeci w ci¹gu roku bez
zamiaru uiszczenia nale¿noœci wy³udza przejazd kolej¹ lub innym
œrodkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci
albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia nale¿noœci
wy³udza po¿ywienie lub napój w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego,
przejazd œrodkiem lokomocji nale¿¹cym do przedsiêbiorstwa
niedysponuj¹cego karami pieniê¿nymi okreœlonymi w taryfie,
wstêp na imprezê artystyczn¹, rozrywkow¹ lub sportow¹, dzia³anie
automatu lub inne podobne œwiadczenie, o którym wie, ¿e jest
p³atne.

§ 3. W razie pope³nienia wykroczenia okreœlonego w § 2 mo¿na
orzec obowi¹zek zap³aty równowartoœci wy³udzonego mienia.”

“ W czasie czynnoœci [policjanci] musz¹ mieæ na wzglêdzie
podstawowe prawne za³o¿enie, wed³ug którego dobrem
bezpoœrednio zagro¿onym w takiej sytuacji jest nie tylko stan
posiadania lub w³asnoœci okreœlonej osoby œwiadcz¹cej wskazane
art. 121 k.w. us³ugi, ale równie¿ obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny,
a interwencja ma przeciwdzia³aæ nagminnoœci tego typu
wykroczeñ.”

“ Znamiona szalbierstwa w postaci okreœlonej w art. 121 § 2 k.w.

1. Jednokrotnoœæ dokonania takiego wy³udzenia.
2. Wieloprzedmiotowoœæ tego wykroczenia obejmuj¹ca:
wy³udzenie przejazdu lub przewozu œrodkiem lokomocji, ale tylko
nale¿¹cym do przedsiêbiorstwa niedysponuj¹cego karami
pieniê¿nymi okreœlonymi w taryfie.

Przyk³adem bêdzie tutaj riksz¹
itp.; z literalnego brzmienia przepisu trzeba wy³uszczyæ to, ¿e nie
bêdzie wykroczeniem wy³udzenie przejazdu prywatnym œrodkiem
lokomocji nale¿¹cym do podmiotu nie œwiadcz¹cego zawodowo
us³ugi przewozu”

wy³udzenie przejazdu taksówk¹,

“ W razie pope³nienia wykroczenia z tego przepisu mo¿na orzec
obowi¹zek zap³aty równowartoœci wy³udzonego mienia (art. 121 §
3 k.w.). Jest to œrodek karny, który orzeka s¹d.
Bior¹c pod uwagê uprawnienia osoby pokrzywdzonej (okreœlone
w art. 26 i 27 k.p.w.), nale¿y uznaæ za niedopuszczalne zakoñczenie
czynnoœci wyjaœniaj¹cych w sprawie o wykroczenie
postêpowaniem mandatowym. Zastosowanie takiego
postêpowania spowodowa³oby zamkniêcie pokrzywdzonemu drogi
do uzyskania orzeczenia obowi¹zku zap³aty równowartoœci
wy³udzonego mienia. Warto przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 96 § 2
k.p.w., potrzeba orzeczenia œrodka karnego jest negatywn¹
przes³ank¹ postêpowania mandatowego. Zatem w sprawach
o czyny okreœlone w art. 121 § 2 k.w. powinny byæ prowadzone
czynnoœci wyjaœniaj¹ce, które nale¿y zakoñczyæ skierowaniem
wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia.”

Jak widaæ policjanci nie powinni mieæ w¹tpliwoœci, jak
zachowaæ siê w sytuacji odmowy zap³aty (b¹dŸ nie
posiadania œrodków) przez pasa¿era.

Modelowa sytuacja mia³a miejsce w Wo³ominie. Pasa¿er,
który wsiad³ do taksówki na warszawskim Goc³awiu,
zaordynowa³ kurs do Wo³omina. Na miejscu okaza³o siê, ¿e
on nie zap³aci “Bo nie mam. I co mi Pan zrobi ?!” Pomog³a
znajomoœæ Wo³omina i szybka reakcja dy¿urnego, który
wpuœci³ taksówkê na zaplecze komisariatu z szamocz¹cym
siê obywatelem w œrodku. Policjanci wynieœli klienta do izby
zatrzymañ, a z kierowc¹ sprawnie spisali protokó³ zdarzenia.
Byli dobrze przeszkoleni, bo nie mieli w¹tpliwoœci jak dzia³aæ
i jakie œrodki stosowaæ.
W¹tpliwoœci nie mia³ równie¿ s¹d. W krótkim czasie odby³a
siê rozprawa, na której wo³omiñski s¹d skaza³ obywatela na
grzywnê i zas¹dzi³ stosowne wynagrodzenie dla
taksówkarza.

KUPON RABATOWY

20 % w Soboty i Niedziele
Promocja obowi¹zuje w lokalu na ul. E.Plater 8

do 31.08.2013

STRÓZE PRAWA
po naszej stronie

.
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Diagnostyka komputerowa
Wulkanizacja i Sprzeda¿ Opon

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34
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MOKOTÓW

Komisariat Policji
Malczewskiego 3/5/7
tel.22 603 11 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.

Tel..........................
Malczewskiego 47A

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
Pu³awska 39

tel.22 849 37 57

OCHOTA

Komisariat Policji
Opaczewska 8
tel.22 603 73 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.
Banacha 1A blok F

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h
Grójecka76

tel.22 822 28 91

PRAGA P£D.

Komisariat Policji
Grenadierów 73/75
tel.22 603 76 55

Nocna Pomoc Lek.
Abrahama 16

tel.22 671 22 56
Apteka 24h

Waszyngtona 12/14
tel.22 617 54 10

PRAGA P£N.

Komisariat Policji
Jagielloñska 49
tel.22 603 75 55

Nocna Pomoc Lek.
D¹browszczaków 5a

tel.22 619 19 17
Apteka 24h

Jagielloñska 66a
tel.22 670 17 69

REMBERTÓW

Komisariat Policji
Plutonowych 6
tel.22 603 68 42

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
...............................
Tel..........................

ŒRÓDMIEŒCIE

Komisariat Policji
Wilcza 21
tel.22 603 70 55

Nocna Pomoc Lek.
Sapie¿yñska 10

Tel.22 536-97-75
Apteka 24h

Mokotowska 12
tel.22 622 36 36

TARGÓWEK

Komisariat Policji
Chodecka 3/5
tel.22 603 81 71

Nocna Pomoc Lek.
Kondratowicza 27B

Tel.22 675-89-85
Apteka 24h

Kondratowicza 11
tel.22 811 28 22

URSUS

Komisariat Policji
Sosnkowskiego 16
tel.22 603 21 01 i 05

Nocna Pomoc Lek.
Plutonu Torpedy 47

tel: 22 464-85-33
Apteka 24h

Plutonu Torpedy 47
tel.22 867 50 22

URSYNÓW

Komisariat Policji
Janowskiego 7
tel.22 603 19 78

Nocna Pomoc Lek.
Romera 4 :

Tel. 22 643-04-97
Apteka 24h

Przy Ba¿antarni 11
tel.22 649 65 75

WAWER

Komisariat Policji
Mrówcza 210
tel.22 603 68 52

Nocna Pomoc Lek.
Strusia 4/8

tel.22 590 09 39 i 40
Apteka 24h

Patriotów 309a
tel.22 615 87 95 i 96

WESO£A

Komisariat Policji
1 Pras. Pu³ku DW 21
Tel.603 55 30

Nocna Pomoc Lek.
Warszawska 55
tel.22 489 72 70

Apteka 24h
Jana Paw³a II 44c 1

tel.22 760 06 77

WILANÓW

Komisariat Policji
Okrê¿na 57
tel.22 603 18 31

Nocna Pomoc Lek.
Kostki Potockiego 20

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h

AL.Wilanowska 363
tel.22 852 33 31

W£OCHY

Komisariat Policji
17 Stycznia 57
tel.22 603 68 24

Nocna Pomoc Lek.
..............................
tel..........................

Apteka 24h
.................................
tel.............................

WOLA

Komisariat Policji
¯ytnia 36
tel.22 603 72 55

Nocna Pomoc Lek.
P³ocka 49

Tel.22 632 41 30
Apteka 24h

Al. Solidarnoœci 149
tel.22 620 08 18

¯OLIBORZ

Komisariat Policji
Rydygiera 3
tel.22 603 71 16

Nocna Pomoc Lek.
Szajochy 8

tel.22 832 44 35
Apteka 24h

Wojska Polskiego 58
tel.22 839 50 73

BEMOWO

Komisariat Policji
Raginisa 4
tel.22 603 76 63

Nocna Pomoc Lek.
ul. Czumy 1

tel. 22 664 58 97
Apteka 24h

Powstañców Œl. 108d
tel.22 417 32 92

BIA£O£ÊKA

Komisariat Policji
Myœliborska 65
tel.22 603 51 30

Apteka 24h
ul. Œwiatowida  47

tel.22 466 14 05

BIELANY

Komisariat Policji
¯eromskiego 7
tel.22 603 71 55

Nocna Pomoc Lek.
Marymoncka - Szpital

tel.22 5690184
Apteka 24h

¯eromskiego 13
tel.22 834 58 04

Wazne Informacje
.

Redakcja prosi czytelników o weryfikacjê powy¿szych danych i pomoc w uzupe³nianiu braków.
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Zw i¹zek Zawodowy Warszawsk i

Taksówkarz po co jesteœmy czym chcemy siê

zajmowaæ ?

Tak naprawdê od lat nie by³o niezale¿nej

organizacji spo³ecznej zrzeszaj¹cej i zajmuj¹cej

siê sprawami tak licznej ju¿ grupy zawodowej,

jak¹ s¹ warszawscy taksówkarze. ¯ycie

taksówkarzy skupi ³o s iê wokó³ c i¹gle

rywalizuj¹cych miêdzy sob¹ i walcz¹cych o klienta

korporacji. Brak wspólnej polityki korporacji

dbaj¹cych o dobro taksówkarzy, a wrêcz

prowadzenie polityki wyzysku doprowadzi³o do

granicy op³acalnoœci wykonywanie legalnej

dzia³alnoœci przewozu taksówk¹. Ci¹g³e

podnoszenie wymagañ wobec taksówkarzy dla

dobra klienta przy jednoczesnym braku

podnoszenia stawek, doprowadzi³o wielu z nas na

skraj bankructwa i rozbi³o ¿ycie rodzinne. Wielu

z nas zapomnia³o ju¿ ile godzin wynosi jeden etat,

bo praca zajmujê nam 3/4 ¿ycia. Obawa przed

utrat¹ z korporacj¹ zamyka

pojedynczemu taksówkarzowi usta i zmusza do

podporz¹dkowania siê coraz to bardziej

wyœrubowanym wymaganiom prezesów.

Tak naprawdê ile jest warta korporacja bez

taksówkarzy? Tak na prawdê ile jest wart Zwi¹zek

bez cz³onków? W obu przypadkach odpowiedz

wspó³pracy

jest jedna . Korporacje ju¿ maj¹

taksówkarzy, Zwi¹zek jeszcze na Was czeka.

Prezesi maj¹ w³adzê, bo poddaliœcie siê im.

Zwi¹zek musi doprowadziæ do zrzeszenia

wszystkich taksówkarzy ¿eby móc poprzez nacisk

i negocjacje doprowadziæ do zmian poprawiaj¹cych

Wasz byt. W ka¿dej us³udze wraz ze wzrostem

jakoœci wzrasta cena, wraz ze wzrostem kosztów

równie¿ wzrasta cena, czemu tak siê nie dzieje

z taksówkami? Ciesz¹ siê klienci, ciesz¹ siê

Prezesi, a ekonomia nas z¿era .Czemu na to biernie

patrzymy, jak d³ugo jeszcze to wytrzymamy?

. Dopiero wtedy bêdziemy mogli

sami decydowaæ o swoim losie. Jako niezale¿na,

legalna organizacja stworzona przez taksówkarzy

dla taksówkarzy chcemy mieæ wp³yw na tworzenie

aktów prawnych dotycz¹cych zawodu taksówkarza.

Chcemy tak¿e zaj¹æ siê drobniejszymi, lecz bardzo

istotnymi sprawami jak postoje, oznakowanie

taksówek, nacisk na respektowanie prawa i walkê

z nielegaln¹ konkurencj¹, poprawa wizerunku

warszawskiego taksówkarza, a w efekcie

doprowadzenie do op³acalnoœci prowadzenia us³ug

transportu osób taksówk¹, przy pracy na jednym

etacie. Uzyskanie znacznych rabatów dla naszej

grupy zawodowej w dziale obs³ugi i eksploatacji

samochodów bêd¹cych naszym narzêdziem pracy.

To wszystko jest mo¿liwe tylko dziêki ogromnemu

zaanga¿owaniu wielu cz³onków Zwi¹zku jak

i wsparciu ca³ego œrodowiska warszawskich

taksówkarzy.

Dla tego nie czekajcie na innych !

Ju¿ dziœ do³¹czcie do nas !

niewiele

Priorytetowym zadaniem Zwi¹zku jest

zjednoczenia œrodowiska Taksówkarzy

Warszawskich

ul. Sprzeczna 8
03-722 Warszawa

Redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

Tel. (22) 296 92 22

Wydawca:
TransMaker Justyna Portka
ul. Marysiñska 13 m 3
04-606 Warszawa

muzycznanastawnia.pl

Sala prób muzycznych

ul. Staniewicka 7

793 095 757

SZYBY SAMOCHODOWE

SPEEDGLASS tel. 22 836 55 06
607 556 968
695 306 312

SZYBKO i TANIO

ZACHOWAJ ULOTKÊ !
DOSTANIESZ RABAT !

ul. Karczewska 12a
04-112 Warszawa
tel. 22 810 55 55

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

Z T¥ GAZET¥ RABAT dla TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Dokumentacja kredytowa

biuro@ksiegi.biz

tel. 22 240 30 88 kom. 693 25 77 99

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8



Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

KREDYTYKREDYTY
PO¯YCZKIPO¯YCZKI

Witam!
Chcia³bym zademonstrowaæ szanownym kolegom
i kole¿ankom, co wypatrzy³em u jednego z kolegów.
Jest to ciekawa modyfikacja terminala maj¹ca na celu
rozszerzenie jego mo¿liwoœci. Co ciekawe, wiêkszoœæ zmian
zosta³a wykonana we w³asnym zakresie i mimo ¿e, jeœli
chodzi o mobilnoœæ, to w porównaniu z tabletem czy innym
palmtopem terminal jest z góry na przegranej pozycji, to
jednak wiêkszoœæ korporacji taksówkarskich u¿ywa terminali
i nie zamierza nic zmieniaæ. Modyfikacja polega na
podlutowaniu siê pod klawiaturê terminala i wyprowadzeniu
przycisków steruj¹cych (i nie tylko) na zewn¹trz.
To niestety radzê wykonaæ w serwisie, bo mo¿na uszkodziæ
podzespo³y wewn¹trz terminala.
Na szczêœc ie prak tyczn ie ka¿dy z serw isów
wspó³pracuj¹cych z korporacjami jest w stanie tego dokonaæ
w profesjonalny sposób. Czêsto w terminalach kolegów
widzia³em zainstalowan¹ diodê, która zamontowana
w obudowie terminala i przylutowana do g³oœnika urz¹dzenia
œwieci³a w momencie wydawania przez terminal sygna³u
dŸwiêkowego.
Autor rozwi¹zania poszed³ dalej - wyprowadzi³ diodê na kablu
i umieœci³ w górnej czêœci szyby po to, ¿eby - jeœli dostaje
zlecenie - dowiedzieæ siê o tym fakcie bêd¹c w wiêkszej
odleg³oœci. Do przyjêcia zlecenia s³u¿y uk³ad elektroniczny
o nazwie UMB-100. Jest to uk³ad zdalnego sterowania
z pilotem radiowym zamontowany w lampie taxi celem
poprawienia zasiêgu. Sygna³ steruj¹cy podawany jest do
taœmy steruj¹cej przyciskiem “Tak” terminala. Czyli na
przyk³ad stoj¹c w kolejce na stacji benzynowej jesteœmy
w stanie, widz¹c b³yskaj¹c¹ diodê informuj¹c¹
o nadchodz¹cym zleceniu, przyj¹æ je nie opuszczaj¹c
kolejki!!!
Kolejna modyfikacja to przycisk zero wyprowadzony na
dr¹¿ek zmiany biegów. Jest to modyfikacja typowa, wielu
kolegów to ma i u¿ywa, wiêc nie ma co siê na ten temat
rozpisywaæ.

PILOT do Terminala
Stoj¹c pod Muzeum Narodowym przemyœliwa³em nad
powrotem do domu. Za oknem samochodu szala³a zamieæ
i nie widaæ by³o ¿adnych potencjalnych klientów. Podj¹³em
decyzjê o powrocie, odpali³em silnik i w³¹czy³em œwiat³a, które
oœwietli³y wy³aniaj¹c¹ siê z mroku zziêbniêt¹ postaæ.
Zauwa¿y³ mnie i podbieg³. “Czy móg³by mnie Pan zabraæ ?” -
zapyta³. “No po to tu przecie¿ stojê.” - ucieszy³em siê.Trzês¹cy
siê z zimna m³odzieniec szybko wskoczy³ do przodu i rzecze:
“Czy zawióz³by mnie Pan na dworzec Stadion ?” “Oczywiœcie.
Nawet dla mnie w dobrym kierunku do domu.”-powiedzia³em.
“Ale wie Pan, ja mam trochê ma³o pieniêdzy.”-powiedzia³
atrakcyjny m³odzieniec w czapce z warkoczykami. “A ile Pan
masz ?”-zapyta³em. “14 z³otych.” Spojrza³em na niego i zdjê³a
mnie litoœæ. Taki by³ zziêbniêty. I mówiê: “Tr udno, niech bêdzie
moja strata. Zawiozê Pana za te 14. Tylko wysadzê na
przystanku pod Powszechnym”. A m³odzieniec na to: “Ale¿
proszê Pana, ja muszê za to jeszcze kupiæ bilet do Garwolina!”
“To jak ty to sobie m³odzieñcze wyobra¿asz ? ¯e ja ciê
zawiozê za darmo ?” “Rzeczywiœcie, ma³o by zosta³o.”-
odpowiada on rezolutnie - “To mo¿e ja po prostu zrobiê Panu
loda ?” Zdêbia³em i patrzê na niego oniemia³y. Widocznie
wywnioskowa³, ¿e siê waham i zastanawiam, wiêc postanowi³
siê zareklamowaæ: “Bêdzie Panu dobrze.” “Nic z tego !
Wysiadaj! “ Powiedzia³em. “Proszê mnie nie wyrzucaæ na
mróz ! Niech Pan mnie podwiezie kawa³ek...” “WON !!!”
M³odzieniec zrobi³ pokrzywdzon¹ minê i wysiad³ powoli.
Postanowi³em obserwowaæ, co bêdzie robi³ dalej. Wypatrzy³
nastêpn¹ taksówkê i poszed³ do niej. Chyba siê nie “dogada³”,
ale z pewnoœci¹ rozgrza³. Kierowca tamtej taksówki nie by³ tak
tolerancyjny, jak ja .... Po krótkiej wymianie zdañ wyskoczy³
z samochodu z czymœ ciê¿kim i goni³ go d³ugo...

Z klubu Platinium zabra³em pewnej nocy atrakcyjn¹
dziewczynê. Zaordynowa³a do £omianek i tak jedziemy,
jedziemy, gra muzyczka ... Min¹³em zjazd przy Wólczyñskiej
(tam jest las) i podje¿d¿aj¹c pod górkê w Burakowie pytam:
“No i gdzie mam teraz skrêciæ ?” A ona na to z krzykiem:
“Proszê nigdzie nie skrêcaæ ! Niech Pan jedzie prosto !”
“Ale co, tak do samego Gdañska ? Bo to jest taki moment
w naszej podró¿y, ¿e bêdzie trzeba coœ zrobiæ...” Nie wiem,
czy mnie Ÿle zrozumia³a, czy co, ale zaczê³a krzyczeæ:
“Nic Panu nie bêdê robi³a ! Ja mam pieni¹dze !” Ja jej na to:
“Wie Pani, ja chcia³em tylko wiedzieæ jak mam wjechaæ do

£omianek, a Pani zmontowa³a z tego jak¹œ
pornograficzn¹ historiê...” D³ugo mnie przeprasza³a za
podejrzenia o niecne plany, ale ja tam swoje wiem...
Z niczego siê takie pomys³y nie bior¹ ....

Podjecha³em na zlecenie w Al. Jerozolimskie ko³o
Sphinxa. Zaraz podbieg³o do mnie trzech œniadolicych
m³odzieñców, których rysy zdradza³y pochodzenie
mahometañskie. “Tu Pan taxi jechaæ Ochota”- rzuci³ jeden
z nich. Próbujê siê porozumieæ i wypytaæ, czy
zamawiali.Niestety angielski jest dla nich jêzykiem
jeszcze bardziej obcym, ni¿ dla mnie, a po polsku znaj¹
jedynie kilka s³ów i to nie wszystkie ³adne. Podczas tych
negocjacji z pobliskiej bramy wy³oni³a siê zwarta grupa
rozeœmianej m³odzie¿y. Gdy podeszli, po sposobie
mówienia i wzajemnym zachowaniu mo¿na by³o poznaæ,
¿e mamy do czynienia z przedstawicielami mniejszoœci
seksualnej zwanej popularnie “homo”. “O! Mariola, czeka
nasza taksóweczka!” -zaœwiergota³ jeden z nich i pl¹saj¹c
biegnie do mnie. “Zajkowski” - mówi - “To fajnie, ¿e Pan ju¿
czeka.” Tu niestety czeka³ go arabski kontratak. “Ty.
Kolega ! Ja pierwszy w taksówka !” - zakrzykn¹³
mahometañczyk i odepchn¹³ Bogu ducha winnego
s³abego ch³opczyka. Ten siê przewróci³ ... I Arabowie
pakuj¹ mi siê do taksówki. Widz¹c, kto tu zamawia³,
nigdzie siê nie wybieram, tylko wyganiam ich patrz¹c, co
bêdzie dalej. A dalej potoczy³o siê ciekawie... Popchniêty
chudzina mia³ przecie¿ kolegów i jeden z tych kolegów,
dobrze zbudowany, choæ o zniewieœcia³ym g³osie, wpad³
do taksówki pomiêdzy Arabów wydaj¹c piskliwe okrzyki
i wyci¹gn¹³ ich po kolei z samochodu. Przez chwilê
widzia³em szamotaninê pomiêdzy stoj¹cymi obok
samochodami. Pozostali “ch³opcy” pobiegli ratowaæ
kolegê, by nie uleg³ w nierównej walce. Ale Arabowie byli
ju¿ w odwrocie... Bohater w zakrwawionej koszuli wraca³
jako zwyciêzca i popiskiwa³ falsetem: “ Ale mu doeba³em !
Widzia³eœ ? A³a, mój palec ! Poca³uj !”powtarza³ w kó³ko.
Trzeci z nich by³ najspokojniejszy (chyba pod wp³ywem
czegoœ) i tylko rzuci³ filozoficzn¹ sentencjê: “ Myœla³ g³upi
Arab, ¿e mu ciota zêba nie wybije...” ¯eby opiæ
zwyciêstwo, towarzystwo - zamiast do domu - skierowa³o
siê do klubu Torro... “bo jeszcze jest otwarte”.
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Poradnik Malkontenta Opowiesci Niewyssane z Palca

Ca³oœæ okablowania wyprowadzonego z terminala zosta³a
umieszczona w popularnym gnieŸdzie rs232, czyli com,
znanym z komputera, i zamontowana w obudowie. Zwiêksza
to stabilnoœæ i trwa³oœæ po³¹czenia w przeciwieñstwie do np.
gniazd typu chinch.

Ca³e urz¹dzenie dzia³a wyœmienicie i, jak zapewnia
kolega,pomaga w znacznym stopniu w pracy.
Ale tak jak w programie pogromcy mitów, ostrzega - raczej
nie róbcie tego w domu.

Bin Laden

Doswiadczona dziewczyna

Atrakcyjny mlodzieniec

Bitwa o taksówke

2

wnêtrze koguta  i  UMB-100

kable pod³¹czone pod port com

dodatkowa dioda w terminalu
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25 kwietnia 2013 r. odby³o siê

posiedzenie KBiPP, o którym
obszernie pisaliœmy w poprzednim
numerze.

Je¿eli chodzi o najbardziej
interesuj¹ce nas tematy, t j .
podwy¿kê stawek maksymalnych
oraz walkê z taksówkowym

piractwem, Komisja nie podjê³a jakichkolwiek decyzji uznaj¹c, ¿e ma za
ma³o danych. Prezydent Olszewski i Przewodnicz¹cy Sybilski wielokrotnie
obiecywali zorganizowanie spotkania w tych sprawach w czerwcu.
Niestety. Czekaliœmy ca³y czerwiec... Ostatnio odpowiedŸ na zapytanie
o planowane posiedzenie w naszej sprawie skierowane do sekretariatu
Rady Miasta wprawi³o nas w os³upienie. Okaza³o siê, ¿e jakkolwiek
Komisja siê spotyka, naszych spraw nie porusza³a i poruszaæ nie zamierza
w ¿adnym przewidywanym terminie. “Mo¿e pod koniec sierpnia, jak radni
wróc¹ z wakacji...” us³yszeliœmy.

Czy to jest w³aœnie to, co niektórzy nazywaj¹ arogancj¹ w³adzy ?
Rada Miasta jasno da³a nam do zrozumienia, ¿e siê z nami nie liczy, bo nie
musi. Wczeœniej takie w³aœnie lekcewa¿¹ce stanowisko w sprawie
potrzeby podwy¿ek zajêli przedstawiciele Urzêdu Miasta.

Co w tej sytuacji powinniœmy robiæ ? Czy naprawdê tylko uliczne
protesty, przejazdy i demonstracje daj¹ jakikolwiek efekt ? Niestety.
Historia naszych potyczek z Miastem pokazuje, ¿e tak.

WAKACJE
Rady Miasta

I
I

LIPIEC 2013

numer 6/2

egzemplarz bezp³atny

www.taryfa.info

Eko bez koncesji ?
MSW atakuje !

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych decyzj¹
z dnia 5.04. 2013 r. (utrzyman¹ w mocy
27.05.2013 r.) w zwi¹zku ze stwierdzeniem
ra¿¹cego naruszenia przepisów ustawy
o ochronie osób i mienia, cofnê³o posiadan¹
przez Bezpieczny Przejazd Sp. z o.o. koncesjê
na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie us³ug ochrony osób i mienia.
Podjêcie kontroli przez MSW jest skutkiem
interwencji i informacji przekazanych przez
Urz¹d Miasta na polecenie Prezydenta
Olszewskiego.
Sprytni piraci zapewne bêd¹ siê odwo³ywaæ
i przeci¹gaæ sprawê jak najd³u¿ej. Og³oszenia
o naborze kierowców ca³y czas pojawiaj¹ siê
w prasie i internecie... .

�ród³o: warszawskitaksowkarz.pl
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OC/AC Komunikacyjne

Turystyczne

Maj¹tkowe

OC Prywatne

Transport / Cargo

OC Firm

ocac.waw.pl

ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa

tel. 22 240 30 88  kom. 693 25 77 99 ubezpiecz@ocac.waw.pl
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OC dla TAXI ju¿ od 650 z³

OC/AC dla TAXI  ju¿ od 990 z³
(Skoda Octavia 1.6 B 2010 r. 60% zni¿ki Warszawa )

(Renault Laguna II 2002 r. 1.9 Dci 60% zni¿ki Warszawa )
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