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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Mam do tego klubu sentyment.
Lata całe temu jako student tre-
nowałem tutaj zaliczając
przy okazji wf. Dlatego wieść
z września 2015 r., że Sarmata
wycofał drużynę seniorów z roz-
grywek, była dla mnie podwójnie
smutna. Sarmata w ubiegłym se-
zonie spadł z ligi okręgowej,
do rozgrywek w klasie A ostatecz-
nie nie przystąpił. Spadł w pewnej

mierze na „własne życzenie” –
gdyby nie dwa walkowery w koń-

cówce rozgrywek za niezapłacone
kary, brałby udział w barażach
o utrzymanie (gdzie rywalizował-
by z ŁKS-em Łochów). A tak
opuściła drużynę grupa ważnych
piłkarzy. Były próby utrzymania
zespołu – chodziły plotki o poten-
cjalnej fuzji z innym klubem czy
o próbie przejęcia zawodników

z innego warszawskiego klubu.
Jak widać, działania te nie zakoń-
czyły się sukcesem.

Klub z tradycjami
Piłkarze wielokrotnie publicz-

nie skarżyli się, że całość spraw
organizacyjnych spoczywa na ich
barkach, że brakuje jakiegokol-
wiek wsparcia. A przypomnijmy,
że mówimy o klubie z bogatymi
tradycjami. Funkcjonujący od
1921 r., w okresie międzywojen-
nym był ważną drużyną stołecz-
nych rozgrywek. Dość wspo-
mnieć, że w 1935 r. zajął I miejsce
w piłkarskiej A-klasie robotniczej,
a jego zawodnikiem był Janusz
Kusociński, który w Sarmacie grał
w piłkę nożną, zanim ostatecznie
zdecydował się trenować biegi.
Od końca lat 50. klub miał własny
stadion i malutką halę sportową
przy ul. Wolskiej. Dzisiaj teren
od ponad dwóch dekad zarasta
chwastami, a o możliwości jego
zabudowy trwa spór między de-
weloperem a miastem.

Sarmata wyprowadził się stam-
tąd, gdy VIS (fabryka z branży
metalowo-technicznej), udostęp-
niająca klubowi obiekty sportowe,
zaczęła podupadać. W 2005 roku
hiszpański deweloper kupił
od syndyka masy upadłościowej

Piłka na Woli

Koniec Sarmaty?
� Nie licząc klubów amatorskich i uczniowskich, na Woli piłka nożna to dwa kluby –
Olimpia i Sarmata. Pierwszy ledwo wiąże koniec z końcem, drugiego właściwie nie

ma… Dziś piszemy o praktycznie nieistniejącego od kilku miesięcy Sarmacie.
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tereny w rejonie ul. Ludwiki
i Wolskiej, które wcześniej nale-
żały do VIS, Sarmata stał się bez-
domny. Sekcja seniorów została
zawieszona, sekcje młodzieżowe –
trenowały tam, gdzie się dało.

Od Starych Babic po Wolę i Be-
mowo. Nawet w ogródkach jorda-
nowskich.

Sarmata ledwo wiązał koniec
z końcem, ale mimo problemów fi-
nansowych jakoś się trzymał. Po-
magali działacze, byli zawodnicy,
którzy darzyli klub sentymentem.
Było też niewielkie wsparcie ze
strony miasta i dzielnicy Wola. Sar-
mata prowadził osiem młodzieżo-

wych grup piłkarskich. Seniorzy,
wycofani na jakiś czas z rozgrywek
z powodu braku własnego boiska,
wrócili do gry. Po trzech sezonach
w B klasie, udało się awansować
na wyższy poziom rozgrywek. Już
po roku Sarmata awansował do ligi
okręgowej, gdzie udało mu się
utrzymać przez dwa sezony. Am-
bitna, młoda drużyna potrafiła wy-
grywać z potencjalnie lepszymi dru-
żynami, ale też dać plamę i prze-
grać ze słabeuszami. Nie pomagał
fakt, że wciąż pozbawiony własnej
siedziby klub tułał się po okolicy
i jako gospodarz mecze rozgrywał
w podwarszawskich miejscowo-
ściach.

Wreszcie w 2013 roku, po 92 la-
tach, Sarmata wrócił na swoje

pierwsze, historyczne boisko
przy ul. Okopowej. Tu zaczynał
grać w 1921 roku. Teraz boisko
jest całkiem porządne, ma sztucz-
ną murawę, przylega do zespołu
szkół im. Konarskiego.

Tyle, że radość długo nie trwała.
Zarówno drużyna seniorów Sarma-
ty, jak i zespoły juniorów i tramp-
karzy, którzy jeszcze dwa lata temu
po Polonii i Legii byli trzecią siłą
w Warszawie, dziś już nie grają.

Czy to koniec Sarmaty?
Kulisy wycofania zespołu wyja-

wili na facebooku sami piłkarze:
„Nie zostaliśmy zgłoszeni do bie-
żących rozgrywek. Chciałoby się
rzec „decyzją zarządu”, lecz ka-
żdy kto choć trochę orientuje się

w sytuacji wie, że wszystkie decy-
zje podejmowane są jednoosobo-
wo (…) a my oprócz składek mu-
sieliśmy za swoje pieniądze kupo-
wać wodę na mecze dla sędziów
i drużyn przeciwnych, sami prać
stroje i wozić sprzęt na treningi”.

Decyzja o wycofaniu z rozgry-
wek została podjęta w ostatnim
dniu zgłaszania drużyn w MZPN,
przez co piłkarze nie mogli się
zgłosić nawet do rozgrywek B-
-klasy, na co byli zdecydowani.
Jak twierdzą sami piłkarze i jak
cicho ćwierkają wolskie wróble,
za decyzją o likwidacji drużyny
seniorów Sarmaty stał zakup
przez włodarzy licencji IV-ligowej
drużyny UKS Łady.

– Za rok możecie się spodzie-
wać nowo-tworu „Sarmata” grają-
cego na tę chwilę w IV lidze. Zo-
stała wykupiona licencja, wraz
z całą drużyną i zobowiązaniami
finansowymi wobec zawodników
– UKS Łady. Najbardziej boli nas

to, że w tejże drużynie znalazły
się pieniądze na premie za awans,
premie za wygrane mecze, sty-
pendia… – piszą.

Piłkarze nie kryją rozgorycze-
nia, przestały istnieć zespoły ju-

niorskie, za wyjątkiem najmłod-
szych roczników. Czy to koniec
Sarmaty? Skrzykują się kibice,
dawni działacze i zawodnicy: chcą
ratować klub inaczej niż przez fu-
zję z UKS Łady. A środowisko,
choć przetrzebione, wciąż jednak
jest. I im dziękują piłkarze:
„W imieniu drużyny dziękuję
wszystkim, którzy przez te 5–6 lat
byli z nami. Wspierali nas. Dla
Was wszystkich głośne sarmackie
Auuuuuuuuu!!! W swoim imieniu
chciałbym podziękować Wam
wszystkim – Sarmaci. Sarmata ni-
gdy nie zginie!!!”. Oby. Bo to by-
łaby wielka szkoda.

Tekst powstał we współpracy
z www.futbolowezapiski.blox.pl.

(wk)
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Koniec Sarmaty?

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. 502-280-7202

Zarówno
drużyna seniorów
Sarmaty, jak i zespoły
juniorów i trampkarzy,
którzy jeszcze dwa lata
temu po Polonii i Legii byli
trzecią siłą w Warszawie,
dziś już nie grają.
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– Za chę ca my do od wie dze nia
jar mar ku pro duk tów re gio nal -
nych w Wo la Par ku, gdzie mo żna
ku pić spe cja ły z Pol ski i ze świa -
ta, przy rzą dza ne zgod nie z tra dy -
cyj ny mi re cep tu ra mi – mó wi
Emi lia Szku dla rek, me na dżer
mar ke tin gu Cen trum Han dlo we -
go Wo la Park.

W dniach 16–25 mar ca, tuż
przed Wiel ka no cą, Wo la Park za -
pra sza na świą tecz ną edy cję jar -
mar ku pro duk tów re gio nal nych!
Znaj dzie cie tam naj świe ższe pro -
duk ty, m.in. roz sła wio ne se ry
z Ko ry ci na i wę dli ny z Pod la sia

oraz zna ko mi cie przy rzą dzo ną
gę si nę. Na mi ło śni ków do bre go
je dze nia bę dą cze kać ta kże chle -
by z Zie mi Łódz kiej, a wiel bi cie le
rze mieśl ni cze go pi wa bę dą mo gli
ku pić lo kal ne wy ro by z Bro wa ru
Ko reb w Ła skach. Do stęp ne bę -
dą ta kże zio ła w do nicz kach –

roz ma ryn, ba zy lia czy mię ta.
Na świą tecz nych sto łach nie mo -
że za brak nąć su szo nych owo ców
z ca łe go świa ta oraz przy praw –
ro dzi mych, jak i tych naj bar dziej

eg zo tycz nych, w któ re mo żna bę -
dzie za opa trzyć się na sto isku Le -
na Lux. Z ko lei mi ło śni ków

wszyst kie go co słod kie ku sić bę -
dą do mo we cia sta i mio dy z pa -
sie ki, a ta kże ma zur ki i ba by
wiel ka noc ne.

War to spraw dzić też bo ga tą
i zró żni co wa ną ofer tę skle pów
w Wo la Par ku. Wiel bi cie le daw -
nych sma ków mo gą zaj rzeć
do Kra kow skie go Kre den su, któ -
ry w swo im asor ty men cie ma wy -
so kiej ja ko ści pro duk ty spo żyw cze
in spi ro wa ne tra dy cją ku li nar ną
daw nej Ga li cji, w tym wszyst ko to,
co po win no zna leźć się na wiel ka -
noc nym sto le – np. ka ba no sy z gę -
si ny czy szyn ka Ar cy księ cia Fer dy -

nan da, ma ry no wa ne pod grzyb ki
i bo ro wi ki szla chet ne, pasz tet cie -
lę co -wie przo wy czy miód pszcze li
z orze cha mi la sko wy mi.

W świę ta nie po win no też za -
brak nąć świe że go chle ba, któ ry
ku pi my na przy kład w Świe cie
Pie czy wa. Na sto isku znaj du ją się
wy ro by w 100% na tu ral ne, przy -
go to wa ne na za kwa sie oraz pie -
czy wo z ni ską za war to ścią glu te -
nu. Do stęp ne są tu ta kie pe reł ki
jak chleb ku ku ry dzia ny, ja gla ny,
ry żo wy czy owsia ny, pier ni ki
na na tu ral nym mio dzie z mnó -
stwem do dat ków oraz na tu ral ne

kwa sy chle bo we do pi cia na za -
kwa sie żyt nim czy sok z bu ra ka
rów nież na za kwa sie żyt nim.

Wo la Park ma ta kże pro po zy -
cję dla tych, któ rzy chcie li by za -
sko czyć swo ich go ści nie co dzien -
ny mi sma ka mi. W cen trum znaj -
du je się sklep Da mas ofe ru ją cy
pro duk ty ze wszyst kich kra jów
ba se nu Mo rza Śród ziem ne go,
m.in.: cy try ny su szo ne w ca ło ści,
ka wę z kar da mo nem, ju tę wa -
rzyw ną, czar nusz kę, ka szę bul gur
czy ba kla wę i bur mę.

Od kry waj bo gac two świą tecz -
nych sma ków w Wo la Par ku!

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Przy po mnij my, bo to w koń cu
pra wie pre hi sto ria. Fir ma Je ro ni -
mo Mar tins ku pi ła bu dy nek ki na
„Fe mi na” od „Ago ry” w 2012 ro -
ku. Na tych miast zło ży ła wnio sek

o zmia nę spo so bu użyt ko wa nia
i prze bu do wa nie po miesz czeń ki -
na na funk cję usłu go wo -han dlo wą.
Sto łecz ny kon ser wa tor uznał, że
wpraw dzie sam bu dy nek, w któ -
rym mie ści się ki no, jest za byt -
kiem, jed nak wie lo krot nie mo der -

ni zo wa ne wnę trze już nie. Fir ma
po zwo le nie do sta ła. Mia ła otwo -
rzyć tu sklep. Ale no wej „Bie dron -
ki do tąd nie ma. Dla cze go?

Po wo dów jest kil ka. Pierw szy
dość kło po tli wy. W ho lu ki na
znaj du je się bo wiem hi sto rycz na
ta bli ca upa mięt nia ją ca za mor do -
wa nych w get cie, war szaw skich
ak to rów i mu zy ków. Kon ser wa tor
ze zwo lił na prze bu do wę wnę trza,
ale pod wa run kiem za cho wa nia
tej hi sto rycz nej pa miąt ki. No i fir -
ma ma kło pot, bo mi mo wszyst ko
ta ka ta bli ca mię dzy re ga łem z al -
ko ho la mi a sto iskiem wę dli niar -
skim na wet w dzi siej szych cza sach
by ła by nie na miej scu.

Fir ma zmie ni ła więc tak ty -
kę. I za wnio sko wa ła o za mien ne
po zwo le nie na bu do wę obej mu ją -
ce sklep i ki no. W 2014 ro ku oko -
licz ni miesz kań cy zło ży li za ża le nie
do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go na wcze -
śniej szą de cy zję sto łecz ne go kon -
ser wa to ra za byt ków. Mi ni ster stwo
za le ci ło kon ser wa to ro wi po now ne
roz pa trze nie wnio sku.

„Z uwa gi na po wy ższe, ak tu al nie
nie pro wa dzi my prac bu dow la nych
we wspo mnia nej nie ru cho mo ści” –
pi sze w oświad cze niu z po cząt ku

lu te go Je ro ni mo Mar tins. Jed no -
cze śnie stra sząc pro te stu ją cych:
„Je że li ta kie dzia ła nia unie mo żli wią
uzy ska nie sto sow ne go po zwo le nia
na bu do wę, bę dzie my zmu sze ni
zre ali zo wać in we sty cję zgod ną
z uzy ska nym wcze śniej po zwo le -
niem obej mu ją cym je dy nie funk cję
han dlo wą.” Czy li, że je śli kon ser wa -
tor nie wy da zgo dy na „Bie dron kę”
i ki no, bę dzie tyl ko „Bie dron ka”.

Kon ser wa tor nic jesz cze nie po -
sta no wił. Ak cję na rzecz bu do wy ki -
na pro wa dzi sto wa rzy sze nie „Mia -
sto jest na sze”. Or ga ni zo wa ło hap -
pe nin gi pod daw nym ki nem, wy sto -
so wa ło list otwar ty do pre zy dent
War sza wy, pod któ rym pod pi sa ło
się 1300 osób. Pod czas ak cji „Tę sk -
nię za Fe mi ną” człon ko wie sto wa -
rzy sze nia py ta li war sza wia ków, czy
chcą, by w tym miej scu funk cjo no -
wa ło ki no czy sklep? Ki no wy gra ło.

Me dia cje mię dzy in we sto rem
a kon ser wa to rem nie zo sta ły roz -
po czę te. Sto wa rzy sze nie wciąż

ape lu je do Je ro ni mo Mar tins Pol -
ska, do władz oraz do oko licz nych
miesz kań ców o prze pro wa dze nie
me dia cji, okrą głe go sto łu i umo -
żli wie nie zre ali zo wa nia pro jek tu
za kła da ją ce go bu do wę sa li ki no -
wej. „Wal czy my o za cho wa nie ki -
na Fe mi na (…). Wal czy my o to,
aby mia sto sta wia ło na war to ści
es te tycz ne, kul tu ral ne i hi sto rycz -
ne, a nie sku pia ło się tyl ko
na bez re flek syj nym zy sku” – mó -
wią przed sta wi cie le Sto wa rzy sze -
nia. Jak się ta wal ka za koń czy?

(wk)

Co dalej z budynkiem po kinie Femina?
� Już blisko półtora roku lokal po kinie Femina stoi pusty. Miała tam powstać „Bie dron ka”, ale póki co jej nie ma. Co tam zatem w końcu będzie?

Konserwator
zezwolił na przebudowę
wnętrza, ale
pod warunkiem
zachowania tej
historycznej pamiątki.
No i firma ma kłopot, bo
mimo wszystko taka
tablica między regałem
z alkoholami a stoiskiem
wędliniarskim nawet
w dzisiejszych czasach
byłaby nie na miejscu.

Przepyszna Wielkanoc z Wola Parkiem!
� Wielkanoc to wspaniała okazja, żeby spotkać się z bliskimi przy jednym stole. Najświeższe i najlepsze składniki na przepyszne świąteczne
potrawy znajdziecie w Centrum Handlowym Wola Park, m.in. podczas Wielkanocnego Jarmarku Produktów Regionalnych.

artykuł sponsorow
any



Ker ce lak to je den z naj bar dziej
cha rak te ry stycz nych ele men tów
to żsa mo ści przed wo jen nej Wo li.
Naj więk sze przed wo jen ne war -
szaw skie tar go wi sko. To miej sce
w du żym stop niu stwo rzy ło swo ją
gwa rę, styl, spo sób by cia, a wzor -
ce z Ker ce la ka pro mie nio wa ły
na ca łą dziel ni cę, utrwa la ły jej
cha rak ter i le gen dę. To by ło wła -
ści wie osob ne mia stecz ko ży ją ce
wła snym ryt mem i nie po wta rzal -
ną at mos fe rą. Przed woj ną Ker ce -
lak stał się też sy no ni mem drob -
ne go, po kąt ne go han dlu, szem ra -
nych in te re sów, cwa niac kich
trans ak cji to wa rem, o któ re go po -
cho dze nie le piej by ło na wszel ki
wy pa dek nie py tać.

Ba zar za ło żo ny zo stał w 1867
ro ku na pla cu na le żą cym do Jó ze -
fa Ker ce le go – zna ne go war szaw -
skie go ka mie nicz ni ka, wła ści cie la
kil ku nie ru cho mo ści na Wo li. Te -
ren u zbie gu Lesz na i Oko po wej

po da ro wał mia stu ja ko miej sce
prze zna czo ne na han del pa szą.
W 1870 ro ku po prze nie sie niu tu
zli kwi do wa ne go ba za ru na pla cu
Grzy bow skim plac o po wierzch -
ni 1,5 hek ta ra roz po czy na ją cy się
w oko li cy Chłod nej i To wa ro wej
i do cho dzą cy wzdłuż Oko po wej
do Ogro do wej i Lesz na stał się re -
gu lar nym tar go wi skiem miej skim.
Po cząt ko wo na zwa ne by ło Wol -
skim, z cza sem jed nak nikt nie
mó wił o nim ina czej jak Ker ce lak,
czy z war szaw ska Kier ce lak.

Wszyst ko mo żna by ło tu do stać
Plac tar go wy wy bru ko wa ny był

ka mie niem po lnym, na któ rych
uło żo no z cza sem chod ni ki.
Wzdłuż nich wy rósł zaś praw dzi -
wy gąszcz drew nia nych bu dek
i pro wi zo rycz nych stra ga nów. Ra -
czej dla bied niej szych. Ku po wa ło
się tu lub sprze da wa ło naj czę ściej
tan de tę za mar ne gro sze. Drob ni
kup cy han dlo wa li naj czę ściej tym,

co sa mi za bez cen ku pi li od tych,
któ rym nie wy star cza ło na ży cie.
Więk szość klien te li, choć przy je -
żdża ją cej na Kier ce la ka na wet
z naj od le glej szych za kąt ków sto li -
cy, sta no wi li zaś głów nie lu dzie
nie zbyt za mo żni, a w ka żdym ra -
zie ta cy, któ rych nie stać by ło
na to wa ry lep sze go sor tu.

„Wszyst ko mo żna by ło do stać,
od fla ków z pul pe ta my do ma ło
uży wa ne go” For da „, nie mó wiąc
o ta kich de li ka te sach, jak ra so we
go łę bie, gra mo fo ny i pły ty, ze gar ki
bez we rków, po karm dla zło tych ry -
bek, ro ba ki dla ry ba ków, psy
wszyst kich ga ton ków i fa so nów i te -
muż po dob nież. Mó wi ło się wten -
czas w War sza wie, że jak by ktoś
chciał ku pić na wet ben gal skie go ty -
gry sa, miej sco we han dlow cy rąb nę -
li by go w ZOO i do star czy li” – pi sał
z no stal gią le gen dar ny „Wiech”
w jed nym z fe lie to nów.

Matecznik wolskiego
półświatka

Ka żdy to war miał tu swo ją ulicz -
kę, swój za ką tek. Mię dzy Chłod ną
a Ogro do wą kró lo wa ły ar ty ku ły że -
la zne, od śru bek po cząw szy, na że -
laz kach i ro we rach skoń czyw szy.
Naj bli żej Oko po wej usy tu owa li się
han dla rze zwie rzę ta mi: go łę bia mi,
pa pu ga mi, psa mi, ko ta mi, na wet
ko nia, czy kro wę mo żna tu by ło ku -
pić. W oko li cy Lesz na mie ści ła się

naj więk sza część spo żyw cza, gdzie
mo żna by ło na być owo ce, wa rzy wa,
na wet eg zo tycz ne, śmie ta na sprze -
da wa na wprost z wia der, ry by, grzy -
by, bób, fa so la, ży we ku ry, chleb,
ma sło. Sło wem wszyst ko. Swój ką -
cik mie li też han dlu ją cy bim brem
i żyw no ścią ko szer ną. Da lej mie ści -
ły się „ciu chy”: kró le stwo wszel kiej
ma ści kon fek cji. Naj czę ściej dla
nie zbyt za mo żnych, choć zda rza ły
się i sto iska dla mod niś i ele gan tów
z war szaw ski mi pod rób ka mi pa ry -
skich fa so nów. By ły też „lep sze”
bud ki z bi żu te rią i ga lan te rią.

Od stro ny Oko po wej to war
sprze da wa ny był wprost z wa li zek
drob nych po kąt nych sprze daw ców.
Tłu my szu ka ły tu ta nich oka zji,
a w ci żbie krę ci li się spe ce od ze -
gar ków, port fe li i in nych dro bia -
zgów. Mie li swój wła sny sznyt i dla
wszyst kich by ło oczy wi ste, że po -
cho dze nie to wa ru wo le li by za cho -
wać w ta jem ni cy. Zresz tą nikt o to
nie py tał. Trze ba by ło ra czej uwa -
żać na wła sne ze gar ki i port fe le.

Ale tu się nie tyl ko han dlo wa ło.
Tu się od by wa ły praw dzi we fe sty ny.
Mo żna by ło po słu chać płyt z gra -
mo fo nu, na wet za tań czyć, wy pić
set kę, za ką sić pul pe tem, ogór kiem,
śle dziem zwa nym nie ina czej jak
„ka to li kiem”, kieł ba ską al bo py za -
mi. A dla roz ryw ki za grać w ru let -
kę, bącz ka al bo trzy kar ty. Na Ker -
ce la ku dzia ła ło kil ka za wo do wych
gan gów szu le rów wy spe cja li zo wa -
nych w na bie ra niu na iw nych.

Ker ce lak w ogó le był ma tecz ni -
kiem wol skie go pół świat ka, miej -
scem, gdzie to war kra dzio ny był
tak sa mo do bry jak ka żdy in ny,
han dlo wa li tu pa se rzy, kie szon -
kow cy. Z tar go wi skiem zwią za -
nych by ło kil ka po sta ci, któ re
prze szły do war szaw skiej le gen dy
na cze le ze sław nym kró lem Ker -

ce la ka „Ta tą Ta siem ką”, o któ rym
na pi sze my nie ba wem.

Broń pal na i gra na ty
We wrze śniu 1939 r. w cza sie

ob lę że nia War sza wy spło nę ły nie -
mal wszyst kie sto iska. Ale już
w po ło wie paź dzier ni ka ba zar
znów się za lud nił han dla rza mi
i ku pu ją cy mi. „Za oku pa cji przy -
był Ker ce la ko wi no wy ar ty kuł:
broń pal na i ręcz ne gra na ty. Tu ła -
two mo żna by ło do stać” roz py lacz
„,” fu jar kie „czy też” fi li pin kie „.
Nie za le żnie już na trze ci dzień
po tem, jak Niem cy ogło si li be fel
o stem plo wa niu stu zło tó wek, po -
ja wi li się na miej scu” ban kie rzy
„z prze pi so we my pie czę cia my
i po dusz ka my prze po jo ne my tu -
szem, usku tecz nia ją cy od rę ki bez
żad nych for mal no ści te pie czę cie”
za je dy ne 15 zło tych „. Tu
przy bud ce z go rą cem bi go sem
stał sem pa tycz ny blon dy nek, któ -
ren sprze da wał prze chod niom
praw dzi we nie miec kie aj swaj sy” –
wspo mi nał „Wiech”. Fak tycz nie,

Ker ce lak stał się w cza sie oku pa cji
cen tra lą han dlu wszyst kim co do -
zwo lo ne i za ka za ne, swo istym
ośrod kiem „pod ziem nej” war -
szaw skiej go spo dar ki. Obok lu dzi
wy prze da ją cych reszt ki przed wo -
jen ne go do byt ku krę ci li się tu
„wa lu cia rze”, „szmu gle rzy” oraz
naj roz ma it si kom bi na to rzy, ta kże
ta cy, któ rzy han dlo wa li to wa rem
uzy ska nym za bez cen z get ta.

Niem cy zli kwi do wa li ba zar
na kil ka mie się cy przed wy bu -
chem Po wsta nia War szaw skie go.
Po woj nie na krót ko odżył, ale,
gdy w 1947 r. za czę to bu do wę
Tra sy W -Z, prze bie ga ją cej przez
je go śro dek, znik nął z wol skie go
pej za żu. Na za wsze.

Woj ciech Ka łu żyń ski
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Szemrane interesy, królestwo tandety i niepowtarzalny styl: Kercelak
� Kiedyś wystarczyło powiedzieć słowo i było jasne, że ktoś jest z Woli. Wystarczyło obracać się po dzielnicy, żeby znać jej kultowe miejsca,
postacie. Dziś to wszystko się rozmywa, ale są tacy, którzy wciąż pielęgnują pamięć o dawnej tożsamości Woli. Na początek chciałbym
przypomnieć Wam o Kercelaku.

Źró dła: Wiech – Śmiech śmie chem, Czy tel nik 1968; En cy klo pe dia War sza wy; PWN, 1994.
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Je śli do ło ży my do te go cią głe
zmę cze nie, brak ener gii i po czu -
cie bez rad no ści – war to po my -
śleć o po mo cy. A wciąż – nie ste -
ty - po ku tu je prze ko na nie, że
psy cho log to to sa mo co psy chia -
tra, a prze cież „nie je stem wa ria -
tem, nie po trze bu ję po mo cy”.
A to błąd! – Mo żna po wie dzieć,
że psy chia tra le czy umysł, a psy -
cho log – du szę. I na wet je śli
zmian w na szym ży ciu nikt nie
prze pro wa dzi za nas, to war to
po pro sić o po moc ko goś, kto
wska że kie ru nek – mó wi psy cho -
log Bar ba ra Dwo ra kow ska.
– Przy cho dzą do mnie ro dzi ce,

któ rzy nie po tra fią już do trzeć
do swo ich na sto let nich dzie ci.
Na sto lat ko wie za my ka ją się
w so bie, nie chcą się uczyć. Po -
ma gam ma łżon kom, któ rzy
z bie giem lat prze sta li zwra cać
na sie bie uwa gę, a ta kże sfru -
stro wa nym pra cow ni kom – ma -
łych i więk szych firm, któ rym zła
at mos fe ra w pra cy lub na pię te
sto sun ki z prze ło żo nym od bi ja ją
się na zdro wiu. Do skwie ra ją im
bó le gło wy, ple ców, bez sen ność
– mó wi. – Po ma gam zna leźć źró -
dło pro ble mów i no wo bu do wać
ra dość ży cia. Uczę jak się po ro -
zu mieć, jak roz ma wiać, jak sku -

tecz nie sta wiać gra ni ce i eg ze -
kwo wać swo je pra wa – do da je.

Gdy czujesz, że już nie dajesz
rady, zdecyduj się

na konsultację psychologiczną,
która pomoże ci wydostać się

z psychicznego „dołka”.
Zapisy: 501–505–698.

Kiedy warto pójść do psychologa?
� Pierwszą oznaką, że w naszym życiu dzieje się coś niepokojącego, jest ciągła
irytacja. Byle drobiazg potrafi wyprowadzić z równowagi, na nerwach grają nam
zarówno bliscy jak i przypadkowi ludzie.



Prze strzeń po mię dzy po wsta ją -
cy mi bu dyn ka mi po wo li wy peł nia
się zie le nią. Na sa dzo nych zo sta ło
już pra wie 140 drzew – me ta se -
kwoi, cy pry śni ków błot nych i gle -
di czji. Wio sną ma się roz po cząć
mon taż in sta la cji wod no -je zior ko -
wych, ka ska do wych stru mie ni
oraz fon tan ny. Plac ota czać ma ją
re stau ra cje, ka wiar nie, do te go
przy go to wa no nie zwy kle ory gi nal -
ną prze strzeń wy sta wien ni czą.
War saw Spi re po kry wa się chro -
mem, przy by wa gra ni to wych
chod ni ków, ro śnie cen tral na kon -
struk cja „ko smicz ne go” bu dyn ku.

Trwa też prze bu do wa wol no
sto ją ce go pa wi lo nu re stau ra cyj ne -
go w daw nym obiek cie ma ga zy no -
wym Bel lo ny przy Wro niej. Po re -
wi ta li za cji po wsta nie tu Stixx
Bar&Grill.

Od da nie Pla cu Eu ro pej skie go
do użyt ku na stą pi jesz cze w tym
ro ku. I da lej ma być on za bu do wy -
wa ny. Na ro gu ulic Łuc kiej i Wro -
niej w ob rę bie pla cu Eu ro pej skie -
go po wsta je no wy pro jekt biu ro wy

fir my Ghe lam co pod na zwą Wro -
nia 31. Pra ce bu dow la ne trwa ją
już od 2015 ro ku i za koń czą się
w dru gim kwar ta le 2017 ro ku.
Biu ro wiec bę dzie miał pięt na ście
kon dy gna cji, na któ rych roz lo ko -
wa ne zo sta nie 15 tys. m2 po -
wierzch ni naj mu, par te ry za go -
spo da ru ją lo ka le han dlo wo -usłu -
go we. Do bu dyn ku pro wa dzi ły bę -
dą dwa od dziel ne wej ścia, a sam
obiekt po łą czo ny zo sta nie pa sa -
żem z pla cem Eu ro pej skim. De -
we lo per za pla no wał rów nież nie -
za le żny par king pod ziem ny na 195
sta no wisk oraz in fra struk tu rę dla
ro we rzy stów – 54 miejsc po sto jo -
wych i dwie szat nie wy po sa żo ne
w ka bi ny prysz ni co we. Mi ło śni cy
jed no śla dów bę dą mo gli ko rzy stać
rów nież z do stęp nej na pla cu Eu -
ro pej skim sta cji Ve tu ri lo.

Trwa ją ta kże pra ce re mon to -
wo-mo der ni za cyj ne ma ją ce na ce -
lu od re stau ro wa nie daw ne go biu -
row ca Bel lo ny. Ghe lam co po łą czy
obiekt z te re nem pla cu Eu ro pej -
skie go. Na pla cu bu do wy trwa ją

już koń co we pra ce zwią za ne z re -
no wa cją ele wa cji. W naj bli ższych
mie sią cach pro wa dzo ne bę dą in -
ten syw ne pra ce mo der ni za cyj ne
we wnątrz obiek tu. Od świe żo ne
zo sta ną po sadz ki i scho dy, a wej -
ście głów ne wraz z czę ścią re cep -
cji zo sta nie pod da ne ge ne ral ne -
mu re mon to wi. Za pla no wa no no -
we, wzbo ga co ne oświe tle nie oraz
od no wie nie tzn. cią gów ko mu ni -
ka cyj nych, czy li wszyst kich ko ry -
ta rzy, ho li i kla tek scho do wych.
Par ter Bel lo ny zo sta nie za go spo -
da ro wa ny pod lo ka le han dlo -
wo-usłu go we, a na pię trach bę dą
mie ści ły się biu ra. Obiekt zo sta -
nie włą czo ny w ara nża cję pla cu
Eu ro pej skie go, a za koń cze nie
wszyst kich prac re mon to wych za -
pla no wa no jesz cze na ten rok.

Nie bę dzie nad bu do wy Bel lo ny
Nie daw no rad ni dziel ni cy Wo la

po zy tyw nie za opi nio wa li pro jekt
uchwa ły ra dy mia sta, w któ rym
zo sta ły za pi sa ne wy tycz ne miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia

Pla cu Eu ro pej skie go. We dług
wstęp nych pla nów bu dy nek Bel -
lo ny miał w przy szło ści wpi sać się
w wie żo wiec. Zgo dę na ta kie roz -
wią za nie wy dał Ma zo wiec ki Wo -
je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków.
Osta tecz nie jed nak, po spo tka niu
władz dziel ni cy z Ghe lam co
i kon ser wa to rem, in we stor wy co -
fał się z tych pla nów. Nad bu do wy
Bel lo ny za tem nie bę dzie, a kon -
ser wa tor za po wie dział ob ję cie
ochro ną ca łe go bu dyn ku. Bel gij -
ska spół ka za mie rza za to zre ali -
zo wać dwie in ne in we sty cje
przy ron dzie Da szyń skie go: Sien -

na To wer i Spi na ker. Ro bo ty
przy go to waw cze do bu do wy
pierw szej z trzech wież kom plek -
su biu ro wo-usłu go we go Sien na
To wer roz po czę ły się pod ko niec
grud nia. We dług pla nów naj pierw
po wsta nie naj ni ższy 85 me tro wej
wy so ko ści bu dy nek, a po tem

w ko lej nych eta pach dwie 130
me tro we wie że.

A gdy te wszyst kie wie żow ce już
po wsta ną od wie dza ją cy Plac Eu ro -
pej ski bę dą mie li wi dok jak w Du -
ba ju. Mo że więc war to za wcza su
za sta no wić się nad zmia ną na zwy
i ochrzcić ten plac Azja tyc kim?

(wk)

Plac Europejski czy Azjatycki?
� Nowa przestrzeń miejska w ramach placu Europejskiego wciąż powstaje. To fakt. Zmiany postępują. Jak
docelowo ma wyglądać jego zabudowa?

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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!
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Parter Bellony
zostanie
zagospodarowany
pod lokale
handlowo-usługowe,
a na piętrach mieściły się
będą lokale biurowe.
Obiekt zostanie włączony
w aranżację placu
Europejskiego,
a zakończenie wszystkich
prac remontowych
zaplanowano jeszcze
na ten rok.



Je śli tyl ko zmia ny w bu dże cie za -
ak cep tu je Ra da War sza wy, jesz cze
w tym ro ku ru szą pra ce przy re mon -
tach. – Pla nu je my zmo der ni zo wać
aż 23 ogro dy przed szkol ne. Na ten
cel prze zna czy my po nad 9,5 mln zł –
mó wi bur mistrz Krzysz tof Strzał -

kow ski. Z ko lei 700 tys zł. prze zna -
czo nych zo sta nie na do sto so wa nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 148 oraz
Szko ły Pod sta wo wej nr 166 do utwo -
rze nia od dzia łów przed szkol nych.

Zmiany na Ogrodowej
i Działdowskiej

Zmia ny cze ka ją też oko li ce
Ogro do wej – na po dwór kach mię -
dzy tą uli cą a Bia łą, Elek to ral ną
i Ja na Paw ła II po wsta ną no we
chod ni ki i ulicz ki. Oko li ca zy ska też
no wą zie leń i miej sca par kin go we.

Na skrzy żo wa niu Dział dow skiej
i Wa wel ber ga ulo ko wa ny jest
Skwer Ma rii Lu rie – on ta kże
przej dzie me ta mor fo zę. Na Skwe -
rze po wsta ną no we na sa dze nia,
ele men ty ma łej ar chi tek tu ry oraz
in fra struk tu ra tech nicz na, któ ra
umo żli wi or ga ni za cję ró żne go ro -
dza ju przed się wzięć kul tu ral nych.

Kom plek so wy re mont przej dzie
rów nież naj star sza wol ska pły wal nia,
czy li po pu lar ny wśród miesz kań ców
„Del fin” przy ul. Ka sprza ka 1/3. –
Na sze pły wal nie są do ce nia ne przez
miesz kań ców i otrzy mu ją pre sti żo -

we na gro dy oraz wy ró żnie nia. Chce -
my, aby tak po zo sta ło, dla te go pla -
nu je my do sto so wać obiekt do obo -
wią zu ją cych stan dar dów tech nicz -
nych – mó wi Krzysz tof Strzał kow ski.
– W tym ro ku pla nu je my wy ko nać
ter mo mo der ni za cję, wy mia nę okien
i drzwi. W 2017 przyj dzie ko lej
na mo der ni za cję ha li ba se no wej,
po miesz czeń sa ni tar nych, prze bie -
ral ni, sys te mu wen ty la cji i cią gów
ko mu ni ka cyj nych. W la tach 2016–
2017 dziel ni ca chce prze zna czyć
na ten cel 5 mln zł.

Pie nią dze, z któ rych bę dą fi -
nan so wa ne te za da nia, ma ją po -
cho dzić m.in. ze sprze da ży nie ru -
cho mo ści przy So li dar no ści 145.

Wy kaz mo der ni zo wa nych ogro -
dów przed szkol nych:
1. Przedszkole z Oddziałami

Integracyjnymi nr 37
„Bajkowy Świat”
przy ul. Szlenkierów 8
– 360 000 zł.

2. Przedszkole nr 47 „Mali
Artyści” przy
ul. Krochmalnej 1
– 350 000 zł.

3. Przedszkole nr 58 im.
Czesława Janczarskiego
przy ul. Batalionu AK
„Pięść” 4 – 545 000 zł.

4. Przedszkole nr 62
przy ul. Szarych Szeregów 6
– 466 000 zł.

5. Przedszkole nr 74
„Przy Zielonym
Wzgórzu”
przy ul. Wolskiej 79
– 616 000 zł.

6. Przedszkole nr 116
przy ul. Okopowej 31
– 300 000 zł.

7. Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Nowolipie 31 A
– 600 000 zł.

8. Przedszkole nr 124
przy ul. Dzielnej 15 B –
320 000 zł.

9. Przedszkole nr 133
przy ul. Okopowej 7A –
428 000 zł.

10. Przedszkole nr 134
przy ul. Leszno 24/26
– 300 000 zł.

11. Przedszkole nr 135
przy ul. Ringenbluma 1
– 530 000 zł.

12. Przedszkole nr 136
przy ul. Dobiszewskiego 3A –
530 000 zł.

13. Przedszkole nr 234
przy ul. Ożarowskiej 59
– 320 000 zł.

14. Przedszkole nr 237
im. Warszawskiej Syrenki
przy ul. Tyszkiewicza 33
– 425 195 zł.

15. Przedszkole nr 238
„Tęczowy Pajacyk”
przy ul. Monte Cassino 5
– 430 000 zł.

16. Przedszkole nr 253
„Akademia Pana Kleksa”
przy ul. Antka Rozpylacza 2
– 350 000 zł.

17. Przedszkole nr 263
przy ul. Miłej 39 – 350 000 zł.

18. Przedszkole nr 269 przy
ul. Smoczej 22 – 400 000 zł.

19. Przedszkole nr 273
przy ul. Jana Olbrachta 28
– 470 000 zł.

20. Przedszkole nr 289
przy ul. Twardej 60A –
320 000 zł.

21. Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 310
przy ul. Brożka 17
– 430 000 zł.

22. Przedszkole nr 350
„Jaśminowy Gaj”
przy ul. Wieluńskiej 12
– 453 000 zł.

23. Przedszkole nr 403 przy
ul. Góralskiej 1 – 452 000 zł.

(wt)

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
komornicza? Pomogę w zamianie / w sprzedaży
w korzystnej cenie / pozostanie w mieszkaniu
z mniejszym czynszem. Proszę tel. 500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

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

·Okna naprawy regulacje 787-793-700

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

·Naprawa komputerów i laptopów. Tel.
788-263-283

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

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

OGŁOSZENIA DROBNE 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

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

JEDZENIE NA TELEFON
·Bezpłatna dostawa do domu wysokiej jakości
szwedzkiej karmy dla psów i kotów. Zadzwoń po
bezpłatną próbkę do Dystrybutora HUSSE
602-297-785

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Wola chce wydać 26 milionów: na przedszkola, podwórka i basen
� Rada Woli chce w ciągu najbliższych trzech lat wydać 26 milionów złotych – na modernizacje ogródków przedszkolnych, podwórek
przy Chłodnej czy pływalni „Delfin”.

Kom plek so wy re mont przej dzie rów nież naj star sza wol ska pły wal nia

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Piec gazowy dwufunkcyjny 691-686-772

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie
parowe TEL. 726-333- 922

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
książki pocztówki odznaki odznaczenia szable
bagnety ryngrafy zdjęcia dokumenty 601-336-063

·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493

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

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

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

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

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Kwar tał mię dzy Grzy bow ską,
Przy oko po wą, Pro stą i Ka rol ko wą
zmie nił się w ostat nich la tach nie
do po zna nia. W miej scu Za kła dów
Wy twór czych Lamp Elek trycz nych
i Rtę cio wych im. Ró ży Luk sem burg
po wstał praw dzi wy frag ment no wo -
cze sne go mia sta, wy peł nio ny biu -
row ca mi. W tym ro ku roz pocz nie
się ta kże bu do wa osie dla, na któ rym
mo że za miesz kać na wet 1500 osób.

Pod ad re sem Grzy bow ska 85,
w miej scu zaj mo wa nym obec nie

przez nie cie ka we bu dyn ki (znaj -
du je się w nich m.in. re stau ra cja),
po wsta ną trzy bu dyn ki z 500
miesz ka nia mi. W pierw szej ko lej -
no ści po wsta nie 9-pię tro wy blok
o wy so kim stan dar dzie, z miesz -
ka nia mi o po wierzch ni 35–82 m2.
Na ostat nim pię trze znaj dą się
apar ta men ty z wi do kiem na Wo -
lę. Fir ma As bud pla nu je roz po -
czę cie bu do wy w lip cu.

(dg)

Ogromne osiedle obok
Muzeum Powstania
� 500 nowych mieszkań powstanie
przy ul. Grzybowskiej.

Pod pro jek tem nada nia skwe -
ro wi imie nia Fa fi ka miesz kań cy
ze bra li 250 pod pi sów. Po mysł po -
zy tyw nie za opi nio wa li rad ni Wo li
i eks per ci z miej skie go Ze spo łu
Na zew nic twa. Rad ni miej scy ta -
kże za ak cep to wa li no we go pa tro -

na i 1 mar ca przy ję li uchwa łę
w tej spra wie

Kim był Fa fik? Czy tel ni cy daw -
ne go „Prze kro ju” z pew no ścią po -
chy lą się z po li to wa niem. Jak to?
Prze cież Fa fik był praw dzi wą
gwiaz dą te go ty go dni ka za cza sów
je go naj więk szej świet no ści. Ja ko
de mo kra tycz ny pies ate ista po ja -
wiał się w „Te atrzy ku Zie lo na
Gęś”, tro chę ma lo wał w sty lu
okre śla nym przez znaw ców ja ko

„ta szyzm ła po wy”, po ja wił się na -
wet na okład ce, ale przede
wszyst kim pod pi sy wał dru ko wa ne
w „Prze kro ju” afo ry zmy w ru bry -
ce: „My śli lu dzi wiel kich, śred nich
oraz psa Fa fi ka”. Nie by ły to wca -
le ja kieś pro za icz ne psie ry mo -
wan ki, ale praw dzi we zło te my śli,
w ro dza ju: „Kup so bie psa. To je -
dy ny spo sób, abyś mógł na być mi -
łość za pie nią dze”.

Pier wo wzo rem Fa fi ka afo ry sty,
ma la rza i sa ty ry ka był uko cha ny
ostro wło sy te rier słyn ne go na czel -
ne go re dak to ra „Prze kro ju” –
Ma ria na Eile go. Elie uwiel biał

Fa fi ka. Do stał go na imie ni ny,
czę sto przy pro wa dzał do pra cy.
Gdy zdechł w 1962 ro ku, Elie
twier dził, że na dal prze ka zu je mu
swo je prze my śle nia zza gro bu.
W rze czy wi sto ści au to rem owych
fi lo zo ficz nych sen ten cji był naj -
czę ściej on sam, a cza sem pod Fa -
fi ka pod szy wa li się ta kże Kon -
stan ty Il de fons Gał czyń ski, czy
Sła wo mir Mro żek.

Miesz kań cy Wo li uza sad nia jąc
swo ją pro po zy cję po wo ły wa li się

na fakt, że Fa fik był bo ha te rem
ma so wej wy obraź ni do by PRL
i pa mięć mu się na le ży. Nam się
po do ba. Fa fik bez względ nie wart
jest swe go skwer ku, na któ rym
dzi siaj spo tkać mo żna wie lu je go
czwo ro no żnych po bra tym ców
na spa ce rach. Ca ła ope ra cja nie
bę dzie dro ga. Trze ba tyl ko usta -
wić ta bli ce z na zwą, co ma kosz to -
wać 2 tys. zło tych.

(wk)

Fafik będzie miał skwer
� Z inicjatywy mieszkańców, skwer między ulicami Żelazną, Chłodną i Ogrodową
dostał wyjątkowego patrona – „Przekrojowego” psa Fafika.

Pierwowzorem
Fafika aforysty, malarza
i satyryka był ukochany
ostrowłosy terier słynnego
naczelnego redaktora
„Przekroju” –
Mariana Eilego.

Na ostat nim pię trze znaj dą się apar ta men ty z wi do kiem na Wo lę

źródło: m
ateriały inw

estora
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Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my
pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś

za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie
za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską

na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie

Ta kie gło sy da ją się sły szeć
na przy stan kach w ró żnych miej -
scach War sza wy. Za rzu ty są pro -
ste: kie row cy au to bu sów nie chcą
za uwa żyć pa sa że rów na „nie obo -
wiąz ko wych” przy stan kach, nie
re agu ją na ich obec ność i ogól nie
– jak to uję ła na sza czy tel nicz ka –
„jak nie trze ba, to nie mu szę”.

Ale i pa sa że ro wie ma ją swo je
za usza mi. A tym cza sem kie row cy
au to bu sów dość czę sto ska rżą się
na pa sa że rów „na żą da nie”. Cze -
mu? Po wód jest pro za icz ny – je śli
ktoś chce sko rzy stać z przy stan ku
„na żą da nie”, bez wzglę du na to,
czy chce na nim wsiąść czy wy -
siąść, mu si sku tecz nie po wia do -
mić o tym kie row cę. Przy wy sia -
da niu – gu zi kiem „stop”, przy
wsia da niu – pod nie sio ną rę ką. –
Ty le, że pa sa że ro wie czę sto ro bią

to w ostat niej chwi li a wte dy mo -
żli wo ści są dwie – al bo zdą żę zje -
chać na przy sta nek nie ro biąc
przy tym krzyw dy in nym uczest ni -
kom ru chu i pa sa że rom al bo nie

zdą żę i omi nę – mó wi pro szą cy
o ano ni mo wość kie row ca. – Je śli
to dru gie, to mu szę być go to wy
na słow ny atak z we wnątrz al bo
skar gę od pa sa że ra, któ ry nie
wsiadł. A nikt nie bie rze
pod uwa gę, że nie tyl ko mu szę
wy pa try wać, czy ktoś na tym przy -
stan ku mach nął rę ką, ale jesz cze
spraw dzić, czy nikt nie za je dzie
mi dro gi do za tocz ki, ktoś na gle
nie za ha mu je mi przed no sem…

Za tem jak sku tecz nie i bez -
piecz nie za trzy mać au to bus? Jak
się oka zu je, ZTM okre ślił to ja -
sno i pro sto w swo im re gu la mi nie
– wy star czy wi dząc nad je żdża ją cy
au to bus po dejść do skra ju jezd ni
i pod nieść rę kę na ty le dłu go, by
kie row ca zdą żył wrzu cić kie run -
kow skaz, co jest i dla nas sy gna -
łem, że zo sta li śmy za uwa że ni.
Spra wa dla wy sia da ją cych jest
o ty le prost sza, że na ci śnię cie gu -
zi ka nie spra wia więk sze go kło po -
tu – trze ba tyl ko pa mię tać, by
zro bić to od po wied nio wcze śniej.

– I jesz cze proś ba do pod ró żu ją -
cych po zmro ku: za dbaj cie o ja -
kie kol wiek świa teł ko w dło ni –
pro si kie row ca. – To mo że być te -

le fon ko mór ko wy, bre lo czek z la -
tar ką, co kol wiek co po zwo li zwró -
cić na Was uwa gę. Ubra ny
na ciem no pa sa żer, zwłasz cza

na nie oświe tlo nym przy stan ku
mo że być ła two prze ga pio ny i to
kom plet nie nie z wi ny kie row cy…

(wt)

Kłopotliwy przystanek „na żądanie”

Kierowca: pasażerowie źle machają
� – Stałam na przystanku „na żądanie”, kierowca autobusu mnie widział a mimo wszystko się nie zatrzymał – narzeka pani Bożena. – Nie wie, że
jak ludzie stoją na przystanku, to ma się zatrzymać?

Za dbaj cie o ja kie kol wiek świa teł ko w dło ni – pro si kie row ca

źródło: ZT
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