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Kacza była kiedyś dość długą
ulicą. „Przeprowadzona w 1770
lub nieco później jako wewnętrz-
na ulica parcelowanego trójkątne-
go bloku w widłach ulic Wolność
i Żytniej. Sięgała do usypanego
równocześnie wału miejskiego.
Grunty na tym obszarze należały
w XVII wieku do zakonu brygi-
dek. Pierwszy dom drewniany sta-
nął na posesji nr 2/2505 u zbiegu
z ul. Wolność” – pisze Jarosław
Zieliński w „Atlasie dawnej archi-
tektury ulic i placów Warszawy”.
Jak dowiadujemy się z jego szcze-
gółowego opracowania, ruch bu-
dowlany w okolicy wzmożył się
w drugiej połowie dziewiętnastego
stulecia. Zaczęły także powstawać
pierwsze domy murowane. Mimo
sąsiedztwa dzielnicy żydowskiej
niewielu właścicieli reprezentowa-

ło to wyznanie. W roku 1914
na ogólną liczbę 22 posesji Żydem
był jeden właściciel. Piętnaście lat
później było ich już sześciu. Ulicę
Kaczą zamieszkali ludzie nieza-
możni, w tym drobni przedsiębior-
cy, rzemieślnicy i handlarze „czym
się da”. W jednym z domów
przy Kaczej urodził się Karol
Świerczewski, później znany jako
generał Walter, „który się kulom
nie kłaniał”. Po tym, jak zginął
w zamachu zorganizowanym
przez nacjonalistów z UPA, jego
imię otrzymała poszerzona i prze-
budowana ulica Leszno. Dziś to
al. „Solidarności”.

Kamienica nr 21
Dom Gnatkiewiczów jest jedy-

ną pamiątką po dawnej zabudo-
wie ulicy. O jej istnieniu wiedzą

właściwie tylko okoliczni miesz-
kańcy, ponieważ budynek skryty
jest między dwiema jezdniami
Okopowej i zasłaniają go bloki.
Zachowało się tu także kilkadzie-
siąt metrów bruku z polnych ka-
mieni oraz przedwojenna stu-
dzienka kanalizacyjna. Kamienica
Gnatkiewiczów, wybudowana

w przededniu wybuchu pierwszej
wojny światowej, z czasem stała
się własnością Dymitra Syromiat-
nikowa. Jeszcze niedawno była
zaniedbana – szara, obdrapana.
Na szczęście została wyremonto-
wana i stanowi swoistą perełkę
ukrytą między blokami.

Zapomniana fabryka „Kabel”
W końcu lat 90. odcinek Kaczej

między Wolność a Okopową wy-
glądał inaczej niż teraz. Bruk był
rozjeżdżony przez ciężarówki, do-
okoła walały się śmieci. Między
starymi zabudowaniami fabrycz-

Poznajcie Kaczą
� Ulica Okopowa ma dwie jezdnie. Między nimi zachował się fragment
przedwojennego bruku z polnych kamieni oraz piękna kamienica rodziny
Gnatkiewiczów z 1913 roku. Poznajcie Kaczą – zapomnianą ulicę warszawskiej Woli,
która ma ponad 240 lat.

dokończenie na stronie 3

Kamienica
przy Kaczej 21 była ostoją
wolskich klimatów, które
zginęły wraz
z mieszkańcami tej
dzielnicy w 1944 roku.

Brukowana kocimi łbami ulica Kacza i przedwojenny właz
kanalizacyjny. Po lewej widoczna kamienica nr 21



Wypadki drogowe to prawdziwe
ludzkie dramaty. Oprócz zniszczo-
nych pojazdów ofiary często tracą
zdrowie, a nawet życie. Osobom
poszkodowanym w wypadkach i ich
rodzinom należą się rekompensaty.
Od tego właśnie są ubezpiecze-
nia, także te obowiązkowe, jak
OC każdego kierowcy. Niestety
rzeczywista sytuacja osób poszko-
dowanych bywa niejednokrotnie
bardzo trudna. Fundacja Lex
Specialis powstała właśnie po to,
aby takim ludziom pomagać.

Prezesem Fundacji jest Łukasz
Snopczyński, który w 2010 r.
uczestniczył w wypadku drogo-
wym, w wyniku którego doznał zła-
mania nogi i wstrząśnienia mózgu.
Jego sprawa była prowadzo-
na przez jedną z wiodących kance-
larii prawnych. Niestety chciwość
prawników często nie zna umiaru.
Ponad 65% z kwoty zasądzonego
odszkodowania zostało zagarnięte
przez kancelarię. Właśnie dlatego
powstała Fundacja, która nieod-
płatnie prowadzi przedsądowe
spory podopiecznych z ubezpieczy-
cielami.

Działalność Fundacji ukierunko-
wana jest na pomoc prawną dla
ubezpieczonych posiadających poli-
sy typu NNW. Do Fundacji niemal
codziennie trafiają skargi na odmo-
wę wypłaty odszkodowania z ubez-
pieczenia oraz na zaniżanie od-
szkodowań. Powszechną praktyką
ubezpieczycieli jest nieuwzględnia-
nie prawdziwego uszczerbku
na zdrowiu i w konsekwencji zani-
żanie odszkodowań nawet o po-
nad 50%. Osoby objęte takimi
ubezpieczeniami nie korzystają
z pomocy prawnej, gdyż często nie
stać ich, aby z góry ponosić koszty
wynajęcia adwokata lub radcy
prawnego.

Fundacja sporządza odwołania
do towarzystw ubezpieczeń oraz co-
raz częściej kieruje sprawy do sądu
nawet na niewielkie kwoty, by prze-
ciwstawić się nieuczciwym prakty-
kom towarzystw ubezpieczeń.

Działalność obecnych na rynku
kancelarii odszkodowawczych ukie-
runkowana jest wyłącznie na zysk.
W celu zdobycia klienta, nieuczciwi
prawnicy współpracują z różnymi
grupami zawodowymi, najczęściej

z personelem medycznym, poli-
cjantami, pracownikami firm po-
grzebowych tj. osobami mającymi
styczność z wypadkami. Działania
te są często nieetyczne, a osoby
które w swojej misji mają pomagać
poszkodowanym, zarabiają na ich
nieszczęściu. Kancelarie odszkodo-
wawcze pobierają wynagrodzenie
w wysokości nawet do 40% odszko-
dowania dla klienta, a w razie prze-
granej dodatkowo obciążają klienta
kosztami sądowymi.

Byłeś ofiarą wypadku? Odniosłeś
obrażenia a ubezpieczyciel ociąga
się z wypłatą odszkodowania lub
zaniża jego wysokość? Zgłoś się
do nas.

• Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadkach drogo-
wych lub w innego typu zdarze-
niach, aby skutecznie dochodzili
swoich roszczeń od towarzystw
ubezpieczeń lub innych podmiotów
zobowiązanych do naprawienia
szkody.

• Bezpłatnie doradzamy
oraz świadczymy pomoc prawną
w sprawach z zakresu szkód komu-
nikacyjnych, rolnych, powstałych
przy pracy, błędów medycznych.

• Pomagamy ubezpieczo-
nym we właściwym doborze pełno-
mocnika w sprawach odszkodo-
wawczych w postępowaniu likwida-
cyjnym oraz sądowym.
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.
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Placówka ma powstać najpóźniej
do 2017 roku. Obecnie władze
dzielnicy zakończyły przetarg
na utworzenie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej, w przyszłym
roku najprawdopodobniej ruszą
prace budowlane. A według zało-
żeń, budynek przy Ciołka 26A ma

zastąpić istniejącą w tym miejscu
ruinę – na działce ma powstać dwu-
piętrowy budynek, w którym oprócz
pięciu oddziałów żłobkowych zmie-
ści się też szatnia, kuchnia i po-
mieszczenia administracyjno-go-
spodarcze. Czy istniejący budynek
zostanie adaptowany? O tym zade-

cyduje projektant, można jednak
przypuszczać, że obiekt zniknie, bo
jego dostosowanie do wymogów sa-
nitarnych będzie zbyt drogie w po-
równaniu do budowy „od zera”.

Obok żłobka ma powstać plac
zabaw.

(red)

W miejscu rudery na Ciołka powstanie żłobek
� 150 maluchów będzie mogło już za dwa lata pójść do żłobka, jaki powstaje
przy Ciołka.

Obok żłobka ma powstać plac zabaw

To głównie chwyt psycholo-
giczny, mający pokazać pacjen-
towi, jak jego ciało uwalnia się
od choroby. Guillermo Tavares,
absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central
College, Inc. W Trynidadzie nie
zajmuje się takimi sztuczkami.
Potrafi za to zlokalizować źródło
choroby i przez działania ener-
getyczne sprawić, by organizm
zaczął pracować lepiej. Pochodzi
z rodziny o wielopokoleniowych
tradycjach, gdzie sztuka uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie.

Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-

ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,
bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Targówku od 24 wrze-
śnia do 7 października, ale może
także przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codziennie
w godz. 9.00–19.00 pod numera-
mi telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.
W weekendy czynne są tylko te-
lefony komórkowe.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Nie raz widzieliśmy filmy, na których filipińscy
uzdrowiciele przykładają ręce do ciała pacjenta, by
po chwili wyciągnąć z nich fragment okrwawionej tkanki.
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nymi kręciło się podejrzane towa-
rzystwo. Na siatce, która ogradza-
ła jedną z posesji, wisiała tabliczka
z końca lat 50. z nazwą ulicy. Była
zardzewiała i brudna. Tak zapa-
miętałem ten odcinek ulicy, a były
to jej ostatnie chwile w tej formie.
Zabudowania zostały zburzone,
a na ich miejscu powstały bloki.

Okazało się, że to nie byle jakie
rudery, ale resztki zabudowań Fa-
bryki Przewodników Elektrycz-

nych i Walcowni Metali Towarzy-
stwa Przemysłowego „Kabel”
Spółka Akcyjna (Kacza 9/11).
Oddajmy głos Jarosławowi Zie-
lińskiemu: „Fabryka założona
w 1920 została w roku następnym
przekształcona w spółkę akcyjną.
W 1932 zatrudniała ok. 300 ro-
botników, 20 pracowników tech-
nicznych i 30 urzędników. Produ-
kowała przewody elektryczne
oraz różnego rodzaju druty. Za-
budowania fabryczne, biurowe
i gospodarcze powstawały sukce-

sywnie od początku lat 20” – pi-
sze. Po wybuchu drugiej wojny
światowej na terenie zakładu zo-
stał zbudowany bunkier z wej-
ściem i trzema strzelnicami. Bun-
kier flankował bramę wjazdową.
Najwyraźniej dla Niemców fabry-
ka „Kabel” miała strategiczne
znaczenie.

Po wojnie ulica Kacza wciąż by-
ła brukowana kocimi łbami na ca-
łej swojej długości. W miejscu
spalonych drewnianych domów
nic nie powstało – zachowała się

tylko fabryka „Kabel” oraz kamie-
nica Gnatkiewiczów. W 1960 roku
wzdłuż ulicy ustawiono drewniane
słupy z latarniami ulicznymi i na-
powietrzną trakcją elektryczną.
W wyniku przebudowy sieci znik-

nęła niestety przedwojenna, cylin-
dryczna stacja trafo.

Staruszki z Kaczej
Jerzy Kasprzycki pisał w 1967

roku w „Życiu Warszawy”, że ka-
mienica przy Kaczej 21 była ostoją
wolskich klimatów, które zginęły
wraz z mieszkańcami tej dzielnicy
w 1944 roku. Wciąż pamiętano tu
o największym targowisku war-
szawskim – Kercelaku. „Nato-
miast w domu przy ulicy Ka-
czej 21 Kercelak nie wszystek
jeszcze umarł, nie dla wszystkich

stracił żywą barwę. Ten jeden dom
w całej okolicy pochodzi z tamtej
epoki. Tylko w nim znaleźć można
resztki dawnego kolorytu lokalne-
go. Wśród lokatorów zwraca uwa-
gę przewaga liczebna starszych,
samotnych niewiast. W tych okoli-
cach mężczyźni żyli krótko. Jeśli
nie zginęli podczas którejś z wo-
jen, nie zostali wywiezieni do obo-
zów, to skracała ich życie ciężka
praca… i nadmiar wyczerpujących
rozrywek towarzyskich. Ludzie
z Kercelaka potrafili – gdy chcieli
– harować od świtu do nocy, aby
noce aż do świtu spędzać przy do-
brym jadle i napitku. (…) Starsze
panie z kamienicy przy ulicy Ka-
czej utrzymują się ze skromnych
wdowich rent, dorabiają sprząta-
niem i posługami w pobliskich no-
wych osiedlach. Mówią o sobie:
my z Kercelaka” – pisał. W ro-
ku 1980 Kacza została rozdzielona
na dwie części z powodu budowy
drugiej nitki ulicy Okopowej.
W 1999 roku zburzono fabrykę
pod numerem 9/11 i w jej miejscu
zbudowano osiedle. Bruk ze
wschodniego odcinka Kaczej zo-
stał wkomponowany w nową jezd-
nię – między kostkami bauma uło-
żone są kwadraty z polnych ka-
mieni.

Przemysław Burkiewicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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Poznajcie Kaczą
Życie
mieszkańców skracała
ciężka praca… i nadmiar
wyczerpujących rozrywek
towarzyskich. Ludzie
z Kercelaka potrafili – gdy
chcieli – harować
od świtu do nocy, aby
noce aż do świtu
spędzać przy dobrym
jadle i napitku.

Kamienica Gnatkiewiczów

Kamienica przy Kaczej 21 na rysunku Mariana Stępnia z 1967 Resztki zabudowań fabryki "Kabel" przy Kaczej 9/11 w 1977 roku
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Jeszcze w ubiegłej dekadzie uli-
ca Kolejowa, biegnąca na tyłach
Dworca Głównego, kojarzyła się
tylko z magazynami i nielicznymi
klubami muzycznymi. Od kilku
lat krajobraz ten błyskawicznie
się zmienia, bo po północnej stro-
nie ulicy powstaje ogromne osie-
dle „19. Dzielnica”, budowane
przez Hiszpanów.

– Projekt, realizowany przez
hiszpańską firmę Pro Urba, za-
kłada wybudowanie ok. 1700
mieszkań w sześciu etapach – czy-
tamy na stronie osiedla. – Budo-
wa „19. Dzielnicy” rozpoczęła się
w lutym 2010 roku.

Obecnie ukończone są dwa eta-
py inwestycji, w ramach których
powstało ponad 640 mieszkań.
Kolejne dwa budynki zostaną od-
dane do użytku za dwa lata, co
oznacza, że osiedle w docelowym
kształcie zobaczymy prawdopo-
dobnie dopiero pod koniec przy-

szłej dekady. 1700 mieszkań
oznacza teoretycznie ponad 5000
mieszkańców, głównie z małymi
dziećmi. Czy wolskie szkoły
i przedszkola są na to przygoto-
wane?

W sobotnie popołudnie na po-
wstającym osiedlu nie widać zbyt
wielu mieszkańców, korzystają-
cych z licznych, umieszczonych
między blokami skwerów. Więk-
szość lokali na parterach budyn-
ków nie jest jeszcze zagospodaro-

wana, choć od strony ul. Kolejo-
wej działa już niewielki market.
Pojawiają się także pierwsze pro-
blemy komunikacyjne: ze skrzy-
żowania Kolejowej z Towarową
można skręcić tylko na południe,
co nawet w weekendy skutkuje
coraz większym ruchem na pl.
Zaciszy. Również komunikacja
miejska jest w tym miejscu kiep-
ska. Co prawda stacja metra obok
ronda Daszyńskiego znajduje się
w odległości spaceru, ale spacer
ten odbywa się po dziurawych
chodnikach na Towarowej. Choć
z osiedla doskonale widać wie-
żowce w centrum stolicy, dotarcie
tam nawet pieszo i rowerem nie
jest proste (brakuje przejścia
przez al. Jana Pawła II na wyso-
kości Złotej). Czyste pozostaje
rejonem miasta, który mimo bli-
skości Śródmieścia nadal leży
w pewnym sensie na peryferiach.

Dominik Gadomski

Tysiące mieszkań powstają przy Kolejowej
� Niedaleko ronda Daszyńskiego trwa budowa osiedla dla ponad 5000
mieszkańców. Jeśli w najbliższym czasie infrastruktura na Czystem się nie poprawi,
może być nieciekawie.

Stacja metra
obok ronda
Daszyńskiego znajduje się
w odległości spaceru, ale
spacer ten odbywa się
po dziurawych
chodnikach
na Towarowej.



Podczas gdy na granicy Woli
i Śródmieścia trwa budowa jednej
z najważniejszych dróg rowero-
wych w mieście (w al. Jana Pawła
II), Rada Warszawy przyznała 74
mln zł na budowę nowej infra-
struktury, która powstanie głów-
nie wśród najważniejszych arterii
samochodowych. Poprzecinana
szerokimi trasami Wola będzie
zatem głównym beneficjentem.
Co powstanie?

Chyba najważniejszą spośród
zapowiadanych w dzielnicy inwe-
stycji rowerowych będzie przedłu-
żenie drogi na Kasprzaka za Trasę
Prymasa Tysiąclecia. Dokąd?
Do… granicy miasta. Jadąc na za-
chód będziemy mijać kolejno wy-
pożyczalnię Veturilo na Reducie
Wolskiej, okolice cmentarza Wol-

skiego, Fort Wola oraz skrzyżowa-
nia z Powstańców Śląskich, al.
Czerwca 1989 roku i Gierdziejew-
skiego. Odolany i Jelonki zostaną
wreszcie połączone z centrum
a Wola z Ursusem. I to w wygod-
ny sposób, bo na Połczyńskiej
– w odróżnieniu od innych ulic
– przejazd nad linią kolejową mię-
dzy Wolą a Jelonkami nie wiąże
się z podjazdem na wiadukt.

Przebudowana zostanie najpo-
pularniejsza droga rowerowa
w Warszawie, biegnąca wzdłuż
Trasy Prymasa Tysiąclecia, zaś we
wschodniej części dzielnicy infra-
struktura dla jednośladów po-
wstanie na całej długości Towaro-
wej i Okopowej. Nie wiadomo,
jak będzie się to miało do zwycię-
skiego projektu z budżetu party-

cypacyjnego „Ścieżka rowerowa
i chodnik od ronda Daszyńskiego
do Kolejowej”. Być może 350-
metrowy odcinek „obywatelski”
powstanie po prostu jako pierw-
szy fragment planowanej trasy.

Z budżetu partycypacyjnego
powstanie także infrastruktura
rowerowa na węższych ulicach.
Będą to pasy rowerowe na Grzy-
bowskiej (od Żelaznej do Cie-
płej), Ostroroga i Tatarskiej (tyl-
ko w jedną stronę od Powązkow-
skiej do Ostroroga). Z kolei
na kilku ulicach jednokierunko-
wych rowery dostaną możliwość

jazdy w dwóch kierunkach. Bę-
dzie tak na Platynowej, Chmiel-
nej (od wjazdu na parking
przy Miedzianej do Żelaznej),
Siennej (od Twardej do Żela-
znej), Łuckiej (od Żelaznej
do Wroniej), Waliców (od Grzy-
bowskiej do Krochmalnej)
i Krochmalnej (od al. Jana Paw-
ła II do Waliców).

Układ, w którym ulice jedno-
kierunkowe dla samochodów są
dwukierunkowe dla rowerów,
na przeciętnych jezdniach wyty-
czone są pasy rowerowe a wzdłuż
głównych arterii samochodowych
– wydzielone drogi rowerowe, jest
uznawany za specjalistów
od transportu za wzorcowy. Wola
na czele peletonu?

Dominik Gadomski
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Jeden z polskich tabloidów do-
niósł ostatnio o jeziorze pełnym
wódki. Pokazał nawet mieszkań-
ców wsi pielgrzymujących z wia-
drami po ognistą wodę. Jednak
jezioro Żytnie w Warszawie nie
ma nic wspólnego z alkoholem,
po prostu znajduje się przy ulicy
o tej nazwie. I wcale nie jest jezio-
rem, a wielką kałużą.

Nic jednak straconego: jeśli
ktoś będący pod wpływem promili
będzie potrzebował otrzeźwienia,
zapewnią mu ją tramwaje. Wago-
ny przecinające zebrą ochlapują
wszystko, co znajduje się dookoła.
Zimny prysznic zapewni regulację
wizji i fonii zarówno zawianemu,
jak i niewyspanemu.

(PB)

Migawka z okolicy

Jezioro Żytnie
� Nadeszła jesień. I od razu przejście przez tory
tramwajowe u zbiegu Okopowej i Żytniej regularnie
zmienia się w jezioro.

Wola rowerowym liderem?
� Dzięki funduszom przyznanym przez Radę Warszawy i głosom mieszkańców Wola zyska
kilka ważnych dróg rowerowych i innych rozwiązań, ułatwiających jazdę jednośladem.

Przebudowana
zostanie
najpopularniejsza droga
rowerowa w Warszawie,
biegnąca wzdłuż Trasy
Prymasa Tysiąclecia, zaś
we wschodniej części
dzielnicy infrastruktura dla
jednośladów powstanie
na całej długości
Towarowej i Okopowej.

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
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Uli ce by ły bru ko wa ne ko ci mi
łba mi a wzdłuż kra wę żni ka cią -
gnę ły się rynsz to ki. Część dróg
w ogó le nie mia ła utwar dzo nej
na wierzch ni, więc w cza sie upa -
łów zmie nia ła się w pu sty nię, zaś
po ule wie – w je zio ro bło ta.
Szcząt ki bru ku za cho wa ły się
na uli cy Kar liń skie go, któ ra
przed woj ną by ła dla oko li cy wa -
żna – znaj do wa ła się tu sy na go ga,
sta ły ka mie ni ce i do my. Pod czas
Po wsta nia War szaw skie go Niem -
cy spa li li za bu do wę, a po woj nie
na daw nych po se sjach zna la zły się
ogród ki dział ko we. Dziś są wy kar -
czo wa ne i sta no wią ma leń ki park,
któ ry i tak w czę ści zo stał „zje -
dzo ny” przez no wą in we sty cję
miesz ka nio wą fir my Ro byg.

Jesz cze w la tach sześć dzie sią -
tych układ ulic na Odo la nach był
zu peł nie in ny. Ja na Ka zi mie rza

koń czy ła się na So wiń skie go, a ży -
cie sku pia ło się wo kół bie gną cej
łu kiem od So wiń skie go do Gro -
dzi skiej uli cy Kar liń skie go. So -
wiń skie go i Kar liń skie go łą czy ła

za po mnia na dziś Fal kow ska, któ -
rej na zwę ba dacz dzie jów War sza -
wy, re dak tor Je rzy Ka sprzyc ki wy -
wo dził od na zwi ska ogrod ni ka
Pio tra Fal kow skie go. Od Wol -
skiej, pod ką tem, od cho dzi ła Sie -

radz ka, pro wa dzą ca do gra ni cy
mia sta i mia sta -ogro du Wło chy,
zaś jej prze czni cę sta no wi ła dłu ga
wte dy, a dziś kró ciut ka, ulicz ka
Przy ce.

Po Sie radz kiej nie po zo sta ło
nic po za ta blicz ką z na zwą
przy Wol skiej. Dziś nie ma tu ad -
re sów, a je dy ny przed wo jen ny re -
likt tej ulicz ki to ka mie ni ca
z czer wo nej ce gły przy Stu dzien -
nej 5. Ty le że ad res te go do mu
jest bar dzo dziw ny, po nie waż
fron tem stoi do Ja na Ka zi mie rza
a wzdłuż bu dyn ku nie bie gnie
Stu dzien na. Dru gi front – bie gną -
cy pod sko sem – wy glą da, jak by
sta no wił ścia nę fron to wą od in -
nej, nie ist nie ją cej już uli cy. I tak
by ło. Skos jest bo wiem pa miąt ką
po prze bie gu uli cy Sie radz kiej,
dziś już zu peł nie za po mnia nej.

Prze my sław Bur kie wicz

Dlaczego kamienica
na Odolanach jest „kopnięta”?
� Kiedyś był tu inny świat… Nie było ani „apartamentowców”, ani upadających
fabryk. Na Odolanach życie toczyło się powoli. W małych domkach i piętrowych
kamieniczkach mieszkali rzemieślnicy, tramwajarze, kolejarze.

Po Sieradzkiej
nie pozostało nic
poza tabliczką z nazwą
przy Wolskiej. Dziś nie ma
tu adresów, a jedyny
przedwojenny relikt tej
uliczki to kamienica
z czerwonej cegły
przy Studziennej 5.



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam pilnie M3 w centrum Pułtuska, 65mkw,
I piętro, 512-257-282

KUPIĘ MIESZKANIE
·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

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

USŁUGI STOLARSKIE

Meble na wymiar: kuchnie, szafy
607-595-327

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489
·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

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Chwilówki/Pożyczki dla zadłużonych – gotówka do
ręki w biurze. Decyzja w 5 minut. Tel. 531-338-217
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników do ochrony
obiektów (budowy, osiedla, parkingi) na terenie
Warszawy i okolic. System: 24/48. Wymagana
niekaralność. Kontakt: 508-292-840
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601 w godz.
14-18
·Agentów ochrony do 68 lat, terminowe wypłaty,
gotówką 506-158-658
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Firma Ochrony poszukuje: > agentów ochrony
> drukarnia, biurowiec, osiedle, magazyny > 24/48
i noce. Stawki: 5,50 zł netto/h > TEL. 603-150-601
·Firma X-press Couriers zatrudni kurierów
z własnymi samochodami. Preferowane osoby
z własną działalnością lub statusem studenta. Premia
2000 zł na start. Kontakt: 696 – 080-681
·Panów do ochrony 22 834-34-00

·Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekty
handlowe na Woli. Tel. 605-213-709
·Poszukuję osoby do sprzątania domu prywatnego
i biura na Bielanach w Warszawie, przy tej samej
ulicy. Praca codziennie po 4h, praca na umowę
zlecenie. Kontakt: 795 – 115-744

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

RÓŻNE
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI, RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI, DOKUMENTY, ZDJĘCIA KUPIĘ
504-017-418
·Kupię monety, zegarki, militaria, pocztówki,
porcelanę, srebra, platery, znaczki i inne starocie
502-510-493

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, inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL
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Sześć lat te mu przez sto łecz ną
pra sę prze to czy ła się fa la kry ty ki
pod ad re sem war szaw skiej Gmi ny
Ży dow skiej, któ ra naj pierw wal -
czy ła o od zy ska nie ży dow skie go
za byt ku, by po tem osta tecz nie
prze pro wa dzić je go roz biór kę.
Ar gu ment Ży dów był ta ki, że
gmach nie zna lazł się w ewi den cji
za byt ków, choć sa mi wal czy li
o od zy ska nie go ja ko pa miąt ki
po mi nio nych dzie jach. Te raz

w miej scu szpi ta la ru szy ła bu do wa
apar ta men tow ca.

In we sty cję pro wa dzi fir ma No -
vum De ve lo per. „Na ryn ku war -
szaw skim i otwoc kim je ste śmy
od 1995 r. W tym cza sie zre ali zo -
wa li śmy 10 in we sty cji miesz kal no -
-usłu go wych w cha rak te rze in we -
sto ra i ge ne ral ne go wy ko naw cy
– to po nad 1000 lo ka li miesz kal -
nych. Wy bu do wa li śmy rów nież
kil ka osie dli dla spół dziel ni

miesz ka nio wych w re jo nie Pra gi
Po łu dnie i Bia ło łę ki. Je ste śmy
w trak cie bu do wy dwóch no wych
in we sty cji na te re nie War sza wy
i Pu ław, a wkrót ce roz pocz nie my
no wy pro jekt przy ul. Lesz no 15
w War sza wie” – pi sze na swo jej
stro nie in ter ne to wej de we lo per,
ale nie zdra dza jesz cze, jak bę dzie
wy glą dał bu dy nek, ile po mie ści
miesz kań i jak bę dzie wy so ki.

Nie mniej cie ka wa jest hi sto ria
miej sca, w któ rym ru szy ły pra ce
ziem ne. W ro ku 1927 przy ów cze -
snej uli cy Lesz no 127/129 zbu do -
wa ny zo stał Dom Przy tuł ku Sie rot
i Ubo gich. Był to naj więk szy sie -
ro ci niec przed wo jen nej War sza -
wy. W 1941 ro ku, gdy Niem cy
prze sie dla li Ży dów do get ta,
w opusz czo nym gma szy sku ulo ko -
wał się Szpi tal św. Ła za rza
(od cza sów po wo jen nych do za -
mknię cia w 2007 r. dzia łał Szpi tal
Der ma to lo gicz ny). Na stęp nie bu -
dy nek zo stał od zy ska ny przez
Gmi nę Ży dow ską i po uzy ska niu
po zwo le nia z ma gi stra tu – ro ze -
bra ny.

Prze my sław Bur kie wicz

Blok w miejscu przedwojennego szpitala
� Nic nie trwa wiecznie. Po sześciu latach od zburzenia przedwojennego sierocińca
i domu starców przy ulicy Leszno 15 ruszyła w tym miejscu budowa apartamentowca.

Kie row ca z Wi la no wa po sta no -
wił po ka zać pa sa że rom na przy -
stan ku, że je go sa mo chód jest
naj wa żniej szy. Chwi lę póź niej mi -

ło śnik mo to ry za cji z ma ło pol skie -
go Opa to wa wy pro wa dził go
z błę du.

(dg)

Migawka z okolicy

Wolscy kierowcy roku
� Czyżby nawet na przystankach autobusowych należało
ustawiać słupki, uniemożliwiające wjazd samochodem?W roku 1927

przy ówczesnej ulicy
Leszno 127/129
zbudowany został Dom
Przytułku Sierot i Ubogich.
Był to największy
sierociniec
przedwojennej Warszawy.

Gmach szpitala przy Lesznie 15 w końcu lat 90. XX wieku

źródło: w
w

w.sppw
1944.org



Od 1 wrze śnia in sty tu cje kul tu -
ral ne w dziel ni cy zo sta ły po łą czo -
ne w Wol skie Cen trum Kul tu ry.
Ta ki spo sób zo stał wy pró bo wa ny
w Waw rze, gdzie do my i klu by
kul tu ry w po szcze gól nych osie -
dlach zy ska ły je den szyld. Po co?
Głów nie dla oszczęd no ści: za -
miast sze ściu dy rek to rów i głów -
nych księ go wych jest je den, a fi -
lia mi rzą dzą kie row ni cy. Lep szy
ma być też obieg in for ma cji
i ofer ta kul tu ral na – i po dob nie
ma się te raz dziać na Wo li. Kon -
sul ta cje, ja kie pro wa dzo no
w dziel ni cy, mia ły po ka zać,
w czym Wo la jest sil na, a co w tu -
tej szej kul tu rze szwan ku je.

Ja kie są wnio ski?
Naj więk szą po pu lar no ścią cie -

szą się im pre zy ple ne ro we, kon -
cer ty i po ka zy fil mo we. Ulu bio -
nym miej scem jest am fi te atr – do -
pie ro na trze cim miej scu zna la zła
się bi blio te ka z fi lia mi, na szó -
stym – Dom Kul tu ry „Dział dow -
ska”, a na dzie sią tym – Ośro dek
Kul tu ry im. Ste fa na Że rom skie -
go. Lu dzie lu bią też przy cho dzić
na Chłod ną (kon cer ty mu zycz ne
i Ker ce lak wska zy wał co pią ty an -
kie to wa ny). Więk szość uczest ni -
ków ba da nia jest za do wo lo nych
z wy da rzeń kul tu ral nych, a naj -
bar dziej… z wy stę pów ka ba re tów
i po tań có wek. Ja ko naj po trzeb -
niej sze im pre zy wska zy wa no kon -
cer ty i ro dzin ne pik ni ki ple ne ro -
we, a naj mniej – od czy ty i pre lek -
cje oraz im pre zy var sa via ni stycz -
ne. Ty le an kie ty, ale nie tyl ko
na nich Wo la opie ra ła swo je ba -
da nia. Do czerw ca pro wa dzo ne
by ły też spo tka nia z miesz kań ca -
mi, któ re po ka za ły, że w dziel ni cy
przy da ło by się wspar cie dla „od -
dol nych ini cja tyw”, czy li im prez
or ga ni zo wa nych przez są sia dów
dla są sia dów. Po nad to ist nie je po -
trze ba utwo rze nia sta łej ofer ty,
do któ rej miesz kań cy bę dą mie li
czas się przy zwy cza ić. Naj wa żniej -
szym pro ble mem jest na Wo li jed -

nak to, że nie ma do bre go ka na łu
prze pły wu in for ma cji, a ofer ta, ja -
ką pro po nu ją po szcze gól ne in sty -
tu cje, nie ma cha rak te ru ca ło ścio -
we go. Miesz kań cy po ka za li też,
że są miej sca, gdzie do stęp

do kul tu ry jest moc no ogra ni czo -
ny – na przy kład na Ulry cho wie
czy w oko li cach ul. Gi bal skie go.

Co wy ni ka z an kiet? To, co za -
zwy czaj z nich wy ni ka: nie jest źle,
ale mo że być le piej. Czy zjed no cze -
nie pla có wek pod jed ną na zwą
przy nie sie zmia ny? O tym nie prze -
ko na my się z dnia na dzień. Jed no
jest pew ne: bez ca ło ścio we go, dłu -
go fa lo we go pla nu Wo lę cze ka za -
mknię cie w nie wiel kich en kla wach
i ska za nie miesz kań ców na kul tu ral -
ne żni wa tyl ko la tem, gdy au ra po -
zwa la na im pre zy ple ne ro we. Czy
bu do wa no wej sie dzi by przy Szy -
mań skie go to zmie ni? Oka zja
do po rów nań bę dzie naj wcze śniej
w 2019 ro ku, gdy WCK po wsta nie
i okrzep nie w no wym miej scu.

(wt)

26 wrze śnia o 18.00 Te atr Ca -
pi tol wy sta wi sztu kę „Kie dy ko ta
nie ma…” – bry tyj ską far sę,
w któ rej wy stę pu ją Piotr Cyr -
wus, Vio la Ar lak, Piotr Zelt,
Cyn thia Ka szyń ska, Mar ta
Wierz bic ka i Alek san dra Grze -
lak. Jak po ra dzą so bie z wza jem -
ny mi uszczy pli wo ścia mi dwa za -
baw ne an giel skie ma łżeń stwa
z 20-let nim sta żem? Jak roz bu -

dzić dzi ką na mięt ność w mę żu
fajt ła pie? Jak ów pró bu je do -
trzy mać kro ku szwa gro wi sek so -
ho li ko wi?

Na to miast ostat nią im pre zą
w tym ro ku w am fi te atrze bę dzie
kon cert Ewe li ny Flin ty i Łu ka -
sza Za gro bel ne go – 27 wrze śnia
o 16.00.

Na obie im pre zy wstęp wol ny.
(red)
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Takich imprez chcemy?
� Zakończono konsultacje społeczne związane z ofertą kulturalną dzielnicowych
ośrodków kultury.

Koniec sezonu w amfiteatrze
� Koniec sezonu w amfiteatrze w parku Sowińskiego
zapowiada się bardzo przyzwoicie. Będzie dobra
komedia i niezła muzyka.

Czy budowa
nowej siedziby domu
kultury coś zmieni?
Okazja do porównań
będzie najwcześniej
w 2019 roku.


