
Na szybko rozwijających się Odo-
lanach właściwie od podstaw po-
wstaje nowa część miasta. Projekt
zagospodarowania przestrzennego
dla tej części dzielnicy ma zatem
szczególne znaczenie. Określi bo-
wiem cały przyszły charakter Odo-
lan. – Odolany stanowią aktualnie
obszar największej koncentracji in-
westycji deweloperskich na Woli,
a wraz ze zwiększającą się liczbą
budowanych osiedli, a tym samym
rosnącą liczbą mieszkańców – wzra-
sta zapotrzebowanie na usługi z za-

kresu infrastruktury społecznej.
Niestety przedstawiony projekt nie
gwarantuje dobrych rozwiązań –
mówi Ewa Statkiewicz, przewodni-

cząca rady dzielnicy Wola.
Plan zagospodarowana prze-

strzennego dla Odolan został wy-
łożony w listopadzie ubiegłego
roku, a pod koniec tego miesiąca
odbyły się w tej sprawie konsulta-
cje społeczne. Mieszkańcy nie po-
zostawili na nim suchej nitki, ze
swojej strony krytycznie wypowie-
dział się też zarząd dzielnicy. –

Plan w obecnej formie nie uzyska
naszej akceptacji – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz dziel-
nicy Wola.

Czego chcą władze?
Radni uważają, że w projekcie nie

została uwzględniona wystarczająca
ilość terenów zielonych. – Plan
w obecnym kształcie nie tworzy
przestrzeni przyjaznej do zamiesz-
kania – podkreśla Krystian Wilk.

Za duży mankament uznano ra-
żącą dysproporcję w powierzchni
przeznaczonej na funkcje publicz-
ne takie jak placówki edukacyjne,
kulturalne czy związane z ochroną
zdrowia w stosunku do terenów
zarezerwowanych dla dewelope-
rów pod zabudowę mieszkaniową.
– Nie możemy pozwolić na to, aby
na Odolanach powstała pustynia
z betonu. Przy potencjalnym
wzroście zaludnienia potrzebne
jest zabezpieczenie większej ilości
działek pod szkolnictwo, kulturę
oraz tereny zielone – mówi radny
dzielnicy Piotr Grudziński.

W projekcie zdaniem władz za-
warte zostały również złe rozwią-
zania komunikacyjne, których
skutkiem będzie utrudniony do-

jazd i wyjazd z poszczególnych
osiedli. Brakuje dróg poprzecz-
nych, a niektóre działki nie mają
dostępu do dróg publicznych.

Czego chcą mieszkańcy?
Mieszkańcy mają podobne za-

strzeżenia. Chcieliby, aby wyzna-
czony został teren przeznaczony
pod stworzenie Centralnego Par-
ku Odolan. – To plan zagospoda-
rowania dla deweloperów! Zapro-
ponowany udział terenów zieleni
urządzonej na poziomie 3% jest
stanowczo niewystarczający
na obecne i przyszłe potrzeby
mieszkańców – czytamy w petycji.
Mieszkańcy chcą, aby udział tere-
nów biologicznie czynnych
na Odolanach wynosił około 30%.

Protestują także przeciwko
umiejscowieniu na terenie Odo-
lan instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, apelują
o zwiększenie liczby miejsc par-
kingowych, obiektów użyteczno-
ści publicznej i sportowo-rekre-
acyjnych. Argumentują także, ze
projekt planu jest niezgodny ze
Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Prze-
strzennego Odolan, co sprawia,
że można uznać go za nieważny.

Co na to Biuro Architektury?
Biuro na uwagi przekazane

przez zarząd i radnych oraz pety-
cję mieszkańców odpowiedziało
pod koniec marca. Przyznało, że
wobec zgłoszonych uwag i sugestii
„pojawiła się konieczność wypra-
cowania nowych rozwiązań prze-
strzennych dla obszaru Odolan”.
Zaznacza jednak, że brakuje tam
należących do miasta terenów,
które można by przeznaczyć
na postulowane przez dzielnicę
i mieszkańców cele. Dzielnica za-
powiada konsultacje w tej sprawie
i wytypowanie terenów, które
miałyby zostać przeznaczone
na budowę szkół, przedszkoli,
obiektów sportowych i wytyczenie
obszaru parku. Materiał ten po-
służyć ma wedle deklaracji Biura
do opracowaniu kolejnej wersji
planu. Niejako od nowa. Tymcza-
sem zabudowa deweloperska
Odolan trwa…

(wk)

naWoli
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Odolany dla mieszkańców czy deweloperów?
� Za mało zieleni, brak miejsca na infrastrukturę społeczną, zła komunikacja i nieprecyzyjne oznaczenia. To tylko niektóre uwagi
zgłaszane przez mieszkańców, zarząd i radnych dzielnicy Wola do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan.
Stołeczne Biuro Architektury przyznało, że zmiany w planie są potrzebne.

Nie możemy
pozwolić na to, aby
na Odolanach powstała
pustynia z betonu.
Przy potencjalnym
wzroście zaludnienia
potrzebne jest
zabezpieczenie większej
ilości działek
pod szkolnictwo, kulturę
oraz tereny zielone –
mówi radny dzielnicy
Piotr Grudziński.
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Jeden z moich znajomych, wol-
ski patriota, nigdy nie mówi
o przyłączeniu Woli do Warszawy,
ale Warszawy do Woli. I pozosta-
łoby to zabawną prowokacją, gdy
by nie fakt, że w tym akurat przy-
padku, choć przecież jest oczywi-
ste, że w 1916 roku to przedmie-
ścia przyłączyły się do stolicy, to
tak naprawdę owe przedmieścia
bardziej zmieniły stolicę niż stoli-
ca przedmieścia. W przeddzień
przyłączenia sytuacja była taka, że
Wola poradziłaby sobie bez War-
szawy, Warszawa bez Woli – ra-
czej nie. Dlaczego?

Z drugiej strony rogatek
Wola owszem wyrosła jako całko-

wicie zależna od stolicy. Wielka
Wola Warszawska była największą
podwarszawską wsią książęcą. Mia-
ła swoje tradycje, wymieniana jest
w źródłach od drugiej poło-
wy XIII wieku. Miała swoją rolę ja-

ko stałe miejsce elekcji królewskich,
jako reduta obronna Warszawy,
niszczona i odbudowywana po po-
topie, powstaniu listopadowym.

Gdy w roku 1770 marszałek
Lubomirski kazał otoczyć War-
szawę wałami, tzw. okopami Lu-
bomirskiego, nie mógł zdawać so-
bie sprawy, jak bardzo ta decyzja
wpłynie na rozwój Woli. Od stro-
ny wsi wał przebiegał linią obec-
nych ulic Okopowej i Towarowej,
a do Warszawy wjechać można
było przez rogatki usytuowane
na skrzyżowaniu ulic Towarowej
i Chłodnej.

Za okopami oprócz domów
mieszkalnych powstawały warszta-
ty i manufaktury. Sprzyjały temu
niższe ceny gruntów niż w War-
szawie. Pojawiły się również rezy-
dencje pałacowo-ogrodowe,
a Wola stała się miejscem wypa-
dów warszawiaków na różnego ro-
dzaju zabawy, pikniki i majówki.

Wola rozwijała się błyskawicznie
i w połowie XIX wieku zaczęła
być oficjalnie nazywana Przed-
mieściem Wolskim. Powstawały tu
liczne zakłady przemysłu rolno-
-spożywczego (gorzelnie, browary,
wiatraki) oraz cegielnie.

Ukształtowało się w ten sposób
przemysłowe przedmieście War-
szawy. W połowie XIX w. po zbu-
dowaniu kolei warszawsko-wie-
deńskiej na Woli rozwinął się rów-
nież przemysł metalowy, garbarski
i włókienniczy. Dopiero oko-
ło 1875 roku okopy Lubomirskie-
go splantowano. Granica między
miastem a przedmieściem zaczęła
się zacierać, ale linia okopów
wciąż wytyczała granice Warsza-
wy. I tak było aż do 1916 roku…

Centrum przemysłu, rolnictwa
i handlu

Jak więc wyglądała Wola w ro-
ku 1916? Była z jednej strony
przemysłowym przedmieściem
o parterowej, głównie drewnianej
zabudowie, z nielicznymi muro-
wanymi kamienicami czynszowy-
mi. Z drugiej zaś strony było tu
wciąż sporo terenów rolniczych.
Wykorzystywane były głównie
pod uprawę warzyw i owoców.

Uczyniło to Wolę z jednej stro-
ny przemysłowym zapleczem,
a z drugiej spichlerzem miasta.
Centralnym punktem handlu pro-
duktami rolnymi i wyrobami pro-
dukowanymi w licznych fabrycz-
kach, manufakturach i warszta-
tach rzemieślniczych

Rosła także liczba mieszkań-
ców. Pod koniec XIX w. mieszka-
ło tu około 28 tys. ludzi, a w 1910
r. już 61,5 tys. Wola była konglo-
meratem narodowościowym i wy-
znaniowym. W dobrych stosun-
kach sąsiedzkich mieszkali tu Po-
lacy, Niemcy, Rosjanie, Żydzi,
potomkowie Gruzinów, Tatarów
i Holendrów.

Wojna zmienia okupanta
Wybuch I wojny światowej po-

nownie zagroził rozwojowi Woli.
Zarządcą części byłej Kongresów-
ki, w tym i Warszawy został gene-
rał gubernator Hans von Beseler.
Jako zwolennik ugodowej polityki
wobec Polaków zezwolił jesienią
na reaktywację polskiego szkol-

nictwa, w 1915 roku zgodził się
na reaktywację działalności Poli-
techniki Warszawskiej i Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Nakazał
też likwidację dwujęzycznych na-
pisów, co mieszkańcy skrupulat-
nie wykorzystali likwidując nie-
mal wszystkie pamiątki po rosyj-
skich zaborcach. Burzono pomni-
ki, nawet zmieniano nazwy ulic.

Wielka inkorporacja
Wola zawdzięczała gubernato-

rowi odzyskanie kościoła p.w. św.
Wawrzyńca, który przez Rosjan
był zamieniony na cerkiew.
Na Reducie Wolskiej stanął zaś
krzyż upamiętniający Józefa So-
wińskiego. Ale przede wszystkim
to właśnie decyzją Beselera
w kwietniu 1916 roku doszło
do inkorporacji do Warszawy te-
renów podmiejskich wsi i jurydy-
ków, czyli prywatnych miasteczek.

8 kwietnia 1916 wieś Wola wraz
przylegającymi terenami Czyste-
go i Koła zostały włączone w gra-
nice Warszawy. Tego dnia w wyni-
ku jednej decyzji powierzchnia
miasta zwiększyła się z 3,3 do 11,5
tysiąca hektarów. Prócz Woli
w granice Warszawy włączone zo-
stały także takie dotychczasowe
miejscowości jak Marymont, Po-
wązki, Buraków, Mokotów, Czer-
niaków, Siekierki, Gocław, Gro-
chów, Targówek, Utrata, Bródno
i Pelcowizna. Ludność miasta
w wyniku jednej decyzji wzrosła
o przeszło 100 tysięcy osób,
a wszyscy już 14 lipca wzięli
udział w wyborach do Rady Miej-
skiej. W okolicach miasta stwo-
rzono nowy podział na gminy.
Dokonano także prowizorycznej
odbudowy warszawskich mostów.

W 1916 roku powstał również
szkic wstępny planu regulacyjne-
go m.st. Warszawy, autorstwa Ta-
deusza Tołwińskiego zawierający
propozycje rozwoju miasta oraz
rozbudowy jego infrastruktury,
w tym budowę linii średnicowej.

Dzielnica to brzmi dumnie
Kto się więc do kogo przyłą-

czył? Warszawa do przedmieść,
czy przedmieścia do Warszawy?
Wszak powierzchnia przyłączo-
nych terenów była niemal dwu-
krotnie większa niż obszar War-

szawy przed inkorporacją.
Na przedmieściach było też wię-
cej ludności. Inna sprawa, że de-
cyzja administracyjna tylko
usankcjonowała stan faktyczny.
Zwłaszcza jeśli chodzi o Wolę,
która już od jakiegoś czasu
przed włączeniem do stolicy była
niejako jej organiczną częścią,
a granice miedzy „miastem”,
a „wsią” Wola niemal całkowicie
się zatarły. Wola wniosła do stoli-
cy przemysł, kapitał, handel. Co
zyskała? Prestiż, ułatwienia ko-

munikacyjne i wpływy na zarzą-
dzanie miastem.

Podział administracyjny Warsza-
wy ustanowiony przez Niemców
został niemal bez zmian zachowa-
ny po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku. Wola wchodziła
w dwudziestolecie międzywojenne
już jako dzielnica, w całkiem nie-
złej sytuacji ekonomicznej. W War-
szawie w ostatnich latach I wojny
panowała spora bieda – reglamen-
towana byłą większość artykułów
żywnościowych, a nawet opał, lud-
ność uciekała na prowincję wylud-
niając miasto, którego liczebność
zmniejszyła się w tym czasie o 100
tys. mieszkańców, Wola dzięki
swemu przemysłowi potrzebnemu
Niemcom miała się względnie do-
brze. Swój charakter centrum
przemysłu i handlu zachowała
do końca międzywojnia. Ale to już
inna historia. Dziś po stu latach
przechodzi metamorfozę prze-
kształcając się w biznesowe city.
Czy to się dla tej dzielnicy okaże
korzystne, czas pokaże…

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Sto lat Woli w Warszawie
� Dokładnie sto lat temu od dzisiejszego dnia – 8 kwietnia 1916 roku Wola stała się dzielnicą Warszawy. Jak
do tego doszło? I kto się właściwie do kogo przyłączył?

8 kwietnia
1916 wieś Wola wraz
przylegającymi terenami
Czystego i Koła zostały
włączone w granice
Warszawy. Tego dnia
w wyniku jednej decyzji
powierzchnia miasta
zwiększyła się z 3,3 do 11,5
tysiąca hektarów. Prócz
Woli w granice Warszawy
włączone zostały także
takie dotychczasowe
miejscowości jak
Marymont, Powązki,
Buraków, Mokotów,
Czerniaków, Siekierki,
Gocław, Grochów,
Targówek, Utrata, Bródno
i Pelcowizna.

Dziennik Rozporządzeń dla Jeneral-Gubernatorstwa
Warszawskiego z 17 kwietnia 1916 roku o włączeniu Woli

w granice Warszawy (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa) Tak wyglądało osiedle Młynów w roku 1916
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„Heleny” na cześć projektantki
osiedla, znanej architekt Heleny
Syrkusowej. A dlaczego
„uśmiech”? Bo galeriowiec zbu-
dowany został na łuku, jest wygię-
ty jak usta układające się
do uśmiechu. Już nie wiadomo
dzisiaj, kto tak ochrzcił budynek.

Grunt, że się przyjęło i nikt już
inaczej go nie nazywa.

Uśmiech Heleny stał się swego
rodzaju fetyszem Koła. Jednym
się podoba, innym nie, ale tak
wrósł w pejzaż, że stał się budyn-
kiem symbolicznym. Jego historia
też niejako jest symboliczna i cha-
rakterystyczna dla powojennych
lat wielkiej budowy.

Para znanych warszawskich ar-
chitektów Helena i Szymon Syr-
kusowie jeszcze przed wojną za-
częli projektować osiedle, które
miało stanąć w okolicach ulic
Czorsztyńskiej i Ożarowskiej.
Projekt dla Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej ukończyli
w 1947 roku. Zaproponowali
osiedle składające się z różnych
co do kształtu brył trzypiętrowych
budynków. I był to projekt jak
na powojenne lata raczej nietypo-
wy. Kojarzy się raczej z lata-
mi 30. I słusznie. Bo Syrkusowie –

jako architekci przed wojną
uchodzący za raczej awangardo-
wych – nie poddali się socreali-
stycznym standardom i projekt
osiedla dokończyli wedle szkoły
funkcjonalnego modernizmu.
Przeszedł chyba tylko dlatego, że
władza ludowa jeszcze nie zdążyła
budowlanej urawniłowki wdrożyć
jako jedynie słusznej.

Jeszcze w tym samym 1947 ro-
ku rozpoczęła się budowa. Ukoń-
czono ją w roku 1951. Budynki
różniły się komunikacją między
piętrami, a także usytuowaniem
i metrażem mieszkań. Część
z nich to tzw. galeriowce, a część
to tzw. klatkowce. Powstało osie-
dle architektonicznie jak na owe
czasy bardzo nowoczesne, a wiele
budynków ma też walory arty-

styczne jak choćby pobliski budy-
nek żłobka, którzy Syrkusowie za-
projektowali łącząc styl moderni-
zmu z elementami architektury
arabskiej. Zakrzywiony eliptycz-
nie galeriowiec wyróżniał się jed-
nak najbardziej, nadane mu mia-
no Uśmiechu Heleny szybko doń
przylgnęło i tak jest do dzisiaj.

Uśmiech Heleny, podobnie jak
całe osiedle, został w 1992 roku
wpisany do rejestru zabytków.
Galeriowiec był wielokrotnie od-
nawiany i trzyma się nieźle, ale
wiele budynków jest w dużo gor-
szym stanie i wymaga prac kon-
serwatorskich.

Zachęcamy Czytelników, by
proponowali własne „pozytywne”
miejsca na Woli!

(wk)

Wola. Pozytywnie

Uśmiechnięty galerowiec na Kole
� „Wola. Pozytywnie!” to nowy cykl, w którym pokazujemy miejsca może i oczywiste,
za to charakterystyczne i pełne pozytywnej energii oraz takie, które mocno wrosły
w dzielnicę i kojarzą się jednoznacznie dobrze. Może się przydać jako wskazówka, czym
warto pochwalić się naszym gościom. Dziś kilka słów o jednym z pofalowanych domów
przy ulicy Ringelbluma 2 na Osiedlu Koło II, który zwany jest … Uśmiechem Heleny.

W piątek rano strażnicy z Eko-
patrolu dostali zawiadomienie, że
na Woli leży nieruchomo pies.
Zwierzę było wyziębione i nie
mogło się podnieść. – Wzięłam go
na ręce, otuliłam kurtką i maksy-
malnie podkręciliśmy ogrzewanie
w kabinie, żeby go ogrzać. Za-
wieźliśmy pieska do weterynarza,
gdzie został zbadany. Poza wy-
chłodzeniem pies ma potłuczone
tylne łapy, prawdopodobnie w wy-

niku uderzenia przez samochód.
– powiedziała młodsza strażnicz-
ka Agnieszka Strzelak.

Młody psiak – ma około roku –
trafił do schroniska na Paluchu.

Jeśli szuka go właściciel (w chwili
znalezienia pies miał na szyi ob-
rożę, zatem bezpański nie był) –
powinien kierować się właśnie

tam.
TW Fulik na podstawie informacji

straży miejskiej

Strażnicy uratowali
psa na Tyszkiewicza
� Wyziębiony, potrącony przez samochód pies leżał
na trawniku przy Tyszkiewicza.

Uśmiech
Heleny stał się swego
rodzaju fetyszem Koła.
Jednym się podoba,
innym nie, ale tak wrósł
w pejzaż, że stał się
budynkiem
symbolicznym. Jego
historia też niejako jest
symboliczna i charakterys
tyczna dla powojennych
lat wielkiej budowy.
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Uśmiech Heleny, podobnie jak całe osiedle, został w 1992 roku
wpisany do rejestru zabytków
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Przebudowa odcinków ulic So-
wińskiego i Karlińskiego zakoń-
czona. Prace sfinansowała w cało-
ści firma Robyg, budująca obok
osiedle. Na 260-metrowym frag-
mencie powstały nowe chodniki,
jezdnie, oświetlenie i 70 miejsc
parkingowych.

– Przebudowane zostało rów-
nież odwodnienie. To niezwykle
istotny element tej inwestycji,
gdyż dotychczas ulica była syste-
matycznie zalewana. Teraz miesz-

kańcy nie będą już musieli bory-
kać się z tym problemem – mówi
wiceburmistrz Adam Hać.

Inny deweloper, Ronson, pro-
wadzi prace nad przebiciem Hu-
balczyków do Jana Kazimierza
oraz budową skrzyżowania tych
ulic. Na nowym odcinku powsta-
ną chodniki, jezdnia i droga dla
rowerów oraz prawie 30 miejsc
parkingowych. Zakończenie bu-
dowy jest planowane na przełom
maja i czerwca.

Podczas gdy deweloperzy budu-
ją na Odolanach, samorząd przy-
mierza się do kapitalnego remon-
tu na Ulrychowie. Położona
wśród domów jednorodzinnych
ulica Szańcowa – dotychczas bita
– zostanie zbudowana od nowa.
Powstaną chodniki, jezdnia,
oświetlenie i kanalizacja deszczo-
wa. Budowa powinna zakończyć
się w przyszłym roku, będzie
kosztować 1,4 mln zł.

(dg)

Nowe ulice powstają na Woli
� Zapomniane i rozbudowujące się rejony Woli nadrabiają zaległości
w infrastrukturze drogowej.

W czwartek 31 marca sąsiedzi
zadzwonili na policję z informacją,
że na klatce schodowej leży za-
krwawiony mężczyzna. Policjanci
wezwali pogotowie, ale lekarz mógł
jedynie stwierdzić zgon. Szybko
znaleziono przypuszczalnego
sprawcę – był nim 38-letni Krzysz-
tof K., który krótko przed telefo-
nem ze zgłoszeniem pił z wtedy
jeszcze nie denatem alkohol. Po za-
trzymaniu w mieszkaniu podejrza-
nego przewieziono do celi, gdzie

musiał przetrzeźwieć – badanie al-
komatem wykazało jeden promil.
Mundurowi ustalili, że podczas im-
prezy 38-latek zaczął okładać towa-
rzysza, a pobitego wyniósł na klatkę
schodową i tam pozostawił.

W prokuraturze krewki miesz-
kaniec Woli usłyszał zarzut pobi-
cia ze skutkiem śmiertelnym –
na trzy miesiące trafi do aresztu,

grozi mu do 12 lat więzienia.
TW Fulik

na podstawie informacji policji

Zabił kolegę i zostawił
go na klatce schodowej
� Zaczęło się od toastów, skończyło aresztem – Krzysztof K.
na Okopowej śmiertelnie pobił swojego kolegę.
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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

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Choć nasz re dak cyj ny po gląd
nie cie szy się po pu lar no ścią tak
du żą, na ja ką za słu gu je, to bę -
dzie my utrzy my wać, że bez wzglę -
du na wszyst ko świa do ma jaz da
bez bi le tu to kra dzież, a ga po wicz
to zło dziej. I naj mniej cho dzi
o okra da nie mia sta czy prze woź -
ni ka – okra da wszyst kich tych,
któ rzy uczci wie pła cą za bi let.
Pra ca kon tro le ra więc jest jak naj -
bar dziej po trzeb na – py ta nie tyl -
ko, co mo że kon tro ler?

Ge ne ral nie – spraw dzić, czy
ma my wa żny bi let. Na stro nach
ZTM jest do kład na in for ma cja,

w ja ki spo sób mo że to zro bić.
War to wie dzieć, jak po win na wy -
glą dać kon tro la. Przede wszyst kim
kon tro ler mu si mieć wi docz ny
iden ty fi ka tor ze zdję ciem i nu me -
rem słu żbo wym oraz da tą wa żno -
ści – wszyst ko opa trzo ne pie czę cią
i ho lo gra mem. Kon tro lę mo że za -
cząć do pie ro wte dy, gdy po jazd
ru szy z przy stan ku a pa sa że ro wie
bę dą mie li czas na ska so wa nie bi -
le tów. To aku rat kwe stia dość
umow na i czę sto bu dzi kon tro -
wer sje – lu dzie ska rżą się, że ka -
sow ni ki są blo ko wa ne zbyt szyb ko.
Je śli jed nak ma my wa żny bi let i,

ewen tu al nie, do ku ment po świad -
cza ją cy pra wo do zni żek, nic nam
nie gro zi. W prze ciw nym wy pad ku
„ka nar” wy sta wia nam man -
dat. I tu są trzy mo żli wo ści: za pła -
ta go tów ką na miej scu (wte dy mo -
że my li czyć na 40% ra ba tu),
w cią gu ty go dnia na po czcie, prze -
le wem bądź w Punk cie Ob słu gi
Pa sa że ra (wte dy opła ta zo sta nie

ob ni żo na o 30%) al bo peł ną kwo -
tę w prze cią gu 14 dni. Je śli zde cy -
du je my się na któ ryś z dwóch
ostat nich wa rian tów – kon tro le rzy
ma ją pra wo po pro sić nas o do ku -
ment z da ny mi, by móc wy sta wić
man dat. Nie opła ca się sta wiać
czy ucie kać – mo że my zo stać za -
trzy ma ni do cza su przy by cia po li -

cji, któ rej już bę dzie my zo bo wią -
za ni się wy le gi ty mo wać. Mo że się
jed nak zda rzyć i tak, że bi let ma -
my, wy sta wio ny na sie bie i tyl ko
przez za po mnie nie nie wzię li śmy
go z do mu. Je że li jed nak w cią gu
ty go dnia po ka że my, że w cza sie
kon tro li mie li śmy wa żny bi let –
ka ra zo sta nie anu lo wa na.

Kto mo że zo stać „ka na rem”?
Choć za wód nie cie szy się mo że

spo łecz nym uzna niem, to ktoś mu -
si go wy ko ny wać. ZTM za po wie -
dział pod ko niec mar ca, że zo sta -
nie ogło szo ny prze targ dla firm,
któ re bę dą pro wa dzić kon tro le bi -
le tów. Kon tro le rzy za trud nie ni
przez fir mę bę dą spraw dzać bi le ty
przez wszyst kie dni ty go dnia przez
ca ły czas funk cjo no wa nia ko mu ni -
ka cji miej skiej. Bę dą pra co wać za -
rów no na ob sza rze 1. jak i 2. stre fy
bi le to wej. W dni ro bo cze bę dzie
ich co naj mniej 20. W so bo ty, nie -
dzie le i świę ta – co naj mniej 8.
Pra co wać bę dą w sys te mie dwu -
lub trzy zmia no wym. Ka żde go mie -
sią ca kon tro le rzy za trud nie ni

przez wy bra ną w prze tar gu fir mę
bę dą mu sie li wy ko nać co naj -
mniej 100 ty się cy kon tro li. Ka żdy
kon tro ler za trud nio ny do spraw -
dza nia bi le tów na zle ce nie ZTM
bę dzie mu siał być peł no let ni, być
nie ka ra ny, mieć do bry stan zdro -
wia, wy ka zy wać się kul tu rą oso bi -
stą i od por no ścią na stres. Bar dzo
wa żna bę dzie rów nież umie jęt ność
pra cy w ze spo le. Kon tro le rzy rów -
nież bę dą mu sie li wy ka zać się mi -
ni mum śred nim wy kształ ce niem
oraz zna jo mo ścią an giel skie go
bądź ro syj skie go. Po prze szko le niu
kan dy da ci przej dą eg za min i do -
pie ro wte dy bę dą „wpusz cze ni”
do słu żby.

Tyl ko źli kon tro le rzy?
Opo wie ści o złym za cho wa niu

kon tro le rów jest na pęcz ki. Ale
czy mie li ście kie dy kol wiek do czy -
nie nia z kon tro lą, któ rą wspo mi -
na cie po pro stu do brze? Da ruj my
so bie na rze ka nia i uty ski wa nia –
cze ka my na po zy tyw ne re la cje.

Po dziel cie się ni mi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów – co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to uszczelnić system biletowy – teraz około 5%
pasażerów jeździ „na gapę”.

Każdego
miesiąca kontrolerzy
zatrudnieni przez
wybraną w przetargu
firmę będą musieli
wykonać co najmniej 100
tysięcy kontroli.
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– Tyl ko po usta le niu przy czyn
do le gli wo ści krę go słu pa czy sta -
wów mo żna od po wied nio do -
brać i po pro wa dzić re ha bi li ta cję
– mó wi. – A zna my się na niej
do sko na le: przez la ta dzia ła nia
Fi zjo Med Pol ska nasz ze spół fi -
zjo te ra peu tów i le ka rzy po mógł
ty siąc om pa cjen tów wró cić
do spraw no ści. A bez ich wza -
jem nej współ pra cy nie by li by śmy
w sta nie po ma gać lu dziom.

Te ra pia ma nu al na przy no si
bar dzo do bre re zul ta ty w re ha -
bi li ta cji ze spo łów bó lo wych krę -
go słu pa, dys ko pa tii, zmia nach
zwy rod nie nio wych ko lan i bio -
der, ze spo le cie śni nad garst ka,
rwie kul szo wej, ze spo le bo le sne -
go bar ku. W przy pad kach w któ -
rych nie skut ku je już fi zy ko te ra -
pia war to za sto so wać te ra pię
ma nu al ną któ ra jest wy so ko wy -
spe cja li zo wa ną me to dą dia gno -
zo wa nia i le cze nia dys funk cji na -
rzą du ru chu.

Oto opinie naszych
pacjentów:

Zyg munt. Kie dy neu ro chi rurg
po wie dział mi, że ko niecz na jest
ope ra cja krę go słu pa szyj ne go,
by łem za ła ma ny. Szu ka łem po -
mo cy wszę dzie. Dzię ki te ra pii
pa na Na ro sza po cy klu re ha bi li -
ta cji wró ci łem do ży wych.

Elżbie ta. Ból krę go słu pa szyj -
ne go lę dźwio we go i ko la na unie -

mo żli wiał mi nor mal ne funk cjo -
no wa nie. Po twor ny ból to wa rzy -
szył mi przy wcho dze niu
po scho dach, czę sto upa da łam.
Fi zjo Med Po land po le ci ła mi
ko le żan ka. Po se rii za bie gów
czu ję się bar dzo do brze.

An na. Od kil ku lat bo la ły
mnie ko la na, cze ka łam na ope -
ra cję, Na Ró ża ną zgło si łam się
z ma łą na dzie ją na po moc. Nie
mo gę uwie rzyć, że po tych za bie -
gach mo gę spać w no cy i cho dzę
bez bó lu. Bar dzo dzię ku ję.

Gdzie na kon sul ta cje?

Warszawa-Mokotów
– ul. Różana 51,

tel. (22) 498 18 55

Warszawa-Bemowo
– ul. Tkaczy 13,

tel. (22) 666 05 77

www.terapia-manualna.com

Cierpisz na bóle
kręgosłupa lub stawów?
� – Bez szczegółowej diagnostyki efekty rehabilitacji
ortopedycznej będą tylko chwilowe, a samo leczenie
nieskuteczne – przekonuje Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta i terapeuta manualny prowadzący
od 19 lat klinikę Fizjo Med Poland.



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

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

·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

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316
·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
·Firma poszukuje osób do sprzątania sklepu
odzieżowego w CH ARKADIA. Praca w godzinach
porannych. Tel. 799-015-320

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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!

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
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Sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło
hap pe ning pod ha słem „Ra tuj my
wol skie Ko lo seum!”. Od bę dzie się
w so bo tę 9 kwiet nia na Skwe rze
Aloj ze go Pa weł ka. Start o 13.00.
Skwer znaj du je się bez po śred nio
przed dwo ma za byt ko wy mi ro tun -
da mi – daw ny mi zbior ni ka mi ga -
zu, o któ re mi ło śni cy post in du -
strial nych wol skich za byt ków pra -
gną się upo mnieć. Chcą przy po -
mnieć, że ce gla ne ro tun dy, któ re
mo gły by przy cią gać tu ry stów, roz -
pa da ją się i nisz cze ją.

Ro tun dy są rze czy wi ście uni ka -
to we. Ma je sta tycz ne, zbu do wa ne
na wzór ro mań skich aren. Mia no
„Wol skie go Ko lo seum” no szą nie -
przy pad ko wo. Zbu do wa ne zo sta ły
na prze ło mie XIX i XX wie ku.
W nie złym sta nie prze trwa -
ły II woj nę świa to wą. Obie wpi sa ne
są wpraw dzie do re je stru za byt -
ków, ale nie chro ni ich to
przed po pa da niem w ru inę. W la -
tach 90. pla no wa no urzą dzić
w nich Mu zeum Po wsta nia War -

szaw skie go. Po mysł upadł, a ro tun -
dy ku pił pry wat ny in we stor. Miał
po noć wo bec nich wiel kie pla ny,
ale ja koś ich nie zre ali zo wał. Sto ją
pu ste, za ra sta ją krza ka mi, przy cią -
ga ją co naj wy żej ama to rów ta kich
opusz czo nych miejsc. – W tym ro -
ku Wo la ob cho dzi swo je stu le cie.
Tym bar dziej smut no, kie dy dziel -
ni ca bez myśl nie tra ci ko lej ne za -
byt ki, okre śla ją ce jej daw ny prze -
my sło wy cha rak ter. Nie daw no de -
we lo per zbu rzył ha lę daw nej fa bry -

ki Fra nasz ka, choć by ła wpi sa na
do ewi den cji za byt ków. Nie po -
zwól my, by uni ka to we ro tun dy
spo tkał ten sam los – prze ko nu ją
dzia ła cze wol skie go sto wa rzy sze -
nia. Za pra sza ją więc wszyst kich
mi ło śni ków War sza wy i Wo li
do ak cji ra to wa nia bez cen nych ro -
tund. – To na praw dę ostat ni mo -
ment, by te skar by oca lić – prze ko -
nu je An drzej Chy bow ski – mi ło -
śnik Wo li i dzia łacz sto wa rzy sze nia.

(wk)

Ratujmy wolskie Koloseum! Happening na Woli
� Unikatowe na skalę Europejską, zabytkowe rotundy na Woli popadają w ruinę.
Wolskie Stowarzyszenia Mieszkańców chce je ratować, póki nie jest za późno.

To już sie dem na sta ak cja or ga ni -
zo wa na przez Ja nu sza Bu kow skie -
go. „Słu żbo wo” jest pra cow ni kiem
Ma zo wiec kiej Spół ki Ga zow nic twa,
w „cy wi lu” – krwio daw cą i spo łecz -
ni kiem. Swo je ak cje or ga ni zu je
od kil ku lat, naj pierw na ma wia jąc
do od da wa nia krwi współ pra cow ni -
ków i zna jo mych, póź niej za ra ża jąc
ideą po mo cy in nych. Re zul tat?
W cią gu szes na stu do tych cza so wych
ak cji m.in dzię ki je go za an ga żo wa -
niu uda ło się ze brać po nad ty siąc li -
trów krwi. Czy to du żo? Mo żna so -
bie po li czyć: pod czas jed no ra zo wej
do na cji od da je się mniej wię cej
dwie jej szklan ki – 450 mi li li trów.

Sie dem na sta ak cja zbiór ki krwi
od bę dzie się w pią tek 22 kwiet -
nia. Mię dzy 10.00 a 15.00 na te re -
nie Mu zeum Ga zow nic twa
przy Ka sprza ka 25 ka żdy chęt ny
bę dzie mógł dać uto czyć so bie
nie co z żył, wspo ma ga jąc tym sa -
mym Kli ni kę Chi rur gii Ogól nej
i Trans plan ta cyj nej Szpi ta la Kli -
nicz ne go Dzie ciąt ka Je zus
przy Lin dleya. Na krwio daw ców
cze kać bę dzie ka wa, her ba ta, so ki
i ka nap ki oraz pącz ki z cu kier ni
przy Gór czew skiej. A do dat ko wo
– mo żli wość bez płat ne go zwie -
dza nia Mu zeum Ga zow nic twa.

(wt)

Oddaj krew
w wolskiej gazowni
� 22 kwietnia na terenie PGNiG przy Kasprzaka będzie
można honorowo oddać krew.
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