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Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy
lokalnych przedsiębiorców
Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych
restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących usługę dostawy
zakupów do domu. Wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa odbijają się
negatywnie na sytuacji wolskich przedsiębiorców. Zamknięte są restauracje i lokale
gastronomiczne. Wiele z nich oferuje dania na wynos, a niektóre sklepy zaczynają dowozić zakupy
do domu. W związku z tym Dzielnica uruchamia akcję „Kupuj na Woli”. – Chcemy wspierać
wolskich restauratorów i właścicieli lokali gastronomicznych oferujących dania na wynos oraz
sklepikarzy świadczących usługę dostawy zakupów do domu. Dlatego zachęcam wszystkich
przedsiębiorców działających na Woli, którzy świadczą tego typu usługi do przesyłania na adres
mailowy kupujnawoli@um.warszawa.pl chęci wzięcia udziału w tej akcji – mówi Krzysztof
Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. – Jednocześnie zachęcam mieszkańców do korzystania z
oferty wolskich usługodawców – dodaje. Tutaj powstanie baza restauracji i lokali
gastronomicznych, które oferują dowóz posiłków oraz sklepów dowożących zakupy do domu.
Dzięki temu w jednym miejscu znajdą się informacje gdzie w okolicy można zamówić jedzenie lub
zakupy. Przedsiębiorcy działający na Woli i oferujący dania na wynos lub usługę dostawy zakupów
do domu powinni na adres mailowy kupujnawoli@um.warszawa.pl przesłać następujące
informacje: nazwę firmy, adres, kontakt (numer telefonu lub e-mail) i opcjonalnie adres strony
internetowej. Baza danych będzie na bieżąco uzupełniana. Niniejsze ogłoszenia nie stanowią
jakiejkolwiek formy komercyjnej działalności m.st. Warszawy/Dzielnicy Wola. W celu
udzielenia wsparcia osobom w okresie epidemii oraz mając na względzie wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości w okresie epidemii M.st. Warszawa/Dzielnica Wola zapewnia możliwość
bezpłatnego zamieszczania informacji o prowadzonej działalności w zakresie dowozu posiłków
oraz zakupów do domu. W związku z powyższym M.st. Warszawa/Dzielnica Wola:
nie uczestniczy w żaden sposób w transakcjach zawieranych pomiędzy sprzedającymi a
kupującymi, a niniejsza strona nie stanowi platformy służącej do dokonywania transakcji,
nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony
umów związanych z ogłoszeniem,
nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych dostaw/usług, prawdziwość, zgodność z
przepisami prawa i rzetelność informacji podawanych przez sprzedających, a także zdolność
sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

SKLEPY (zakupy z dowozem do domu)
Sklep Pan Pietruszka ul. Leszno 38 - tel.: 793 303 158
Sklep u Brody ul. Żytnia 57 - tel.: 508 808 221

RESTAURACJE I PUNKTY GASTRONOMICZNE
Bar Dla Wszystkich KERCELAK ul. Chłodna 34, www:
https://www.zamow.bardlawszystkich.pl/; tel.: 22 404 34 46 333
Szwajcarka

Marcin

Sikorski

www:

http:www.szwajcarka.net;

e-mail:

zamow@szwajcarka.net; tel.: 517 420 984 lub 575 697 444
PRIMA PIZZA ul. Mroczna 7 lok U3, www: www.primapizza.com.pl; tel.: 516 197 914
Kuchnia ukraińska i gruzińska ul. Ogrodowa 67, tel.: 796 799 177
Restauracja

UKIM

ul.

Chłodna

2/18,

www:

www.ukim.pl;

e-mail:

Ukimchlodna@gmail.com; tel.: 506 511 146
Dobro&Dobro ul. Żelazna 59a, www: http://www.dobrocatering.pl, https://dobrodobro.com; tel.: 537 206 496
Restauracja Pełną Parą ul. Sienna 76, www: https://www.pelnapara.pl/sienna, email: sienna@pelnapara.pl; tel.: 22 620 30 10
India Express ul. Sienna 87, www: https://indiaexpress.pl/; tel.: 22 468 89 79
KAVIARNIOTEKA WINING&DINING ul. Kacza 9, www: www.kaviarnioteka.com; e-mail:
kontakt@kaviarnioteka.com; tel.: 666 810 999
Bistro Odolany ul. Ordona 12E, www: www.facebook.com/TapasBistroOdolany; e-mail:
kontakt@bistroodolany.pl; tel.: 735 928 982
AMRIT ORIENTAL FOOD ul. Górczewska 97, www: www.amrit.pl; tel.: 22 638 04 20
Pizzeria 360stopni
ul. Chłodna 2/18, www: www.360pizza.pl; e-mail: kontakt@360pizza.pl tel.: 666 408 360

Pizzeria Dodo ul. Górczewska 16, www: pizzeriadodo.pl; e-mail: pizzeriadodo@gmail.com;
tel.: 22 632 97 88 lub 514 870 919
DAY OFF - Restaurant ul. Wolska 165 / lok. U1, www:
https://m.facebook.com/DAYOFFrestaurant; tel.: 509 414 006
Restauracja Indyjska Rasoi ul. Chmielna 98 lok. 15, www: www.rasoi.pl; e-mail:
rasoi.warszawa@gmail.com; tel.: 514 441 644, 729 290 125 lub 729 392 021
Restauracja Przystanek Koło ul. Obozowa 80, www: www.przystanek-kolo.pl; tel.: 534
851 808
Pizza Dominium ul. Skierniewicka 21/8D, www: www.dostawa.pizzadominium.pl; tel.: 22
210 10 10
Przystanek Coffee & Sandwiches ul. Siedmiogrodzka 7 lok. U4, www:
www.cafeprzystanek.pl; e-mail: kontakt@cafeprzystanek.pl; tel.: 572 787 056
Restauracja Gangnam ul. Kolejowa 47B/U6, www: RestauracjaGangnam; e-mail:

biuro@gangnam19.pl; tel.: 881 661 323
Kebab King al. Jana Pawła II 41A, www: www.kebabking.pl; tel.: 22 316 37 37
Restauracja Czerwony Wieprz ul. Żelazna 68, www: www.czerwonywieprz.pl, tel.: 793
234 504 lub 735 003 007
Restauracja Folk Gospoda ul. Waliców 13, www: www.folkgospoda.pl, tel.: 793 234 504
lub 735 003 007
Mrs. Kim's Korean Food ul. Grzybowska 71, www:
https://www.facebook.com/mrskimskoreanfood/?ref=br_rs; e-mail: mrskimkf@gmail.com,
tel.: 572 089 368
KAWIARNIA COLUMBUS COFFEE ul. Karolkowa 30, www: www.columbuscoffee.pl; email: kbp@columbuscoffee.pl, tel.: 517 338 535
Klubokawiarnia Jaś i Małgosia al. Jana Pawła II 57, www: https://klubjasimalgosia.pl/; tel.:
500 139 352
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