
Dziś Towarowa to hałaśliwe
i ciągle zakorkowane morze asfal-
tu, obok którego przemykają pra-
cownicy biurowców i turyści zmie-
rzający do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Myślenie o mie-

ście tylko dla kierowców odchodzi
jednak do przeszłości i autostrada
wewnątrz miasta, będąca formal-
nie częścią śródmiejskiej obwodni-
cy, ma zniknąć. Przy udziale war-
szawskiego samorządu, Stowarzy-

szenia Architektów Polskich, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Woli i budujących wie-
żowce przy Towarowej firm Skan-
ska i Ghelamco odbyły się warsz-
taty, na których sześć grup projek-

towych przygotowało swoje wizje
ulicy. Wszystkie z nich są rewolu-
cyjne. Ale zacznijmy od początku.

Ogromne centrum handlowe,
nowe wieżowce

Dziś nad Towarową górują wie-
żowce Warsaw Spire (przy pl. Eu-
ropejskim) i Warsaw Trade Tower
(przy Chłodnej), sąsiadujące
m.in. z chaotyczną zabudową cen-

trum handlowego Jupiter, jednym
nowym „apartamentowcem”, po-
chodzącym z lat 50. biurowcem
Bellony i starą elektrownią tram-
wajową, w której działa Muzeum
Powstania. Przy samym rondzie
Daszyńskiego ruszyła już budowa
wieżowca 140-metrowego Gene-
ration Park. Planowana jest także
budowa biurowców Skyliner
i Spinnaker o wysokości pra-
wie 200 metrów. Z kolei w miej-
scu Jupitera Griffin Real Estate
zamierza zbudować ogromne cen-
trum handlowe.

– Projekt ma stanowić rewitali-
zację przedwojennego dystryktu
z wielkomiejską architekturą – pi-
sze deweloper, zamierzający od-
tworzyć istniejący do II wojny
światowej pl. Kazimierza Wielkie-
go, przedłużyć Wronią i zbudo-
wać tunel dla pieszych do stacji
metra. Centrum handlowe ma
mieć powierzchnię 100 tys. m2,
a więc porównywalną z Arkadią.

Miasto dla ludzi, nie dla
samochodów

Wszystkie projekty przygotowa-
ne w ramach warsztatów zakładają
zmniejszenie przestrzeni dla samo-
chodów, przy czym cztery koncep-
cje mówią o zwężeniu jezdni, jed-
na o wytyczeniu buspasów a ostat-
nia, przygotowana przez +48 Gru-
pę Projektową – o likwidacji jednej
z jezdni. Propozycja +48 jest naj-
bardziej rewolucyjna: zakłada bu-
dowę zielonego bulwaru w miejscu
zachodniej jezdni, wyznaczenie
większej liczby skrzyżowań
i przejść dla pieszych i skwery
przy rondzie Daszyńskiego, Mu-
zeum Powstania i pl. Kercelego.

Towarowa przyszłości
� Warszawski samorząd i deweloperzy chcą zmienić fragment obwodnicy Śródmieścia w normalną, miejską ulicę.
Jest w czym wybierać, bo właśnie powstało aż sześć koncepcji.

naWoli
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Towarowa
przy obecnych planach
zabudowy za 10–15 lat
będzie ulicą śródmiejską,
jak dziś al. Jana Pawła II,
więc żadnych tuneli czy
estakad – napisał
na Twitterze
wiceprezydent
Jacek Wojciechowicz,
rozpoczynając dyskusję
o nowym przebiegu
obwodnicy.
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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

Projekt „Cztery Pory Woli” za-
kłada dodanie na Towarowej zie-
leni i pawilonów handlowych,
plac na terenach pokolejowych
przy Dworcu Głównym oraz bu-
dowę deptaków i skwerów
w kwartale Wroniej, Chłodnej,
Grzybowskiej i Krochmalnej. Ka-
tedra Sztuki Krajobrazu SGGW
proponuje ekrany wyświetlające
zdjęcia dawnej Warszawy na par-
terach budynków, natomiast Wo-
la Rozwoju – stworzenie ogrodów
na tarasach nowej i istniejącej za-
budowy, budowę głównego punk-
tu informacji turystycznej
przy rondzie Daszyńskiego,

Zmienić przebieg obwodnicy
Zanim będzie można przystąpić

do rewitalizacji Towarowej, ko-
nieczne są zmiany w studium
uwarunkowań przestrzennych
– dokumencie nadrzędnym wobec
planów miejscowych, opisujących
m.in. kategorie dróg. Formalnie
ulica jest częścią obwodnicy śród-
miejskiej, w ciągu której znajdują
się mosty Łazienkowski i Gdań-
ski. Teoretycznie rondo Daszyń-

skiego i pl. Kercelego powinny
być przebudowane na bezkolizyj-
ne a ruch w ciągu Towarowej
i Okopowej skierowany na wia-
dukty lub do tuneli.

– Towarowa przy obecnych pla-
nach zabudowy za 10–15 lat bę-
dzie ulicą śródmiejską, jak dziś al.
Jana Pawła II, więc żadnych tune-
li czy estakad – napisał na Twitte-
rze wiceprezydent Jacek Wojcie-
chowicz, rozpoczynając dyskusję
o nowym przebiegu obwodnicy.

Najbardziej prawdopodobnym
i najtańszym rozwiązaniem będzie
zaliczenie do obwodnicy śródmiej-
skiej Powązkowskiej i Trasy Pry-
masa Tysiąclecia i przeprogramo-
wanie świateł na rondzie Radosła-
wa tak, by zachęcały do wybiera-
nia tej drogi. W warszawskich me-
diach pojawiły się także pomysły
budowy tunelu pod Cmentarzem
Powązkowskim lub połączenie Po-
wązkowskiej z Trasą Prymasa 700-
metrowym przedłużeniem Krasiń-
skiego. O przebudowie Towarowej
będzie można poważnie rozma-
wiać dopiero po rozwiązaniu pro-
blemu ogromnej liczby samocho-
dów, wjeżdżających na tę ulicę.

Dominik Gadomski

dokończenie ze strony 1

Towarowa przyszłości

Temat w kontekście ostatnich
wydarzeń na budowie osiedli
przy Obozowej czy Skierniewic-
kiej jest ważny i wart uwagi. Ma-
pa nie jest jeszcze kompletna.
Na razie skończony został tylko
pierwszy etap prac, obejmujący
znaczną część fabryk działających
do II wojny Światowej. Autorzy
– historycy, pasjonaci, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych
– wytypowali punkty, gdzie mogą
się pojawić problemy z zanie-
czyszczonym gruntem, kierując
się lokalizacją zakładów przemy-
słu chemicznego. Oczywiście nie
ma pewności, czy w tych punk-
tach są zanieczyszczenia chemicz-
ne, a jeśli tak to jakie, ale jest ry-
zyko ich wystąpienia. W miej-
scach oznaczonych jako poten-
cjalnie zanieczyszczone mogą się
znajdować różne substancje: me-
tale ciężkie, benzen, węglowodo-
ry, chloroetylen, chloronaftalen,

ksylen. Niektóre z tych miejsc są,
jak podkreślają autorzy mapy, po-
tencjalnie bardziej niebezpieczne
niż inne. Przy Obozowej, gdzie
przed wojną działała fabryka Za-
wadzki i Spółka produkująca czy-
ste sole metali szlachetnych, a ta-
kże preparaty bromowe i jodowe,
można się było spodziewać zanie-
czyszczeń. W innych miejscach,
gdzie działały mniejsze zakłady,
to ryzyko jest znacznie mniejsze.

Obecnie autorzy pracują
nad potencjalnymi zagrożeniami,
które mogły powstać w później-
szych latach. Miejsc do oznacze-
nia, a następnie zbadania jest na-
prawdę wiele! Czemu taka mapa
ma służyć? Ano przede wszystkim
temu, by miejsca potencjalnie
skażone najpierw gruntownie
zbadać – zanim wyda się pozwole-
nia na budowę i przystąpi do ro-
bót budowlanych. Dzielnica ze
swej strony zapewnia, że bada

grunty miejskie, jeśli pojawia się
zagrożenie skażenia, ale nie ma
prawa robić badań na gruntach
prywatnych.

– Wola to trochę takie pole mi-
nowe. Tutaj niebezpiecznych sub-
stancji może być naprawdę dużo,
a skutki ich uwolnienia mogą być
przerażające – mówi prezes War-
szawskich Lekarzy Rodzinnych
doktor Michał Sutkowski. – Zagro-
żenia lekceważyć nie można.
A problemem jest przede wszyst-
kim brak odpowiednich procedur
dotyczących terenów zagrożonych
skażeniem. Ale brakuje też więk-
szej czujności ze strony urzędni-
ków. Mam nadzieję, że mapa to
zmieni – dodaje radna Woli Aneta
Skubida. Mapa ma pomóc w usu-
nięciu niebezpiecznych substancji.
Jej autorzy zapraszają mieszkań-
ców do jej współtworzenia poprzez
wpisy na wspomnianej grupie.

(wk)

Mapa skażeń na Woli
� Powstała mapa potencjalnych historycznych zanieczyszczeń gruntów na Woli
przygotowana przez facebookową grupę Skażone Grunty Wola.
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– Pierwsze cieplejsze dni zachę-
cają do pomyślenia o tym, jak od-
świeżyć swoją wiosenną gardero-
bę. Chyba wszyscy z ulgą porzuci-
my zimowe kurtki, ciepłe szale
i ciężkie buty! Zapraszamy
do Wola Parku po najnowsze wio-
senne kolekcje – w tym sezonie
panuje moda na kolory i sportowe
fasony – mówi Emilia Szkudlarek,
menadżer marketingu Centrum
Handlowego Wola Park.

Tej wiosny nawet ubierając się
do pracy możesz pozwolić sobie
na sporo fantazji. Elegancka su-
kienka nie musi być szara. Może

być przecież w wielobarwne, wy-
raziste wzory – właśnie takie ofe-
ruje tej wiosny sklep Pretty One,
który mieści się na parterze Wola
Parku. W sprzedaży także sukien-
ki, żakiety i spodnie w jednolitych
kolorach, takich jak chabrowy,
karminowy czy żółty. Kolekcje
Pretty One są klasyczne, a jedno-
cześnie wpisują się w dominujące
trendy sezonu. Wiosenne propo-
zycje ma też marka Quiosque,
która w tym sezonie stawia na po-
łączenie klasycznych kolorów ze
świeżym wiosennym turkusem.
Takie zestawienie świetnie spraw-

dzi się zarówno do pracy, jak
i na co dzień. Stylizacje można
ożywić odważnymi dodatkami,
np. szalami w drobne graficzne
wzory. Niedawno otwarty w Wola
Parku sklep Mon Amie przygoto-
wał proste, szykowne i zawsze
modne sukienki do kolan, do wy-
boru są też eleganckie dodatki
– torby, buty, szale, apaszki, paski
i biżuteria.

Uzupełnieniem stylizacji mogą
być buty, na których zakwitły już
wiosenne kwiatki. Deichmann
i Ecco mają w ofercie sportowe
buty w kolorowe wzory. Będą pa-

sowały idealnie zarówno do krót-
kich kolorowych spódniczek, jak
i do dżinsów. Wystarczy para bu-
tów w kwiatki, by zupełnie odmie-
nić swój styl. Oczywiście dla
wszystkich kobiet, które wolą kla-
syczną elegancję, Deichmann, Ec-
co czy CCC mają w ofercie mod-
ne tegoroczne fasony – spiczaste
baletki, lekkie skórzane sztyblety
czy wiosenne kozaki.

Wiosna to także czas, by za-
dbać o cerę i włosy, które po zi-
mowych przejściach wymagają
szczególnej pielęgnacji. W nowo
otwartym sklepie kosmetycznym

Hebe w Wola Parku znajdziesz
zróżnicowany asortyment, mnó-
stwo marek dostępnych na wy-
łączność oraz atrakcyjne promo-
cje cenowe. Hebe oferuje też der-
mokosmetyki – wczesną wiosną
polecamy szczególnie kremy
i szampony intensywnie nawilża-
jące, którą pomogą zregenerować
przesuszoną po zimie skórę.
W Hebe kupisz też szminkę
w najmodniejszym matowym kar-
minowym odcieniu i wściekle nie-
bieskie kredki do powiek.

Witaj wiosnę z Wola Parkiem!

Kolorowa moda wiosenna w Wola Parku
� To już pewne – nadchodzi wiosna! Pora pomyśleć o nowych stylizacjach oraz odświeżeniu swojego wizerunku. W Wola Parku czekają
na Was fasony z najnowszych kolekcji – tutaj kupisz najmodniejsze sukienki w śmiałe, kolorowe wzory, szalone buty w kwiatki i ultrastylowe
dodatki. Warto też zadbać o urodę – wystarczy nowa szminka, a od razu poczujesz tchnienie wiosny.

artykułsponsorow
any
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Do kradzieży doszło w lutym
w jednym ze sklepów spożyw-
czych. Sklepowy monitoring na-
grał dwóch młodzieńców, którzy
mają prawdopodobnie coś wspól-
nego ze sprawą. Jeżeli ktoś ich
rozpoznaje – proszony jest o kon-
takt z policją: 22 60–372–55,
22 60–398–31 albo w formie elek-

tronicznej pisząc na adres ofi-
cer .prasowy.krp4@ksp.pol i -
cja.gov.pl.

Swoją drogą – jest jakaś nadzie-
ja dla chłopaków: ze zdjęć wyni-
ka, że nie podprowadzili np. go-
rzały, tylko słodycze…

TW Fulik
na podstawie informacji policji

„Słodkie małolaty” poszukiwane!
� Dwóch młodych mężczyzn poszukuje policja na Woli.
Mogą mieć coś wspólnego ze sklepową kradzieżą.

Otwarte w listopadzie 2014 roku
przy Sołtyka miasteczko jest naj-
większym takim obiektem w War-
szawie – na 4 tysiącach metrów
kwadratowych skumulowano tu
wszelkie możliwości, jakie może na-
potkać w normalnym ruchu rowe-
rzysta: przejazdy kolejowe i tram-
wajowe, ronda, sygnalizacja świetl-
na – po prostu miasto w pigułce.

I bez wątpienia jest to jedno
z pozytywnych miejsc na Woli.
Choć w dni powszednie dostępne
jest dla zorganizowanych grup
szkolnych, to w soboty może zeń
skorzystać każdy chętny. Jest bez-
pieczne, więc nie ma obaw, że
niespodziewanie wtarabanimy się
pod tramwaj czy potrąci nas sa-
mochód: idealne na szlifowanie
umiejętności drogowych tak dla
dzieci, które dopiero poznają
„uroki” bycia rowerzystą w mie-
ście jak i dla starszych. I choć
trudno tu mówić o jazdach prak-
tycznych to i z teorią nie ma to
wiele wspólnego – ot, MRD pla-
suje się gdzieś pośrodku.

Po zimowej przerwie strażnicy
miejscy – którzy zarządzają mia-
steczkiem – otwierają je ponow-
nie. Każdy chętny będzie mógł
w kwietniowe soboty przyjść i po-
jeździć bez stresu. Otwarcie
2 kwietnia – wtedy miasteczko bę-
dzie czynne od 10.00 do 18.00
– tak samo jak w każdą kolejną so-

botę tego miesiąca, poza 16 kwiet-
nia, gdy strażnicy będą w tym
miejscu organizować inaugurację
sezonu rowerowego. Podczas pik-
niku ma być wiele atrakcji, a im-
preza potrwa między 11.00 a 17.00

Miasteczko Ruchu Drogowego,
Sołtyka 8/10.

(wt)

Wola. Pozytywnie!

Rusza miasteczko ruchu drogowego
� Od kwietnia po zimowej przerwie straż miejska wznawia działalność stacjonarnego
miasteczka ruchu drogowego.

źródło:w
ola.policja.w

aw.pl

Otwarcie miasteczka 2 kwietnia

źródło:w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl



Osiedle powstało w 1898 roku.
Za granice miasta władze carskie
uznawały wzniesione w drugiej
połowie XVIII wieku okopy Lu-
bomirskiego. Do Warszawy w po-
szukiwaniu pracy i chleba zjeż-
dżały tłumy. Stolica się dusiła.
Opisy Powiśla z „Lalki” Prusa nie
odbiegają ani trochę od ówcze-
snej rzeczywistości. Jako mieszka-
nia biedota wykorzystywała każdą
wolną izbę, każdą piwnicę, strych,
czy walącą się szopę. Przerażony
ciasnotą, zaduchem i warunkami
życia niezamożnej części społe-
czeństwa, bankowiec żydowskiego
pochodzenia – Hipolit Wawelberg
postanowił ufundować budowę
za rogatkami miasta nowego osie-
dla z przestronnymi, widnymi

mieszkaniami i całą infrastruktu-
rą niezbędną do funkcjonowania
i skosztowania dobrodziejstw spo-
łecznego awansu. Budowa kosz-
towała sporą na ówczesne czasy
kwotę 550 tys. rubli.

Utopista czy marzyciel?
Co Wawelbergowi strzeliło

do głowy? Wymyślił sobie, że
stworzy mieszkania dla robotni-
ków, którzy wynajmą je za nie-
wielkie pieniądze i wreszcie będą
mogli godnie żyć. Pomysł podsu-
nęła mu podróż do Anglii. A że
był człowiekiem czynu, wziął się
po prostu do realizacji projektu.
Wawelberg już w przeszłości dał
się poznać z działalności filantro-
pijnej. Po ojcu, który przeszedł
drogę od tragarza do milionera,
przejął świetnie prosperujący
bank. Ale zamiast wieść żywot
bankiera, walczył w powstaniu
styczniowym i musiał wyjechać
za granicę. Z woli ojca został ban-
kierem, objął dyrekcję oddziału
rodzinnego banku w Petersburgu.
Tam już mieszkał na stałe aż
do śmierci, ale zasłynął działalno-
ścią dobroczynną w kraju. Fundo-
wał stypendia dla studentów, or-
ganizował ochronki dla sierot
i stołówki dla biedoty, wydawał

książki i czasopisma, spłacił długi
Henryka Sienkiewicza, za niema-
łe łapówki zbudował pomnik Mic-
kiewicza. Trochę jak Wokulski
szansę na wyzwolenie kraju wi-
dział w jego cywilizacyjnym roz-
woju. I stąd wzięła się właśnie
Kolonia Wawelberga.

Koszary dla robotników
Razem z żoną – Ludwiką założył

Towarzystwo Tanich Mieszkań
i zlecił projekt znanemu architek-
towi Edwardowi Goldbergowi wy-
posażając go jednak w szczegółowe
wytyczne co do metrażu mieszkań
i funkcjonalności całego przedsię-
wzięcia. I stało się. W sąsiedztwie
dominujących w okolicy drewnia-
nych chałup wzniósł trzy murowa-
ne domy mieszkalne i trzy budynki
socjalne utrzymane w stylistyce za-
budowy koszarowej. Mieszkania
były widne, wysokie, miały bieżącą
wodę, kanalizację, na piętrach
mieściły się toalety oraz pierwsze
w stolicy zsypy na śmieci.

W sumie do dyspozycji lokato-
rów było tu 335 jedno- i dwupoko-
jowych mieszkań. Na terenie osie-
dla była szkoła, ochronka, sklepy,
sala zabaw, pralnia, skład węgla,
boisko piłkarskie oraz łaźnia. Była
też przychodnia, w której urzędo-

wał lekarz. Nie tylko leczył, ale
i np. bezpłatnie szczepił wszystkich
mieszkańców przeciwko ospie.

Dla robotniczej ludności był to
prawdziwy luksus. Nic dziwnego,
że chcieli tu mieszkać wszyscy ro-
botnicy z pobliskich zakładów
i fabryk. Miejsca wystarczyło
dla 1200 osób. Później ta liczba
rosła. Lokatorzy płacili bardzo ni-
skie czynsze, z których pokrywa-
no koszty napraw i zaplecza so-
cjalnego. Mieszkańcy Kolonii mu-
sieli przestrzegać regulaminu. Nie
wolno było hodować zwierząt, po-
za psami ani pić alkoholu.

Kolonia trwa
Hipolit Wawelberg zmarł rok

po ostatecznym zasiedleniu kolo-
nii w 1901 roku. Ale jego ekspe-
ryment społeczny trwał. Kolonia
wciąż żyła wedle jego zasad,
a mieszkanie tu było marzeniem
wielu. Także w międzywojniu.

Niewielu lokatorów Kolonii
przeżyło wojnę. W piątym dniu po-
wstania warszawskiego Niemcy
weszli na teren osiedla i wymordo-
wali mieszkańców. Po wojnie
mieszkania w Kolonii wciąż były
prestiżowe. W większości rozdzie-
lono je zatem miedzy partyjnych
dygnitarzy. Mieszkał tu między in-

nymi Hilary Minc. Z czasem zna-
leźli lepsze mieszkania, a na ich
miejsce przychodzili coraz mniej
znaczący. Kolonia niszcza-
ła. I trwała pozostawiona sama so-
bie. I tak trwa właściwie do dzisiaj.
Praktycznie od lat 50. nie została
wyremontowana. Tyle tylko, że hi-
storyczny bruk zastąpiono kostką.

Wcześniej, w 2003 roku wyburzony
został też dawny budynek, w któ-
rym mieściła się łaźnia, pralnia
i kaplica katolicka. Miejmy nadzie-
ję, że na tym straty się skończą, bo
warto to oryginalne miejsce zacho-
wać, choćby w otoczeniu szklanych
i chromowych domów, co w kon-
tekście marzeń Wawelberga też ma
jakoś symboliczne znaczenie.

(wk)

Wola Pozytywnie

Eksperyment społeczny, czyli o Kolonii Wawelberga
� Kolonia Wawelberga przy Górczewskiej 15 to miejsce na mapie Woli absolutnie wyjątkowe. Zresztą nie tylko Woli, bo Kolonia to ewenement
na skalę znacznie większą. W wędrówce po miejscach ważnych dla wolskiej tożsamości nie można tam nie zajrzeć.
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Hipolit
Wawelberg zmarł rok
po ostatecznym
zasiedleniu kolonii w 1901
roku. Ale jego
eksperyment społeczny
trwał. Kolonia wciąż żyła
wedle jego zasad,
a mieszkanie tu było
marzeniem wielu. Także
w międzywojniu.

Hipolit Wawelberg

źródło
zdjęć:Żydow
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Tata Tasiemka naprawdę nazy-
wał się Łukasz Siemiątkowski.
Urodził się w Milanówku w 1876
roku. Był synem cieśli. Z racji
kiepskiej sytuacji finansowej ro-
dziny szybko zakończył edukację
i zaczął pracować. W wieku 17 lat
zatrudnił się w fabryce wstążek
w Grodzisku Mazowieckim. To
wtedy koledzy zaczęli przezywać
go „Tasiemką” i tak już zostało.
Gdy w 1904 roku wstępował
do PPS także obrał za pseudonim
swoje nieodłączne przezwisko.
Został członkiem dowodzonej
przez Józefa Piłsudskiego Organi-
zacji Bojowej PPS. Brał udział
w słynnej akcji uwolnienia dzie-
sięciu więźniów przetrzymywa-
nych przez Rosjan na Pawiaku.
Miał nie dożyć końca I wojny
światowej. Za zabicie niemieckie-
go informatora został skazany
na śmierć. Wyrok miał być wyko-
nany 14 listopada 1918 roku. Trzy
dni wcześniej zostało podpisane
zawieszenie broni, do Warszawy
wrócił uwolniony Piłsudski i Sie-
miątkowski był uratowany.

Człowiek od brudnej roboty
Po wojnie wciąż działał w PPS.

Zawiadował partyjnymi struktu-
rami na Powązkach. Piął się w gó-
rę. Gdy w PPS nastąpił rozłam
przyłączył się do Frakcji Rewolu-
cyjnej. Ponoć jego ludzie wyjątko-
wo brutalnie rozprawiali się

z działaczami skrajnej lewicy
w zaułkach Powązek i Woli.
W partii uchodził więc za swego
rodzaju bojówkarza, specjalistę
od brudnej roboty.

W 1927 roku Siemiątkowski
chciał zostać senatorem. Nie wy-
szło. Zamiast tego wybrany został
warszawskim radnym. A, że miał
opinię przystępnego, opiekuńcze-
go i miał stosunki, na Woli zaczę-
to nazywać go „Tatą”.

Miał już wtedy drugie życie.
Mniej więcej w połowie lat dwu-
dziestych nie tylko gnębił komu-
nistów, ale też pod szyldem partii
zapewniał płatną „ochronę” wol-
skim sklepikarzom, właścicielom
szynków i knajp. Zaczął balanso-
wać na skraju polityki i kryminal-
nego podziemia. Gdy proceder
zaczął rzucać się w oczy, Tasiem-
ka wpadł na pomysł, by przenieść
się tam, gdzie sprawiedliwość
rzadko zagląda – na Kercelak.

Władca Kercelaka
Zorganizował wraz ze swą pra-

wą ręką – Pantaleonem Karpiń-
skim – kilkunastoosobowy gang
i błyskawicznie przejął faktyczną
kontrolę nad największym war-
szawskim targowiskiem. Tasiemka
był niski, okrągły, łysawy, z czar-
nym wąsikiem. Nie wyglądał
na bandziora. Ale w rzeczywistości
był bezwzględny. Płacić musieli mu
wszyscy, którzy żyli z Kercelaka.

Haracze zależne były od zamo-
żności kupców – najbiedniejsi pła-
cili 20 zł miesięcznie, najbogatsi
nawet 200. Byli tacy, którzy się
buntowali. Jego ludzie demolowa-
li im kramy albo spuszczali manto
gdzieś w zaułku. Najbardziej za-
twardziałych karano najpierw ska-
towaniem, jeśli to nie skutkowało
obcinano brzytwą uszy, karą osta-
teczną była śmierć. Na policję szło
niewielu, część policjantów sie-
działa „w kieszeni” Taty.

Tasiemka kontrolował też kwit-
nący na Kercelaku hazard. Brał
prowizję i od szulerów, i od tych,
którzy mieli szczęście wygrać ja-
kąś większą kwotę. Przy Kroch-
malnej 73 i Pańskiej 19 otworzył
prywatne nielegalne kasyna połą-
czone z domami schadzek. Jego
wpływy sięgały ponoć też na inne
bazary, także te podwarszawskie.

Proces bez kary
Bezkarność Taty Tasiemki skoń-

czyła się po czterech latach. Gdy
kazał płacić sobie haracze dosłow-
nie od wszystkiego, doszło do
otwartego buntu. Policja dostawa-
ła coraz więcej listów z opisami
działań gangu, nazwiskami ofiar.
Dłużej sprawy nie można było tu-
szować. Istotna była też pewnie
utrata znaczenia politycznego
frakcji PPS, w której działał Tata.

Nocą z 26 na 27 lutego 1932 ro-
ku policja aresztowała 17 człon-

ków gangu na czele z Tasiemką.
Proces zaczął się 6 lipca, zezna-
wało 150 świadków. Większość,
choć zastraszana przez pozosta-
łych na wolności gangsterów,
opowiadała o ofiarach, pobiciach,
zbrodniach. Gangsterom udo-
wodniono pobieranie haraczy,
pobicia i rozboje, ale ani jednego
zabójstwa. Więc i kary zasądzono
niskie. Siemiątkowski dostał trzy
lata więzienia, Karpiński – sześć,
reszta – od roku do pięciu lat. Ta-
ta Tasiemka w więzieniu przesie-

dział zaledwie kilka tygodni.
Po apelacji jego wyrok skrócono
do dwóch lat, a potem został uła-
skawiony przez prezydenta Igna-
cego Mościckiego.

Po wybuchu wojny wrócił na
Kercelak, gdzie ponoć sprzedawał
broń zrabowaną w napadach
na niemieckie transporty. W 1942
roku został aresztowany. Trafił
najpierw na Pawiak, a potem
do obozu koncentracyjnego na
Majdanku. W lutym 1944 r. zmarł
w obozie na tyfus…
źródło: Jerzy Rawicz, „Doktor Łokietek i Tata
Tasiemka. Dzieje gangu”

(wk)
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Historia

Udzielny władca Kercelaka, czyli Tata Tasiemka
� Niedawno pisaliśmy o Kercelaku, czyli legendarnym warszawskim targowisku epoki międzywojennej. Miało ono tak samo legendarne postacie.
Do tych najgłośniejszych należał niejaki „Tata Tasiemka”. To o nim – jednym z królów warszawskiego półświatka i jego ferajnie krótkie wspomnienie.

Tasiemka
był niski, okrągły, łysawy,
z czarnym wąsikiem. Nie
wyglądał na bandziora.
Ale w rzeczywistości był
bezwzględny. Płacić
musieli mu wszyscy, którzy
żyli z Kercelaka.

Łukasz Siemiątkowski Aresztowanie członków gangu stało się wydarzeniem szeroko komentowanym w prasie

źródło
zdjęć:culture.pl

Zdjęciami przedstawiającymi tysiące żółtych, białych i fioletowych
krokusów pochwalił się sprawca zamieszania – Zarząd Oczyszczania
Miasta. Minionej jesieni na ulicach Warszawy zasadzono miliony ce-
bulek tulipanów, czosnku ozdobnego, narcyzów i właśnie krokusów.

– Czekamy, aż rozkwitną tulipany i narcyzy, a jak zrobi się jeszcze
cieplej, posadzimy 120 tys. bratków i stokrotek- zapowiada ZOM.

(dg)

Krokusy opanowały Wolę
� Wiosna. Na Towarowej i Anielewicza widać już
tysiące kwiatów.

źródło:ZO
M



…dzięki wpisowi do rejestru
zabytków, którego dokonała no-
wa mazowiecka konserwatorka
Barbara Jezierska. O objęcie ka-
mienicy ochroną apelowało
ok. 1500 miłośników zabytków.
Wpis do rejestru obejmuje budy-
nek z oficynami i stojącą na po-
dwórzu kapliczkę. Widoczna
z ronda ONZ kamienica noszą
adres „Ciepła 3” jest dziś ze
wszystkich stron otoczona nowo-
czesnymi biurowcami.

– Stanowi ważną historyczną
pamiątkę: miejsce urodzin księ-
dza Ignacego Skorupki – infor-
muje biuro konserwatora zabyt-
ków. – Jest to także jedyny zacho-
wany przykład czynszowej zabu-
dowy ulicy Ciepłej sprzed 1939
roku. Kamienica przy ul. Cie-

płej 3 wraz z sąsiadującą zabudo-
wą posesji ul. Twarda 28 stanowią
relikt historycznej zabudowy
miejskiej XIX-wiecznej Warsza-
wy, która w wyniku powojennych
przekształceń całkowicie zniknęła
z tego fragmentu miasta.

Kamienica powstała oko-
ło 1880, w czasach, gdy Ciepła by-
ła ulicą o typowo śródmiejskim
charakterze. Przetrwała II wojnę
światową i dopiero później zaczę-
ła popadać w ruinę. Sześć lat te-
mu pojawiły się informacje o fa-
talnym stanie technicznym budyn-
ku i rozpoczęto przymiarki do je-
go wyburzenia, co wywołało pro-
test mieszkańców i miłośników
zabytków, zakończony w ubie-
głym tygodniu sukcesem.

(dg)

18 marca po 21:30 jednostka
straży pożarnej przy Chłodnej

otrzymała informację o pożarze
na 1. piętrze kamienicy, stojącej

obok Trasy Prymasa Tysiąclecia
przy przystanku autobusowym
„Armatnia”. Na miejsce przybyły
trzy zastępy strażaków, policja, po-
gotowie i autobus ZTM, do które-
go ewakuowano mieszkańców.
Podczas akcji strażacy wynieśli
z kamienicy nieprzytomnego mę-
żczyznę, który mimo długotrwałej
reanimacji zmarł na miejscu.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze
znane. Kamienica, w której wy-
buchł, powstała około roku 1910
dla pracowników Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej i znajduje się
w gminnej ewidencji zabytków.

(dg)
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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

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
·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 0 zł 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
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

FINANSE
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

OGŁOSZENIA DROBNE 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 pozabankowe do 20 tys. Gotówka tego
samego dnia. Zapraszamy do biura na Pradze.
Zadzwoń: 531-338-217

·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

DAM PRACĘ
·Elektromontera, pomocnika tel: 721-473-080
instalacje mieszkaniowe

·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu w CH ARKADIA. Praca
w godzinach porannych. Tel. 790 – 015-320

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Nowość! www.plikdodruku.pl

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie

parowe TEL. 726-333- 922

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu

klienta, 666-900-333

·Antyki, meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,

książki, pocztówki, dokumenty, zdjęcia, odznaki,

odznaczenia, szable, bagnety, mundury, gotówka

601-336-063

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
·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

Kamienica przy rondzie
ONZ pod ochroną
� XIX-wieczny budynek sąsiadujący z kompleksem
biurowców Atrium nie zostanie wyburzony…

Spłonęła zabytkowa kamienica
� 18 marca wieczorem w budynku przy al. Prymasa Tysiąclecia 34 wybuchł pożar.

Ma rian Ko ci niak (1936–2016)
był war sza wia kiem, jed nym z naj -
po pu lar niej szych pol skich ak to -

rów lat 60. i 70. ko ja rzo nym głów -
nie z ro la mi w „Jak roz pę ta łem
dru gą woj nę świa to wą” i „Ja no si -

ku”. Grał ta kże w te atrze
– przez 50 lat wy stę po wał na de -
skach Ate neum, zaś pod ko niec
ży cia w Te atrze na Wo li.

Zmarł 17 mar ca po dłu giej cho -
ro bie, prze żyw szy swo ją wie lo let -
nią żo nę Gra ży nę o za le d wie pięć
ty go dni. Zo stał po cho wa ny obok
niej na Cmen ta rzu Ewan ge lic ko -
-Re for mo wa nym przy Żyt niej. Po -
grzeb zgro ma dził licz ne oso bi sto -
ści świa ta kul tu ry, fil mu i te atru.

(dg)

Marian Kociniak spoczął na Woli
� Znany aktor został pochowany na cmentarzu kalwińskim przy Żytniej.
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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

Miej skie Przed się bior stwo Ko -
mu ni ka cyj ne we Wro cła wiu ma
po dob ny pro blem – tam na zy wa ją
to „zmę czo ny mi tor ba mi”. Fir ma
po sta wi ła jed nak nie na ka ra nie
za na ru sza nie re gu la mi nu,
a na edu ka cję, ogła sza jąc kon kurs
na gra fi ki pięt nu ją ce ta kie po stę -
po wa nie. I choć wi dać, że w kon -
kur sie nie bra li udzia łu pro fe sjo -
nal ni gra fi cy, efek ty są cie ka we.
Na ca łą ak cję zwró cił też uwa gę
sto łecz ny ZTM, py ta jąc miesz -
kań ców War sza wy, czy wi dzą ten
pro blem w miej skiej ko mu ni ka cji.

I co się oka zu je? Ow szem, wi -
dok to reb na sie dze niach jest
dość po spo li ty. Ale czy pa sa że ro -
wie wi dzą w tym pro blem? Nie.

Dla cze go? Otóż wszyst ko wska -
zu je na to, że po po ko le niu
„wszyst ko mi się na le ży” po ja wi ło
się po ko le nie, któ re po tra fi w ko -
mu ni ka cji roz ma wiać. Ta kie, któ -
re umie po wie dzieć „prze pra -
szam, czy mo gę tu usiąść” bez iro -
nicz nych do ci nek czy agre sji. – Je -
śli ktoś chce usiąść, wy star czy po -
wie dzieć „prze pra szam” i zwy kle

pa sa żer zdej mu je tor bę lub co in -
ne go. Wy star czy się ode zwać!
– prze ko nu je pan Woj ciech. Zda -
rza ją się też skru sze ni grzesz ni cy:
– Zda rza mi się kłaść ple cak
na sie dze niu obok (wy go da), ale
jak wi dzę, że po zo sta łe miej sca
w au to bu sie się za peł nia ją, to bio -
rę na ko la na, na pod ło gę i jest
wol ne. Nikt nie mu si mi „przy po -
mi nać” – mó wi pan To mek.

I więk szość za uwa ża, że więk -
szym pro ble mem od „zmę czo -
nych to reb” są, np. głu si me lo ma -
ni, któ rzy nie ko rzy sta ją ze słu -

cha wek, tyl ko ra czą ca łe oto cze -
nie słu cha ną wła śnie mu zy ką.

Że by jed nak nie by ło tak pięk -
nie – pół bie dy, je śli tor by (miej -
my na dzie ję, że czy ste i bez ciek -
ną cej za war to ści) pod ró żu ją
z wła ści cie lem w pu sta wym au to -
bu sie. Ale je śli zda rza się to w go -
dzi nach szczy tu – war to i trze ba
ich wła ści cie la upo mnieć. Na wet
je śli nie chce się otor bio ne go
miej sca za jąć. Bo mo że ktoś in ny
by chciał, tyl ko nie ma od wa gi po -
pro sić?

Wik tor To moń

„Zmęczone torby” w komunikacji
� Choć regulamin przewozów ZTM mówi wyraźnie, że na miejscach przeznaczonych
do siedzenia nie wolno umieszczać bagażu – to wielu ludzi ten zakaz ignoruje. I, jak
się okazuje, rzecz dotyczy nie tylko Warszawy.

źródło: m
pk.w

roc.pl

Ba da nia pro wa dzo ne są przez
an kie ty, ale nie tyl ko – pod ko -
niec ubie głe go ro ku wszyst kie
urzę dy dziel nic od wie dzał „ta jem -
ni czy klient” – w ka żdej dziel ni cy
od by to 20 wi zyt, pod czas któ rych
oce nia no nie tyl ko wy gląd sta no -
wisk, dłu gość ko le jek czy spo sób
za ła twie nia spra wy, ale też
schlud ność ubio ru pra cow ni ków,
roz miesz cze nie kart in for ma cyj -
nych w urzę dzie a na wet… licz bę
sto li ków do wy peł nia nia for mu la -
rzy. Wy ni ki mó wią sa me za sie bie:
naj le piej pod wzglę dem ob słu gi
miesz kań ca, tak oso bi stej jak i te -
le fo nicz nej, wy pa dła Wo la.

– Wo la jest dziel ni cą otwar tą
na miesz kań ców. Chce my wy cho -
dzić na prze ciw ocze ki wa niom
miesz kań ców, dla te go tak du ży na -
cisk kła dzie my na bez po śred nią ob -
słu gę in te re san tów. To wa żny pro -
ces, dla te go dba my o wy so ki po -
ziom świad czo nych usług i sta ra my
się po móc w ka żdej sy tu acji – pod -
kre śla Krzysz tof Strzał kow ski, bur -
mistrz Wo li. – Miesz kań cy chwa li li
przede wszyst kim ko mu ni ka cję
i wska zy wa li, że wol scy urzęd ni cy
sta ra li się w pro sty i przy stęp ny
spo sób wy ja śniać pro ce du ry i spo -
sób za ła twie nia da nej spra wy.

(wt)

Najbardziej pomocni
urzędnicy? Na Woli
� Stołeczny ratusz prowadzi regularne badania jakości
obsługi petentów w dzielnicowych wydziałach obsługi
mieszkańca. Z najnowszych danych wynika, że najlepiej
oceniany jest wolski WOM.

Ocenie podlegała także liczba stolików do wypełniania formularzy

źródło zdjęć: um
.w

arszaw
a.pl




