DOJAZD
PORADNIA ZDROWIA SALVE
koło Warszawy, w Piasecznie, przy ul. Ludowej 5, na parterze.
Tel. poradni (22) 73 73 473, w godz. 7.30 – 20.00, przyjęcia specjalisty
odżywiania, Anny Walczak, we środy 17.00 – 20.00.

JAK TRAFIĆ ?
Dojazd Z Warszawy AUTOBUSAMI 727 i 709 ze stacji
metra Wilanowska do przystanku w centrum miasta, na ul.
Puławskiej, przy ul. Fabrycznej. Dojazd z Konstancina
autobusem 710 i 724 (do ul. Szkolnej – równoległej do
Fabrycznej).
SAMOCHODEM: ul. Puławską (drogą nr.723), tuż za
skrzyżowaniem z ul. Okulickiego skręcamy w prawo w
skos, do centrum Piaseczna. Po wjeździe do miasta na
drugich światłach w prawo (ul. Jana Pawła II) i pierwszą w
prawo (Ludowa), parking na ulicach Ludowej i Jana Pawła
II oraz przy kościele św. Anny (patrz mapka).

W PORZE KORKÓW
Od niedawna jest możliwy stosunkowo bezstresowy dojazd kolejowy do
Piaseczna z warszawskich stacji osobowych, z wykorzystaniem warszawskich
biletów miejskich, obejmujących 2 strefę. Na stacji w Piasecznie jest automat
do aktywacji biletów miejskich. Sprzed stacji w Piasecznie do godziny 21.00
co 5-10 minut (potem rzadziej), rusza autobus 709, jedziemy do przystanku
przy ul. Wojska Polskiego. Powrót koleją: w godzinach 16 – 18 pociągi do
centrum i Dworca Wschodniego są co około pół godziny.
Wyprawa taka nie zawsze oszczędzi czasu, ale pomoże zobaczyć nowe
widoki, oszczędzić niemal już wyczerpaną na świecie ropę naftową, odciążyć
wyjazdy z Warszawy i - być może - pozwoli zająć się czymś pożyteczniejszym
niż denerwowanie się w korku.

LECZNICA SPECJALISTYCZNA
św. ŁUKASZA – NZOZ
koło Warszawy, w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Piłsudskiego 30.

Tel. lecznicy (22) 756 44 40, przyjęcia specjalisty odżywiania, Anny Walczak,
we wtorki 16:00 – 20:00.

JAK TRAFIĆ ?
Dojazd Z Warszawy AUTOBUSAMI 710, 742 ze stacji metra
Wilanowska lub z Wilanowa (3-4 kursy na godzinę) lub 700 z
Dworca Centralnego (tylko co 80 minut !). Bilet obejmujący
strefę 2. Wysiadamy w Konstancinie tuż za Starą Papiernią,
przystanek Sobieskiego. Lecznica jest około 100m dalej,
ulicą Piłsudskiego, po prawej stronie, na przeciwko banku
PEKAO SA, w głębi, między budynkami.
SAMOCHODEM: przedłużeniem Wisłostrady, ulicą
Przyczółkową, w Konstancinie nazwa zmienia się na
Warszawską (droga 724). Tuż za mostem na Jeziorce, z
ronda przy Starej Papierni około 200m w prawo w stronę
Piaseczna, ulicą Piłsudskiego, lecznica jest po prawej
stronie, na przeciwko banku PEKAO SA, w głębi, między
budynkami. Dogodny parking przy aptece – po lewej.
DOJAZD Z PIASECZNA ulicą Chyliczkowską, Długą i Prusa lub autobusem
710 do przystanku Sobieskiego.

DOJEŻDŻAJĄCYM Z
POZA WARSZAWY
może odpowiadać połączenie kolejowe
przez Piaseczno.

Fot. Adam Hickmott, Robert Silverwood

