
W poniedziałek 8 lutego w Biu-
rze Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta od-
było się robocze spotkanie doty-
czące zanieczyszczonej gleby
na terenie budowy osiedla miesz-
kaniowego przy ul. Obozowej 20.
W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele inwestora, wykonawcy,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska,
Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego, Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej, Biura Ochrony Środowiska,
Urzędu Dzielnicy Wola oraz Biu-
ra Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.

Po spotkaniu sztabu antykryzy-
sowego, urząd dzielnicy poinfor-
mował, że wyczuwalny przykry za-
pach w powietrzu w sąsiedztwie
budowy nie stanowi zagrożenia
dla zdrowia i życia okolicznych
mieszkańców. Inwestor prowadzi
na terenie inwestycji codzienne
badania czystości powietrza, któ-

re nie wykazują przekroczeń do-
puszczalnych norm.

Pozostałości po fabryce?
Przypomnijmy. Chodzi o osie-

dle „Wola Libre”, które powstaje
w okolicy skrzyżowania Obozowej
z ulicą św. Stanisława. Będzie się
ono składać z dwóch sześciopię-
trowych budynków, w których
znajdzie się niemal 300 mieszkań.
Okoliczni mieszkańcy chcą
wstrzymania robót, ponieważ bo-
ją się o swoje zdrowie. Pierwsze

niepokojące sygnały pojawiły się
wkrótce po rozpoczęciu prac
ziemnych, i od tego czasu prowa-
dzonej budowie regularnie towa-
rzyszy nieprzyjemny zapach. Nie-
pokój wzrósł, gdy deweloper wy-

słał do mieszkańców pismo,
w którym informował, że ze
względów bezpieczeństwa nie po-
winni otwierać okien, ani zbliżać
się w okolice prowadzonej budo-
wy. Badania, które zlecił sam de-
weloper, wskazały na obecność
w glebie wielu substancji che-
micznych oraz metali ciężkich.
Wśród nich m.in. baru, arsenu,
cynku oraz benzyn i olejów. Są to
prawdopodobnie pozostałości
po fabryce chemicznej znajdują-
cej się tutaj przed wojną.

Namioty i filtrowanie
powietrza

W tym miesiącu ruszą prace
oczyszczania terenu budowy. Cała
operacja usuwania skażonej ziemi
potrwa 3–4 miesiące. BPI zapew-
nia, że podejmie wszystkie nie-
zbędne środki, aby zapewnić jak
największe bezpieczeństwo oko-
licznym mieszkańcom. Zostanie
przeprowadzone odgazowanie
gruntu, natomiast w miejscach
wybierania ziemi staną specjalne
namioty, w których powietrze bę-
dzie filtrowane. Przedstawiona
metodologia działań zyskała
aprobatę przedstawicieli wszyst-
kich instytucji obecnych na spo-
tkaniu antykryzysowym.

Stan jakości powietrza ma być
na bieżąco monitorowany przy
współpracy BPI z Sanepidem
i Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska. Na terenie
budowy WIOŚ zlokalizuje także
własne mobilne laboratorium,
które będzie prowadziło odrębne
pomiary porównywane następnie
z tymi dokonanymi przez BPI.

Choć wedle ustaleń Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego w okolicach budowy nie
ma zagrożenia, władze dzielnicy
zalecają zachować czujność.

– W przypadku wyczucia niepo-
kojącego zapachu w budynkach
mieszkańcy powinni zgłosić ten fakt
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej – apeluje rzecznik
urzędu dzielnicy Mariusz Gruza.

(wk)

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 519-610-523
reklama@gazetaecho.pl

N
r2

(1
59

)
12

lu
te

g
o

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Nie ma zagrożenia dla mieszkańców Obozowej
� Oczyszczanie gruntów na budowie przy Obozowej 20 nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców – poinformował oficjalnie urząd
dzielnicy Wola. Wcześniej deweloper – firma BPI – ostrzegała sąsiadów, że ze względów bezpieczeństwa nie powinni otwierać okien, ani zbliżać
się w okolice budowy.

Cała
operacja usuwania
skażonej ziemi potrwa 3–4
miesiące. BPI zapewnia,
że podejmie wszystkie
niezbędne środki, aby
zapewnić jak największe
bezpieczeństwo
okolicznym
mieszkańcom. Zostanie
przeprowadzone
odgazowanie gruntu,
natomiast w miejscach
wybierania ziemi staną
specjalne namioty,
w których powietrze
będzie filtrowane.



W połowie stycznia członkowie
znanej grupy Penetrator Scaven-
ger Team, eksplorującej z zamiło-
waniem pustostany, ruiny i kana-
ły, zorganizowali wyprawę
do „Pekinu”, czyli zabytkowej ka-
mienicy Krongolda przy skrzyżo-
waniu Złotej i Żelaznej. Członko-
wie grupy uwielbiają wchodzić
tam, gdzie jest to zabronione
i często także niebezpieczne. Ze
swoich wypadów robią zdjęcia
i filmy, które umieszczają na blo-
gu kilkakrotnie już zamykanym
z powodu zainteresowania ich
działaniami policji i prokuratury.

Po raz pierwszy Penetratorzy
byli w Pekinie w 2012 roku. Nie
udało się im jednak zwiedzić
obiektu, bo utknęli w środku i za-
miast dokumentować stan wnętrz,

przez całą wyprawę szukali drogi
wyjścia. Wejście jest trudne, trze-
ba bowiem pokonać metalowe za-
bezpieczenia obsypującego się
tynku. Teraz wreszcie się udało.

Smutna historia „Pekinu”
W czasach świetności budynek

prezentował się bardzo okazale.
Został zbudowany pod ko-
niec XIX wieku z inicjatywy bo-
gatego warszawskiego kamienicz-
nika Wolfa Krongolda. Kamieni-
ca była bogato zdobiona. Uwagę
przykuwały utrzymane w wystroju
eklektycznym dekoracje – fikuśne
balkony, girlandy, neobarokowe
gzymsy. Wieńczyła ją zaś attyka
z dwiema postaciami – młodzień-
ca i starca. Pierwszy symbolizował
nadchodzące stulecie, drugi od-

chodzący wiek XIX. Wnętrza ta-
kże były reprezentacyjne, miesz-
kania przestronne, a klatki scho-
dowe i hole bogato zdobione.

II wojnę światową kamienica
przetrwała niemal nienaruszona,
ale krótko po wojnie dotknął ją
przykry zabieg równania do so-
crealistycznych standardów. Bal-
kony zostały zerwane, zdobienia
skute, a fasada ochlapana szaro-
burym tynkiem. Została tylko at-
tyka. I tak piękny reprezentacyjny
budynek na miarę Paryża Północy
przeobraził się w nieforemny cię-
żki kloc, który z czasem stawał się
ruderą. Niszczał dewastowany
przez lata kierowania tam lokato-
rów najniższej konduity. To wtedy
z racji liczby mieszkających w niej
osób kamienica zyskała popular-

ną nazwę „Pekin”. Wreszcie bu-
dynek podupadł do tego stopnia,
że na początku XXI wieku miesz-
kańcy zostali zeń wykwaterowani,
a kamienica zamknięta na głucho.
Nagły zwrot w tej historii nastą-
pił 11 lutego zeszłego roku, kiedy
zabytek zyskał nowego właściciela
– firmę Czerwone Maki, należą-
cej do grupy AFI Europe. Ma on
pięć lat na jego rewitalizację,
znajdą się w nim mieszkania i kil-
ka lokali usługowych.

Zatrzymany czas
Co zastali w „Pekinie” penetra-

torzy? Zaczęli od wejścia

na dach. Widoczna z dołu attyka
jeszcze jest, ale mocno pokruszo-
na. Postaciom brakuje fragmen-
tów nóg, rąk. Wnętrza tworzą kli-
mat niesamowity. Zarośnięte po-
dwórze jest jakby wyjęte z innego
czasu. Gdyby ktoś chciał dziś krę-
cić film o Warszawie po powsta-
niu, ma tu prawie gotową dekora-
cję. Wnętrza zdewastowane, gruz,
śmieci, sterty papierzysk, resztki
mebli, porzucone zabawki, gaze-
ty, butelki. Widok niesamowity.
Ale jeszcze jest co ratować, bo
ślady dawnej świetności są wyraź-
nie namacalne.

(wk)

Zdjęcia dzięki Penetrator Scavenger Team.
Pełna fotorelacja z wyprawy:
http://penetratorscavengerteam.blogspot.com/2016/01/the-roof-is-on-fire.html

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wyprawa do „Pekinu”. Czas się pożegnać
� Nie jesteście ciekawi, jak wygląda „Pekin” od środka? Są tacy, którzy zaspokojenie tego rodzaju ciekawości uważają za punkt honoru.
Penetratorzy. Włażą wszędzie, gdzie się tylko da, a najbardziej kochają opuszczone domy…
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Pytanie jest zasadnicze. Czy ta
nowa Wola stanie się gettem biu-
rowców, mekką korporacji, czy
także dobrym miejscem do miesz-
kania? Nie ulega wątpliwości, że
charakter Woli zmienia się na na-
szych oczach. Na Chłodnej, Żela-
znej, Łuckiej czuć ciągle klimat
starej robotniczej Woli, zaś
nad osiedlem za Żelazną Bramą
unosi się duch peerelowskiego
luksusu, niekoniecznie dla prole-
tariatu. Ale ta Wola umiera. Dziś
coraz częściej z pewnym przeką-
sem nazywa się Wolę Warszaw-
skim Manhattanem. Nie tylko
z powodu pnących się w górę wie-
żowców, które plombują puste
przestrzenie. Gigantycznych biu-
rowców buduje się tu tyle, że ła-
two się pogubić. A w kilku kolej-
nych latach powstanie ich jeszcze
więcej. Tylko w okolicach Towa-
rowej i Okopowej oraz Żelaznej
ma ich być 34 (dla zagubionych
przewodnik dla zainteresowanych
co się buduje oraz będzie budo-
wało, gdzie i kiedy zamieszczamy
oddzielnie – tu odnośnik). Wola
nabiera charakteru swoistego biz-
nesowego, korporacyjnego City,
ale Manhattan zaczynają też przy-
pominać nowe trendy w budow-
nictwie mieszkaniowym.

Ciasny Manhattan
To właśnie na nowojorskim

Manhattanie zrodził się pomysł
budowy małych apartamentów dla
singli na starcie korporacyjnej ka-
riery. I takie mieszkanka buduje
się dziś na Woli. Minikawalerki
stają się modne. W Wolska Kwa-
drat przy Gizów, która będzie
ukończona w przyszłym roku, naj-
mniejsze apartamenciki mają
14 m2, największe 31 m2. Kosztują
od 9 do 10,5 tys. za metr kwadra-
towy. Deweloper, firma Dantex

reklamuje je jako idealne lokum
na start dla osób zaczynających
samodzielne życie. Chętnych nie
brakuje. Niektórzy kupują je
po to, by rzeczywiście mieć ciasne,
ale własne cztery kąciki z kabiną
w rogu. Inni na wynajem, a dewe-

loper gwarantuje lokatorów
na pięć lat oferując stopę zwrotu
w wysokości 7 procent rocznie.
Buduje się też ekskluzywne miesz-
kania dla tych, którzy są już „urzą-
dzeni”. Oni kuszeni są podziem-
nymi parkingami, wypasionym
standardem, widokiem na miasto,
reprezentacyjnymi dekoracjami.
Zarówno te w niskiej zabudowie
w okolicach Łuckiej, Krochmal-
nej, Żelaznej, w bajkowej 19
Dzielnicy przy Kolejowej, jak i te
w drapaczach jak Łucka City, czy
Cosmopolitan przy pl. Grzybow-
skim kosztują krocie. Szarych zja-
daczy chleba na takie mieszkania
nie stać. Podobnie jak na mieszka-
nia w nowych apartamentach
na Jana Kazimierza i planowa-
nych osiedlach na Odolanach.

Dla kogo nowa Wola?
Czy Wola stanie się więc dziel-

nicą biurowców, banków, eksklu-
zywnych apartamentów i „bia-
łych kołnierzyków”? Niektórzy
się tego obawiają. Już dzisiaj się
zdarza, że pod budowę wieżow-
ców burzone są budynki. Nie tyl-
ko rudery, ale i całkiem nowe
obiekty, jak choćby wybudowany
w latach 90. i przewidziany
w najbliższym czasie do rozbiórki
blok przy Pereca. Jednym nowy
symbol Woli – drapacz chmur
– źle się kojarzy, tęsknią bowiem
za starą, szemraną swojskością.
Inni krytykują chaos w zabudo-
wywaniu dzielnicy wysokościow-
cami, jeszcze inni obawiają się,
że za budową nowych osiedli
i apartamentów nie nadąży infra-
struktura:

– Na Woli rozgrywa się dziś to-
talna partyzantka urbanistyczna.
Deweloperzy wykupili wszystkie

działki i niedługo na Odolanach
będzie mieszkać 30 tysięcy osób
a nie ma żadnej szkoły, przed-
szkola, żłobka, parku – mówi
mieszkający na Woli od kilkuna-
stu lat pan Piotr.

– Wola z wieżowcami owszem
podoba mi się – szkoda tylko, że
bez żadnego planu urbanistyczne-
go i porządnej przestrzeni pu-
blicznej – komentuje z kolei stu-
dentka Kasia.

Są też tacy, którym nowa Wola
się podoba:

– To jest wreszcie zabudowa,
która przypomina normalne duże
miasto w Europie – cieszy się pra-
cujący w jednym z biurowców
Marcin.

Wieżowce symbolizujące nowy
wolski Manhattan są przedmio-
tem sporu nie tylko mieszkańców,
ale i urbanistów.

– Wysokościowce powstają
na Woli tam, gdzie komuś udało

się kupić działkę, załatwić pozwo-
lenia i zgromadzić środki na bu-
dowę. Takie przypadkowe zago-
spodarowywanie wolnych działek
to jakiś koszmar – komentuje były
naczelny stołeczny architekt Mi-
chał Borowski.

Nie sama zabudowa, nie same
wieżowce są groźne, wręcz prze-
ciwnie. Groźny wydaje się fakt, że
zmiany są szybkie, chaotyczne,
nie łączą się z planem rewitaliza-
cji zaniedbanych uliczek, ocalenia
tego, co warte ocalenia, zachowa-
nia klimatu nie do podrobienia.
Chaotyczna zabudowa wśród hek-
tarów zmarnowanej ziemi, nagła
inwazja nowych mieszkańców za-
mkniętych w luksusowych gettach
może przynieść dzielnicy więcej
szkód niż korzyści, szczególnie
dla starych mieszkańców, którzy
chcą na Woli nie tylko zarabiać
i spać, ale także normalnie żyć.

(wk)

Manhattan – dla kogo powstaje nowa Wola?
� Wola staje się powoli warszawskim Manhattanem. Co nowe oblicze dzielnicy oznacza dla jej mieszkańców?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Wieżowce
symbolizujące nowy
wolski Manhattan są
przedmiotem sporu nie
tylko mieszkańców, ale
i urbanistów.
– Wysokościowce
powstają na Woli tam,
gdzie komuś udało się
kupić działkę, załatwić
pozwolenia i zgromadzić
środki na budowę. Takie
przypadkowe
zagospodarowywanie
wolnych działek to jakiś
koszmar – komentuje były
naczelny stołeczny
architekt Michał Borowski.

Osiedle Bliska Wola w budowie XIX dzielnica. Ruszyła budowa kolejnych bloków



PROWADZISZ
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo”
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl
do ponad 100 tys. internautów

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową
i artykuły promocyjne w gazetach

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne
w portalu TuStolica.pl

za 99 zł

ULOTKI
- projekt, druk, dystrybucja

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 519-610-523
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Se kret tkwi w re cep tu rze, nie -
zmie nia nej od osiem dzie się ciu lat.
Pra cow nia cu kier ni cza Wła dy sła wa
Za goź dziń skie go naj pierw ulo ko -
wa ła się na ro ku Wol skiej i Skier -
nie wic kiej w 1926 ro ku, póź niej
prze nio sła się na Wol ską 66. W cza -
sie II woj ny świa to wej ka mie ni ca
zo sta ła znisz czo na, ale pan Wła dy -
sław wraz z są sia da mi ją od bu do wał

i wzno wił dzia łal ność cu kier ni. Jed -
nak w 1973 zo stał wy eks mi to wa ny
do lo ka lu przy Gór czew skiej, gdzie
me traż nie po zwa lał na daw ny roz -
mach. Po sta wio no więc na pącz ki,
któ re zna ne są do dzi siaj, a pra cow -
nię pro wa dzi czwar te już po ko le nie
– po cór ce i wnu ku W. Za goź dziń -
skie go o do bre imię fir my dba pra -
wnucz ka, Syl wia Ada mu szew ska.

Co ta kie go jest w tych pącz -
kach, że ko lej ki chęt nych na nie
usta wia ją się w no cy, gru bo
przed otwar ciem cu kier ni? Czy
war to pró bo wać – nie tyl ko
w ostat ni czwar tek kar na wa łu?
Cze ka my na Wa sze opi nie. I, je śli
chce cie – zdję cia z „pącz ka mi
z Gór czew skiej”!

(red)

Najlepszy pączek od Zagoździńskiego?
� Na Woli ponoć są najlepsze pączki w Warszawie. Zajadał się nimi Piłsudski, a teraz,
szczególnie w Tłusty Czwartek, po odstaniu swego w długiej kolejce, może ich
spróbować każdy.

Rekordu
nie było
� Ale zabawa była
przednia. Kolejne zawody
o tytuł Wolskiego Pączusia
za nami.

Pięć pącz ków w 78 se kund
– przed ta kim wy zwa niem sta nę li
chęt ni do zdo by cia ty tu łu pod czas
roz gry wa nych tra dy cyj nie w Tłu sty
Czwar tek za wo dów na Wo li. To
ubie gło rocz ny re kord – i nie zo stał
po bi ty. W tym ro ku naj szyb ciej ze
słod ko ścia mi uwi nął się Ja kub Ha -
li niak – zje dze nie kon kur so wej
por cji za ję ło mu mi nu tę i pięć dzie -
siąt je den se kund. A kon ku ren cja
by ła spo ra – w szran ki sta nę ło 50
za wod ni ków.

Se kret uda ne go star tu? Sys te -
ma tycz ny tre ning. A efek ty? Pa -
miąt ko wy dy plom, vo ucher

na kurs go to wa nia i… pięć dzie siąt
pącz ków. Ko le je za wo dy – za rok!

(red)

źródło: P
racow

nia C
ukiernicza "Zagoździński"/ Facebook

źródło: w
ola.w

aw.pl
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„Uwa żnie wsłu chu je my się w po -
trze by go ści na sze go cen trum, któ -
re jest nie zwy kle po pu lar ne wśród
miesz kań ców Wo li i Be mo wa. Zi -
ma w tym ro ku jest wy jąt ko wo sza -
ra, dla te go za chę ca my na szych
klien tów do oży wie nia swo ich czte -
rech ścian i sko rzy sta nia z bo ga tej
ofer ty wnę trzar skiej na szych na -
jem ców, m.in. TK Maxx, En glish
Ho me czy Ko ko & Bo uqu et. Na to -
miast je śli na wio snę ktoś pla nu je
du ży re mont, za pra sza my do skle -
pu Ca sto ra ma” – mó wi Emi lia
Szku dla rek, me na dżer mar ke tin gu
Cen trum Han dlo we go Wo la Park.

Wo la Park za dbał o po trze by
maj ster ko wi czów. We wrze -

śniu 2015 r. w cen trum han dlo -
wym otwar to pierw szy sklep bu -
dow la ny na Wo li – Ca sto ra ma.
Klien ci znaj dą w nim nie -
mal 50 000 pro duk tów w sze ściu
ró żnych ka te go riach – bu do wa, in -
sta la cja, wy koń cze nie, urzą dza nie,
ogród oraz na rzę dzia i ar ty ku ły
wy po sa że nia wnętrz, m.in. ak ce so -
ria do oświe tla nia, pa sman te ria
de ko ra cyj na, ro śli ny do mo we i ze -
wnętrz ne czy de ski ta ra so we.

Cie ka we roz wią za nia dla do mu
mo żna zna leźć ta kże w TK Maxx.
Sieć ofe ru je pe reł ki z ko lek cji
naj lep szych świa to wych ma rek
i zna nych pro jek tan tów po oka -
zyj nych ce nach – na wet do 60%

ta niej. W skle pie mo żna za tem
upo lo wać wszyst ko – od luk su so -
wej po ście li, ak ce so riów ku chen -
nych, na czyń po na rzę dzia ogro -
do we. Mar ko we ar ty ku ły de ko ra -
cyj ne mo żna zna leźć też w sa lo nie
Ko ko & Bo uqu et. Mi ło śni cy wy -
ra zi ste go sty lu łą czą ce go kla sycz -
ny an giel ski de sign i wy ra fi no wa -
ną sztu kę tu rec ką po win ni udać
się pro sto do En glish Ho me.

W Wo la Par ku mo żna też zna leźć
sze ro ką ofer tę skie ro wa ną do naj -
młod szych. W ze szłym ro ku w cen -
trum han dlo wym po ja wił się sklep
Toys „R” Us. Cie szą ca się du żą po -
pu lar no ścią na ca łym świe cie mar ka
jest zna na z te go, że łą czy w swo jej

ofer cie asor ty ment po cho dzą cy
od wio dą cych pro du cen tów dzie cię -
cych z sze ro kim wy bo rem ma rek
wła snych. Je śli szu ka cie po my słu, jak
spę dzać czas z dzieć mi w po chmur -
ne zi mo we dni, w Toys „R” Us znaj -
dzie cie np. mnó stwo gier plan szo -
wych, w któ re mo żna grać ca łą ro -
dzi ną. W ofer cie znaj du ją się za baw -
ki oraz ak ce so ria dzie cię ce i nie -
mow lę ce, ta kie jak fo te li ki sa mo cho -
do we, wóz ki, łó żecz ka i ko ły ski.

Ro dzi ce mo gą od wie dzić też
sklep zna nej w ca łej Pol sce sie ci
Smyk, w któ rym oprócz za ba wek
mo żna zna leźć też wie le in nych
po trzeb nych ar ty ku łów – ksią żki,
ak ce so ria dla nie mow ląt, odzież

i obu wie naj wy ższej ja ko ści.
Na zi mo we spa ce ry po le ca my do -
sko na łe pod wzglę dem ja ko ści
i de si gnu cie płe ubran ka dla naj -
młod szych do ku pie nia w skle -
pie 5.10.15, na le żą cym do naj -
więk szej sie ci odzie ży dzie cię cej
w Pol sce. Je śli choć na chwi lę po -
ja wi się słoń ce, to w ofer cie mar -
ki znaj dzie cie też sze ro ki wy bór
odzie ży przej ścio wej.

Po dłu gich za ku pach ka żde mu
na le ży się chwi la wy tchnie nia.
W no wej czę ści Wo la Par ku mo -
żna orzeź wić się aro ma tycz ną ka -
wą w Gre en Caffé Ne ro lub
skosz to wać pysz nych lo dów
od Car te d'Or.

Sprawdź ofertę sklepów w Wola Parku!
� Jeżeli jesteście zmęczeni trwającą zimą i chcecie wprowadzić trochę koloru do swojego otoczenia, warto udać się do Wola Parku.
W centrum handlowym przy ul. Górczewskiej 124 można znaleźć ciekawe artykuły wyposażenia wnętrz, np. w sklepach Castorama czy TK
Maxx. Klienci centrum handlowego mogą też liczyć na szeroką ofertę dla dzieci.

ar ty kuł spon so ro w
a ny

Rad ni za de cy do wa li, że mu -
zeum ma zo stać zli kwi do wa ne
do 30 czerw ca. Je go ma ją tek
przej mie no wa pla ców ka – Sta cja
Mu zeum – two rzo na wspól nie
z PKP. Bu do wa ma ru szyć w przy -
szłym ro ku, a otwar cie pla no wa ne
jest na 2018 rok.

We dle wstęp nej kon cep cji
w głów nym bu dyn ku o po wierzch -
ni oko ło 9500 m2, prócz wy staw
sta łych i cza so wych, znaj dą się sa le
edu ka cyj ne i szko le nio we, a ta kże
ki no. Po nad to po wsta nie stre fa
z sy mu la to ra mi, gra mi i apli ka cja -
mi zwią za ny mi z trans por tem ko -
le jo wym. Część eks po zy cji zwie -
dzi my pod czas ko le jo wej prze ja -
żdżki uło żo nym na te re nie to rem.
Resz ta za byt ko wych pa ro wo zów

i wa go nów eks po no wa na bę dzie
w ha li ta bo ru (ok. 8 tys. m2).
– Wszyst kie po jaz dy zo sta ną usta -
wio ne na to rach i utrzy ma ne
w sta nie umo żli wia ją cym prze -
miesz cze nie – za po wia da czło nek
za rzą du PKP Ja ro sław Ba tor. Do -
ce lo wo na te re nie kom plek su ma
się ta kże zna leźć ta kże Mu zeum

Tech ni ki prze nie sio ne z Pa ła cu
Kul tu ry i Na uki.

We dług sza cun ków bu do wa
i wy po sa że nie mo że kosz to -
wać 180 mln zło tych.

25 stycz nia mi nął ter min skła -
da nia wnio sków o wzię cie udzia łu
w kon kur sie ar chi tek to nicz nym
na pro jekt no wej pla ców ki. Na de -

sła ne opra co wa nia zo sta ną te raz
oce nio ne przez ko mi sję. Au to rzy
sze ściu naj lep szych prac przy go -
tu ją na stęp nie szcze gó ło we kon -
cep cje ar chi tek to nicz ne, a naj lep -
sza po słu ży za pod sta wę osta tecz -
ne go pro jek tu. Na gro dą w kon -
kur sie jest 120 ty się cy dla zwy -
cięz cy, dru gie i trze cie miej sce

w bę dzie pre mio wa ne od po wied -
nio kwo tą 80 i 50 tys. zło tych net -
to.

Sta cja Mu zeum bę dzie zlo ka li -
zo wa na na Odo la nach. Ob szar
prze zna czo ny na in we sty cję zaj -
mu je aż 23 hek ta ry mię dzy Wo lą
a Ocho tą i Wło cha mi.

(wk)

Lokomotywy będą jednak wisieć na Odolanach
� Pod koniec stycznia sejmik województwa mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Odolanach Stacji Muzeum, która zastąpi
likwidowane Muzeum Kolejnictwa na Towarowej.

Obszar
przeznaczony
na inwestycję zajmuje
aż 23 hektary między
Wolą a Ochotą
i Włochami.

źródło: P
K

P



Wy daw nic two Bel lo na zo sta ło
w 2011 ro ku za ku pio ne przez kon -
sor cjum Ghe lam co. Po co?
Na pew no nie z mi ło ści do ksią -
żek, ale dla atrak cyj nych grun tów.
Wy star czy spoj rzeć na ma pę.
Kon cern koń czy wła śnie bu do -
wę 220-me tro we go wie żow ca Spi -
re mię dzy To wa ro wą, Łuc ką, Wro -
nią i Grzy bow ską. Bel lo na ma sie -
dzi bę na Grzy bow skiej 77 i ma ga -
zy ny w tym sa mym kwa dra cie ulic.
Ghe lam co nie ukry wa ło, że ma ga -
zy ny chce zbu rzyć, a te ren za go -

spo da ro wać. Bel lo na prze nio sła
się do biu row ca na Be ma, ale jej
daw na sie dzi ba mia ła za cho wać
swój cha rak ter. Tym cza sem 29
stycz nia zde mon to wa ny zo stał jej
cha rak te ry stycz ny na pis. Ghe lam -
co za czy na pra ce nad re wi ta li za cją
pod upa dłe go biu row ca. Ja kie
zmia ny cze ka ją bu dy nek? Na ra -
zie nie wia do mo. In we stor wciąż
nie pod jął de cy zji. Wia do mo, że
bu dy nek nie mo że zo stać ro ze bra -
ny. Trzy je go ele wa cje i hol zo sta ły
wpi sa ne do re je stru za byt ków

i wszel kie pra ce mu si za twier dzić
kon ser wa tor. Nic jed nak nie stoi
na prze szko dzie, by nad ele wa cją
nad bu do wać wie żo wiec i wkom -
po no wać w kom pleks Spi re. Plan
miej sco wy do pusz cza nad bu do wę
bu dyn ku. Wy bu do wa ny w 1958
ro ku bu dy nek jest jed nym z naj -
cie kaw szych przy kła dów so cre ali -
stycz ne go mo der ni zmu. Po dob nie
jak po bli ski Dom Sło wa Pol skie -
go, któ ry na wia sem mó wiąc ma
zo stać nie ba wem wy bu rzo ny…

(wk)

Znikające miejsca: Bellona
� Coraz częściej na Woli się zdarza, że to i owo znika. Stare budynki ustępują miejsca
nowym. Czy demontaż charakterystycznego szyldu z budynku Bellony oznacza
początek przebudowy biurowca?

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu me -
ra mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Mariola Stasiak
e-mail: mariola.stasiak@gazetaecho.pl,
tel. 519-610-523
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Spokojnej osobie, od zaraz, 30 m2, przy CH
Wola Park. tel. 794-419-809

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

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
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

RReemmoonnttyy  mmaalloowwaanniiee,,  ttaappeettoowwaanniiee,,  2255--lleettnniiee
ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,,  zzłłoottaa  rrąącczzkkaa  oossoobbiiśścciiee

660011--333355--888866

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Naprawa Telefonów GSM, Tabletów
514-420-300
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404
·Pogotowie Komputerowe 514-420-300

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00

RÓŻNE
·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
·ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ TEL.
504-017-418
·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

Zgło sze nie wpły nę ło do Stra ży
Miej skiej oko ło 15. Przy by li
na miej sce stra żni cy z Pa tro lu
Eko rze czy wi ście zna leź li w gę -
stych krza kach nie opo dal wej ścia
do la sku oso wia łe go, spra wia ją ce -
go wra że nie cho re go je no ta.

– Je not dał się dość ła two
schwy tać i wło żyć do kli pe ra słu -

żą ce go do prze wo zu zwie rząt
– mó wi Pa weł Czer won ka z Eko
Pa tro lu.

Odło wio ne przez stra żni ków
zwie rzę zo sta ło od wie zio ne
do Ośrod ka Re ha bi li ta cji Zwie -
rząt, gdzie tra fił pod opie kę we te -
ry na rzy.

(wk)

Migawka z okolicy

Jenot w Lasku na Kole
� Spacerowicze zauważyli w Lasku na Kole dziwnie
zachowującego się jenota. Wezwali strażników
miejskich, którzy odłowili zwierzę.
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Pa ra graf 13 re gu la mi nu mó wił
o oso bach za gra ża ją cych bez pie -
czeń stwu, po rząd ko wi i wła śnie
„wy wo łu ją cych od czu cie od ra zy
oto cze nia”. Mó wiąc wprost – był
skie ro wa ny prze ciw bez dom nym,
któ rzy, szcze gól nie zi mą, grza li
się w au to bu sach i tram wa jach.
A że bez dom ny na wet mi mo chę -
ci nie za wsze ma gdzie i jak się
umyć, „od czu cie od ra zy” by wa ło
do tkli we. Pół bie dy, je śli ta ki pa -
sa żer był trzeź wy, go rzej gdy pro -
mi le we krwi nie po zwa la ły
na kon tro lo wa nie czyn no ści fi zjo -
lo gicz nych. Nic więc dziw ne go, że
pa sa że ro wie do ma ga li się od kie -
row ców i mo tor ni czych, by ta kich
„dzi kich pa sa że rów” z po jaz dów
wy rzu cać. W koń cu ka żdy, kto za -

pła cił za bi let, w od ró żnie niu
od bez dom ne go, ma pra wo
do pod ró ży w cy wi li zo wa nych wa -
run kach. A chy ba ka żdy, kto jeź -
dzi ko mu ni ka cją pu blicz ną wie,
że nie do bór my dła to cho ro ba
wśród pa sa że rów po wszech na, nie
tyl ko tych bez dom nych. Choć
w ich przy pad ku ob ja wy są znacz -
nie wy raź niej sze.

Jak szyb ko za ma rza czło wiek?
Z in nej becz ki – wie cie, jak

szyb ko za ma rza czło wiek? Przy
kil ku stop nio wym mro zie – w kil -
ka go dzin. Naj pierw wy chła dza ją
się od sło nię te czę ści cia ła: nos czy
pal ce. Po tem hi po ter mia się po -
głę bia – w kil ka na ście mi nut cia ło
mo że się schło dzić z 36,6 do 35

– a to już mo że być nie bez piecz -
ne. Im dłu żej na mro zie – tym go -
rzej. Spa da nam mo to ry ka, wy sia -
da zdol ność lo gicz ne go my śle nia.
Gdy cia ło osią gnie tem pe ra tu -
rę 32 stop ni – w za sa dzie je dy ny
or gan, któ ry dzia ła pra wi dło wo,
to ner ki. Dla te go wła śnie wy chło -

dzo nym to wa rzy szy za pach mo czu
– nie pa nu ją nad zwie ra cza mi,
a pę cherz peł ny. Przy 30 stop -
niach tra ci my przy tom ność. Je śli
jesz cze w ra mach obro ny gol nie -
my se tę czy dwie – jest jesz cze go -
rzej, bo al ko hol roz sze rza na czy -
nia krwio no śne i przy spie sza wy -
chło dze nie or ga ni zmu. Oczy wi -
ście za wsze znaj dzie się ktoś, kto
stwier dzi że „chlo ra nie szko da”,
jed nak przy mi ni mum em pa tii da

się wy trzy mać zi mą tych kil ka
przy stan ków. A przy naj mniej do -
ma ga jąc się wy pro sze nia cuch ną -
ce go współ pa sa że ra przy oka zji
po wia do mić straż miej ską, gdzie
ta ko wy zo stał wy sa dzo ny.

Wy god ni czy em pa tycz ni?
W ostat nich dniach przez me -

dia prze to czy ła się de ba ta mię dzy
„wy god ny mi” a „em pa tycz ny mi”.
Obie stro ny ma ją swo je ra cje
– pła cąc za prze jazd, mam pra wo
do pod ró ży w mi ni mal nym kom -
for cie, a wo nie ją cy „Eau de Ju le”
osob nik ta ko we go nie za pew nia.
Z dru giej stro ny – pod czas mro -
zów mo żna prze bie do wać w po bli -
żu smro do ro ba. Tym bar dziej że
nie bar dzo jest zi mą co z ta kim
bez dom nym zro bić – nie mo żna
go za wieźć do noc le gow ni, bo te
dzia ła ją tyl ko no cą, a po miesz -
czeń, w któ rych mo że się ogrzać
„le gal nie” jest za ma ło: w ca łej
War sza wie są dwie. Na Ki jow -
skiej 22, pro wa dzo na przez Mo -
nar i na Wi śla nej 7, któ rą za wia -
du je Sto wa rzy sze nie „Al ter -Ego”.
Schro ni ska, ta kże te ca ło do bo we,

ma ją ogra ni czo ną licz bę miejsc.
Łaź nia? Jed na, na Żyt niej. Jak wi -
dać, po moc jest dość ogra ni czo na.

Czy no wy za pis w re gu la mi nie
ozna cza, że ka żdy bę dzie mógł
„śmier dzieć so bie” w au to bu sie?
Igor Kraj now, rzecz nik Za rzą du
Trans por tu Miej skie go uspo ka ja:
– Na pew no tak nie bę dzie. Chce -
my zmie nić za pis w ten spo sób, by
nie mógł być tak sze ro ko in ter -
pre to wa ny jak te raz. Ka żdy przy -
pa dek bę dzie roz pa try wa ny in dy -
wi du al nie i kom fort in nych pa sa -
że rów nie ucier pi. Co mia ło by to
ozna czać? Trud no po wie dzieć.

Szcze gó ły po zna my pod ko niec
mie sią ca, kie dy ra da War sza wy
prze gło su je no wy re gu la min. We -
dług pro jek tu no wy za pis nie mó wi
ani sło wem o ucią żli wych pa sa że -
rach – mo wa jest tyl ko o tych, któ rzy
za gra ża ją bez pie czeń stwu i po rząd -
ko wi, jed nak, na wnio sek pa sa że -
rów, ob słu ga po jaz du mo że za żą dać
wyj ścia z au to bu su czy tram wa ju.

Bę dzie le piej? Cze ka my na opi -
nie. Po któ rej stro nie opo wie dzą
się na si Czy tel ni cy?

(wt)

Koniec z odrazą, ale co zrobić z bezdomnym w autobusach?
� W „Regulaminie przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego” znajdował się zapis o tym, że „osoby budzące odrazę” mogą być
usuwane z pojazdów. Zostanie wykreślony, ale problem pozostaje. Jak go rozwiązać?

Czy to
oznacza, że każdy będzie
mógł „śmierdzieć sobie”
w autobusie?
Igor Krajnow, rzecznik ZTM
uspokaja: – Na pewno
tak nie będzie.

Wy pa dek miał miej sce w śro -
dę 27 stycz nia przed godz. 7:00.
Star sza ko bie ta prze cho dzą ca

zgod nie z prze pi sa mi po za chod -
niej stro nie ron da na skrzy żo wa -
niu Ja na Ol brach ta z Re du to wą

zo sta ła po trą co na przez sa mo -
chód i mi mo re ani ma cji zmar ła.
Do kład ne przy czy ny zda rze nia są
na ra zie nie zna ne.

Nie pra wi dło we prze je żdża nie
przejść dla pie szych jest naj po pu -
lar niej szą przy czy ną wy pad ków
w War sza wie. W ubie głym ro ku
do szło w ten spo sób do 227 zda -
rzeń, w któ rych zgi nę ło sześć
osób, zaś 226 zo sta ło ran nych.
W ana lo gicz nym okre sie nie -
ostro żne wej ście przed ja dą cy po -
jazd, czę sto uzna wa ne przez wie lu
kie ru ją cych za przy czy nę wy pad -
ków, mia ło miej sce za le d wie 37
ra zy i zgi nę ła w ten spo sób jed na
oso ba.

(dg)

Śmierć na przejściu dla pieszych. Znowu
� Na Jana Olbrachta doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje kobieta.
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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów
mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,

nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du

czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.
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W ro ku 2014 na „czar nej li ście”
war szaw skiej dro gów ki, ulic i skrzy -
żo wań Wo li nie by ło, choć śmierć
w wy pad kach na te re nie War sza wy
po nio sło aż sześć osób (go rzej by ło
tyl ko na Mo ko to wie). W ze szłym
ro ku ofiar śmier tel nych na Wo li by -
ło mniej, bo pięć. Za to w ran kin gu
naj nie bez piecz niej szych miejsc po ja -
wi ły się dwa wol skie skrzy żo wa nia.

Na 10. miej scu ran kin gu zna la -
zło się skrzy żo wa nie Alei Je ro zo -
lim skich z To wa ro wą, gdzie do -
szło wpraw dzie do dwóch tyl ko
po wa żnych ko li zji, ale jed na za -
koń czy ła się śmier cią, a dru ga po -
wa żny mi ob ra że nia mi kie row ców.
Ex aequo w ze sta wie niu zna la zło
się skrzy żo wa nie Gór czew skiej
z Mły nar ską, gdzie ta kże w dwóch
wy pad kach jed na oso ba zgi nę ła
i jed na zo sta ła ran na.

Czy pięć ofiar śmier tel nych
– bo ty le osób po nio sło w ze szłym

ro ku śmierć na dro gach Wo li – to
za trwa ża ją ca sta ty sty ka? Nie ste ty,
nie w War sza wie, gdzie w 2015 r.
zgi nę ło w wy pad kach 60 osób.
Na sa mej Wo li wy pad ków by ło
mniej niż w po przed nim ro ku,

bo 76, mniej osób od nio sło też
ob ra że nia w ko li zjach dro go wych
(91). Na czar nej li ście dro gów ki
nie zna la zła się żad na wol ska uli -
ca o zna cze niu lo kal nym.

(wk)

10 lu te go 2010 ro ku pod ko mi -
sarz Struj, zwa ny wśród ko le gów
„Stru siem”, wra cał z za ku pów.
Na przy stan ku pod cen trum han -
dlo wym dwóch na sto lat ków za -
cho wy wa ło się wy jąt ko wo gło śno.
Struj zwró cił im uwa gę i wsiadł
do tram wa ju, a wte dy je den z ma -
ło la tów rzu cił w po jazd ku błem
na śmie ci. Wte dy „Struś” za trzy -
mał tram waj, wy siadł i chciał
obez wład nić wan da la. Nie był
na słu żbie, nie był w mun du rze
– ale wie dział, że mu si za re ago -
wać. Gdy za jął się jed nym z chło -
pa ków, z od sie czą przy szedł dru gi
– przy trzy mał po li cjan ta, a pierw -
szy wy jął nóż i za dał nim pięć cio -
sów. Je den oka zał się śmier tel ny.
Za bój ca, Ma te usz No wak, nie
miał osiem na stu lat, więc po pro -
ce sie otrzy mał naj wy ższy mo żli wy

wy rok – 25 lat. Je go po moc nik,
Piotr Rów ny – pięt na ście. Pod ko -
mi sarz osie ro cił dwie cór ki – Kry -
sia ma dzi siaj 13 lat, Mo ni ka – je -
de na ście. Obie znaj du ją się
pod opie ką Fun da cji „Do ra staj
z na mi”, któ ra zaj mu je się dzieć -
mi, któ rych ro dzi ce zgi nę li peł niąc
słu żbę pu blicz ną. Krót ki ma te riał
fun da cji, do ty czą cy obu dziew czy -
nek, za miesz cza my po ni żej.

Jak co ro ku od tra ge dii w miej -
scu, gdzie zgi nął pod ko mi sarz,
po li cjan ci od da li hołd ko le dze,
któ ry ni gdy nie od pusz czał. Ko -
men dant Głów ny Po li cji insp.
Zbi gniew Maj oraz Ko men dant
Sto łecz ny Po li cji nad in spek tor
Mi chał Do ma radz ki za pa li li
w tym miej scu zni cze i zło ży li wią -
zan kę.

(red)

Sześć lat temu na Woli
zabito bohatera
� Andrzej Struj dowiódł, że policjant to nie zawód, tylko
powołanie. Swoją nieobojętność na wandalizm
przypłacił śmiercią.

Najbardziej niebezpieczne
skrzyżowania na Woli
� Warszawska policja drogowa tradycyjnie wytypowała najniebezpieczniejsze
w ubiegłym roku skrzyżowania i ulice. Na czarnej liście drogówki nie ma lokalnych
wolskich ulic, są za to dwa skrzyżowania: Alei Jerozolimskich z Towarową
i Górczewskiej z Młynarską.
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Po li cjan ci od da li hołd ko le dze, któ ry ni gdy nie od pusz czał


