
W listopadzie Tramwaje War-
szawskie zorganizowały dwa spo-
tkania konsultacyjne, przedsta-
wiając na nich trzy warianty,
z których miał zostać wybrany je-
den. Przez miesiąc trzy propozy-
cje rozrosły się aż do sześciu, aby
uwzględnić dodatkowe sugestie,
których było bez liku. Ostateczną
propozycję inwestora przedstawił
wysłannik tramwajarzy – Łukasz
Oleszczuk.

Lewoskręty bez Deotymy
– Proponujemy wariant przewi-

dujący pas do lewoskrętu dla ja-
dących od strony centrum w ulicę
Magistracką, ale także i od strony
Bemowa w Długomiła. Nie bę-
dzie lewoskrętów przy drugim ze
skrzyżowań – ani w Dahlberga,
ani w Deotymy. Na ostatnim ze
skrzyżowań objętych opracowa-
niem – będzie lewoskręt w Cioł-

ka, natomiast dla jadących w dru-
gą stronę nie będzie skrętu w Da-

libora. Na samej Obozowej
– po jednym pasie ulicy w każdą
stronę i pasie dla rowerów. Wyspy
przystankowe, bezpieczne przej-

ścia i objazdy przez Ożarowską
oraz Bolecha. W tym drugim
przypadku ze zmianą kierunku
ruchu, co praktycznie uniemożli-
wi ruch tranzytowy, ponieważ
przez wydłużenie drogi będzie
nieopłacalny – wyliczał Łukasz
Oleszczuk.

Zanim jednak zdążył przedsta-
wić argumenty, został zakrzycza-
ny. Zebranie próbował już na po-
czątku zerwać znany dziennikarz
Jerzy Jachowicz, jak się okazuje
także jeden z mieszkańców.

– Urzędnicy chcą realizować
swoje interesy naszym kosztem!
Nie chcemy tego słuchać! Prote-
stujemy! – krzyczał. Dwie godziny
później obiecał, że jeżeli miasto
zacznie wykonywać inwestycje, to
on zorganizuje protest. I wraz
z chętnymi przykuje się kajdanka-
mi gdzieś niedaleko miejskiego
ratusza.

Zostawcie przystanek
przy Magistrackiej!

Jak się okazuje, największe
kontrowersje nie budzą wcale pa-
sy dla rowerów (chociaż zdaniem
wielu na Obozowej niepotrzebne)
czy brak lewoskrętów (chociaż
kontrowersyjne, bo Deotymy to
łącznik z Górczewską i resztą
miasta). Kością niezgody jest li-
kwidacja przystanku przy Magi-
strackiej.

– Odległość pomiędzy przy-
stankami przy Majakowskiego
i Magistrackiej to 66 metrów, czy-
li dwa składy tramwajów. Nie po-
zwoli on na pozostawienie lewo-
skrętów na tym skrzyżowaniu,
a przecież nie o to chodzi – argu-
mentował Oleszczuk. Mówił też,
że sprawa likwidacji przystanku
przy Magistrackiej nie była przed-
miotem konsultacji. Tymczasem
mieszkańcy uznali, że to sprawa
kluczowa. Pod koniec zebrania
posunęli się nawet do stwierdze-
nia, że Tramwaje właściwie mogą
sobie robić niemal wszystko, co
im się żywnie podoba. Tylko ten
przystanek ma zostać.

Wtedy sprawy w swoje ręce
wzięła pani Jadwiga Łukasik, któ-
ra nie tylko zapanowała
nad wzburzonym tłumem, ale też
odczytała protest opracowany
przez wspólnotę przy Deoty-
my 45, który ma trafić do Hanny

Tak jest: pokazują Tramwaje w swojej prezentacji A tak ma być…
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To nie koniec kłótni o ruch na Obozowej
� Tramwaje Warszawskie przedstawiły ostateczny wariant przebudowy ulicy Obozowej: z lewoskrętami na dwóch z trzech skrzyżowań
i likwidacją przystanku przy Magistrackiej. Mieszkańcy go nie akceptują. Po głosowaniu wysłali protest do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Podczas spotkania kończącego konsultacje społeczne brakowało już tylko rękoczynów.

Żadnego
uzasadnienia nie ma
wprowadzenie pasów
rowerowych
na Obozowej, które nie
będą się łączyć z innymi
drogami dla
jednośladów.
Obowiązkiem jest
zachowanie
dwupasmowego ruchu
na Obozowej, ponieważ
jest to ulica przelotowa
– argumentowali zebrani.

źródło:w
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

5 - 16.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Gron kie wicz -Waltz (prze gło so wa -
ło to 80% ze bra nych).

– My, miesz kań cy Ko ła, zo sta li -
śmy po sta wie ni przed ko niecz no -
ścią mo der ni za cji uli cy Obo zo wej.
Po pie ra my ta ką ko niecz ność, ale
pro po zy cje pro jek to we przed sta -
wia ne w cią gu ostat nich dwóch lat,
a zwłasz cza od lu te go te go ro ku
nie uwzględ nia ją na szych su ge -
stii. I przez miesz kań ców Ko ła są
od rzu ca ne. Zwo ły wa nie ko lej nych
kon sul ta cji jest nie zro zu mia łe
i nie mo żli we do za ak cep to wa nia.
W ulot kach wrę cza nych przed wej -
ściem na spo tka nia kon sul ta cyj ne
przed sta wia no tyl ko kon cep cje
opra co wa ne przez Tram wa je War -
szaw skie, nie uwzględ nia ją ce ani
na szych su ge stii ani sta no wi ska ra -
dy dziel ni cy. Żad ne go uza sad nie -
nia nie ma wpro wa dze nie pa sów
ro we ro wych na Obo zo wej, któ re
nie bę dą się łą czyć z in ny mi dro ga -
mi dla jed no śla dów. Obo wiąz kiem
jest za cho wa nie dwu pa smo we go
ru chu na Obo zo wej, po nie waż jest
to uli ca prze lo to wa. Tak sa mo
utrzy ma nie przy stan ku przy Ma gi -
strac kiej, gdzie ma my dwie ap te ki,
przy chod nię, dwie szko ły, przed -
szko la i punk ty usłu go we. Ta kże
utrzy ma nie le wo skrę tu w De oty -
my, bo to roz ła du je kor ki. Tam też
są licz ne skle py, do któ rych mu szą
do je żdżać sa mo cho dy do staw cze.
Pro jekt nie prze wi du je rów nież
tzw. pa sów ży cia umo żli wia ją cych

do jazd ka re tek po go to wia, czy wo -
zów stra ży po żar nej – od czy ta ła
pa ni Łu ka sik.

Lu dzie bo ją się ob jaz dów
Ze bra ni (w ich in te re sie znów

sta nął Pa weł Paw lak – by ły rad ny
i wi ce bur mistrz Wo li (w li sto pa -
dzie star to wał do Ra dy War sza wy,
ale nie uzy skał man da tu) zwró ci li
uwa gę ta kże na fakt, że wy pchnię -
cie ru chu sa mo cho do we go
w bocz ne ulicz ki bar dzo skom pli -
ku je ży cie miesz kań com. Zda -
niem Tram wa jów za pro po no wa ne
roz wią za nia unie mo żli wią ruch
tran zy to wy, tym bar dziej że bę dą
pro gi zwal nia ją ce i za kaz ru chu
dla po jaz dów o cię ża rze po wy -
żej 3,5 to ny. Ze bra ni ri po sto wa li:
kie row cy i tak bę dą pró bo wa li
omi jać tam tę dy kor ki.

To nie ko niec
Spo tka nie przez ca ły czas by ło

„go rą ce”, a mo men ta mi at mos fe -
ra do cho dzi ła do wrze nia. Z dru -
giej stro ny by ły i mo men ty hu mo -
ry stycz ne, kie dy je den z miesz -
kań ców krzy czał do Olesz czu ka,
że nie wyj dzie, do pó ki nie zo sta -
nie obie ca ne, iż przy sta nek
przy Ma gi strac kiej jed nak zo sta -
nie. I nie po mo gły ar gu men ty, że
ta kich de cy zji nie mo że po dej mo -
wać zwy kły pra cow nik.

– Żą da my te raz de cy zji. I już!
– krzy czał miesz ka niec. Tak czy
ina czej, to jesz cze nie ko niec.

mac
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To nie koniec kłótni
o ruch na Obozowej

Krzysztof Strzałkowski będzie burmistrzem Woli
�Znamy rekomendację władz PO na stanowisko burmistrza dzielnicy. Urszulę
Kierzkowską zastąpi Krzysztof Strzałkowski, obecny burmistrz Bemowa.
Dotychczasowa burmistrz Woli będzie burmistrzem Ursusa.

Krzysz tof Strzał kow ski jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Dzien ni kar -
stwa i Na uk Po li tycz nych Uni wer -
sy te tu War szaw skie go na kie run -
ku po li to lo gia (ze spe cjal no ścią
po li ty ka spo łecz na) oraz po dy plo -
mo wych stu diów me na dżer skich

na Wy dzia le Za rzą dza nia tej sa -
mej uczel ni. W la tach 2005-2008
był dok to ran tem i wy kła dow cą
w In sty tu cie Po li ty ki Spo łecz nej
UW. W 2003 ro ku roz po czął ka -
rie rę ja ko pra cow nik sa mo rzą do -
wy w jed nost kach sa mo rzą do wych

ró żnych szcze bli. W la tach 2008-
2010 peł nił obo wiąz ki dy rek to ra
Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy
w War sza wie, ini cju jąc m.in. po -
wsta nie Ma zo wiec kie go Ob ser wa -
to rium Ryn ku Pra cy. W la -
tach 2006-2010 był rad nym po -
wia tu wo ło miń skie go, prze wod ni -
czą cym ko mi sji zdro wia i po li ty ki
spo łecz nej. Ja ko wi ce mar sza łek
wo je wódz twa ma zo wiec kie go
(2010-2014) nad zo ro wał dzia łal -
ność de par ta men tu po li ty ki spo -
łecz nej i zdro wot nej oraz de par -
ta men tu nie ru cho mo ści i in fra -
struk tu ry. W ma ju zo stał bur mi -
strzem Be mo wa.

Sta no wi ska wi ce bur mi strzów
ma ją ob jąć Ma riusz Bu dzi szew ski
(wi ce bur mistrz Bia ło łę ki), Ma rek
Si tar ski (wi ce bur mistrz Wo li), Gra -
ży na Orze chow ska -Mi kul ska (wi -
ce bur mi strzy ni Wo li) i Adam Hać.

Kil ka dni te mu wy bra no pre zy -
dium Ra dy Wo li. Prze wod ni czą cą
ra dy dziel ni cy zo sta ła Ewa Stat -
kie wicz, wi ce prze wod ni czą cy mi
Piotr Mi lo wań ski, Ewa Wi den ka
i To masz Kru szyń ski.

DG
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O spra wie po in for mo wał nas
je den z czy tel ni ków, nad któ re go
po se sją wi szą spor ne ka ble.

– Już kil ka lat te mu obie ca no,
że ta li nia zo sta nie zdję ta, bo zo -
sta ła zbu do wa na bez po zwo leń.
Ka ble wi szą nad na szy mi po se sja -
mi. Nikt ni ko go nie py tał, czy so -
bie te go ży czy. Jak to mo żli we, że
ty le lat mo że wi sieć sa mo wo la bu -
dow la na? – dzi wi się czy tel nik.

Oka zu je się, że mo że.
– Prąd jest tam tę dy prze sy ła ny.

Wzy wa li śmy do ro ze bra nia li nii,
ale te mu, kto ją wy bu do wał, ab so -

lut nie na tym nie za le ży – mó wi
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy Mo -
ni ka Beuth -Lu tyk.

– Wiem, że de cy zje o roz biór ce
zo sta ły wy da ne, ale po tem zo sta ły
za ska rżo ne. I tak w kół ko. Nie wia -
ry god ne. Pro blem w tym, że oko li -
cą nie wie le osób się in te re su je.
W bok od Po wstań ców Ślą skich
ma my jesz cze po zo sta łość po daw -
nych po lach upraw nych. Tak sa mo
od dru giej, wol skiej stro ny, nie da -
le ko to rów ko le jo wych. Bocz ne
dro gi, alej ki mię dzy do ma mi jed -
no ro dzin ny mi. Li nia jest sta ra i nie

wia do mo, w ja kim do kład nie jest
sta nie tech nicz nym, czy to w ogó le
bez piecz ne – mó wi czy tel nik.

Ko rzy sta ją cy z li nii – PZL Wo la
– kon se kwent nie w tej spra wie mil -
czy. Żad ne go ko men ta rza, od po -
wie dzi, in for ma cji. Spół ka jest w li -
kwi da cji. Od sy ła ją nas do ZM Wo -
la, ale tam w słu chaw ce au to mat.

Spra wa jest bar dzo spe cy ficz na.
– Kło po ty za czę ły się już na eta -
pie po zwo le nia na bu do wę tej li -
nii przez PZL Wo la. Zo sta ło za -
ska rżo ne, a spra wa cią gnę ła się
tak dłu go, że w re zul ta cie li nię
po sta wio no nie cze ka jąc na roz -
strzy gnię cie. Sto en (dziś RWE)
uznał tę li nię za sa mo wo lę i od -
mó wił prze ję cia, ale prąd za jej
po śred nic twem był i jest prze sy ła -
ny. Spór mię dzy ty mi fir ma mi
roz strzy gnął sąd uzna jąc, że wła -
ści cie lem li nii jest PZL Wo la, ale
od tej de cy zji PZL się od wo ła ły.
W na stęp nych la tach urząd dziel -
ni cy wy dał dwie de cy zje o roz -
biór ce tej li nii ja ko sa mo wo li bu -
dow la nej, ale i one zo sta ły za ska -
rżo ne – opo wia da rzecz nicz ka
urzę du Mo ni ka Beuth -Lu tyk.

– W 2000 ro ku urząd prze ka zał
spra wę do Pań stwo wej In spek cji
Nad zo ru Bu dow la ne go, czy li
do in sty tu cji zaj mu ją cej się sa mo -
wo la mi i nad zo rem bu dow la nym.
Od te go cza su PINB ta kże wy dał
co naj mniej dwie de cy zje o roz -
biór ce, ale i one zo sta ły za ska rżo -
ne do Wo je wódz kie go In spek to ra

Nad zo ru Bu dow la ne go – mó wi
rzecz nicz ka.

Po wia to wy i Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
cią gle pro wa dzą po stę po wa nie
w spra wie roz biór ki li nii. Czy li
zno wu je ste śmy na po dob nym
eta pie, co 30 lat te mu.

mac

Prąd płynie nielegalnie od prawie 30 lat
� Mija już 29 lat od chwili, kiedy druty wysokiego napięcia zawisły nad Jelonkami
wzdłuż ulicy Wincentego Pola. Podobno zostały zainstalowane nielegalnie.
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No we ko lo ry ele wa cji wy bie rał
chy ba sza lo ny cu kier nik: cze ko la -
do wy spód, na stęp nie ser nik wa ni -
lio wy, mar mo la da, zno wu ser nik
i zno wu mar mo la da. Nie bo w gę -

bie na wol skim Mu ra no wie.
A Bel lot ti zbu do wał ko ściół św.
Krzy ża na Kra kow skim Przed mie -
ściu w ta kich nud nych, „za byt ko -
wych” bar wach… DG

Migawki z okolicy

Blok jak… ciastko
� Bloki na Nowolipkach nabierają po remontach
zadziwiających kolorów. Ten przy skrzyżowaniu
z Bellotiego wygląda wręcz smakowicie.



Na Odolany wkroczył
deweloper

Bez a pe la cyj nie naj czę ściej wra -
ca li śmy na Odo la ny – miał tu po -
wstać park, ale oka za ło się, że go
nie bę dzie. Za to sta ną no we blo ki.
Miesz kań cy za czę li pro te sto wać, bo
po czu li się oszu ka ni. Wła dze wie -
dzia ły, że nie ma ją pra wa do tych
grun tów. Że by po wstał park – trze -
ba by za pła cić spad ko bier com od -
szko do wa nie. Czy li ze brać, ba ga te -
la, 10 mi lio nów zło tych…

A los par ku zo stał prze są dzo ny
– w li sto pa dzie roz po czę ła się wy -
cin ka drzew pod no we osie dle.
In we stor za pew nia, że bę dą no we
na sa dze nia, ale to już nie to…

Mu zeum Ko lej nic twa już nie
przy Głów nym

Rów nież na Odo la ny ma tra fić
Mu zeum Ko lej nic twa, któ re mu si

się wy pro wa dzić z zaj mo wa nych
bu dyn ków Dwor ca Głów ne go. Ty le
tyl ko, że pod ko niec ro ku oka za ło
się, że pie nię dzy na prze no si ny
i stwo rze nie no wej pla ców ki mo że
nie być. Prze py chan ki trwa ją.

Obozowa musi być
przebudowana, ale jak?

In ny go rą cy te mat: Obo zo wa. Jej
prze bu do wa przy nio sła wie le emo -
cji – na od cin ku od Księ cia Ja nu sza
do Płoc kiej ma ją być prze no szo ne
przy stan ki tram wa jo we, a le wo -
skrę ty dla ja dą cych z cen trum mia -
sta bę dą li kwi do wa ne. Rad ni wy ty -
ka ją, że kon cep cja za pro po no wa na
przez Tram wa je War szaw skie jest
nie spój na i cha otycz na, ście żki ro -
we ro we za pro jek to wa no bez sen su,
a ron do obok pę tli tram wa jo wej
wca le nie po pra wi bez pie czeń stwa
ru chu. Miesz kań cy do rzu ca ją też,

że li kwi da cja miejsc par kin go wych
bę dzie błę dem. Na kon sul ta cjach
spo łecz nych do cho dzi ło do wy bu -
chów emo cji – zwłasz cza gdy dys -
ku to wa no nad pla na mi kie ro wa nia
ru chu sa mo cho do we go przez bocz -
ne ulicz ki. Na osta tecz ną de cy zję
w spra wie prze bu do wy Obo zo wej
na dal cze ka my…

Na Wo lę wkro czy ło me tro
La da chwi la zo sta nie uru cho -

mio na II li nia me tra – w związ ku
z tym Wo lę cze ka ma ła re wo lu cja
ko mu ni ka cyj na. Naj mniej zmia ny
od czu ją ko rzy sta ją cy z tram wa jów,
któ re wró cą na swo je tra sy sprzed
roz po czę cia bu do wy pod ziem nej
ko lej ki. Przy bę dzie li nia 13 na tra -
sie Ko ło – Ka wę czyń ska. Au to bu -
sy 102 i 105 zo sta ją na swo ich tra -
sach, 109 do je dzie do Dwor ca
Cen tral ne go przez Ka sprza ka
i Pro stą, a no wa li nia 155 po łą czy
Ko ło z pla cem Za wi szy.

Pro sta wy pro sto wa na
A sko ro już o me trze mo wa

– otwar to uli cę Pro stą. Bez bu bli
się nie obe szło: ście żka ro we ro wa
po pół noc nej stro nie uli cy koń czy
się… na ścia nie daw nej fa bry ki,
prze cho dząc w ciąg pie szo -ro we -
ro wy, bie gną cy przez przy sta nek
au to bu so wy, od stro ny ron da Da -

szyń skie go w ogó le nie ma wjaz du
na dro gę ro we ro wą, a zie lo ne
świa tło na przej ściach dla pie -
szych jest zda niem tych ostat nich
za krót kie. Za to sa ma uli ca jest
wy raź nie szer sza – ma po dwa pa -
sy ru chu w ka żdym kie run ku, zli -
kwi do wa no też wą skie gar dło
przy ron dzie ONZ.

Sta cja „Ron do Da szyń skie go”
go to wa

Przy szli pa sa że ro wie me tra na -
rze ka ją, że na Pro stej po mię dzy
ron dem Da szyń skie go a Ka rol ko wą
bra ku je przejść dla pie szych. Jak
po ka zu je prak ty ka z pl. Na Roz dro -
żu i ul. Emi lii Pla ter, pie si ma jąc
do wy bo ru przej ście pod ziem ne lub
na ziem ne prak tycz nie za wsze wy -
bie ra ją na ziem ne. Na Pro stej go za -
bra kło i na pew no bę dzie tam do -
cho dzić do nie bez piecz nych sy tu acji
z udzia łem pie szych. Kry ty ka do -
tknę ła ta kże ław ki na sta cji me tra
„Ron do Da szyń skie go” – nie ma ją
oparć i wy glą da ją tan det nie. Plu sy?
Też są. Lep sze bram ki wej ścio we
do me tra, no i sam fakt, że wresz cie
po wsta ło… Uru cho mie nie II li nii
nie ste ty znów się opóź nia. W grud -
niu nie po je dzie my.

Decyzja: stacja Obozowa
i Powązkowska

I jesz cze słów ko o ko mu ni ka cji:
do 2022 ro ku ma być kom plet nie
prze bu do wa ny sys tem ko le jo wy
w War sza wie. Zmia ny od czu je też
Wo la: po wsta nie m.in. sta cja
przy Obo zo wej, na któ rej za trzy -

my wać się bę dą SKM -ki i po cią gi
Ko lei Ma zo wiec kich. W pla nach
jest rów nież sta cja na gra ni cy Wo -
li z Żo li bo rzem – ale to na dal
jesz cze przy szłość…

De kret Bie ru ta ży wy jak ni gdy
De kret Bie ru ta o na cjo na li za cji

wy da ny w 1945 ro ku te raz od bi ja się
czkaw ką. Spad ko bier cy daw nych
wła ści cie li te re nów na Wo li do ma -
ga ją się zwro tu swo je go mie nia
– a to z ko lei za gra ża ist nie niu wie lu
pla có wek pu blicz nych. Rosz cze nia
obej mu ją m.in. Przed szko le nr 237
przy Tysz kie wi cza, Szko łę Pod sta -
wo wą nr 63 przy Płoc kiej, XXX LO
im. Śnia dec kie go przy Wol no -
ści, XXXIII LO im. Ko per ni ka
przy Be ma i Dom Kul tu ry „Dział -
dow ska”. – Nie mo że my nic zro bić
– mó wi Mo ni ka Beuth -Lu tyk,
rzecz ni ka wol skie go urzę du.

Bę dą dwie no we ga le rie?
A na Wo li mo gą po wstać dwie

no we ga le rie han dlo we. Jed na
na te re nie daw ne go Nor bli na,
dru ga - vis -a -vis Wo la Par ku.
Urba ni ści i so cjo lo dzy twier dzą,
że to znisz czy dziel ni cę. A co
na to miesz kań cy? – Le piej niech
prze zna czą tę ka sę na faj ne knaj -
py, klu by i np. bi lard. Tu na Wo li
w week end nie ma gdzie wyjść
i trze ba je chać do cen trum – pi szą
in ter nau ci.

I to wła śnie wol ska esen cja
z 2014 ro ku. „Echo” wra ca
do Czy tel ni ków 30 stycz nia.

(wt)

Powspominajmy, jeśli wola
� To już taki zwyczaj, że na koniec roku się wspomina. Wspominamy i my
– najważniejsze wydarzenia na Woli, jakie wydarzyły się w 2014 roku.

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej mo gą za pi -
sać się do na sze go Li ceum.
Na to miast oso by, któ re
po sia da ją już wy kształ ce -
nie śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym. Po -
sta ra li śmy się, aby na ukę w na szej pla -
ców ce ła two mo żna by ło po go dzić
z pra cą za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa ją się
w cy klu week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie -
któ rzy ko rzy sta ją z mo -
żli wo ści zda wa nia eg za -
mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma -

tu ry w swo jej szko le ma cie rzy stej. Ak -
tu al nie pro wa dzi my na bór na kurs
ma tu ral ny przy go to wu ją cy do ma tu -
ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo. Wy kształ ce -
nie śred nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go sta -
no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Kolejna galeria handlowa na Woli? Me tro na Wo li – cze ka na start

De kret Bie ru ta – czy DK Dział dow ska znik nie?

Kit ka to miej sce dla do ro słych
i dla dzie ci, któ re od naj dą tu sa lę
za baw, kin der ba le czy kre atyw ne
warsz ta ty. W naj bli ższym cza sie
za pra sza na za ję cia przed świą -
tecz ne: 18.12 – od godz. 17.30
do 18.30. Wstęp 10 zł. W pro gra -

mie mię dzy in ny mi ozda bia nie
po ma rań czy i ro bie nie de ko ra cji
cho in ko wych.

Kit ka, ul.Ban de rii 4 lo kal U2,
tel:790–437–574, www.kit ka -
-as.pl.

red

Zajęcia przedświąteczne w Kitce
� Wolska kawiarnia z salą zabaw dla dzieci, 18
grudnia zaprasza na zajęcia przedświąteczne.
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To jed na z bar dziej kon tro wer -
syj nych in we sty cji oświa to wych
w sto li cy. W ubie głym ro ku zo sta -
ła pod ję ta de cy zja, że do lo ka lu
przy ul. Soł ty ka zo sta nie prze pro -
wa dzo na sie dzi ba stra ży miej skiej.
Jed no cze śnie CKU roz po czę ło
prze pro wadz kę na Księ cia Ja nu -
sza. Te raz ma być jed no cze śnie
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go i Za wo do we go. W cią gu naj bli -
ższe go ro ku za koń czy dzia łal ność
znaj du ją ce się tam tech ni kum bu -
dow la ne, a za miast nie go po wsta -
nie bu dow la na za wo dów ka. Nie
wszyst kim to się spodo ba ło.

– Naj bar dziej am bit ni bę dą mo -
gli kon ty nu ować na ukę w li ceum.

Dzię ki na uce w szko le za wo do wej
bę dzie mo żna szyb ciej się wy -
kształ cić – w pół to ra ro ku,
do dwóch lat – szyb ciej niż
w tech ni kum, do któ re go trze ba
prze cież uczęsz czać czte ry la ta
– do wo dzi ła pod czas se sji ra dy
dziel ni cy wi ce bur mistrz Wo li
Gra ży na Orze chow ska -Mi cha lik.

W tym ro ku mi nę ło 55 lat ist -
nie nia szko ły przy ul. Księ cia Ja -
nu sza 45/47. Dziś mie ści się tu
Ze spół Szkół nr 24 im. prof. Ste -

fa na Bry ły. To jed na z czte rech
war szaw skich pla có wek pu blicz -
nych kształ cą cych w za wo dach
bu dow la nych i ar chi tek to nicz -
nych. Mło dzież uczy się tu w sys -
te mie sta cjo nar nym, a do ro śli
w sys te mie za ocz nym. Za rok
szko ła już nie bę dzie no sić imie -
nia pro fe so ra. Na dal jed nak do -
ro śli bę dą mo gli uczest ni czyć
w kur sach – da ją cych upraw nie nia
do wy ko ny wa nia ro bót mu rar -
skich i tyn kar skich, or ga ni zo wa -
nia i kon tro lo wa nia ro bót bu dow -
la nych oraz spo rzą dza nia kosz to -
ry sów i wy ko ny wa nia do ku men ta -
cji prze tar go wej.

De cy zja o prze nie sie niu stra ży
miej skiej za pa dła już daw no, ale
nie uci chły gło sy prze ciw ko
umiesz cze niu za wo dów ki

przy Księ cia Ja nu sza. – Ten bu dy -
nek jest w bar dzo kiep skim sta nie.
W szko łę przy Soł ty ka dziel ni ca
za in we sto wa ła przez kil ka lat 7
mln zł. Te raz kil ka mi lio nów
z pew no ścią trze ba bę dzie wło żyć
w re mon ty przy Księ cia Ja nu sza.
To nie opła cal na in we sty cja – prze -
ko ny wał rad ny Adam Sa dow ski.

Ma ło kto jed nak go słu chał.
Przed sta wi cie le no wej szko ły ar -
gu men to wa li, że to szan sa dla
mło dzie ży na lep sze miej sce
do na uki. Czy złe by ły one
przy Soł ty ka?

Tak czy ina czej, uchwa ła po szła
do ak cep ta cji ra dy mia sta a jej za -
twier dze nie to już prak tycz nie
for mal ność. „Ma szyn ka do gło so -
wa nia” zro bi, co ma zro bić.

mac

Za rok zawodówka przy Księcia Janusza
� 1 września 2015 roku przy ul. Księcia Janusza 45/47 ruszy nowa szkoła na Woli.
Powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Przez najbliższy rok
będzie działać jeszcze technikum.

Decyzja
o przeniesieniu straży
miejskiej zapadła już
dawno, ale nie ucichły
głosy przeciwko
umieszczeniu zawodówki
przy Księcia Janusza.

W bu dyn ku mia ła być m.in.
przy chod nia oku li stycz na, ale
głów nie apar ta men ty. Bu dy nek
stoi w sta nie su ro wym, bo wiem
pra ce prze rwa no pra wie pół ro ku
te mu.

– Gmach za sła nia nam wi dok.
Nie zga dza my się na kon ty nu owa -
nie bu do wy – mó wi miesz ka niec
blo ku gra ni czą ce go z bu dyn kiem.

Na po dob ne – nie wie le wno szą -
ce pro te sty – zde cy do wa nie już
jed nak za póź no.

– Po zwo le nie na bu do wę zo sta -
ło wy da ne zgod nie ze wszel ki mi
uwa run ko wa nia mi – mó wi je den
z pra cow ni ków Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej Śród mie ście. Nie chce
zdra dzić szcze gó łów a tym bar -
dziej na zwi ska, bo wiem at mos fe ra
wo kół je go fir my jest „bar dzo gę -
sta”.

Bar dziej roz mow ni są za to
miesz kań cy. – Wła dzom spół -
dziel ni za rzu ca się nie go spo dar -
ność, wy dat ki na dziw ne ce le,
ogrom ne dłu gi, któ re mo gą ob cią -
żyć lo ka to rów. Ra da nad zor cza
spół dziel ni zo sta ła od wo ła na,

na 14 grud nia jest wy zna czo ne ze -
bra nie w ce lu wy bra nia no wych
władz – mó wi pan Krzysz tof.
Oczy wi ście tak że nie pod na zwi -
skiem.

A co z bu dyn kiem przy Grzy -
bow skiej? – Spół dziel nia wy po -
wie dzia ła umo wę fir mie, któ ra
pro wa dzi ła bu do wę. Fir ma od da -
ła spra wę do są du i przy oka zji
wy szło, że spół dziel nia jest za dłu -
żo na na po nad 40 mln zł. Miesz -
kań cy bo ją się, że bę dą te raz pod -
wy ższa ne opła ty – mó wi nasz in -
for ma tor.

Te ren z nie do koń czo nym bu -
dyn kiem zo stał wy sta wio ny
na sprze daż, że by ja koś zni we lo -
wać dłu gi. Ce na wy wo ław cza to
pra wie 18 mln zł + VAT. Wa run -
kiem przy stą pie nia do ne go cja cji
ma być wpła ta wa dium w wy so -
ko ści 5 proc. Czy li pra wie 900
tys.

Jak to by wa w ta kich przy pad -
kach, w spół dziel ni nikt nie chce
się wy po wie dzieć. Szkie let
na pew no jesz cze po stoi.

mac

Co ze szkieletem przy Grzybowskiej?
� Przy ul. Grzybowskiej, tuż przy hotelu Radisson,
stoi opuszczona budowla, wysoki na pięć pięter
szkielet zasłaniający widok z okolicznych bloków.
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NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Cyklinowanie 721-649-745
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Naprawa okien PCV. 796-698-555
·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, pocztówki, książki,
bibeloty, tel. 504-017-418
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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

– Wi no i mię so to do bra na pa -
ra. Czy mo gę za ry zy ko wać ta kie
stwier dze nie?

– Jak naj bar dziej.
– Czy ró żne ro dza je mięs po -

trze bu ją ró żnych win?
– Wie le za le ży od te go, czy do -

bie ra my wi no do ro dza ju mię si -
wa, czy np. do so su, któ ry do nie -
go do da my. Przy kła dem mo gą
być cho cia żby pi kant ne do dat ki,

ja kże czę ste w kuch niach z ró -
żnych czę ści świa ta.

– Ja kie wi no do nich po da je -
my?

– Mo że my za ser wo wać np. no -
wo świa to we go Shi ra za bądź Pi -
no ta ge z RPA.

– A z Eu ro py?
– Pół wy traw ne Lam bru sco lub

Pri mi ti vo bądź Ne gro ama ro
z Apu lii. W przy pad ku du szo -

nych mięs, lub wy ra zi stych ma ry -
nat wa żniej szy jest ro dzaj so su
niż ro dzaj mię sa.

– Czy li nie za le żnie od te go, czy
po da je my gę si nę czy wo ło wi nę,
wa żne jest do pa so wa nie wi na
do so su?

– Do kład nie.
– A gdy mię so po da je my

sauté?
– Pod sta wo wą za sa dą jest

łą cze nie chud -
szych mięs
z de li kat niej -
szy mi wi na -
mi. Mo gą
być bar -
dziej tre ści we, ale
o nie wiel kim garb -
ni ku. Po win ny mieć
nie co wy ższą kwa -
so wość niż ta ni ny,
by zdo ła ły „prze -
ciąć” tek stu rę chu de -
go mię sa.

– Co za tem wy brać?
– Po staw my na kla sy kę

– fran cu skie Bor de aux.

– Wie lu jest zwo len ni ków „bo -
gat szych” mięs. Po prze ra sta ne
tłusz czem ka wał ki ma ją po dob -
no wię cej sma ku.

– Tu spraw dzi się wi no o po tę -
żnej struk tu rze, w sty lu Ca ber net
Sau vi gnon bądź Ba ro lo. Becz ka
dę bo wa bę dzie mi le wi dzia na.

– Co raz wię cej jest wśród nas
mi ło śni ków dzi czy zny.

– Dzi czy zna
jest za zwy czaj

chu da, ale o in ten syw -
nym sma ku. Pro -

p o  -

no wał bym zrów no wa żo ne, wi no
o ru sty kal nym cha rak te rze. Spró -
buj my kom po zy cji z Chian ti,
Mon te pul cia no d'Abruz zo bądź
„ro dań czy kiem”.

– A co po dać do ba ra ni ny bądź
ja gnię ci ny? Cie szą się one co raz
więk szą po pu lar no ścią.

– Wy brał bym wi no o gład kich
ta ni nach.

– Lek kie?
– Nie ko niecz nie. Mo że być od -

wa żniej sze, ale z ła god nym garb -
ni kiem. Mal bec, Sy rah bądź Pe tit
Ver dot po win ny zdzia łać cu da.

– Co jesz cze po wi ni śmy wie -
dzieć o łą cze niu mię sa z wi nem?

– Cie ka wost ką mo że być fakt,
iż cie lę ci na jest jed nym z nie -
wie lu mięs, któ re mo żna po łą -
czyć z bia łym lub ró żo wym wi -
nem.

– Przy cho dzi mi na myśl jesz -
cze jed no…

– Do my ślam się ja kie. Wie deń -
ski kla syk – szny cel. W akom pa -
nia men cie au striac kie go Grüner
Vel tli ne ra sma ku je wy bor nie.

STE KI, JA GNIĘ CI NA, CIE LĘ CI NA… CZY LI JA KIE WI NO DO MIĘ SA?
Rozmowa z Michałem Wysockim, który prowadzi sklep ZAKĄTEK Z WINAMI przy ul Wrocławskiej 18

Nie za le żnie od te go, czy po da je my gę si nę czy wo ło wi nę, 
wa żne jest do pa so wa nie wi na do so su.
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Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz
fi zjo te ra peu ta,sze f ze -
spo łu te ra peu tycz ne go
fir my Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,
które odbędą się w dniach 17 grudnia 30 stycznia

Iza Rut kow ska, ak ty wist ka i ar -
tyst ka, wspól nie z miesz kań ca mi
war szaw skich osie dli stwo rzy ła
wy jąt ko wą in sta la cję skła da ją cą
się z… od pa dów. W ten spo sób
Mi ni ster stwo Śro do wi ska ra zem
z ar ty sta mi i ani ma to ra mi kul tu ry
za chę ca Po la ków do re gu lar ne go,
świa do me go se gre go wa nia śmie -
ci. Dzi ki Bluszcz, któ ry oplótł

Mu zeum Wo li, po wstał dzię ki za -
an ga żo wa niu war sza wia ków – to
oni pod kie run kiem Izy Rut kow -
skiej se gre go wa li śmie ci, by póź -
niej przez mie siąc za szy wać je
w sztucz nych li ściach. Efekt mo -
żna oglą dać na mu ze al nym bu -
dyn ku i w je go oko li cach do Bo -
że go Na ro dze nia.

(red)

Migawka z okolicy
Śmieci wpełzły na Muzeum Woli
� Dużo się mówi o śmieciach w Warszawie – że pełno,
że nie odbierane na czas… Tymczasem na Woli widać,
że przy dobrych chęciach można z nich zrobić coś
ciekawego.

źródło: m
uzeum

w
oli.m

uzeum
w

arszaw
y.pl

War sza wia kom kul tu ra in dyj ska
ko ja rzy się chy ba przede wszyst kim
ze wspa nia łą kuch nią i (tu zda nia
co do wspa nia ło ści są już po dzie lo -
ne) ki nem z Bol ly wo od, In die są
jed nak po strze ga ne ja ko kraj dziw -
ny i nie do koń ca zro zu mia ły. Być
mo że wkrót ce po strze ga nie tej cie -
ka wej kul tu ry zmie ni się dzię ki
otwar te mu wła śnie na ro gu Że la -
znej i Grzy bow skiej Cen trum Kul -
tu ry In dyj skiej i Spor tu. To pry wat -
na ini cja ty wa osób za fa scy no wa -
nych In dia mi i dzia ła ją cych w roz -
ma itych sto wa rzy sze niach, pro pa -
gu ją cych ró żne aspek ty ich bo ga tej
kul tu ry. Dy rek tor ką Cen trum jest
Pau li na No wa kow ska, in do lo żka
i mi ło śnicz ka car rom, tra dy cyj nej
in dyj skiej gry przy po mi na ją cej
skrzy żo wa nie zna ne go z Eu ro py bi -
lar da z war ca ba mi.

Otwar te z udzia łem am ba sa dor ki
In dii w Pol sce Mo ni ki Ka pil Moh ty
Cen trum dzia ła już bar dzo prę żnie,
or ga ni zu jąc za ję cia dla do ro słych
i mło dzie ży z tań ców in dyj skich, jo -
gi, car rom i oczy wi ście naj po pu lar -
niej sze go w In diach spor tu: kry kie -
ta. Przy Że la znej mo żna roz po cząć

ta kże na ukę hin di, urdu lub san -
skry tu al bo za pi sać dzie ci na za ję cia
z tań ca bol ly wo odz kie go i sztu ki
wal ki ka la ri. W pla nach są ta kże
po ka zy in dyj skich fil mów i spo tka -
nia z pod ró żni ka mi i znaw ca mi In -
dii. Już 12 grud nia o 19.00 bę dzie
mo żna obej rzeć ben gal ski dra mat
„An tar ma hal”.

Cen trum Kul tu ry In dyj skiej
i Spor tu współ pra cu je z wie lo ma

dzia ła ją cy mi w mie ście in sty tu cja -
mi, m.in. z Pol skim Sto wa rzy sze -
niem Car rom, Te atrem Tań ca Na -
ta ra ja, War saw Cric ket Club
i Me hen di Ma sa la.

Mi ło śni ków In dii prze ko ny wać
do wi zy ty w Cen trum nie trze ba.
Czy uda się przy cią gnąć ta kże
oso by, któ rym na ra zie kraj ten
jest cał ko wi cie obo jęt ny?

DG

Mamy Centrum Kultury Indyjskiej
� W obecności ambasadorki Indii przy Żelaznej otwarto Centrum Kultury Indyjskiej
i Sportu. W ofercie m.in. zajęcia z tańca, jogi, krykieta i bilardu indyjskiego.

Nauka gry w carrom powinna przyciągnąć na Żelazną sporo
chętnych

źródło: fb C
entrum

 K
ultury Indyjskiej i Sportu
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Na Chłod nej spę dzi łem kil ka
pierw szych lat ży cia. Gdy by ktoś
spy tał mnie, ja ka by ła wte dy na -
sza uli ca, od po wie dział bym
„Krzy wa”. Do dziś nie mo gę zde -
cy do wać, czy bar dziej krzy we są
ko cie łby na jezd ni, czy pły ty
na chod ni ku. Je śli ktoś chce po -
rów nać, po wi nien wy brać się
na skrzy żo wa nie z Wro nią i zo ba -
czyć to sa me mu, za nim i ta część
uli cy zmie ni się w dep tak „a la
przed woj ną”. Je śli już mo wa
o skrzy żo wa niu z Wro nią, to dziś
stoi przy nim dzi wacz ny blok
miesz kal ny, któ ry nie trzy ma li nii
za bu do wy z chy ba żad nej stro -
ny. 25 lat te mu blo ku nie by ło.
By ła Dru ga Stro na, czy li plac za -
baw z epo ki przed si łow nia mi ple -
ne ro wy mi i sprzą ta niem po swo -
im psie. Był to po pro stu wiel ki
traw nik, w wie lu miej scach po de -
pta ny, na któ rym dzie ci ba wi ły się

ra zem z psa mi a psy ra zem z oko -
licz ny mi pi jacz ka mi. Ta kie cen -
trum kul tu ral ne osie dla.

Obok by ło miej sce dla stre et
ar tu, czy li ka wa łek chod ni ka,
na któ rym ry so wa li śmy kre dą po -
sta cie do no wych fil mów scien -
ce-fic tion. Ale kie dyś przy szły
dzie cia ki z no wych blo ków
przy al. „So li dar no ści” i wszyst ko
znisz czy ły.

Nie da le ko był warsz tat na pra -
wy mo to cy kli, któ ry pro wa dzi ła
pew na Star sza Pa ni. Wi dzia łem ją
póź niej kil ka ra zy w te le wi zji, kie -
dy ro bio no o niej re por ta że ty pu
„naj star sza fan ka mo to cy kli
w War sza wie”. Pa mię tam, że de -
ner wo wa ła się, kie dy ktoś zaj mo -
wał „jej” miej sca par kin go we
na tym krzy wym chod ni ku. Nie
by ło wte dy par ko me trów, więc
na Chłod nej par ko wa ło wszyst ko,
łącz nie z ta ki mi dźwi ga mi na cię -

ża rów kach, wy glą da ją cy mi jak
Trans for mer sy.

By ła też in na star sza pa ni,
o któ rej też ro bio no re por ta że:
„ko lek cjo ner ka śmie ci”, „nie da
się otwo rzyć drzwi na oścież, ty le
tam śmie ci”. Nie da le ko, co praw -
da już nie na Chłod nej, urzę do wał
le karz, do któ re go cza sem by łem
za bie ra ny pod przy mu sem. Dok -
tor miał 300 lat i naj więk sze uszy,
ja kie kie dy kol wiek wi dzia łem, ale
był bar dzo mi ły i miał na biur ku
me ta lo we fi gur ki psów. Był i pan,
któ ry po pi ja ne mu po tra fił wy -
nieść z do mu sie kie rę i pa ra do wać
z nią w oko li cy ru in bro wa ru Ha -
ber bu scha. Za zwy czaj był mi ły,
zwłasz cza dla „swo ich” z Mi ro wa.
Po dob no w oko li cy by ła wy so ka
Prze stęp czość, ale ja ni gdy jej nie
wi dzia łem. Dla mnie naj wy ższy
był wie żo wiec na pl. Ban ko wym,
któ re go tro chę się ba łem. Jak ta ka

pie kiel na kon struk cja mo gła stać
nie za wa la jąc się?

Wszyst kie ka mie ni ce przy
Chłod nej by ły strasz nie brzyd kie.
Zaw sze za sta na wia łem się, dla -
cze go na bocz nych ścia nach są
po wy bi ja ne dziw ne ma łe okien ka
a z przo du ster czą uła ma ne frag -
men ty bal ko nów i po nisz czo ne
ka mien ne kwia ty, anioł ki i in ne
ozdo by. Dzia dek po wie dział mi
kie dyś, że ka mie ni ce spe cjal nie
psuł ja kiś Go muł ka, że by zro bić
na złość bu rżu azji.

Z ład nych miejsc pa mię tam tyl -
ko ko ściół. Zaw sze bu dził mój pe -
łen po dziw i sza cu nek, cho ciaż
zu peł nie nie pa mię tam, jak wy -
glą da ło wte dy je go wnę trze. Pa -
mię tam lu dzi wcho dzą cych i wy -
cho dzą cych do środ ka, ale ni gdy
nie za pa mię ta łem, co by ło we -
wnątrz. Po dru giej stro nie uli cy
urzę do wa li, to sło wa mo jej bab ci,

„nie na si”. Mie li sza ry bu dy nek
w kształ cie kloc ka LE GO, na któ -
rym wi siał krzyż i na pis, coś o Bo -
gu. To ja cy to nie na si? Nie mo -
głem zro zu mieć.

Wra ca jąc do brzyd kich miejsc:
po dwór ka. Tak, gra li śmy tam
w pił kę i ba wi li śmy się, ale za wsze
le piej by ło iść na Dru gą Stro nę
al bo z ro dzi ca mi do Par ku Sa skie -
go. Na po dwór ku gra ło się źle, bo
po upad ku na be ton mo żna by ło
zła pać kon tu zję do koń ca se zo nu
al bo wpaść na szkło, któ re „pi -
jacz ki” za po mnia ły po se gre go -
wać. Za ba wy na po dwór ku nie
by ły je dy ną roz ryw ką. Cza sem
za To wa ro wą roz sta wiał się cyrk,
cza sem pod do mem bi li się bez -
dom ni, cza sem psu ła się to a le ta.
Po nie waż by ła jed na na ca łe pię -
tro, by ło na praw dę śmiesz nie.

Po tem prze pro wa dzi łem się
z Chłod nej. Kie dy wró ci łem tam
po la tach, za sta łem uli cę… w do -
kład nie ta kim sta nie, jak daw niej.
Spo tka łem te sa me twa rze, tyl ko
bar dziej znisz czo ne cza sem i al -
ko ho lem. Do pie ro póź niej wy re -
mon to wa no frag ment uli cy i na -
gle oka za ło się, że to wspa nia ła
uli ca, sa lon dziel ni cy. Szko da, że
moi dziad ko wie te go nie do ży li.

DG

25 lat temu na Chłodnej… Wspomnienia kilkulatka
� Tuż po 1989 r. reprezentacyjna ulica Woli wyglądała trochę inaczej, niż dzisiaj.

Dziadek
powiedział mi kiedyś, że
kamienice specjalnie
psuł jakiś Gomułka, żeby
zrobić na złość burżuazji.

Jeszcze w latach 90-tych o takich widokach na Chłodnej można
było tylko pomarzyć










