
Pierwotnie władze dzielnicy pla-
nowały wybudować siedzibę dla
Wolskiego Centrum Kultury
przy ul. Sokołowskiej. Jednak do te-
go terenu pojawiły się roszczenia.
W związku z tym podjęta została
decyzja o zmianie lokalizacji dla tej
inwestycji. – Wolskie Centrum Kul-
tury powstanie na obrzeżach parku
Szymańskiego. Doskonała komuni-
kacja, bliskość amfiteatru oraz są-
siedztwo dwóch parków powodują,
że jest to idealne miejsce dla tej in-
westycji – podkreśla Krzysztof
Strzałkowski, burmistrz dzielnicy.

Teraz w miejscu przyszłego
WCK znajduje się m.in. niezago-
spodarowany asfaltowy plac. Inwe-
stycja ma mieć charakter ekolo-
giczny i komponować się z parko-

wym otoczeniem. – Nie będziemy
wycinać drzew. Jeżeli jakieś nasa-
dzenia będą kolidować z pracami
budowlanymi, to drzewa będą
przesadzane w inny rejon parku
– zapewnia burmistrz Strzałkowski.

Co będzie w WCK? Urząd pro-
wadzi konsultacje społeczne doty-

czące przyszłego programu kultu-
ralnego. Już teraz jednak planuje
się, że w budynku znajdą się: sala
widowiskowa, sala kameralna,
konferencyjna, taneczna, baletowa
oraz pracownie: plastyczna, mu-
zyczna, językowa, komputerowa,
studio foto i nagrań. Konsultacje

pokazują również potrzebę rozsze-
rzenia współpracy z organizacjami
pozarządowymi. – Potrzebne są
m.in. centra aktywności lokalnej,
dlatego w nowym budynku chce-
my stworzyć dwie sale wielofunk-
cyjne, które będą mogły być wyko-
rzystywane np. przez organizacje

pozarządowe – mówi wicebur-
mistrz Mariusz Budziszewski.

Do marca przyszłego roku plano-
wane jest przygotowanie dokumen-
tacji koncepcyjnej i projektowej.
Roboty budowlane ruszą w drugim
lub trzecim kwartale 2016. Inwesty-
cja zakończy się w 2018 roku. (red)

Nowy dom kultury stanie przy parku Szymańskiego
� Za trzy lata naprzeciwko Zespołu Szkół nr 65 przy Elekcyjnej stanie nowa siedziba Wolskiego Centrum Kultury. Wola
przeznacza na jej budowę 15,5 mln.
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Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 503-333-776
reklama@gazetaecho.pl

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



We dług po mia rów po wie trza
Wo la jest jed ną z naj bar dziej za nie -
czysz czo nych dziel nic War sza wy.
Wie dzą o tym wszy scy, ale nie wszy -
scy ma ją ta ką umie jęt ność zło śli we -
go ko men to wa nia głów nej przy czy -
ny te go zja wi ska, jak nasz czy tel nik:

– By wa, że do wol skich par ków
do je żdża się z in nych dziel nic…

sa mo cho da mi. Wi ta my w kra inie
ab sur du – pi sze. – W par ku Szy -
mań skie go traw ni ki ma so wo ata -
ko wa ne au ta mi przez kly en tów
ba se nów, roz je żdża ne przez bu ra -
cza ną kly en te lę Wo la Ten nis Club
oraz (sic!) przez… Słu żbę
Oczysz cza nia Mia sta, któ ra hu la
po par kach cię żki mi au ta mi i już

so bie wy jeź dzi ła wła sne ko le iny.
Przez la ta oby wa ło się bez ata ko -
wa nia par ku Mo czy dło sa mo cho -
da mi, ale jak wi dać „nie peł no -
spraw ność” w na ro dzie po stę pu je
i bez au tecz ka na Olim pię „nie da -
się”. Po dwór ka na Ko le ma so wo
za mie nio ne w par kin gi. Pa sy zie -
le ni od dzie la ją ce jezd nie
od chod ni ków i prze strze ni
miesz kal nych ma so wo roz je żdża -
ne na kle pi ska. Miesz kań cy dom -
ków jed no ro dzin nych pa lą w pie -
cach nie wia do mo czym. Wo la nie
jest miej scem do ży cia, jest zwy -
kłym sa mo cho do wym ście kiem.
Prze lo tów ką dla miesz kań ców
Be mo wa, prze lo tów ką z pół no cy
na po łu dnie mia sta, prze lo tów ką
do wy lo tów ki, a w wietrz ne dni
fe tor spa lin nie sie się nad jezd -
nia mi na wet gdy nie ma kor ków
– pod su mo wu je czy tel nik.

Mo żna kry ty ko wać, mo żna też
dzia łać. W gło so wa niu do bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go mo żna by ło
od da wać gło sy na ta kie pro jek ty,
jak „Wię cej tle nu!” (na sa dze nie
stu drzew i trzy stu krze wów), re -

wi ta li za cja skwe ru Sy bi ra ków, łą ki
kwiet ne, mo ty la łą ka na Ko le,
skwe ry na ro gu Ja na Ka zi mie rza
i Or do na oraz Wol skiej i Płoc kiej
i wie le in nych. Ale no we na sa dze -
nia ro ślin to nie wszyst ko.

– War to za uwa żyć gwał tow nie
ro sną cą w mia stach Eu ro py po pu -
lar ność aut elek trycz nych, któ re
w naj bli ższym cza sie sta ną się
kon ku ren cyj ne ce no wo do sa mo -
cho dów z na pę dem spa li no wym
– pi sze rad na Ane ta Sku bi da.
– Wo la po win na stać się dziel ni cą
przy ja zną au tom elek trycz nym,
tak aby przy cią gnąć no wych
miesz kań ców, dla któ rych roz wi -

nię ta in fra struk tu ra słu żą ca ła do -
wa niu sa mo cho dów sta no wi ła by
sil ny mo tyw do wy bra nia Wo li.

Sku bi da pro po nu je, by urząd
dziel ni cy za in we sto wał w punk ty
ła do wa nia te go ty pu po jaz dów i za -
chę cał de we lo pe rów bu du ją cych
no we blo ki, by umiesz cza li od po -
wied nie gniazd ka w ga ra żach. Su -
ge ru je, że urząd dziel ni cy mógł by
nada wać spe cjal ny cer ty fi kat pro -
wa dzą cym pro eko lo gicz ną po li ty kę
osie dlom. Zy ska li by na tym i in we -
sto rzy, i miesz kań cy. A ja kie dzia -
ła nia na rzecz po pra wy ja ko ści po -
wie trza pro po nu ją na si czy tel ni cy?

Do mi nik Ga dom ski

„Fetor spalin niesie się nad Wolą”. Co robić?
� Po artykułach na temat zanieczyszczonego powietrza, którym oddychają mieszkańcy Woli, dostaliśmy sporo komentarzy od czytelników
i najwyraźniej udało się zainteresować problemem radę dzielnicy. Co można zrobić, by poprawić komfort życia i zdrowie mieszkańców?

Na po czą tek li der Elek trycz -
nych Gi tar i naj lep szy neu ro log
wśród gi ta rzy stów w Pol sce wy -
stą pi z for ma cją GKS. Ze spół
po wo ła no do ży cia w 2012 ro ku
na Za cie ra lia, czy li Fe sti wal
Twór czo ści Że nu ją cej. Rok póź -
niej wy stęp po wtó rzo no, a an -
sambl ma się na ty le do brze, że
wy stę pu je nie tyl ko tam. W re -
per tu arze GKS -u mo żna zna leźć
utwo ry AC/DC, De ep Pur ple, JJ
Ca le'a, Ay atol la ha Mnie ro sła wa
i wie lu in nych.

Kon cert od bę dzie się 3 lip ca
o godz. 20.00. Bi le ty w ce nie 30
zło tych do na by cia w SDQ
przy Bu ra kow skiej 12.

Co jesz cze wy da rzy się w lip cu
w SDQ? Pięć dni po GKS za gra
ze spół Blu es Jun kers (blu es
w sta rym sty lu, bo ogie -wo ogie
i rock'n'roll) – po czą tek
o godz. 19.00,22 lip ca – An na
Ma ru cha z ze spo łem Black Cof -

fee (godz. 20.00), 25 lip ca – oka -
zja do po zna nia kul tu ry pe ru -
wiań skiej pod czas Dnia Pe ru,
a 26 lip ca, od 12.00 – wy prze daż
ga ra żo wa.

Po nad to w ka żdą śro dę
o 20.00 od by wa ją się tam jam
ses sions, pro wa dzo ne przez
Krzysz to fa Ka wał kę (wbrew po -
zo rom nie jest to al ter ego Pio -
tra Bu kar ty ka, ten czło wiek ist -
nie je na praw dę), Grze go rza
Grzy ba (per ku si sta jaz zo wy,
choć zna ny też w roc ko wych
krę gach) i Mar ci na Pen dow skie -
go (ba si sta, czło nek ze spo łu Fisz
Ema de Two rzy wo, współ pra co -
wał też z Mi lo Kur ti sem czy Ela -
ine Simp son).

Na to miast w po nie dział ki, ta -
kże o 20.00 – warsz ta ty per ku syj -
ne.

Spół dziel nia Dom Ql tu ry, Bu -
ra kow ska 12, www.do mql tu ry.pl.

(wt)

Wola nie jest miejscem do życia, jest zwykłym samochodowym
ściekiem – pisze czytelnik Co ciekawego

na Burakowskiej?
� Kuba Sienkiewicz, Black Caffee, Blues Junkers,
Ameryka Południowa… Spółdzielczy Dom Qltury
na Burakowskiej szykuje sporo atrakcji na lipiec.

źródło: Spółdzielnia D
om
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Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010r. uczest -
ni czył w wy pad ku dro go wym, w wy -
ni ku któ re go do znał zła ma nia no gi
i wstrzą śnie nia mó zgu. Je go spra wa
by ła pro wa dzo na przez jed ną z wio -
dą cych kan ce la rii praw nych. Nie -
ste ty chci wość praw ni ków czę sto
nie zna umia ru. Po nad 65% z kwo -
ty za są dzo ne go od szko do wa nia zo -
sta ło za gar nię te przez kan ce la rię.
Wła śnie dla te go po wsta ła Fun da -
cja, któ ra nie od płat nie pro wa dzi
przed są do we spo ry pod opiecz nych
z ubez pie czy cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -

wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz
co raz czę ściej kie ru je spra wy do są -
du na wet na nie wiel kie kwo ty, by
prze ciw sta wić się nie uczci wym
prak ty kom to wa rzystw ubez pie -
czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nie
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dach dro go -
wych lub z in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od To wa rzystw
Ubez pie czeń lub in nych pod mio -
tów zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,  
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Za kła dy Gra ficz ne Dom Sło wa
Pol skie go by ły kie dyś jed ną z naj -
więk szych dru kar ni w Pol sce. Ra -
zem z za kła da mi Ro bot ni czej
Spół dziel ni Wy daw ni czej przy
Oko po wej i dru kar nią Pol skiej
Agen cji Pra so wej przy Miń skiej
dru ko wa ła ga ze ty i ksią żki.
W cza sach, gdy nie by ło in ter ne tu
a pro gram te le wi zyj ny był dość
ubo gi, to wła śnie ga ze ty by ły pod -
sta wo wym źró dłem in for ma cji.
Po stęp tech no lo gicz ny i in for ma -
cyj ny na stą pił jed nak nie zwy kle
dy na micz nie i z cza sem oka za ło
się, że dru kar nia jest po pro stu
nie ren tow na. Za kład zo stał po -
sta wio ny w stan li kwi da cji i obec -
nie ży je z wy naj mu po miesz czeń
biu ro wych i ma ga zy no wych.

Pen ta zło ży ła ofer tę na by cia
dział ki w pu blicz nej au kcji i ku pi -
ła grun ty przy Mie dzia nej. Za ile
– to ta jem ni ca. Wia do mo na to -
miast, że fir ma za in we stu je w bu -
do wę biu row ca oko ło 60 mln zł.
Bu dy nek bę dzie miał 28 ty się cy
me trów kwa dra to wych po -
wierzch ni a je go bu do wa za cznie
się po uzy ska niu nie zbęd nych po -
zwo leń, czy li za oko ło dwa la ta.
Biu ro wiec bę dzie go to wy do użyt -
ku w 2019 ro ku.

To dru ga in we sty cja Pen ty
w War sza wie. W ubie głym ro ku
fir ma ku pi ła dział kę u zbie gu ulic
Po stę pu i Do ma niew skiej, gdzie

pla nu je bu do wę biu row ca o po -
wierzch ni 25 ty się cy me trów kwa -
dra to wych. De we lo per pro wa dzi
ta kże in we sty cje w cze skiej Pra dze
oraz w Bra ty sła wie na Sło wa cji.

Wo la zmie nia swój cha rak ter
z prze my sło we go na biu ro wy
od kil ku lat. Daw ne fa bry ki i za -
kła dy pro duk cyj ne al bo są li kwi -
do wa ne, al bo prze no szą się w in -
ne miej sce, dzię ki cze mu wła ści -
ciel mo że z du żym zy skiem sprze -
dać grunt de we lo pe ro wi. Naj lep -
szym przy kła dem mo gą być Odo -

la ny, gdzie prze mysł prak tycz nie
wy marł, a je go miej sce za ję ły
osie dla miesz ka nio we. Z ko lei
na daw nym „dzi kim za cho dzie”
po wsta ją biu row ce – Grzy bow ska
czy Ka sprza ka są za głę biem wież
ze szkła i sta li, gdzie w kor po ra -
cjach pra cu ją „bia łe koł nie rzy ki”.

Prze my sław Bur kie wicz

Dom Słowa Polskiego odchodzi w przeszłość
� Nadszedł kres dla przestarzałej drukarni przy Miedzianej. Na atrakcyjnej działce,
która znajduje się blisko metra, za dwa lata ruszy budowa biurowca. Budynki
postawionych przed laty Zakładów Graficznych Dom Słowa Polskiego zostaną
rozebrane. Inwestor – firma Penta – chce zbudować tu biurowiec o powierzchni 28
tysięcy metrów kwadratowych.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Więk szość bio rą cych udział
w kon sul ta cjach spo łecz nych
miesz kań ców Wo li, Be mo wa i Bie -
lan opo wie dzia ła się prze ciw ko
pro po no wa nym zmia nom w ko mu -
ni ka cji miej skiej, któ re mia ły by na -
stą pić we wrze śniu. 129, 167 i 197
zo sta ną na obec nych tra sach, nie
bę dzie ta kże zmian w roz kła dach
jaz dy dwóch pierw szych li nii. Je dy -
ną no wo ścią do ty czą cą Wo li bę dzie
uru cho mie nie po wa ka cjach li -
nii 397, wspo ma ga ją cej 197 na od -
cin ku Ko ło – Sta re Bie la ny. Roz -
kład zo sta nie uło żo ny tak, że w go -
dzi nach szczy tu obie li nie bę dą od -

je żdżać z pę tli co 7,5 min. Po łą cze -
nie z Ko ła w kie run ku For tu Be ma
i Bie lan nie ko niecz nie jest po pu -
lar ne wśród miesz kań ców dziel ni -
cy, ale war to od no to wać, że w wy -
ni ku kon sul ta cji tyl ko wol ska ko -
mu ni ka cja miej ska zo sta ła wzmoc -
nio na bez od da wa nia cze goś w za -
mian.

Na stęp ne oka zje do po wa żnych
dys ku sji o ko mu ni ka cji miej skiej
na Wo li do pie ro za kil ka lat, pod -
czas bu do wy li nii tram wa jo wej
na Ka sprza ka i me tra pod Wol ską
i Gór czew ską.

Do mi nik Ga dom ski

Od września nowy
autobus na Kole
� Nie będzie proponowanych przez ZTM dużych zmian
w kursowaniu linii autobusowych, ale od września
na Kole pojawi się nowy numer.

źródło: W
arszaw

ikia

Wola zmienia
swój charakter
z przemysłowego
na biurowy od kilku lat.
Dawne fabryki i zakłady
produkcyjne albo są
likwidowane, albo
przenoszą się w inne
miejsce, dzięki czemu
właściciel może z dużym
zyskiem sprzedać grunt
deweloperowi.



Po otwar ciu 90-me tro we go wie -
żow ca JM To wer i prze nie sie niu
na Mi rów sie dzi by Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go skrzy żo wa nie
Grzy bow skiej i Że la znej sta ło się
jed nym z naj ru chliw szych w oko li -
cy. Naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nym je go ele men tem po zo sta je

jed nak bu dy nek, któ ry na dzi siej -
sze wol skie stan dar dy jest już sta -
ry. To Men ni ca, wy bu do wa na w la -
tach 90-tych. Jej brą zo wa ele wa cja
trą ci mysz ką i ko ja rzy się z kiep ską
ar chi tek tu rą, któ ra za la ła War sza -
wę za raz po upad ku ko mu ni zmu.
Wkrót ce gmach zo sta nie zbu rzo -

ny. Ten sam los spo tka ta kże sto ją -
cy przy ul. Wa li ców biu ro wiec Au -
rum (zo sta nie tyl ko wkom po no wa -
na w bu dy nek za byt ko wa ścia na
daw ne go bro wa ru). Dla cze go?

Ma ło kto wie, że Men ni ca Pol -
ska S.A. zaj mu je się nie tyl ko bi -
ciem mo net, ale ta kże bu do wą
miesz kań. I wła śnie osie dle
miesz ka nio we z 500 lo ka la mi po -
wsta nie na ro gu Grzy bow skiej
i Że la znej. Bę dą to trzy 14-pię tro -
we blo ki o współ cze snej, sto no wa -
nej ar chi tek tu rze.

Men ni ca Pol ska pla nu je za koń -
cze nie bi cia mo net przy Że la znej
pod ko niec ro ku. Pro duk cja zo -
sta nie prze nie sio na z Wo li
na Bia ło łę kę, do no we go za kła du
przy ul. An no pol.

DG

Mennica do rozbiórki
� Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Mirowa zostanie zburzony
po zaledwie dwóch dekadach od otwarcia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

W lip cu se an se od by wać się bę -
dą o 21.45, w sierp niu – pół go dzi -
ny wcze śniej. Co bę dzie mo żna
zo ba czyć?

Park Szy mań skie go:
• 9 lipca: „Rocky”, reż. John

G.Avildsen
• 16 lipca: „Przetrwać

w Nowym Jorku”, reż. Scott
Kalvert

• 23 lipca: „127 godzin”, reż.
Danny Boyle

• 30 lipca: „Męska gra”, reż.
Oliver Stone

• 6 sierpnia: „Wojownik”, reż.
Gavin O'Connor

• 13 sierpnia: „Invictus
– Niepokonany”, reż. Clint
Eastwood

• 20 sierpnia: „Fighter”, reż.
David O'Russell

• 27 sierpnia: „Męski sport”,
reż. McG

Mennica Legacy Tower:
• 26 czerwca (godz. 21.45):

„Rain Man”, reż. Barry
Levinson

• 3 lipca: „Jobs”, reż. Joshua
Michael Stern

• 10 lipca: „Intrygant”, reż.
Steven Soderbergh

• 17 lipca: „Kamerdyner”, reż.
Lee Daniels

• 24 lipca: „Przypadek Harolda
Cricka”, reż. Marc Forster

• 31 lipca: „Sugar Man”, reż
Malik Bendjelloul

• 7 sierpnia: „Sekretne życie
Waltera Mitty”, reż. Ben Stiller

• 14 sierpnia: „Aviator”, reż.
Martin Scorsese

• 21 sierpnia: „Wall Street”,
reż. Oliver Stone

• 28 sierpnia: „Marzyciel”, reż.
Marc Forster

Wstęp wol ny.
(red)

Tego lata filmów będzie do Woli…
� I to w dwóch lokalizacjach: Filmowa Stolica Lata
zaprasza w czwartki do parku Szymańskiego a w piątki
na róg Prostej i Żelaznej do plenerowych kin.

Mennica Polska S.A. zajmuje się nie tylko biciem monet, ale
także budową mieszkań

źródło: m
ateriały inw

estora

W lip cu se an se od by wać się bę dą o 21.45

źródło: w
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War sza wa ma mnó stwo pla ców.
Nie któ re hi sto rycz ne, in ne po -
wsta łe cał kiem nie daw no, więk -
szość w fa tal nym sta nie. Plac Pił -
sud skie go? Ro bi wra że nie, ale ży -
cia na nim nie ma. Plac Trzech
Krzy ży? Par king z ka żdą pie rze ją
w in nym sty lu. Plac Po wstań ców
War sza wy? Też par king, z pla sti -
ko wy mi do ni ca mi i rów nież cha -
otycz nie za bu do wa ny. Je dy nym
spo śród du żych pla ców, któ ry sta -
no wi spój ne za ło że nie urba ni -
stycz ne, jest so cre ali stycz ny plac
Kon sty tu cji (ale na wet on zo stał
już daw no za mie nio ny w par -
king). Wo la nie ma ani jed ne go
pla cu z praw dzi we go zda rze nia,
dla te go war to cze kać na za koń -
cze nie bu do wy trwa ją cej wła śnie
na ty łach no we go wie żow ca
przy To wa ro wej.

„Plac Eu ro pej ski” to na zwa
nada na w ubie głym ro ku pu stej
prze strze ni mię dzy trze ma czę -
ścia mi kom plek su War saw Spi re,

po środ ku kwar ta łu To wa ro wej,
Grzy bow skiej, Wro niej i Łuc kiej.
Obec nie trwa tam sa dze nie drzew
(ma ich być 140) i ukła da nie bru -
ku. Jed ni uzna ją no wy plac po -
mię dzy wie żow ca mi za nie ludz ki
w ska li, in ni wręcz prze ciw nie
– po czu ją się jak w me tro po lii.

Ży cie za wi ta tam, gdy na par te -
rach koń czo nych wła śnie biu row -
ców otwar te zo sta ną ka wiar nie
i re stau ra cje. Czy li w przy szłym
ro ku.

DG

Nowy plac na Woli
� Niedaleko Towarowej powstaje największe
warszawskie założenie urbanistyczne od… 60 lat.

Miesz kań na Odo la nach przy by -
wa w ta kim tem pie, że wkrót ce po -
pra wie nie ja ko ści ko mu ni ka cji
miej skiej w tej czę ści Wo li sta nie
się pa lą cym pro ble mem. Jesz cze
kil ka mie się cy te mu wy da wa ło się,
że uru cho mie nie w przy szłym ro ku
li nii au to bu so wej kur su ją cej mię -
dzy no wy mi osie dla mi jest pew ne.
Au to bu sy mia ły jeź dzić od ron da
Da szyń skie go przez Ka sprza ka,
Or do na, Ja na Ka zi mie rza, Stu -
dzien ną, Wol ską i po now nie
do sta cji me tra, ale tyl ko jed no kie -
run ko wo ze wzglę du na brak mo -
żli wo ści skrę tu z Wol skiej w Stu -
dzien ną w dro dze po wrot nej. Li -

nia au to bu so wa kur su ją ca w jed ną
stro nę jest lep sza, niż żad na. Wy -

star czy ło by wy bu do wać przy stan ki,
ale… Za rząd Trans por tu Miej skie -
go nie ma pie nię dzy.

– Nasze pla ny do ty czą ce uru -
cho mie nia li nii au to bu so wej kur -
su ją cej ul. Ja na Ka zi mie rza są
ak tu al ne – mó wi Mag da le na Po -
toc ka, rzecz nicz ka ZTM. – Jed -
nak obec nie, ze wzglę du
na ogra ni czo ne moż li wo ści fi -
nan so we jest mi trud no do kład -
nie okre ślić da tę wy bu do wa nia
in fra struk tu ry przy stan ko wej
na tej uli cy.

Mo że oka zać się, że wcze śniej
od przy stan ków au to bu so wych
po wsta ną… tram wa jo we na Wol -
skiej, przy skrzy żo wa niu z Or do -
na. Czy to wy star czy?

Do mi nik Ga dom ski

Kiedy na Jana Kazimierza pojawią się autobusy?
� Brak pieniędzy i za ciasne skrzyżowania uniemożliwiają uruchomienie
na Odolanach nowej linii autobusowej.

Plac Europejski
to nazwa nadana
w ubiegłym roku pustej
przestrzeni między trzema
częściami kompleksu
Warsaw Spire, pośrodku
kwartału Towarowej,
Grzybowskiej, Wroniej
i Łuckiej.

Może okazać
się, że wcześniej
od przystanków
autobusowych
powstaną… tramwajowe
na Wolskiej,
przy skrzyżowaniu
z Ordona. Czy to
wystarczy?

Kto po wie dział, że wiel ko for -
ma to we re kla my nisz czą prze -
strzeń pu blicz ną, ten się my lił.
One ją or ga ni zu ją! W oko li cach
al. „So li dar no ści” i To wa ro wej
bra ku je przy jem nych miejsc? Bar -
dzo pro szę, już jed no jest. Osło -
nię te od słoń ca, wzro ku prze -
chod niów i stra żni ków miej skich,
z mięk ki mi sie dze nia mi… pra wie
jak ho tel:

„Nasz ho tel po ło żo ny w ma low -
ni czej czę ści War sza wy, tuż
przy skrzy żo wa niu dwóch sze ro -
kich i ha ła śli wych ar te rii, gwa ran -
tu je kom for to wy wy po czy nek
na nie świe żym po wie trzu, na wy -
god nych wor kach z pia chem
i bar dzo po pu lar nym wśród prze -
chod niów

traw ni ku. To naj lep sze na Wo li
miej sce do roz ko szo wa nia się ta -
nim al ko ho lem! Od wiedź nas!”.

DG

Migawka z okolicy

Marketing od kuchni
� Na pl. Kercelego odkryto właśnie nowy wymiar
XXI-wiecznego marketingu. W stelażu wielkoformatowej
reklamy za dnia imprezują nastolatki a w nocy śpią
bezdomni.



2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Nowe budownictwo 45 m2 390 tys.
516-705-024
·Rozkładowe, idealne na inwestycje, 249 tys.
516-705-024

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę lub małe mieszkanie 2 pok. do
remontu lub odświeżenia. tel. 660-147-362
·Kupię mieszkanie Zadłużone / Z problemem
eksmisji / Z lokatorem, możliwość dalszego
mieszkania obecnego właściciela, niewykupione
mieszkanie też biorę pod uwagę, ustalenia
z obopólną korzyścią, proszę o tel. 500-205-923
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym, 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

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, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Skup książek i staroci 516-811-480

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.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

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Emerycie! Chwilówki bez BIK. Gotówka do ręki
w biurze – Galeria Wiatraczna lok. 1 tel.
531-338-217
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Firma zatrudni pracowników ochrony na teren
Warszawy, również osoby ze stopniem
niepełnosprawności. Tel. 22 890-03-94
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjęę  PPrraaccoowwnniikkóóww  OOcchhrroonnyy  nnaa
OOcchhoocciiee//WWłłoocchhaacchh..  MMiillee  wwiiddzziiaannyy  wwppiiss  KKPPOOFF

ii ppoozzwwoolleenniiee  nnaa  bbrroońń  669955--771122--119933

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

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

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI TEL. 601-336-063

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
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL Zatrudnimy 
dziennikarzy lokalnych

handlowców

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ka mie ni ca przy Pań skiej 92 na -
le ża ła do Zel ma na Ehr li cha, któ -
ry w koń cu dzie więt na ste go stu le -
cia po sta wił kil ka ta kich bu dyn -
ków ta kże przy Pro stej, Łuc kiej,
Że la znej. „Póź niej pla ce dro ża ły
i wzno szo no ogrom ne ko sza ry dla
ro bot ni ków, miesz czą ce po kil ka -

set ro dzin na tym sa mym te re nie,
gdzie w bu dyn kach pię tro wych
i dwu pię tro wych ży ło za le d wie
kil ku na stu lo ka to rów. War to po -
rów nać czyn szów kę Ehr li cha
przy Pań skiej z pe ki nem Wol fa
Kron gol da na ro gu Zło tej i Że la -
znej. Za le d wie jed no dzie się cio le -

cie – i ta ka ró żni ca roz mia rów,
ar chi tek tu ry, wa run ków ży cia”
– pi sał w 1987 ro ku na ła mach
„Ży cia War sza wy” Je rzy Ka -
sprzyc ki. Dom nisz czał przez ko -
lej ne dzie sięć lat. W 1998 ro ku
zo stał ro ze bra ny i dziś w je go
miej scu jest pu sty plac. Zdjęć bu -
dyn ku za cho wa ło się nie wie le, ale
dom bar dzo do brze zi lu stro wał
na swo im ry sun ku ozda bia ją cym
tekst Ka sprzyc kie go Ka zi mierz
No wak. Wi dać, że bu dy nek ma
dwa pię tra, szy by w oknach
a dach man sar do wy jesz cze się
nie za padł (jak nie daw no w opi sy -
wa nej przez nas ka mie ni cy Wło -
da we ra przy Łuc kiej). To już jed -
nak ostat nie chwi le 110-let nie go
wów czas do mu, któ ry nie dłu go
sta nie się kom plet ną ru de -
rą. I znik nie z po wierzch ni zie mi,
a w je go miej scu bę dzie wy gon.

Prze my sław Bur kie wicz

Wola, której już nie ma

Kamienica Ehrlicha
� Ulice Woli są pełne domów, które czeka już tylko rozbiórka. Kamienice z czasów
carskich były dewastowane od dziesięcioleci, a jedyne co robili urzędnicy, to wymiana
przepalonych żarówek. Tracimy perły, świadków krwawej historii dzielnicy. Jedną
z takich kamienic straciliśmy w latach dziewięćdziesiątych – kamienica Ehrlicha
przy Pańskiej powstała w czasach, gdy zachodnie rubieże Woli zieleniły się ogrodami.

Nie ru cho mość, na któ rej znaj -
du je się bu dy nek przed szko la,
mia sto mu si zwró cić spad ko bier -
com przed wo jen nych wła ści cie li.
Ale to osta tecz ność – ist nie je
prze cież mo żli wość wy ku pu grun -
tu za, ba ga te la, 4,5 mln zło tych.
Na to jed nak mu si się zgo dzić ra -
da dziel ni cy i póź niej ra da mia sta.
– Wo la bar dzo szyb ko się roz wi ja,
a to po wo du je, że mu si my za pew -
nić miej sca w przed szko lach co raz
więk szej licz bie dzie ci. Mu si my
two rzyć no we pla ców ki i nie mo -
że my po zwo lić so bie na li kwi da cję

ist nie ją cych przed szko li – pod kre -
śla Jo an na Tracz -Łap ta szyń ska,
prze wod ni czą ca dziel ni co wej ko -
mi sji edu ka cji i in fra struk tu ry
oświa to wej.

Wnio sek o zmia nę dziel ni co we -
go bu dże tu, by wy go spo da ro wać
z nie go pie nią dze na wy kup lo ka -
lu, tra fi do ra dy w naj bli ższych
dniach. Je śli rad ni wy ra żą zgo dę
– a spad ko bier cy są za in te re so wa -
ni ta ką trans ak cją – za ak cep to wać
zmia ny bę dzie jesz cze mu sia ła
sto łecz na ra da.

(wt)

Bajkowy Świat do likwidacji?
� Przedszkole przy Szlenkierów 8 kończy w tym roku 63
lata. Może się jednak zdarzyć, że to ostatnie urodziny…

Kamienica Ehrlicha przy Pańskiej 82 w 1987 roku
źródło: R
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„Odo la ny – wieś w po wie cie
war szaw skim, w gmi nie Bli zne,
w pa ra fii Wo la, le ży przy dro dze
bi tej z War sza wy do Bło nia, w od -
le gło ści pię ciu wiorst od War sza -
wy”. Ty le mó wi XIX -wiecz ny
słow nik geo gra ficz ny. Do da je
jesz cze, że w ro ku 1827 w Odo la -
nach miesz ka ło 157 osób. A dziś?

Dziś miesz kań ców są już ty sią -
ce i wciąż po wsta ją no we osie dla.
Od da la jąc się od uli cy Ja na Ka zi -
mie rza wi dać rzę dy ko lej nych, bę -
dą cych na ukoń cze niu blo ków,
ko lej ne pla ce za baw… i wresz cie
wy raź ną gra ni cę mię dzy no wym
a sta rym. Prze kro cze nie li nii za -
bu do wy i wej ście na zie lo ne te re -
ny ko le jo we jest jak zej ście
do Ha de su. Tam: ży cie, tu… też
ży cie. Ale co to za ży cie? Gru py
na sto lat ków po pi ja ją cych na sto -

ją co wód kę pa trzą na mnie z nie -
po ko jem, gdy za czy nam ro bić
zdję cie wi docz ne go w od da li
„war szaw skie go Man hat ta nu”.
Bez dom ni z wiel ki mi wor ka mi
peł ny mi ru pie ci prze my ka ją mię -
dzy jed nym a dru gim za gaj ni -
kiem, zmie rza jąc w so bie tyl ko
zna nym kie run ku. Ka wa łek da lej
dwie oso by, nie nie po ko jo ne
przez ni ko go, po pa la ją ma ri hu -
anę. Dzień jak co dzień.

Nie zwy kle cie ka we wi do ki roz -
po ście ra ją się przede wszyst kim
za ścia ną drzew, za któ rą mo żna
wejść na przy kład w miej scu,
w któ rym uli ca So wiń skie go skrę -
ca, prze cho dząc w Gro dzi ską. Za -
raz za je dy nym bu dyn kiem w oko -
li cy mo żna tra fić na przy kład
na spło szo nych dżen tel me nów,
któ rzy kon su mu ją tam za ku pio ną

wspól ny mi si ła mi „fla szecz kę”.
A da lej to ry ko le jo we, na któ rych
– w za le żno ści od go dzi ny – w gło -
wie dźwię czy al bo „Dłu gość
dźwię ku sa mot no ści” al bo „Hi gh -
way to Hell”. Po krót kim spa ce -
rze mo żna do trzeć do jed ne go
z „przejść dla pie szych”, skła da ją -
cych się z uło żo nych na to rach de -
sek (ka żda in na!) al bo prze do stać

się przez skan da licz nie za śmie co -
ne krza ki… pro sto do cen trum
te go kró le stwa. Sto ją ce na bocz -
ni cach po cią gi są zu peł nie nie za -
bez pie czo ne przed wan da la mi,
po dob nie jak han ga ry, ko ło któ -
rych le ni wie prze cha dza ją się
stra żni cy. Stąd bli żej jest już
do Włoch, niż na wła ści wą Wo lę
– rzut be re tem do wy ło żo nej try -

lin ką za pusz czo nej pę tli au to bu -
so wej Odo la ny. Kie row cy je żdżą -
cy mi ni bu sa mi w kie run ku sta cji
Wło chy po win ni do sta wać spe -
cjal ny do da tek za pra cę w trud -
nych wa run kach, bo ha łas pod -
ska ku ją ce go na krzy wej na -
wierzch ni po jaz du jest prze ra ża ją -
cy. W cią gu kil ku mi nut mo żna
do stać się stąd do sta cji Wło chy.

Czy kie dyś wszyst kie te te re ny
zo sta ną za bu do wa ne no wy mi do -

ma mi, czy Odo la ny po zo sta ną już
na za wsze dziw nym miej scem?
Czy na za nie dba nych te re nach
zie lo nych po wsta nie po rząd ny
park? Nie wia do mo. PKP strze że
swo ich ta jem nic.

Spa ce ro wicz

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. 502-280-720 7

Oddalając
się od ulicy Jana
Kazimierza widać rzędy
kolejnych, będących
na ukończeniu bloków,
kolejne place zabaw…
i wreszcie wyraźną
granicę między nowym
a starym. Przekroczenie
linii zabudowy i wejście
na zielone tereny
kolejowe jest jak zejście
do Hadesu

Mroczne królestwo PKP
� Dziś Odolany kojarzą się głównie z nowymi osiedlami, ale do niedawna było to tylko i wyłącznie królestwo kolei.
Królestwo mroczne, prawie Hades, do którego lepiej samotnie się nie zapuszczać.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mły nar ska to jed na z naj star -
szych ulic sto łecz nej Wo li. Hi sto -
ry cy uwa ża ją, że sta no wi ła trakt
wio dą cy z Ra kow ca przez Wo lę
i Czy ste do Po wą zek. jed nak ma -
py sprzed 250 lat nie po twier dza ją
tej te zy. W XVIII i XIX stu le ciu
Mły nar ska prze bie ga ła przez łą ki
i po la, tu i ów dzie po prze ty ka ne
po je dyn czy mi drew nia ny mi cha -
łu pa mi. Cha rak te ry stycz nym ele -
men tem kra jo bra zu by ły w tej
oko li cy wia tra ki. „Mły nar stwo
na grun tach Wo li roz wi nę ło się,
jak się wy da je, po roz sze rze niu
ob sza ru mia sta i wy zna cze niu czy -
tel nych je go gra nic Oko pa mi Lu -
bo mir skie go, co na stą pi ło w 1770.
Drew nia ne obiek ty na le ża ły
do ty pu koź la ków – czwo ro bocz -

nych kon struk cji o bel ko wym
szkie le cie sza lo wa nym ła ta mi, wy -
po sa żo nych w czte ro pła to we śmi -
gi” – pi sze Ja ro sław Zie liń ski

w „Atla sie daw nej ar chi tek tu ry
ulic i pla ców War sza wy”. Plan
z 1796 ro ku po ka zy wał 24 wia tra -
ki. W 1808 by ło ich 14, sie dem lat
póź niej – 12, a w 1852 za le d wie
osiem. Pod ko niec XIX stu le cia
sta ło ich 18, ale tyl ko w re jo nie

obec nych ulic Ostro ro ga i Waw -
rzy szew skiej. Z cza sem ro ze bra no
je w związ ku z wy ty cza niem
cmen ta rzy.

Za bu do wę od koń ca
lat 90. XIX wie ku sta no wi ły ka -
mie ni ce dla ro bot ni ków. Sa ma
uli ca w 1897 ro ku zy ska ła na -
wierzch nię bru ko wa ną a z cza sem
oświe tle nie czte ro pło mie nio wy mi
la tar nia mi ga zo wy mi. Znacz na
część za bu do wy zo sta ła znisz czo -
na w cza sie po wsta nia war szaw -
skie go, a ru iny do mów ro ze bra no
za raz po woj nie.

Na koń co wym od cin ku Mły nar -
skiej, mię dzy Obo zo wą a Soł ty ka,
za cho wał się XIX -wiecz ny bruk
z po lnych ka mie ni. Oko ło 2003
ro ku wciąż by ły tu głę bo kie rynsz -

to ki, jed nak w wy ni ku re no wa cji
za byt ko wej jezd ni pry mi tyw na ka -
na li za cja desz czo wa zo sta ła zli -
kwi do wa na. Za miast drew nia nych
słu pów usta wio ne zo sta ły tu że -
liw ne la tar nie pa sto rał ki, któ rych
przed woj ną na Mły nar skiej nie
by ło. Uli ca jest jed nak bar dzo kli -
ma tycz na, tym bar dziej, że nie ma
przy niej no wych bu dyn ków. Nic
więc dziw ne go, że sta ła się ple ne -
rem dla fil mu „Re wers” Bo ry sa
Lan ko sza. Bru ko wa ną Mły nar ską
idzie Sa bin ka (Aga ta Bu zek). Za -
cze pia ją ją dwa ty py spod ciem nej

gwiaz dy, któ re krad ną jej to reb -
kę. I na gle wy ra sta przed ni mi
ubra ny w mod ny na po cząt ku
lat 50. XX wie ku pro cho wiec
Bro ni sław (Mar cin Do ro ciń ski).
Szyb kim ude rze niem po wa la
na zie mię jed ne go z opry chów,
a dru gi, prze ra żo ny utra tą zę bów,
od da je swo jej ofie rze to reb kę
i prze pra sza za swo je za cho wa nie.
Cie ka we, czy mrocz ny kli mat
koń co we go od cin ka Mły nar skiej
sprzy ja dziś rand kom, al bo cho -
ciaż spa ce rom?

(PB)

Tu nakręcono fragment filmu „Rewers”

Młynarska z innego świata
� Tutaj czas się zatrzymał. Brukowana polnymi kamieniami nawierzchnia, granitowe
krawężniki, kałuże w rynsztokach – końcowy odcinek Młynarskiej wygląda tak, jak
ponad sto lat temu wyglądały robotnicze przedmieścia warszawskie. Mało kto wie, że
również tu nakręcono jedną ze scen filmu „Rewers”, w której przystojny Bronisław
uratował z opresji zahukaną Sabinkę.

Na końcowym
odcinku Młynarskiej,
między Obozową
a Sołtyka, zachował
się XIX-wieczny bruk
z polnych kamieni. 

Czy mroczny klimat końcowego odcinka Młynarskiej sprzyja dziś
randkom, albo chociaż spacerom?


