
Fatalny stan miejsca pamięci
przy Karolkowej 53 u zbiegu z al.
Solidarności to kompromitacja
pracowników urzędu dzielnicy.
To, że tablica upamiętniająca mę-
czeńską śmierć 1400 cywili, w tym
dzieci i harcerzy, znajduje się
na rozpadającej się ruderze – „pal
sześć”. Pod tablicą walają się
śmieci: puszki po piwie, potłuczo-
ne butelczyny po wódce wypitej
przez okolicznych pijaków, niedo-
pałki papierosów. Czuć tu smród
moczu. Pod tablicą – popękany
murek. Przerażające, że w takim
stanie jest miejsce upamiętniające
ofiary niewyobrażalnej niemiec-
kiej zbrodni z pierwszych dni po-

wstania, gdy decyzją zbrodniarzy
rozpoczęła się „Rzeź Woli”.

Bezprecedensowa masakra
„Rzeź Woli” była bezprzykład-

nym ludobójstwem, którego doko-
nali Niemcy i kolaborujący z nimi
Ukraińcy na cywilnych mieszkań-
cach dzielnicy w pierwszych dniach
sierpnia. SS-Gruppenfuehrer He-
inz Reinefarth wydał rozkaz mor-
dowania wszystkich. Zwyrodnialcy
z SS i niemieckiej policji zabijali
kobiety, dzieci, starców, mę-
żczyzn… Rozstrzeliwali, zakłuwali
bagnetami, palili żywcem, rozrywa-
li granatami. To, czego dokonali
na Woli było tak przerażające, że

wielu z tych bandytów doznało za-
łamania nerwowego, a generał SS
Erich von dem Bach-Zelewski

wstrzymał egzekucje kobiet i dzieci
(mężczyzn nie). Niemieccy siepa-
cze mordowali na ulicach, podwór-
kach czy w fabrykach. Najbardziej

znane miejsca kaźni to ulice Gór-
czewska i nieistniejące Moczydło
(nawet 12 tysięcy ofiar), fabryka
„Ursus” – prawie 7 tysięcy, fabryka
Franaszka – około 5 tysięcy czy za-
jezdnia tramwajowa przy Młynar-
skiej – około tysiąca ofiar. Nie ma
słów, by opisać to, jak w tych
strasznych dniach sierpniowych
doświadczeni zostali mieszkańcy
Woli, których zamordowano jak
zwierzęta a następnie spalono. Nie
mają grobów, tożsamości. Nie po-
zostały po nich zdjęcia czy pamiąt-
ki. Nie mają nazwisk. Całe rodziny,
kilka pokoleń. Nie wiadomo nawet
ile osób zginęło. Dlatego tablice
upamiętniające ich męczeńską

śmierć informują tylko o przybliżo-
nej liczbie ofiar…

Posprzątają to miejsce
O skandalicznym zaśmieceniu

miejsca kaźni cywilów poinformo-
waliśmy wolski magistrat. – Nasz
wydział ochrony środowiska już
otrzymał informację i posprząta
teren wokół tablicy. Sprawą zain-
teresujemy także Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami,
aby we własnym zakresie dopro-
wadził to miejsce do porządku
– informuje Mariusz Gruza,
rzecznik urzędu dzielnicy Wola.
A my to sprawdzimy.

Przemysław Burkiewicz
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Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720

Organizujemy spotkania rodzinne,
jubileusze, komunie, urodziny, chrzciny,
przyjęcia weselne, oraz eventy firmowe,
kolacje biznesowe, konferencje, kolacje z
degustacją win oraz warsztaty kulinarne z

Szefem Kuchni, dostarczamy cateringi
(spotkania firmowe, lunche), dysponujemy
dużym, bezpłatnym parkingiem, posiadamy
TV (do projekcji zdjęć i filmów), mikrofon,
private room oraz salę konferencyjną dla
100 osób, ooffeerrttęę  ddoossttoossuujjeemmyy  ddoo  oocczzeekkiiwwaańń
ii  bbuuddżżeettuu  GGoośśccii..

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  !!

Warszawa ul. Młynarska 42
Vipol Plaza

tel. 516-704-640 
lub 516-704-560

kacprzakizabella@gmail.com

Wstyd! Tak wygląda historyczne miejsce kaźni
� Tablica upamiętniająca męczeńską śmierć 1400 cywili, w tym młodzieży szkolnej, znajduje się w odrażającym otoczeniu. Budynek, w który jest
wmurowana, to rozsypująca się rudera. Dookoła walają się śmieci, czuć smród uryny, bo miejsce upodobali sobie pijacy. Po opróżnieniu
„małpki” rzucają flaszkę pod tablicę…

Zwyrodnialcy
z SS i niemieckiej policji
zabijali kobiety, dzieci,
starców, mężczyzn…
Rozstrzeliwali, zakłuwali
bagnetami, palili
żywcem, rozrywali
granatami.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Na Wo li ma my spo ro ka pli czek.
Więk szość mu ro wa nych, zbu do -
wa nych w cza sie oku pa cji, kie dy
zwró ce nie się w kie run ku wia ry
by ło szcze gól nie po trzeb ne.
W naj lep szym sta nie są te, któ re
po wsta ły w póź niej szych la tach.
Sprzy ja te mu ich lo ka li za cja: jak
choć by ka plicz ki na ro gu Gór -
czew skiej i So ko łow skiej, czy
Elek cyj nej i Ba onu Zoś ka,
przy par ku Szy mań skie go. Ład nie
wy glą da ta kże ka plicz ka nie da le -
ko For tu Wo la, nie ste ty od nie -
daw na ko ja rzo na głów nie z tra -
gicz ną śmier cią po li cjan ta na słu -
żbie, za bi te go no żem przez awan -
tur ni ków za cze pia ją cych pa sa że -
rów w tram wa ju.

Stan ka plicz ki przy par ku So -
wiń skie go jest alar mu ją cy, choć
jest to swo iste miej sce pa mię ci.

– W czwar tym dniu Po wsta nia
War szaw skie go lud ność za miesz -
ku ją ca do my, gdzie obec nie ma my
skwer Zdzi sła wa Pa ca ka -Kuź mir -
skie go u zbie gu Wol skiej i Ka -
sprza ka, szu ka jąc schro nie nia tra fi -
ła do ka ta kumb, gdzie zna leź li ich
Niem cy. 61 osób zo sta ło usta wio -
nych przy tej ta blicz ce i roz strze la -
nych – opo wia da nam pan Zbi -
gniew, miesz ka niec oko li cy i pa sjo -
nat hi sto rii Wo li. Do da je przy tym,
że licz ba 61 nie jest jed nak mia ro -
daj na. – Za bi tych zo sta ło 60 osób.
Ura to wał się 14-let ni chło piec, któ -
re mu uda ło się uciec. Zgi nę ła wte -
dy je go ro dzi na. Chło piec na zy wał
się Wie sław Kę piń ski. Na pi sał

o tym póź niej ksią żkę pt. „Sześć -
dzie sią ty pierw szy”. Po woj nie dał
ogło sze nie do „Expres su Wie czor -
ne go”, że szu ka ro dzi ny za stęp czej.
Przy gar nął go pi sarz Ja ro sław
Iwasz kie wicz i je go żo na. Pan
Wiesław do dziś miesz ka na Wo li
– opo wia da.

Miesz kań cu – zrób to sam
Co zro bić, że by ta ką ka plicz kę

utrzy mać przy ży ciu? Zda niem
miesz kań ców i rad nych to za da -
nie na le ży do urzę du dziel ni cy.

A tym cza sem… – Nie ma u nas
osób zaj mu ją cych się te go ro dza ju

spra wa mi. Ka plicz ka przy Wol skiej
znaj du je się w pa sie dro go wym
Za rzą du Dróg Miej skich. Mo że
więc ta in sty tu cja lub Za rząd
Oczysz cza nia Mia sta – su ge ru je
rzecz nik urzę du Ma riusz Gru za.

– Je że li coś jest w na szym pa sie
dro go wym, to my to ra czej usu -
wa my. Ka plicz ka mi się nie zaj mu -
je my – de men tu je jed nak rzecz -
nicz ka ZDM Ka ro li na Ga łec ka.

– Na pod sta wie za rzą dze nia
pre zy den ta mia sta z 1 sierp -
nia 2006 ro ku miej sca mi pa mię ci
opie ku ją się wła dze dziel ni cy
– za uwa ża rzecz nicz ka ZOM Iwo -
na Fry czyń ska. Czy w tej de fi ni cji
mie ści się ka plicz ka? – Z na szych
ob ser wa cji wy ni ka, że dba niem
o od po wied ni stan ta kich miejsc
zaj mu ją się po pro stu miesz kań cy
– za uwa ża rzecz nicz ka.

Tak więc, je że li ko muś za le ży
na tym, by miej sce przy Wol skiej
prze trwa ło, niech skrzyk nie są sia -
dów i sam tym się zaj mie. Po to
wła śnie ma my urzę dy, by brać
spra wy we wła sne rę ce.

mac

Ratujmy kapliczkę przy parku Sowińskiego
� Na rogu Wolskiej i Elekcyjnej, przy płocie parku Sowińskiego, niszczeje murowana
kapliczka. Dokładniej – jest to pamiętający przedwojenne czasy krzyż otoczony
ogrodzeniem. Obok spacerują przechodnie, pędzą tramwaje. A kawałek historii
toczony jest przez grzyb.

Wzdłuż pa wi lo nów przy Gór -
czew skiej przez kil ka lat ist nia ło
tar go wi sko, na któ rym oko licz ni
miesz kań cy ku po wa li wa rzy wa
i owo ce. Kie dy po ja wi ła się in for -
ma cja o li kwi da cji ba zar ku – za -
czę ły się pro te sty. I to nie ze stro -
ny kup ców, tyl ko ich klien tów,
któ rzy do ma ga li się po zo sta wie -
nia stra ga nów. ZDM jed nak za -
de cy do wał, że dłu ższej dzie rża wy
nie bę dzie.

Roz wią za nie zna lazł dziel ni co -
wy ra tusz – sto iska prze nio są się
kil ka dzie siąt me trów da lej,
na róg Gór czew skiej i Ol brach ta.
Sta nie tam po nad dwa dzie ścia
sta no wisk han dlo wych, ka żde bę -
dzie wy naj mo wa ne na nie dłu żej
niż trzy mie sią ce.

– Obec nie przy ul. Gór czew -
skiej 97 zlo ka li zo wa nych jest 19
sta no wisk han dlo wych. Na dział -

ce zlo ka li zo wa nej na ro gu
ul. Gór czew skiej i Ol brach ta
znaj do wać się bę dą 22 sta no wi -
ska. Dział ka jest obec nie pu sta
– mó wi Ma riusz Gru za, rzecz nik
urzę du dziel ni cy. – Z na szych in -
for ma cji wy ni ka, że oso by obec -
nie han dlu ją ce są za in te re so wa -
ne prze nie sie niem się w no we
miej sce.

– Do brze, że cał kiem nie li kwi -
du ją – wzdy cha z ulgą pa ni Be -
ata, któ ra czę sto ku pu je w tym
miej scu wa rzy wa. – Mam bli sko,
mąż się śmie je, że cza sa mi to
mo gę w kap ciach wyjść po ka pu -
stę. Po co mam cho dzić do su -
per mar ke tów, jak tu taj mam naj -
bli żej, ze spraw dzo ne go źró dła?

A jak uwa ża ją na si czy tel ni cy?
War to utrzy my wać ta kie tar go wi -
ska?

(red)

Kupcy muszą się przenieść
� Tylko do końca marca będzie istnieć targowisko
zlokalizowane przy Górczewskiej 97. Zarząd Dróg Miejskich
nie przedłużył z kupcami umów dzierżawy terenu.

Wo la jest obec nie naj więk szym
pla cem bu do wy w Pol sce… a mo -
że i w Eu ro pie. Przy skrzy żo wa niu
Grzy bow skiej i Wa li ców wi dać już
kil ka kon dy gna cji biu row ca spół ki
Wi sher En ter pri se. Do ce lo wo bę -
dzie on mieć dwa na ście pię ter.
Jesz cze 20 lat te mu mo gli by śmy
na zwać go wie żow cem, ale gó ru -
ją cy nad oko li cą War saw Spi re
spra wia, że okre śla nie tym mia -
nem bu dyn ku ni ższe go niż 20 pię -
ter sta je się za baw ne.

W biu row cu przy Grzy bow -
skiej 43 znaj dzie się 11 tys. m2 po -
wierzch ni do wy na ję cia. Do brą in -
for ma cją jest prze zna cze nie par te ru
na lo ka le usłu go we. A ar chi tek tu ra?
Szczę śli wie do ży li śmy cza sów,
w któ rych do słow nie ka żdy no wy
biu ro wiec pre zen tu je sto no wa ną,
neo mo der ni stycz ną ar chi tek tu rę.
Pro sta bry ła, trzy ma ją cą li nię uli cy
to wła śnie to, cze go po trze bo wa ła ta
pu sta od II woj ny świa to wej dział ka.

DG

Kolejny biurowiec przy Grzybowskiej
� Na rogu Grzybowskiej i Waliców rośnie biurowiec.
Otwarcie już za rok.
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Jaz da na rol kach to sport
w War sza wie nie zwy kle po pu lar -
ny, o czym świad czą im pre zy z cy -
klu Ni ght ska ting, od by wa ją ce się
co 2–3 ty go dnie i gro ma dzą ce ty -
sią ce rol ka rzy. Rok te mu na jed -
nym ze wspól nych wie czor nych
prze jaz dów do li czo no się sze ściu
ty się cy (!) osób. W so bo tę 25
kwiet nia od bę dzie się in au gu ra cja
se zo nu, na stęp ne im pre zy bę dą
od by wać się już w czwart ki…

przy tra dy cyj nej zło ści kie row ców
uwa ża ją cych, że kor ki wy wo łu ją
ro we rzy ści, bie ga cze i rol ka rze.
Miesz ka my w sto li cy du że go kra -
ju i me tro po lii, więc te go ty pu im -
pre zy po win ny być dla nas co -
dzien no ścią. Świad czą one o wiel -
ko miej sko ści znacz nie moc niej
niż ja dą ce uli ca mi sznu ry sa mo -
cho dów. Czym in nym są jed nak
im pre zy ma so we, a czym in nym
rol ka rze je żdżą cy na co dzień.

Wszy scy do sko na le wie dzą, że
jaz da na rol kach ma sens tyl ko
i wy łącz nie po pła skiej na wierzch -
ni, a więc po as fal cie. I tu po ja wia
się pro blem, bo zgod nie z pra -
wem i wszel ką lo gi ką rol karz jest
trak to wa ny ja ko pie szy, ale
chciał by je chać po rów nym, tak
jak sa mo chód i ro wer. Pró by po -
go dze nia wo dy z ogniem koń czą
się ner wo wy mi sy tu acja mi,
do któ rych do cho dzi wie czo ra mi,

gdy na mia sto wy je żdża ją rol ka -
rze spo dzie wa ją cy się pu stych
jezd ni i dróg ro we ro wych.
Przy ca łej mo jej sym pa tii dla
spor tu nie je stem w sta nie po jąć,
dla cze go tak wie lu z nich de cy du -
je się je chać nie zgod nie z prze pi -
sa mi, bez oświe tle nia czy od bla -
sków i ze słu chaw ka mi na uszach.
Na dro dze ro we ro wej na Pro stej
w póź nych go dzi nach wie czor -
nych już te raz mo żna spo tkać
po kil ka ta kich osób dzien nie,
a wio sna do pie ro się za czę ła.

Więc gdzie ma ją się po dziać
rol ka rze? Jed nym z po my słów jest
bu do wa dla nich spe cjal nych ście -
żek. Na Wo li ma my ta ką w par ku
Szy mań skie go i trze ba przy znać,
że cie szy się ona po pu lar no ścią.
Rad na Jo an na Tracz-Łap ta szyń -
ska za pro po no wa ła w ra mach bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go pro jekt
stwo rze nia ście żki ta kże w par ku
Księ cia Ja nu sza.

– Ście żka do jaz dy na rol kach
w par ku Księ cia Ja nu sza bę dzie
wspa nia łym do peł nie niem ist nie -
ją ce go już pla cu za baw oraz wy -

bu do wa nej w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go 2015 si łow ni
ple ne ro wej – pi sze pro jek to daw -
czy ni. – Ście żka roz sze rzy ofer tę
re kre acyj ną par ku o mo żli wość
jaz dy na rol kach osób w ró żnym
prze dzia le wie ko wym. Te ren par -
ku jest otwar ty, w związ ku z po -
wy ższym nie prze wi du je się ogra -

ni cze nia go dzi no we go ko rzy sta -
nia ze ście żki do jaz dy na rol kach.

Nie ste ty as fal to we ście żki kosz -
tu ją du żo – 300-me tro wy tor dla
rol ka rzy wy ce nio no na 160 tys. zł.
Je śli pro jekt tra fi pod gło so wa nie,
miesz kań cy bę dą mu sie li po wa -
żnie za sta no wić się nad prio ry te -
ta mi. Z dru giej stro ny: je śli wszy -
scy zwo len ni cy Ni ght ska tin gu od -
da dzą swój głos, pro jekt wy gra
bez pro ble mu.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Gdzie mają się podziać rolkarze?
� Rolkarze jeżdżący wieczorami po jezdniach i drogach rowerowych przyprawiają kierowców i rowerzystów
o białą gorączkę. Czy budowa drugiej na Woli ścieżki dla rolkarzy rozwiąże konflikty?

Więc gdzie
mają się podziać
rolkarze? Jednym
z pomysłów jest budowa
dla nich specjalnych
ścieżek. Na Woli mamy
taką w parku
Szymańskiego i trzeba
przyznać, że cieszy się
ona popularnością.

Park Szymańskiego to jedyne miejsce na Woli, w którym rolkarze mogą czuć się swobodnie
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

10.04-24.04
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Na pięk nej po la nie ro śnie
nie zwy kłe gra ją ce drze wo. Opie -
ku je się nim Stra żnicz ka La su
– Flo ren ty na i jej bia ły ko tek
– Mru nia. Pew nej no cy Drwal
Ol brzym, któ ry cią gle ma zły hu -

mor, krad nie ma gicz ne drze -
wo… Co bę dzie da lej?

Wstęp 10 zł.
Ośro dek Kul tu ry im. Ste fa na

Że rom skie go, ul. Obo zo wa 85.
kc

Bajeczka o grającym drzewie
� 19 kwietnia o godz. 11.00 chętne maluchy zasiądą
w lożach ośrodka kultury na Obozowej, aby poznać
historię niezwykłego drzewa.

źródło: dzialdow
ska.pl

W ze szłym ro ku fu ro rę w War -
sza wie ro bi ły pszczo ły i je rzy ki,
w na stęp nym se zo nie mod ne mo -
gą być mo ty le. Mo wa oczy wi ście
o eko lo gicz nych pro jek tach w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go,
za kła da ją cych wy dat ki rzę du kil -
ku -kil ku na stu ty się cy zło tych
na dom ki dla zwie rząt, któ re – jak
wia do mo z dow ci pu z bro dą
– dzie lą się na mą dre i pięk ne,
i z punk tu wi dze nia czło wie ka pra -
wie wszyst kie są po ży tecz ne. Nic
dziw ne go, że oso by gło su ją ce
nad bu dże tem par ty cy pa cyj nym
chęt nie prze zna cza ją pu blicz ne
pie nią dze na dom ki dla owa dów
za py la ją cych i wy ła pu ją cych ko ma -
ry pta ków. Wśród wol skich pro -
jek tów bę dą cych na eta pie „dys ku -
sji” zna la zły się dom ki dla mo ty li.

Pro jek to daw czy ni, Ania Gó rec -
ka wy ty po wa ła trzy miej sca,
w któ rych mo żna za mon to wać ta -
kie dom ki: przed Ośrod kiem In -
ter wen cji Kry zy so wej, ośrod kiem
kul tu ry przy Obo zo wej oraz
w par ku Mo czy dło. By ły by to do -
my z ogro da mi, bo w ce lu przy cią -

gnię cia owa dów na le ży za sa dzić
od po wied nie ro śli ny. Opis pro jek -
tu brzmi eg zo tycz nie:

– Wy bra ne ga tun ki ro ślin to
wer be na pa ta goń ska (Ver be -
na bo na rien sis), roz chod nik oka -
za ły (Se dum spec ta bi le), je żów ka
pur pu ro wa (Echi na cea pur pu -
rea), ko ci mięt ka Fa as se na (Ne pe -
ta x fa as se nii), bu dle ja Da wi da

(Bud dle ia da vi dii) i w par ku Mo -
czy dło do dat ko wo sześć sztuk: sa -
dziec pla mi sty (Eu pa to rium ma -
cu la tum) w od mia nie Phan tom,
trzy sztu ki, i sa dziec pla mi sty
Atro pur pu reum, ta kże trzy sztu ki.

Więk sza es te ty ka i bio ró żno ro -
dość ma łym kosz tem. Czy „Mo ty -
le łą ki na Wo li” się przyj mą?

DG

Czy na Woli zamieszkają motyle?
� Na Woli z roku na rok przybywa mieszkańców. Czy warto zainwestować 7800 zł, by
sprowadziły się tu… motyle?

źródło: W
ikim

edia C
om

m
ons

Pre zy dent Han na Gron kie -
wicz-Waltz przed sta wi ła na Fa ce bo -
oku sta ty sty ki, któ re za da ją kłam
te zom, że z no wej li nii me tra ko rzy -
sta nie wie le osób. „W związ ku z to -
czą cą się dys ku sją od no śnie licz by
pa sa że rów ko rzy sta ją cych z od cin -
ka cen tral ne go II li nii war szaw skie -
go me tra, przed sta wiam da ne po -
cho dzą ce z licz ni ków bra mek bi le -
to wych: 9 mar ca – 120 246,10 mar -
ca – 130 544,11 mar ca – 120 748,12
mar ca – 117 541,13 mar ca
– 111 059,14 mar ca – 71 181,15
mar ca – 62 097,16 mar ca
– 113 469,17 mar ca – 109 711,18
mar ca – 110 420” – na pi sa ła pa ni
pre zy dent.

Spraw dzi li śmy. Go dzi na 17.30,
ko lej ka je dzie ze sta cji No wy Świat
– Uni wer sy tet w kie run ku Wo li.
Tłu mów nie ma, ale nie jest pu sto.
Jest tro chę wol nych miejsc sie dzą -
cych. Pa rę osób stoi. Na ko lej nych
sta cjach – ro ta cja. Pa sa że ro wie wy -

cho dzą z wa go nu i wcho dzą. Do je -
żdża my na ron do Da szyń skie go
i wy cho dzi my ze sta cji. Na przy -
stan ku w stro nę Be mo wa stoi gru -
pa oko ło dwu dzie stu osób. Cze ka ją
na au to bu sy 105, 109, 155 i 178.
– Nie jest źle – mó wi An na Maj,
stu dent ka Uni wer sy te tu. – Miesz -
kam na Płoc kiej. Do tej po ry jeź -
dzi łam au to bu sem 105 spod bra my
UW, ale te raz z mo je go In sty tu tu
Na uk Po li tycz nych mam dwa kro ki
do me tra, któ rym do „Da szy nia ka”
do je żdżam w kil ka mi nut. Tłu mów
też nie ma, a prze cież ma my póź ne
po po łu dnie – mó wi Ania.

A ja kie są Pań stwa opi nie
na te mat me tra na Wo li? Jest
przy dat ne, mi mo iż na te re nie na -
szej dziel ni cy znaj du ją się za le d -
wie dwie sta cje? Wo zi po wie trze
czy ko rzy sta cie z pod ziem nej ko -
lej ki? Cze ka my na opi nie: re dak -
cja@ga ze ta echo.pl.

Prze my sław Bur kie wicz

Czy mieszkańcy Woli
korzystają z metra?
� Minął ponad miesiąc od otwarcia centralnego
odcinka drugiej linii metra. Podziemna kolejka dotarła
wreszcie na Wolę. Co jakiś czas słychać, że niewielu
pasażerów korzysta z metra. Sprawdziliśmy. Faktycznie,
tłumów nie ma, ale zarówno wagony, jak i perony
pustkami nie świecą.





GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·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
·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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

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

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

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 601 – 336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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. 

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 w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

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 sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU

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. 502-280-7206

Dwa nie zbyt du że as fal to we
pla ce znaj du ją się po mię dzy ad re -
sa mi No wo li pie 31 a So li dar no -
ści 84 oraz No wo li pie 25B a So li -
dar no ści 88. Nie rów ne, z dziu ra -
mi i gar ba mi.

As fal to we pla ce do gry wy ra sta -
ły w daw no za po mnia nych la -
tach 70. ubie głe go stu le cia. Słu ży -
ły głów nie do gry w pił kę no żną
i ko szy ków kę. – Pa mię tam jesz -
cze, jak tu chłop cy gra li, ale to
mu sia ło być bar dzo daw no. Spa -
ce ru ję w tej oko li cy z wnucz ką
i nie przy po mi nam so bie, że bym
wi dzia ła ko goś z pił ką. Czę ściej
z flasz ką, jak się ściem ni. Ja to
bym ogro dzi ła, zdję ła as falt i po -
sta wi ła kil ka sprzę tów. Niech
dzie ci się ba wią. Al bo po sia ła tra -
wę, zie leń oży wi ła by to smut ne
miej sce – mó wi star sza pa ni.

– Nikt nie bę dzie grać na tym
as fal cie. Przy szko łach są bo iska
ze sztucz ną tra wą. Jak by ta kie wy -
bu do wa li, mo żna by ło by po bie gać
z pił ką. Tyl ko miej sca tro chę ma ło
– do po wia da prze cho dzą cy na sto -
la tek.

Jak naj le piej za go spo da ro wać
to miej sce? Pan To masz, któ ry
zgło sił nam te mat, prze ko nu je, że
naj le piej by ło by za mie nić bo iska
na par kin gi.

– Pro szę zo ba czyć, jak wy glą da
to na oko ło – po ka zu je czy tel nik,
miesz ka ją cy w oko li cy. – Sa mo -
cho dy sto ją dwa me try od okien

bu dyn ków. Peł no ich w tych
wszyst kich wą skich ulicz kach.
Wy star czy ło by usu nąć słup ki za -
sła nia ją ce wjazd na pla cyk. Mo -
żna by ło by jesz cze na ma lo wać pa -
sy na as fal cie, wy zna czyć miej sca.
Tu nic in ne go się nie wy my śli.
A z ta kich par kin gów by ło by wie -
le po żyt ku – uwa ża.

Rzecz nik urzę du dziel ni cy Ma -
riusz Gru za pod kre śla, że w tej
chwi li zmia ny mo gą być je dy nie
ko sme tycz ne.

– Po zgło sze niu prze pro wa dzi li -
śmy ana li zę te re nu. Stwier dzi li śmy
na tych bo iskach spo re ubyt ki na -
wierzch ni i to zo sta nie po pra wio -
ne. Zaj mie my się też słu pem pod -
trzy mu ją cym je den z ko szy, bo jest
zbyt po chy lo ny i stwa rza nie bez -
pie czeń stwo – mó wi rzecz nik.

Po co na pra wiać sta re, be to no -
we bo iska, słu żą ce głów nie oko -
licz nym pi jacz kom?

– Na kom plek so wą zmia nę
prze zna cze nia te go te re nu trze ba

by ło by wy dać oko ło 300 tys. zł.
Na ten rok nie ma my w bu dże cie
kwo ty, któ rą mo gli by śmy wy dać
na re wi ta li za cję tej oko li cy – mó -
wi Gru za.

mac

Komu potrzebne są asfaltowe
boiska na Nowolipiu?
� Pomiędzy ulicą Nowolipie a blokami przy alei Solidarności od niepamiętnych
czasów niszczeją asfaltowe boiska do koszykówki. – Zróbmy tam parkingi
– proponują mieszkańcy. – Tylko nie beton, posiejmy trawę – oponują inni.

Spaceruję
tu z wnuczką i nie
przypominam sobie,
żebym widziała kogoś
z piłką. Częściej z flaszką,
jak się ściemni – mówi
starsza pani.

Poszukujemy 
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać
na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna



– Mu su ją ce wi na to do bry tru -
nek na ka żdą oka zję.

– Bez oka zji rów nież. Zwłasz -
cza gdy za oknem tem pe ra tu ra
bli ższa jest dwu dzie stu kre sek,
niż ze ra.

– Przy jem ne bą bel ki do star -
cza ją ce wra żeń sma ko wych
przy kon sump cji… To jest to!
Jak wy brać te naj lep sze?

– War to od po wie dzieć so bie
na py ta nie, do cze go nam one są
po trzeb ne. Czy ma ją być po da ne
ja ko ape ri tif, to wa rzy szyć nam
w po sił ku, do peł niać de ser,
a mo że bę dzie my wzno sić to ast?

– Ró żne wi na na ró żne oka -
zje?

– W przy pad ku to a stów, je śli
chce my pod kre ślić pod nio sły

cha rak ter uro czy sto ści, po da je -
my szam pa na. Na ape ri tif, któ ry
ma za da nie po bu dzić ape tyt od -
po wied ni bę dzie rów nież szam -
pan lub zrów no wa żo ne wi no
mu su ją ce. Do po sił ku zde cy do -
wa nie naj lep szym kom pa nem
jest wy traw ne wi no mu su ją ce,
któ re pa su je za rów no do ryb
i owo ców mo rza, jak i umiar ko -
wa nie pi kant nej kuch ni azja tyc -
kiej.

– Naj bar dziej zna nym – prócz
szam pa na rzecz ja sna – wi nem
mu su ją cym jest wło skie pro sec -
co. Czy ró żnią się je dy nie kra -
jem po cho dze nia?

– Oczy wi ście, że nie. Ma ją
wie le ró żnic, cho cia żby od mia ny
wi no gron, z któ rych zo sta ły wy -
pro du ko wa ne. Szam pan to mie -
szan ka char don nay, pi not meu -
nier i pi not no ir, bądź też je den
z tych szcze pów. Pro sec co wy -
twa rza się z gron gle ra. A to do -
pie ro po czą tek ró żnic.

– Są in ne?
– Cho cia żby me to da pro duk -

cji. Szam pa na wy twa rza się me -

to dą tra dy cyj ną – po le ga ona
na wtór nej fer men ta cji wi na ba -
zo we go w bu tel ce. Sto su ją ją
rów nież pro du cen ci hisz pań skiej
ca vy. Pro sec co pro du ku je się
me to dą Char ma ta – tu wtór na
fer men ta cja wy wo ły wa na jest
w du żych, szczel nych ka dziach.

– In te re su ją ce.
– Cie ka wost ką mo że być rów -

nież fakt, że bu tel ka pro sec co to
ja kieś 2 do 4 at mos fer, zaś szam -
pan aż 6–7. In ne są też nu ty
sma ko we i za pa cho we.

– Czy mógł by nam Pan przy -
bli żyć tą kwe stię?

– Oczy wi ście. Szam pa ny za -
zwy czaj po sia da ją ak cen ty świe -
żo pie czo ne go chle ba, to stów,
kla ro wa ne go ma sła czy her bat ni -
ków, prze pla ta nych cza sem
z niu an sem mig da łów, skór ki
po ma rań czo wej i ja snych cze re -
śni. Ze wzglę du na fakt, że wi no
le ża ku je pod du żym ci śnie niem,
bą bel ki w kie lisz ku są mi kro sko -
pij ne, za to nie zwy kle trwa łe.

– A pro sec co?
– Ma ją ten den cję do bar dziej

owo co wo -kwia to wych nut. Od -
kryj my tu niu an se owo ców tro pi -
kal nych, orze chów la sko wych,
wa ni lii czy mio du.

– Dla cze go jest tak zna czą ca
ró żni ca w ce nie szam pa na i pro -
sec co?

– Bez wąt pie nia pod sta wo wym
wy znacz ni kiem ce ny szam pa na
jest pro ces je go pro duk cji.

– To zna czy?
– Przede wszyst kim ręcz ne

zbio ry. Po za tym usta lo na zo sta -
ła mak sy mal na gę stość na sa dze -
nia – 10 tys. sa dzo nek na je den
hek tar, co da je od le głość jed ne -
go me tra po mię dzy sa dzon ka mi.

BABĘLKOWY ZAWRÓT GŁOWY, CZYLI CZYM
SZAMPAN RÓŻNI SIĘ OD PROSECCO?

Do deserów najlepiej podać coś lekkiego. Dobrze sprawdzi
się tu lekkie, delikatnie musujące, np. z odmiany Moscato.
Gdy nie lubimy słodkich win, a deser nie będzie wyjątkowo
słodki, możemy go dopełnić winem delikatnie wytrawnym

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 18 
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