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Tzw. „Pekin” straszy na rogu
Żelaznej i Złotej od końca lat 40-
tych. Olbrzymia kamienica, która
przetrwała II wojnę światową nie-
mal bez uszkodzeń, została przez
komunistyczne władze pozbawio-
na prawie wszystkich elementów
zdobniczych (pozostała tylko atty-
ka z rzeźbami starca i siłacza,
symbolizującymi stulecia

XIX i XX) i sprowadzona do roli
domu dla marginesu społecznego.
Domu przeludnionego, o czym
świadczy jego popularna nazwa.
Dwanaście lat temu mieszkańcy
będącego w coraz gorszym stanie
technicznym „Pekinu” zostali wy-
eksmitowani… a zabytek niszczał
dalej. Biuro Gospodarki Nieru-
chomościami m.st. Warszawy pię-

ciokrotnie podejmowało próbę
sprzedania go. Bezskutecznie. Za-
bytkowy obiekt niemal w centrum
europejskiej metropolii to łakomy
kąsek, ale podczas trwającego kry-
zysu finansowego proponowane
przez urzędników ceny były zbyt
wysokie a warunki stawiane przez
konserwatora zabytków – drakoń-
skie. Ale to już historia.

W pierwszej połowie miesiąca
wydarzenia potoczyły się błyska-
wicznie. ZGN zaproponował od-
danie działki w użytkowanie wie-
czyste i sprzedaż samego budyn-
ku, do remontu którego nowy
właściciel byłby zobligowany.
Konserwator zabytków dopuścił
adaptację kamienicy na cele użyt-
kowe „przy zachowaniu walo-

rów”, możliwe byłoby więc utwo-
rzenie na parterze punktów usłu-
gowych, budowa parkingu pod-
ziemnego i adaptacja poddasza. 4
lutego minął termin zgłaszania
ofert. Wadium wpłaciły tym ra-
zem cztery firmy. Cena wywoław-
cza? Bagatela: 14 mln zł.

Podczas licytacji 11 lutego stało
się to, na co warszawscy miłośnicy
zabytków czekali od lat: kamieni-
ca została sprzedana za 21 mln
firmie Czerwone Maki, należącej
do grupy AFI Europe. Nowy wła-

ściciel ma pięć lat na rewitaliza-
cję. Prawdopodobnie w budynku
znajdą się zarówno lokale usługo-
we, jak i biura oraz mieszkania
(dziś jest ich ponad 120, ale układ
pomieszczeń może się zmienić).

„Pekin” przechodzi do historii,
wraca kamienica Krongolda.

Dominik Gadomski

Konserwator
zabytków dopuścił
adaptację kamienicy
na cele użytkowe
„przy zachowaniu
walorów”, możliwe
byłoby więc utworzenie
na parterze punktów
usługowych, budowa
parkingu podziemnego
i adaptacja poddasza.

Koniec z „Pekinem”

Wielki powrót kamienicy Krongolda
� Jedna z najsłynniejszych wolskich kamienic ma wreszcie nowego właściciela. Została nim firma Czerwone
Maki, należąca do AFI Europe Poland. Na remont zabytku ma pięć lat.



Nieco odmiennie wybrali inter-
nauci głosujący przez portal Face-
book. Im najbardziej spodobał się
Borys z Dzielnej, który otrzy-
mał 284 lajki. Drugi był Tofik
z Młynowa (197 lajków), a trzecie
Feliks (139 lajków). Ten ostatni
kotek choruje na białaczkę, ale
trzyma się dzielnie. I choć wszyst-
kie koty są równie urocze, to wła-
śnie Feliks wzbudził wiele pozy-
tywnych komentarzy

– Estetyczny i elegancki, w sam
raz do przytulania. Kochaniutki
i walentykowaty. Piękne łapki i…
w ogóle jest jakiś taki aksamitny.
Przytulaśny!!! Jej, jaki słodki
– podkreślali zachwyceni facebo-
okowicze.

Kot w roli modela
W sumie zgłoszono 66 sierściu-

chów. Ogłoszenie wyników kon-
kursu odbyło się 17 lutego, a więc
podczas Międzynarodowego Dnia
Kota. Na zwycięzców i ich właści-
cieli, którzy przybyli do Cafe Fur-
kot przy ul. Chłodnej, czekały na-
grody: „złota” kuweta, legowiska,
zapas karmy, profesjonalna sesja
zdjęciowa.

– Znamienne jest to, że zgło-
szono tylko jednego kota wolno
żyjącego. Reszta to domowe pu-
pile, bardzo często są to zwierzęta
rasowe. Tymczasem my chcemy
zwrócić uwagę na koty wolno ży-
jące. Uważam, że życie w mieście
bez zwierząt – w tym kotów wol-

no żyjących – byłoby niezwykle
smutne. Poza tym, warto się o nie
troszczyć, bo są niezwykle poży-
teczne. Sprawiają, że w mieście
nie ma szczurów i myszy. Naszej
opieki wymagają zwłaszcza zimo-
wą porą. Możemy im pomóc do-
karmiając i zapewniając schronie-
nie – stwierdza radna Aneta Sku-
bida, prezes stowarzyszenia Wola
Zmian, współorganizatora akcji
„Kąt dla Kota”, która obejmowa-
ła konkurs oraz zbiórkę publiczną
na domki dla kotów wolno żyją-
cych.

Kocie tragedie
Rzeczywiście, ten konkurs to

niezły pretekst, aby zebrać pienią-

dze na zakup domków dla kotów
wolno żyjących w naszej dzielnicy.

– Są one bardzo potrzebne, bo
zwierzęta chowają się przed chło-
dem na przykład na kołach samo-
chodów – wyjaśnia Marek Ślu-
sarz, prezes fundacji Jeden Mura-
nów, współorganizatora akcji.
– Jeśli kierowca nie zauważy od-
poczywającego kota, może skoń-
czyć się to tragicznie. Domki,
w których koty będą mogły bez-
piecznie się schronić, powstają

w innych miastach, na przykład
w Gdańsku czy Gdyni. Niestety,
w Warszawie jest ich jak na lekar-
stwo – dodaje.

W akcję włączyły się wolskie
klubokawiarnie, restauracje
i sklepy. Pieniądze na domki mo-
żna było wrzucać do puszek.
W sumie udało się zebrać ponad
pięćset złotych. Zakupione zosta-
ną domki, które staną w różnych
punktach na terenie dzielnicy.

ak

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:

27.II - 13.III

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

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

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

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

Poznajcie najpiękniejsze wolskie koty!
� Najbardziej wolskie koty zostały wybrane. Jury na zwycięzcę wytypowało jedynego zgłoszonego kota wolno żyjącego
– Szaraczka z Grenady. Drugie miejsce zajął Cwaniaczek z Woli, a trzecie – Zygfryd z Odolan.

Tofik z Młynowa

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Borys z Dzielnej Zygfryd Feliks
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Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Ks. Janusza 23, 
tel 22 392 75 38, 668 138 921

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Odo la ny, XXI wiek. Je stem
na ul. Ka sprza ka, ja dę au to bu sem
w stro nę cen trum na szej eu ro pej -
skiej me tro po lii. W po ło wie dłu go -
ści mię dzy Re du tą Wol ską a Tra są
Pry ma sa Ty siąc le cia wci skam przy -
cisk „na żą da nie” i wy sia dam
przed skrzy żo wa niem z ul. Or do na.
Cze ka mnie spa cer po Odo la nach,
pod czas któ re go za mie rzam oglą -
dać ro sną ce blo ki miesz kal ne. Po -
wsta je tu wła ści we ca ła dziel ni ca
miesz ka nio wa. Świet na lo ka li za cja,
rzut be re tem do cen trum (gdy bym
tu miesz kał, cho dził bym tam
na pie cho tę). Za czy na pa dać, więc
roz kła dam pa ra sol i… I tu taj za czy -
na bra ko wać słów, ale… spa cer uli -
cą Or do na to po łą cze nie ska ka nia
jak ża ba mię dzy ka łu ża mi, przy go -
dą ro dem z „In dia ny Jo ne sa” i uni -
ka niem pę dzą cych cię ża ró wek
przy akom pa nia men cie pie kiel nych
od gło sów, ja kie mo gą wy da wać tyl -
ko TIR -y ja dą ce jezd nią, w któ rej
jest wię cej dziur niż w do brym
szwaj car skim se rze. Jed nym sło -
wem i ję zy kiem współ cze snym: ma -
sa kra. Gło śniej szy od cię ża ró wek
ja dą cych uli cą Or do na mo że być
chy ba tyl ko prze wra ca ją cy się
w gro bie bo ha ter po wsta nia li sto -
pa do we go na wieść o tym, ja ką uli -
cę na zwa li je go imie niem ro da cy.
Za rów no chod nik, jak i jezd nia są

w sta nie kry tycz nym, więc pie si
i kie row cy mo gą tu na rze kać wspól -
nie. Jaz da ro we rem nie jest ani
przy jem na, ani bez piecz na. Po jaz -
dem ide al nym na te wa run ki jest je -
ep. Al bo mo to cykl żu żlo wy.

Miesz kań cy tej czę ści Wo li nie -
ustan nie na rze ka ją na ha łas cię ża -
ró wek. Nie któ rzy li czą na to, że
ruch cię żkich sa mo cho dów
zmniej szy się po od da niu do użyt -
ku tu tej szych osie dli. Nic bar dziej
myl ne go. Cię ża rów ki te to nie po -
jaz dy ob słu gu ją ce bu do wy. Ich ce -
lem są ma ga zy ny, zlo ka li zo wa ne
na po łu dnio wym koń cu ul. Or do -
na i wzdłuż Gniew kow skiej. Z tym
ha ła sem nie da się nic zro bić, do -
pó ki ma ga zy ny ist nie ją. A z tra -
gicz nym sta nem na wierzch ni?

– Uli ca Or do na prze zna czo na
jest do punk to wej na pra wy na ca -
łej dłu go ści uli cy – mó wi Adam
So bie raj, rzecz nik Za rzą du Dróg
Miej skich. – Cho dzi o miej sco we
prze ło że nie kost ki i uzu peł nie nie
ubyt ków w jezd ni as fal to wej.

W grun cie rze czy po li ty ka
ZDM jest słusz na. Po co ro bić ka -
pi tal ny re mont uli cy, któ rą
za chwi lę znisz czą cię ża rów ki?
Naj bar dziej uza sad nio ny eko no -
micz nie był by re mont chod ni ka,
ale te go w pla nach nie ma.

DG

Ordon w grobie się przewraca
� Podobno w średniowiecznej Warszawie podczas
ulewy jeździec utonął razem z koniem. Wizyta
na ul. Ordona pozwala stwierdzić, że daleko
od tamtych pięknych czasów nie zaszliśmy.

Fa bry ka Ka ra bi nów przy ów -
cze snej uli cy Dwor skiej 29/31 (tak
przed woj ną na zy wa ła się ul. Ka -
sprza ka) po wsta ła w miej scu daw -
nych za kła dów Ger la cha i w okre -
sie mię dzy wo jen nym zy ska ła sła -
wę pro duk cją pi sto le tów mar ki
VIS. W la tach trzy dzie stych
przed się bior stwo od wie dził m.in.
pre zy dent Pol ski prof. Igna cy
Mo ścic ki, któ ry oso bi ście obej rzał
wów czas pro duk cję pol skich pi -
sto le tów. Na zdję ciach z tej uro -
czy sto ści w 1936 ro ku wi dać wy -
raź nie bu dy nek wie ży ci śnień.

Po woj nie za kła dy za ję ła Fa bry -
ka Wy ro bów Pre cy zyj nych im.
Gen. Ka ro la Świer czew skie go
„Wal te ra”. Za bu do wa nia zo sta ły
pod nie sio ne z ru in, a wie ża ci -
śnień zy ska ła jed no do dat ko we
pię tro. Te raz mo że zo stać zrów -
na na z zie mią przez de we lo pe ra.
Fir ma J.W. Con struc tion sta wia
bo wiem na te re nie daw nej fa bry ki
osie dle miesz ka nio we. Zbu rzy

wszyst kie za bu do wa nia fa brycz ne.
Do roz biór ki prze zna czo na jest
ta kże wie ża ci śnień. – Obiekt ten
ko li du je z na szą in we sty cją. Jest
w złym sta nie tech nicz nym, nie
jest ta kże za byt kiem – mó wi Mał -
go rza ta Ostrow ska z dzia łu mar -
ke tin gu fir my J.W. Con struc tion.
Wie ża nie fi gu ru je w re je strze za -
byt ków, na to miast wpi sa na jest

do gmin nej ewi den cji za byt ków.
Ozna cza to, że de cy zję o roz biór -
ce bądź za cho wa niu bu dyn ku po -

dej mu je w tym przy pad ku bur -
mistrz Wo li. – Po pro si li śmy o opi -
nię Sto łecz ne go Kon ser wa to ra
Za byt ków i cze ka my na je go od -
po wiedź – mó wi Ma riusz Gru za,
rzecz nik urzę du dziel ni cy Wo la.
Od de cy zji kon ser wa to ra za le ży,
czy Wo la stra ci ko lej ne go świad ka
hi sto rii, czy nie.

Ja ro sław Zie liń ski, zna ny var sa -
via ni sta i au tor licz nych ksią żek
o War sza wie uwa ża, że wie żę na le -
ży za cho wać. – Nie wie le ta kich
obiek tów w War sza wie do trwa ło
do dziś. Po dob ną wie żę ci śnień
na to rze wy ści gów kon nych na Słu -
żew cu Niem cy wy sa dzi li w po wie -
trze po upad ku po wsta nia – do da -
je eks pert i pod kre śla, że trud no
mu uwie rzyć w zły tan tech nicz ny
wie ży. – Kon struk cja jest żel be to -
wa i cię żko stwier dzić, że jej stan
mo że być zły. Na le ży jed nak po -
cze kać na opi nię kon ser wa to ra
– mó wi Ja ro sław Zie liń ski.

Prze my sław Bur kie wicz

Wieża ciśnień runie przez dewelopera?
� Deweloper chce zburzyć zabytkowa wieżę ciśnień dawnej Fabryki Karabinów
przy ulicy Kasprzaka 29/31! Firma J.W. Construction planuje postawić w jej miejscu
osiedle mieszkaniowe. Tzw. apartamentowce zajmą całą działkę między ulicami
Ordona, Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia. Czy wolscy urzędnicy wydadzą zgodę
na rozbiórkę pamiątki dawnych czasów?

Celem ciężarówek są magazyny zlokalizowane na południowym
końcu ul. Ordona i wzdłuż Gniewkowskiej. Z tym hałasem nie da

się nic zrobić, dopóki magazyny istnieją.

Wieża
nie figuruje w rejestrze
zabytków, natomiast
wpisana jest do gminnej
ewidencji zabytków.
Oznacza to, że decyzję
o rozbiórce bądź
zachowaniu budynku
podejmuje w tym
przypadku burmistrz Woli.



O no wych in we sty cjach na Wo li
mo żna pi sać te raz prak tycz nie co -
dzien nie. Ni ko mu nie trze ba wy -
ja śniać, dla cze go. Dziel ni ca le ży
bli sko cen trum, ma bar dzo do brą
ko mu ni ka cję i wciąż jest w niej
mnó stwo pu stych dzia łek, za zwy -
czaj na te re nach po fa brycz nych.
Jed no z ta kich miejsc znaj do wa ło
się mię dzy uli ca mi Ka sprza ka
i Or do na oraz Tra są Pry ma sa Ty -
siąc le cia. Dziś jest to je den wiel ki
plac bu do wy a bu do wa pierw sze -
go blo ku za koń czy ła się w lu tym.

De we lo per na zwał swo ją in we -
sty cję „Bli ska Wo la”, co we mnie
– ja ko uro dzo ne mu w gra ni cach
Wo li – bu dzi spo ry sprze ciw.
Zaw sze dzie li łem so bie Wo lę
na trzy czę ści: Pra wie -Śród mie -
ście mię dzy ul. Mar chlew skie go
a To wa ro wą, Bli ską Wo lę
do ul. Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej

i Da le ką, cią gną cą się aż do to rów
ko le jo wych na Je lon kach. Na gle
oka zu je się, że „Bli ska Wo la” bu -
du je się na Da le kiej Wo li. Dziw -
ne, ale zro zu mia łe z punk tu wi -
dze nia mar ke tin gu. Le piej prze -
cież miesz kać bli sko niż da le ko,
praw da?

No wa świec ka tra dy cja na ka zu -
je de we lo pe rom dzie lić gi gan tycz -
ne in we sty cje na eta py: kil ka
pierw szych sta no wią ko lej ne blo ki
miesz kal ne, ostat ni to bu do wa
przed szko la, skwe rów, bo isk,
a cza sem i ba se nów. Cza sy, w któ -
rych ko mu kol wiek uda ło się zre -
ali zo wać ca łość i nie wy krę cić się
przed miesz kań ca mi bra kiem pie -
nię dzy na bu do wę obie ca ne go
przed szko la i ba se nu, gi ną w od -
mę tach hi sto rii. Oby fir ma bu du -
ją ca Bli ską Wo lę zdo ła ła zbu do -
wać wszyst ko, co za po wie dzia ła.

Na ra zie do pro wa dzo no
do szczę śli we go koń ca bu do wę
pierw sze go bu dyn ku. Ma on osiem
pię ter, znaj du je się w nim po -
nad 150 miesz kań o bar dzo ró żnej
po wierzch ni, od 27 do 95 m2. Wła -

ści cie le miesz kań na par te rze ma ją
mieć do dys po zy cji ogród ki, bu dy -
nek bę dzie miał też wspól ny ta ras.

A jak bę dzie wy glą dać ca łe
osie dle? Licz by są osza ła mia ją -
ce: 3000 miesz kań i 70 tys. m2 po -
wierzch ni usłu go wej. W przy szło -
ści miał by po wstać na nim park
wod ny z fon tan na mi i sta wem,
któ ry zi mą peł nił by ro lę lo do wi -
ska, bo iska (do ko szy ków ki, pił ki
ręcz nej, pił ki no żnej, mi ni ho ke ja,
siat ków ki, bad min to na), a ta kże
– uwa ga – ścian ka wspi nacz ko wa.
Brzmi nie praw do po dob nie? Prze -
ko na my się za kil ka lat.

Do mi nik Ga dom ski

Olbrzymie osiedle w budowie
� Za kilka lat cały kwartał między ulicami Kasprzaka, Ordona i Trasą Prymasa Tysiąclecia
zajmie olbrzymie osiedle. Budowa pierwszego budynku właśnie dobiega końca.

Pla ców ka po mie ści 225 dzie ci
w dzie wię ciu od dzia łach. Koszt
bu do wy to 2,2 mln zł, pra ce bu -
dow la ne ma ją po trwać do ma ja
– póź niej przyj dzie czas na ro bo ty
we wnętrz ne, a przed szko le roz -
pocz nie dzia łal ność pod ko -
niec 2016 ro ku.

Obec nie w na szej dziel ni cy dzia -
ła 27 przed szko li pu blicz nych.
W cią gu ostat nich sze ściu lat
na Wo li o jed ną trze cią zwięk szy ła
się licz ba dzie ci w wie ku przed -
szkol nym, a w ostat nich la tach je -

dy nie po więk szo no przed szko le
przy Le onar da o czte ry od dzia ły.
Przed szko le przy Bo gu szew skiej
bur mistrz dziel ni cy okre śla ja ko
in we sty cję stra te gicz ną: – Odo la ny
to je den z naj dy na micz niej roz wi -
ja ją cych się re jo nów na szej dziel ni -
cy. Za ni ka tam prze mysł na rzecz
du żych osie dli miesz ka nio wych.
W związ ku z tym mu si my jak naj -
szyb ciej za pew nić ich miesz kań -
com no we przed szko la i szko ły
– mó wi Krzysz tof Strzał kow ski.

(red)

Rusza budowa przedszkola
� Nowe przedszkole na Odolanach powstaje
przy Boguszewskiej. Prace mają się zakończyć
w przyszłym roku.

� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

To za baw na opo wieść o dwóch
przy ja cio łach – Pro cie i Fi li pie
– któ rzy zna ni są z te go, że ro bią
so bie nie sa mo wi te psi ku sy, ale też
nie mo gli by bez sie bie żyć. Spek -
takl po przez dow cip ne dia lo gi
oraz za ska ku ją ce i peł ne hu mo ru
sy tu acje po ka zu je, jak wa żna jest
przy jaźń. W ro le Pro ta i Fi li pa
wcie la ją się: Se ba stian Sko czeń
(ak tor Te atru Dra ma tycz ne go)
i To masz Kor czyk (ak tor Te atru
Kwa drat).

15.03, godz. 11. Bi le ty 10 zł.
Ośro dek Kul tu ry im. Ste fa na

Że rom skie go, ul. Obo zo wa 85.
kc

Odskocznia dla najmłodszych
� W ośrodku kultury na Obozowej Teatr Odskocznia zapozna dzieci z Protem
i Filipem, dwójką przyjaciół, których domeną i pasją są psikusy.

„Naj smacz niej sza zu pa
na świe cie” to spek takl te atral ny
dla dzie ci skła da ją cy się z wier -
szy i pio se nek Ja na Brze chwy.
Dzie ci wcho dzą na przed sta wie -

nie za dar mo, ro dzi ce za bi let
za pła cą 7,50 zł.

Dom Kul tu ry „Dział dow ska”,
ul. Dział dow ska 6,
tel. 22 632–31–91/96. kc

Jan Brzechwa dla dzieci
� 7 marca o godz. 11.00 teatr Wariacja zaprosi dzieci
na spektakl.

źródło: teatrw
ariacja.pl

źródło: teatrodskocznia.pl

źródło: m
ateriały inw

estora



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

– Obec nie skwer przy skrzy żo -
wa niu słu ży głów nie wy pro wa dza -
niu psów. Nie jed no krot nie wzy -
wa ne by ły słu żby mun du ro we
do osób za kłó ca ją cych ci szę noc -
ną i spo ży wa ją cych al ko hol – mó -
wią miesz kań cy i chcą, by miej sce
po mo gło w in te gra cji spo łecz nej
i słu ży ło młod szym oraz star szym.

Miesz kań cy szcze gó ło wo po ka -
zu ją, co na skwe rze na ty łach bu -
dyn ku przy Płoc kiej 21 – ro bo czo
na zwa nym „Skwe rem Sierp -
nia 1944” – po win no się zna leźć.
Są więc ław ki (jed na z pod pi sem
„Eme ryt ki”), plac za baw, si łow nia
ple ne ro wa, ko sze na psie eks kre -
men ty, bud ki dla pta ków, sto ja ki

na ro we ry, no we chod ni ki i na sa -
dze nia zie le ni – łącz nie koszt in -
we sty cji wy ce nio no na po nad 300
ty się cy zło tych. Skąd na to wziąć
pie nią dze? Wyj ściem jest bu dżet
par ty cy pa cyj ny na rok 2016,
do któ re go zgło szo no pro jekt mo -
der ni za cji te go te re nu.

Na Wo li jest 188 wnio sków oby -
wa tel skich do przy szło rocz ne go
bu dże tu. Dziel ni ca mo że roz dy -
spo no wać po nad 4,5 mln, z cze -
go 1,5 mln na pro jek ty ogól no -
dziel ni co we. Mły nów, na któ rym
ma się w przy szło ści – być mo że
– po ja wić Skwer Sierp nia 1944
mo że li czyć na 726 ty się cy zło tych.

(red)

Co zrobić ze skwerem?
� Skrzyżowanie Płockiej i Wolskiej nie należy
do najprzyjaźniejszych dla mieszkańców. Mało zieleni,
więcej betonu – czy jest szansa, aby to się zmieniło?

Nie, to nie po mył ka: prze pu sto -
wość się zwięk szy. War szaw scy dro -
go wcy ma ją ten den cję do my śle nia
o prze pu sto wo ści uli cy ja ko licz bie
sa mo cho dów, któ re przez nią prze -
je żdża ją, przez co re gu lar nie gosz -
czą na po pu lar nej stro nie fa ce bo -
oko wej „Św. Prze pu sto wość”,
drwią cej z przy wią za nia Po la ków
do jaz dy po mie ście sa mo cho dem.
ZTM ma zgo ła od mien ną opi nię,

chy ba roz sąd niej szą. W ru chu
ulicz nym nie cho dzi prze cież
o trans port sa mo cho dów, tyl ko
o prze miesz cza nie lu dzi. Ile osób
mie ści się w sa mo cho dzie? Kil ka,
ale sta ty sty ka mó wi, że za zwy czaj
ko rzy sta jed na. A w au to bu sie?
Znacz nie wię cej, niż by śmy chcie li:
So la ris Urbi no 18 za bie ra ok. 200
pa sa że rów, oczy wi ście nie ko niecz -
nie w kom for to wych wa run kach.
Po nie waż na wet prze gu bo wy au to -
bus nie zaj mu je ty le miej sca co 200
sa mo cho dów, wy ni ka z te go nie -
zbi cie, że po wy ty cze niu bu spa sa
prze pu sto wość uli cy ro śnie.

ZTM pro po nu je wy ty cze nie
na Wo li trzech bu spa sów:
1. Na Górczewskiej od Płockiej

do Ciołka, tylko
w popołudniowym szczycie.
Usprawniłby on powrót
do domów pasażerom z m.in.
Ulrychowa (520) i pomógł
mieszkańcom Bemowa
opuścić Wolę (E-2,523).

2. Na Trasie Prymasa Tysiąclecia
od Wolskiej do Kasprzaka.

3. Również na Trasie Prymasa
Tysiąclecia od Kasprzaka
do ronda Zesłańców
Syberyjskich.

Dwa ostat nie bu spa sy na le ży
oczy wi ście trak to wać jak je den dłu -
gi. ZTM roz dzie lił go na dwie czę -

ści, bo dro go wcy nie zga dza ją się
na zwę ża nie wlo tów du żych skrzy -
żo wań i za bie ra nie sa mo cho dom
miej sca do skrę tu w pra wo. Bu spas
na Tra sie Pry ma sa Ty siąc le cia był by
do brą wia do mo ścią dla pa sa że rów
je żdżą cych mię dzy Wo lą a Ocho tą.
Dziel ni ce są po łą czo ne tyl ko dwie -
ma uli ca mi. Dru ga z nich, To wa ro -
wa, co praw da ma li nię tram wa jo -
wą, ale wkrót ce bę dzie re mon to wa -
na, a na Tra sie Pry ma sa Ty siąc le cia
jest aż osiem li nii au to bu so wych,
w tym dwie przy spie szo ne.

– Obec nie trwa ją pra ce przy go -
to waw cze – mó wi Mag da le na Po -
toc ka, rzecz nicz ka ZTM. – Cze -
ka my na okre śle nie przez Biu ro
Dro go wnic twa i Ko mu ni ka cji
m.st. War sza wy ob sza ru, ja ki po -
win ni śmy ob jąć ana li zą ru chu.
Ba da nie to okre śli, w ja ki spo sób
wy ty cze nie bu spa sa wpły nie
na funk cjo no wa nie ko mu ni ka cji
na ob sza rze z nim są sia du ją cym.
Wy ni ki ana li zy ru chu bę dą mia ły
istot ne zna cze nie przy po dej mo -
wa niu de cy zji o wy ty cze niu bu -
spa sa lub re zy gna cji z nie go.

Wkrót ce do wie my się, czy wię -
cej po wo dów do za do wo le nia bę -
dą mieć kie row cy, czy pa sa że ro -
wie au to bu sów. Któ raś z tych
grup za wo ła: „Prze pu sto wość!!!”

Do mi nik Ga dom ski

ZTM też walczy o przepustowość!

Trzy nowe buspasy na Woli
� Zarząd Transportu Miejskiego rozważa wytyczenie na Woli nowych buspasów. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, przepustowość Trasy Prymasa Tysiąclecia
i ul. Górczewskiej się zwiększy.

� Minuta i osiemnaście
sekund – oto czas, z jakim
będą się musieli zmierzyć
w przyszłym roku
kandydaci do tytułu
Wolskiego Pączusia.

Jesz cze rok te mu ofi cjal ny
czas to by ło rów ne sto se kund
– osią gnął go Pa weł Za wa da.
W Tłu sty Czwar tek od by ła się
ko lej na edy cja dziel ni co we go
kon kur su – w szran ki z pię cio ma
pącz ka mi sta nę ło po nad 70 osób,
a naj szyb szy był Ma te usz Bar -
wiń ski, de kla su jąc ubie gło rocz -
ne go mi strza.

Na gro dą by ły – rzecz ja sna
– pącz ki oraz dy plom i wol skie
ga dże ty. Klucz do suk ce su? We -
dług Wol skie go Pą czu sia 2015
– wie lo dnio wy tre ning.

(red)

Oto nowy rekordzista

źródło: ZT
M



2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja. Tel.
601-867- 980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707

KAMERY CCTV TEL. 690-950-150

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien 796-698-555

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, orzełki,
książki, pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty -
ką – bar dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej
oko li cy, dla cze go nie ma la tar ni na ciem nych ulicz -
kach al bo jak mo żna spra wić, by au to bu sy za czę ły do -
cie rać na pe ry fe ria dziel ni cy. Sło wem – po ru sza my
te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia dów.

Dys ty bu cja do do mów i blo ków
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio

– do skrzy nek pocz to wych, na klam ki miesz kań i do -
mów, wresz cie do sto ja ków w sta łych punk tach dziel -
nic: skle pach, urzę dach czy szko łach.

Tu sto li ca.pl – po nad 300 ty się cy od słon
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie -

sięcz nie nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie -
żą co za miesz cza my w in for ma cje do ty czą ce oko lic.

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu je my się

w Waw rze, na Tar gów ku, Bia ło łę ce, Wo li, Be mo wie,
Bie la nach, Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio -
now skim. Dzię ki ta kie mu po dzia ło wi mo że my ofe ro -
wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro wa ną do kon kret nej
gru py klien tów – na si re kla mo daw cy chwa lą so bie, że
ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie ży czą.
Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro
chce my mieć klien tów z Bród na?

Pro jek tu je my i roz no si my ulot ki
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ -

rzy chcą po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re -
kla mo wych – dzię ki nam nie tra fią one do ko sza, ale
wraz z ga ze tą do do mów miesz kań ców – ta kże Two -
ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne w pro mo cji
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam

druk swo je go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go
bez płat ną emi sję w in ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost:
dwie pie cze nie na jed nym ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za -
mie ścić przez stro nę www.echo drob ne.pl

Od ponad 20 lat „Echo” jest gazetą skupioną
na sprawach lokalnych, otwartą na problemy
mieszkańców i poruszającą tematy, które ich
bezpośrednio dotyczą. Ukazujemy się w nakładzie
przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że
czyta nas co czwarty mieszkaniec Warszawy i okolic.

Zau faj nam tak, jak za ufa ły nam ty sią ce in nych. Two ja re kla ma od bi je się echem!
A kon ku ren cji, któ ra nie sko rzy sta ła – czkaw ką!

Poszukujemy
praktykantów 
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać 

na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

De cy zje o wy so ko ści po dat ku
do sta nie ka żdy wła ści ciel nie ru -
cho mo ści w dziel ni cy. Ta ki jest
wy móg praw ny i Wo la się do nie -
go do sto su je. Na do rę cze nie cze -
ka bli sko 38,5 tys. prze sy łek.

– Za de cy do wa li śmy o ich do -
star cza niu przez pra cow ni ków ra -
tu sza, bo to tań sze roz wią za nie
niż prze sył ka pocz tą – mó wi Ma -

riusz Gru za, rzecz nik wol skie go
ra tu sza. – Usłu ga pocz to wa kosz -
tu je 6 zł, do rę cze nie przez ra tusz
– 3,50 zł. Pra cow ni cy roz no szą de -
cy zje po za go dzi na mi pra cy urzę -
du, naj czę ściej mię dzy 16.00
a 21.00 w dni po wsze dnie oraz
w week en dy. Je śli nie za sta ną ad -
re sa ta w do mu, pró bu ją kil ka ra -
zy, do pie ro je śli pró by nie przy -

nio są re zul ta tów, wte dy list wy sy -
ła my pocz tą za po twier dze niem
od bio ru.

Ka żdy bę dzie miał in dy wi du al -
ny nu mer ra chun ku, na któ ry na -
le ży wy mie rzo ną opła tę wnieść.
Staw ki w po rów na niu z ubie głym
ro kiem się nie zmie ni ły.

(red)

Podatek przyniosą urzędnicy
� Na Woli ruszyło wielkie dostarczanie decyzji podatkowych. Dokumenty
będą przynosić pracownicy ratusza.



Pa trząc od stro ny uli cy Gór -
czew skiej bar dzo wy raź nie wi -
dać no we gma szy sko, któ re po -
wsta je po wschod niej czę ści Wo -
la Par ku. Bia łe ce gły wy raź nie
od ró żnia ją się obok ciem nej

bry ły sta re go cen trum han dlo -
we go. Pra ce są bar dzo in ten syw -
ne i ma ją za koń czyć się pod ko -
niec bie żą ce go ro ku. No wy
obiekt bę dzie miał 17 ty się cy
me trów kwa dra to wych po -

wierzch ni, z cze go 10 ty się cy zaj -
mie Ca sto ra ma. Bę dzie tu ta -
kże dwanaście punk tów ga stro -
no micz nych, a par king zwięk szy
się o po nad 450 miejsc.

(PB)

Migawka z okolicy

Trwa wielka rozbudowa Wola Parku
� Duże zmiany szykują się na mapie handlowej zachodniej Warszawy. Trwa wielka
rozbudowa centrum handlowego Wola Park. Do końca tego roku będzie gotowy nowy,
dobudowany gmach. Głównym najemcą będzie tu market budowlany Castorama.

To mia ły być i groź ba, i ostrze że -
nie. Wszak tyl ko dzie sięć dni wcze -
śniej zgi nę li z rąk żoł nie rzy Ke dy wu
do wód ca SS i Po li cji na Dys trykt
War szaw ski F. Kut sche ra, oraz po -
mniej si or ga ni za to rzy ter ro ru – kie -
row nik z Urzę du Pra cy W. Lübbert
i współ pra cow nik Abweh ry A. Eit -
ner. Trwa ją ce od je sie ni 1943 nie -
mal co dzien ne eg ze ku cje w gru -
zach get ta i za peł nia ją cy się Pa wiak
nie od stra sza ły. Niem cy po sta no wi -
li do ko nać pu blicz nej eg ze ku cji.

Mo ja mat ka wspo mi na ła. „Wy -
rzu ce ni z Ko szy ko wej, miesz ka li -
śmy wte dy na Pra dze. Mi mo to
bły ska wicz nie i tam do tar ła wia -
do mość – przed są da mi na Lesz -
nie po wie si li Po la ków! Lu dzie,
po pę dza ni przez żan dar mów szli
w mil cze niu, z za ci śnię ty mi usta -
mi. Tyl ko nie któ re ko bie ty pła ka ły
lub pół gło sem się mo dli ły”.

Na dal nie zna ni
Mi mo upły wu 71 lat na dal nie -

zna ne są da ne ofiar. Na zwi ska
wy dru ko wa ne w ga dzi nów ce „No -
wym Ku rie rze War szaw skim” z 21
lu te go są bo wiem czę sto kon spi -
ra cyj ne, po dob nie jak fał szy we są
da ty uro dze nia i za wo dy.

An drze jek
I tak, An drzej Ja strzę bow ski, to

na praw dę An drzej Bo brow nic ki
„An drze jek”, żoł nierz 226 plut.
Dy wer sji Bo jo wej II Ob wo du AK
Żo li borz. W po ło wie grud -
nia 1943 je cha li po zrzut bro ni.
No cą zde rzy li się z nie oświe tlo -
nym sa mo cho dem. Nie przy tom -
ny, ran ny, w wię zien nym szpi ta lu
Pa wia ka prze szedł tre pa na cję
czasz ki. Mi mo tor tur mil czał.

St. strze lec pod chor. An drzej
Bo brow nic ki vel Ja strzę bow ski

miał 20 lat. Po wie szo ny na Lesz -
nie. Dwu krot nie od zna czo ny
Krzy żem Wa lecz nych.

Jan Staw czyk
Jan Staw czyk, ro sły 18-la tek

z Lu dwi ko wa, po ma gał oj cu w go -
spo dar stwie. 22 li sto pa da 1943 r.
pod po bli skim Szy ma no wem, żoł -
nie rze ba ta lio nu „Zoś ka” wy ko le ili
po ciąg po spiesz ny re la cji War sza -
wa – Ber lin. Na po cząt ku grud nia
Lu dwi ków i po bli ski Gaj okrą ży li
Niem cy. Wy gar nę li wszyst kich mę -
żczyzn. Star szych wkrót ce wy pu ści -
li, mło dzież wy wieź li do Gro dzi ska.
Ro dzi ce pró bo wa li wy ku pić Ja na,
ociec za pro po no wał na wet wy mia -
nę – we źcie mnie. Za bie ra ny przez
żan dar mów mó wił do mat ki „Nie
płacz. Ja zgi nę za oj czy znę”.

Są sie dzi z Lu dwi ko wą, je żdżą cy
do War sza wy, wśród 27 ofiar
na Lesz nie roz po zna li Ja na i je go
przy ja cie la Sta ni sła wa Grze go czy -
ka. Po twier dzi ła to póź niej ga dzi -
nów ka, ale Ja no wi… do da li 10 lat.

Woj tek
Ak cja AK „bu dy” – ude rze nia

w sa mo cho dy z prze pro wa dza ją cą
ob ła wy po li cją nie miec ką, trwa ła
w paź dzier ni ku i li sto pa dzie 1943
ro ku. Ostat nią zor ga ni zo wa no
w grud niu.

W spra woz da niu Ke dy wu po da -
no, cyt. „Dn. 2/XII ak cja prze ciw -
ko bu dom żand. [ar mów] na ro gu
ul. Pu ław skiej i Ra ko wiec kiej.
O godz. 9.20 za ata ko wa no 2 au ta
cię ża ro we z żan dar ma mi. Ob rzu -
co no fi li pin ka mi i ostrze la no pma -
mi. Stra ty nie przy ja cie la praw do -
po dob nie 12 za bi tych lub cię żko
ran nych. Z na szej stro ny 1 cię żko
ran ny – wzię ty do nie wo li.” Zaś
do wo dzą cy ak cją por. T. Ja eger -

mann „Kli mek” ra por to wał „Gra -
nat rzu co ny z sa mo cho du zwa la
Wojt ka. Do sta je w brzuch, gra na ty
w je go kie sze ni eks plo du ją”.

„Woj tek” to Woj ciech Ły sa -
kow ski, stu dent pod ziem ne go
Wy dzia łu Pra wa. Ko le dzy są dzi li,
że zgi nął. Cię żko ran ne go za bra ło
go jed nak z uli cy ge sta po. Prze -
wie zio ny na Pa wiak, mi mo tor tur
śledz twa, nie syp nął. W gryp sie
pi sał „Ofi cer ge sta po cią gle mi
mó wi, że je stem wiel kim prze -
stęp cą i bę dę roz strze la ny”. Po -
wie szo ny na Lesz nie do kład nie
w 21. rocz ni cę swo ich uro dzin.

Żoł nie rze z Kam pi no su
Wśród ska zań ców mia ło też

być 12 żoł nie rzy z Kam pi no su.
Zna ne są jed nak tyl ko trzy na zwi -
ska: Ka zi mierz Ba nek „Wit” i Sta -
ni sław Si wek „Za dzio ra” z Iza be li -
na oraz – nie wy mie nio ny w wy ka -
zie ga dzi nów ki – Wa cław Miecz ni -
kow ski „Pu stel nik”. Wszy scy trzej
zo sta li schwy ta ni 28 stycz nia w le -
śni czów ce „Pu stel ni ka” w Opa le -
niu, pod czas czysz cze nia bro ni.

Wie my, że wśród ska zań ców był
też Zbi gniew Spru siń ski, praw do -
po dob nie żoł nierz puł ku „Gar -
łuch” schwy ta ny z bro nią w po bli -
żu Dwor ca Głów ne go.

Wie lu au to rów po da je, że po -
wie szo no też wy cho wan ków Sa le -
zja nów z Za kła du im. ks. Siem ca
na Po wi ślu. Jed nak usta li łem, że
cho ciaż 7 lu te go 1944 r., (czy -
li…czte ry dni przed „Lesz nem”)
prze wie zio no na Pa wiak 22 chłop -
ców, to jed nak ża den z nich nie
zna lazł się w tej gru pie.

Pa mięć na par kin gu
Dzi siaj na ty łach wspo mnia nych

dwóch po se sji Lesz no 52 i 54 po sa -

do wio no pa wi lo ni ki z po pu lar ną
wśród praw ni ków ka wiar nią „Pa ra -
graf”, skle pem z wi na mi i mBan -
kiem. Przed wo jen na Lesz no (dzi -
siej sza So li dar no ści) by ła wszak
pra wie o po ło wę wę ższa. Wy star czy
przy po mnieć, że ko ściół kar me li tów
w 1962 r. prze su nię to o 21 me trów.

O tej przed ostat niej pu blicz nej
eg ze ku cji przy po mi na wci śnię ta
mię dzy sa mo cho dy ta bli ca – po -
mni czek. Kil ka krot nie prze su wa ny.
Osta tecz nie zna lazł się przy wy jeź -

dzie z par kin gu, vis-à-vis nie ist nie -
ją cej wte dy ul. Do brzań skie go. Po -
nad 100 me trów od miej sca. Miej -
sca, przed któ rym 71 lat te mu
prze szła „ca ła War sza wa”!

Ja nusz Try liń ski

W związ ku z przy go to wy wa ną
du żą pu bli ka cją pro szę o kon -
takt oso by ma ją ce ja kie kol wiek
in for ma cje o po wie szo nych:
ja nusz try lin ski@vp.pl,
tel. 504–520–017.

Powieszeni na Lesznie. Nadal szukamy!
� 11 lutego 1944 r., w piątkowy lekko mroźny poranek „cała Warszawa” przeszła wzdłuż gmachu Sądu Grodzkiego (dzisiaj sądu okręgowego
przy al. Solidarności). Za murem getta, na dwóch balkonach spalonych domów Leszno 52 i 54 wisiały ciała 27 mężczyzn.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7



– De kan ta cja – to sło wo czę sto
po ja wia się w win nych opo wie -
ściach. Cóż to ta kie go?

– W obie gu funk cjo nu ją dwie
de fi ni cje te go sło wa.

– Ja kie?
– W pierw szym zna cze niu,

prak ty ko wa nym od daw na de -
kan ta cja jest od dzie le niem wi na
od osa du, któ ry się wy trą cił
w nim przez la ta. Jed na kże naj -
czę ściej okre śle nie to łą czo ne
jest z na po wie trza niem wi na,
w któ rym nie wy trą cił się jesz cze

osad, co wzbu dza kon tro wer sje.
– Dla cze go?
– Prze ciw ni cy na po wie trza nia

mło de go wi na uwa ża ją, że je go
nad mier ny kon takt z po wie -
trzem po wo du je utra tę świe żo ści
i owo co wo ści, tak po żą da nej
w mło dych trun kach. Zwo len ni -
cy zaś uwa ża ją, że wi no tak na -
praw dę otwie ra się w ka raf ce.

– A ja kie jest Pań skie zda nie
w tej kwe stii?

– Jak w ka żdej sfe rze war to
za cho wać zdro wy roz są dek. Na -

le ży wspo mnieć, że czas prze le -
wa nia/na po wie trza nia wi na wy -
no si od 15–30 mi nut do po nad 3
go dzin, a na wet znacz nie wię cej.

– Od cze go to za le ży?
– Od ga tun ku i wie ku wi na.

Po słu żę się przy kła dem: czer wo -
ne Bur gun dy po trze bu ją za le d -
wie 30 mi nut, hisz pań skie Tem -
pra nil lo z Ri be ry del Du ero czy

Rio jy wy ma ga nie co dłu ższej de -
kan ta cji – ok. 2 go dzin. Neb bio -
lo w wer sji Ba ro lo bądź Bar ba re -
sco do ma ga się po nad 3 go dzin.

– Tro chę to skom pli ko wa ne.
– Po krót ce: de li kat ne, czer wo -

ne wi na po win ny być na le wa ne
do kie lisz ka pro sto z bu tel ki,
gdyż prze la nie do ka raf ki mo że
spra wić, że sta ną się zbyt ostre.

Wi nom o du żej za war to ści ta nin
ka raf ka z pew no ścią się przy słu -
ży: sta ną się bar dziej mięk kie,
a aro mat wy da się nam bar dziej
zło żo ny.

– Jak po win ni śmy się ob cho -
dzić z wi na mi bia ły mi?

– Więk szość bia łych win nie
po trze bu je de kan ta cji. Jed nak,
wbrew prze ko na niom,
przy obec nych me to dach
pro duk cji na po wie trza nie
nie któ rych win bia łych mo -
że być do brym po su nię -
ciem.

– To zna czy?
– Nie któ rym bia łym

trun kom o ostrym sma ku
prze la nie do ka raf ki mo że
po móc. De kan ta cja mo że
być po moc na ta kże w przy -
pad ku bia łych win pro du -
ko wa nych w chłod niej szym
kli ma cie, cho cia żby bia łe
Bur gun dy. Char don nay
doj rze wa ją cemu w dę bo -
wych becz kach pół godziny
spędzone w ka raf ce po mo -
że roz wi nąć bu kiet:
na pierw szy plan wy su ną
się aro ma ty kwia to we
i owo co we, znik nie zaś
prze wa ga ak cen tów drzew -
nych.

WINO � ZAWIŁOŚCI DEKANTACJI

Jak sprawdzić, że wino jest gotowe? Warto zacząć od
degustacji. Jeśli mało w nim owocu i mocny garbnik oznacza

to, że jest zamknięte i wymaga dekantacji

Do bogatych i intensywnych win czerwonych warto zastosować
najbardziej standardowe dekantery - o szerokiej dolnej części,

która umożliwia intensywne napowietrzenie trunku
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