
Po otwarciu II linii metra ciąg
Świętokrzyskej i Prostej stał się
główną, tętniącą życiem ulicą
Warszawy. Idąc nią od strony Wi-
sły na zachód mijamy kolejne uli-
ce, symbolicznie wyznaczające
etapy w historii miasta:
XIX-wieczny, elegancki i tury-
styczny Nowy Świat, Marszałkow-
ską – główną arterię miasta w cza-
sach PRL-u, Emilii Plater z rzę-
dem wieżowców z przełomu stu-
leci i wreszcie, przy rondzie Da-

szyńskiego – Towarową, która ma
duże szanse stać się najbardziej
rozpoznawalną ulicą Warszawy
w XXI wieku. Właśnie tam,
w najważniejszym miejscu współ-
czesnego miasta, trwa budowa
ogromnego kompleksu Genera-
tion Park.

Obecnie około 100 robotników
pracuje nad żelbetonową kon-
strukcją 10-piętrowego biurowca
z dwiema podziemnymi kondy-
gnacjami, który stanie na rogu

Prostej i Wroniej. W dalszej ko-
lejności powstanie podobny budy-
nek na rogu Towarowej Łuckiej
i 140-metrowy wieżowiec, znajdu-
jący się najbliżej ronda.

– Szukając inspiracji wybrali-
śmy się do Nowego Jorku, słyną-
cego z dobrych wieżowców o po-
nadczasowej architekturze – mó-
wi projektant, Paweł Majkusiak
z pracowni JEMS Architekci.
– Zdecydowaliśmy, że najlepszym
rozwiązaniem będą trzy proste

bryły i publiczny plac. Taka archi-
tektura nie zestarzeje się szybko,
a publiczny plac pomiędzy budyn-
kami powinien przyciągać miesz-
kańców Woli: do kawiarni, re-
stauracji, na spacer, czy po prostu
jako skrót w drodze z metra.

W wybranych miejscach wszyst-
kich budynków Skanska planuje
budowę biur wysokich na dwa
piętra, tzw. sky offices, w których
najemcy będą mogli urządzić np.
pomieszczenia rekreacyjne dla
pracowników. Na dolnych kondy-
gnacjach znajdzie się miejsce
na lokale usługowe i gastrono-
miczne. Dobrą wiadomością jest
to, że planowany plac powstanie
z wykorzystaniem istniejących już,
dużych drzew rosnących przy ron-
dzie Daszyńskiego.

Zanim zobaczymy kompleks
w pełnej okazałości, możemy za-
trzymać się przy ogrodzeniu placu
budowy, na którym umieszczono
wystawę fotografii „Uśmiechaj się
do Woli”. To zdjęcia Kaśki Mar-
cinkiewicz, na których uwiecznio-

no osoby związane z Wolą i z Ge-
neration Park. Skanska jest także
patronem „Pokoju na lato” – po-
wstającego obok Muzeum Po-
wstania Warszawskiego pawilonu
letniego, w którym organizowane

będą warsztaty o tematyce war-
szawskiej, potańcówki w przedwo-
jennym stylu i koncerty jazzowe.

Otwarcie pierwszego budynku
Generation Park planowane jest
na koniec przyszłego roku. Pozo-
stałe dwa powstaną w ciągu naj-
bliższych lat.

(dg)
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Nowe centrum Warszawy
� 140-metrowy wieżowiec, budynki o ponadczasowej architekturze, ogólnodostępny plac miejski i teren budowy
otoczony fotografiami roześmianych warszawiaków – Generation Park to naprawdę nietypowa budowa.

Obecnie
około 100 robotników
pracuje
nad żelbetonową
konstrukcją
10-piętrowego biurowca
z dwiema podziemnymi
kondygnacjami, który
stanie na rogu Prostej
i Wroniej. W dalszej
kolejności powstanie
podobny budynek
na rogu Towarowej
Łuckiej i 140-metrowy
wieżowiec, znajdujący się
najbliżej ronda.
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Sto lat temu, kiedy Wola stawa-
ła się częścią Warszawy, jej serce
biło przy Górczewskiej 15. W prę-
żnie rozwijającej się dzielnicy
wielkie fabryki i fabryczki sąsia-
dowały z polami i drewnianymi,
parterowymi domami, poustawia-
nymi przy bitych drogach. Nowo-
czesna Kolonia z kanalizacją, bie-
żącą wodą i oświetleniem, wybu-
dowana w 1898 roku, dała impuls
do rozwoju okolicy. Wkrótce
w sąsiedztwie zaczęły się pojawiać
kolejne murowane budynki i po-
rządne drogi.

Nie sposób świętować stulecia
dzielnicy, które obchodzimy
w tym roku, nie odwiedzając zie-
lonych podwórek kamienic,
przy ul. Górczewskiej, na których
w tym roku zagoszczą brazylijskie
rytmy i motywy.

Mieszkańcy chcą w ten sposób
uhonorować drugą ojczyznę ro-
dziny Wawelbergów – potomków
Ludwiki i Hipolita, którzy ufun-
dowali Kolonię. Wawelberg, fi-
nansista i wizjoner był zdania, że
nie sposób znaleźć bezpieczeń-
stwa i spokoju bez dachu nad gło-

wą. W trzech kamienicach z czer-
wonej cegły tanie mieszkanie zna-
lazło kilkaset rodzin różnych sta-
nów i wyznań. Kolonia stała się
wzorem współczesnych osiedli
mieszkaniowych także dlatego, że
oprócz mieszkań oferowała boga-
ty program społeczny. Działały tu
m.in. szkoły, ochronka, świetlica
z czytelnią i łaźnia. Była wzorem
dla twórców Towarzystwa Osiedli
Robotniczych na Kole i Żolibor-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Organizatorzy przygotowali bo-
gaty program artystyczny. Będzie
można poruszać się w brazylij-
skich rytmach z tancerką Aziliz
Katell. Wystąpi m.in. Robson So-
ares da Silva, Brazylijczyk, który
zaraża miłością do samby i bossa
novy oraz grupa bębniarska Viva
el Cajon. Będzie można usłyszeć
muzyków grupy Moribayassa
i projektu Makagigi, których mu-
zyka jest jak połączenie kultur;
afryki, orientu z latynoską ener-
gią i eleganckim jazzem.

Na terenie podwórek zaplano-
wano liczne konkursy i atrakcje
dla dzieci i młodzieży. Będzie

można wybrać się w wirtualną
podróż do Brazylii dzięki okula-
rom VR, obejrzeć pokaz judo,
skorzystać z darmowego serwisu
rowerowego. W bramach kamie-
nic będzie można obejrzeć wysta-
wę historycznych zdjęć. Historię
Kolonii przybliży przewodnik.
Po raz drugi, wyjątkowo w nie-
dzielę, otwarta będzie Pracownia
Cukiernicza Zagoździńskich; ka-
żdy będzie mógł spróbować naj-
lepszych w Warszawie pączków
(wypiekanych od 1925 r. według
tej samej receptury).

Program:
• 12:00 – rozpoczęcie święta
• 12:30 – koncert Kapeli

z Kiercela (stare wolskie
piosenki)

• 13:00 – koncert Robsona
Soaresa da Silvy (samba,
bossa nova)

• 13:30 – warsztaty samby dla
dzieci

• 14:15 – koncert zespołu Viva
el Cajon (bębny)

• 14:45 – pokaz zespołu
hip-hopowego Fundacji FND

• 15:30 – koncert zespołu
Moribayassa (bębny)

• 16:15 – rozstrzygnięcie
konkursu na najlepszy strój
brazylijski

• 16:30 – konkurs samby dla
dzieci

• 17:00 – rozstrzygnięcie
konkursów piłkarskich

• 17:30 – pokaz tańców
brazylijskich Aziliz Kattel

• 18:00 – koncert zespołu
Makagigi (latin jazz)

Atrakcje towarzyszące:
• wirtualna podróż do Brazylii

dzięki okularom VR
i filmom 360

• pokazy capoeiry, freestyle
footballu, judo i brazylijskiego
jujitsu

• warsztaty i konkursy dla
dzieci

• malowanie muralu z Syrenką
• bezpłatny serwis rowerowy
• wycieczki z przewodnikiem

po angielsku o 14:00
i po polsku o 15:00 (zbiórka
pod cukiernią)

• gra terenowa
(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Kolonia Wawelberga świętuje w rytmie samby
� W niedzielę 15 maja najstarsze istniejące osiedle Warszawy po raz drugi zaprasza na swoje święto.

Siedem zastępów straży pożar-
nej gasiło pożar kamienicy Wło-
dawera przy Łuckiej 10. Komen-
da Miejska Straży Pożarnej infor-
muje, że sytuacja jest poważna.
Budynek grozi zawaleniem. To
kolejny pożar w najbliższym oto-
czeniu zabytkowego domu, który
po raz ostatni płonął we wrześniu
ubiegłego roku.

Kamienicę zbudowano w la-
tach 70-tych XIX wieku na zlece-
nie przedsiębiorcy Abrama Wło-
dawera i jest najstarszą istniejącą
do dziś kamienicą czynszową
na Woli. Przetrwała obie wojny
światowe, ale w czasach komuni-
zmu – tak jak wiele innych XIX-
-wiecznych czynszówek – została
pozbawiona „burżuazyjnych” zdo-
bień fasady i popadła w ruinę.
Zakład Gospodarowania Nieru-
chomościami zaniedbał kamieni-

cę Włodawera do tego stopnia, że
zaczęła grozić zawaleniem, więc
dyrekcja ZGN próbowała przeko-
nać ministra kultury, że… należy
skreślić kamienicę z rejestru za-
bytków. Dziś historyczny dom
znów jest własnością prywatną
(został zwrócony właścicielom
trzy lata temu), ale jego stan
wciąż jest opłakany.

Kamienice przy Łuckiej płonęły
już wielokrotnie, jednak tym ra-
zem sytuacja powtórzyła się po za-
ledwie tygodniu. Kilka dni później
straż pożarna otrzymała kolejne
zgłoszenie o pożarze pod adresa-
mi 8 i 10. Ogień był tak rozległy,
że całkowicie spłonęły wnętrza
od drugiego piętra do poddasza,
a z żywiołem musiało walczyć aż
osiem zastępów strażaków.
Na szczęście nikt nie ucierpiał.

(dg)

Znów ogień przy Łuckiej
� W zeszłym tygodniu na Mirowie paliła się
oficyna XIX-wiecznej kamienicy.
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Warszawa ma niezwykle rozbu-
dowaną sieć torów kolejowych,
jednak nie wszystkie połączenia
są w pełni wykorzystywane przez
SKM-ki i nie wszędzie istnieją
z pozoru oczywiste łączniki. Jed-
nym z takich miejsc jest Dworzec
Zachodni, na którym pociągi ja-
dące z Legionowa i Białołęki
przez Wolę nie mogą skręcić w le-
wo, w kierunku centrum miasta.
Gdyby powstało takie połączenie,
możliwe byłoby uruchomienie li-
nii obwodowej SKM-ki, kursują-
cej przez dworce: Wschodni,
Gdański, Zachodni i Śródmieście.
PKP Polskie Linie Kolejowe i Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa zdecydowały, że taka
linia nie powstanie.

– Konieczność budowy nowego
układu torowego w relacji War-
szawa Zachodnia (peron 8)
– Warszawa Zachodnia (układ
podmiejski) byłaby bardzo dużym
i kosztownym projektem inwesty-
cyjnym, ze względu na koniecz-
ność budowy kilkusetmetrowej
estakady ponad istniejącym ukła-
dem torowym stacji. – informuje
biuro prasowe PKP PLK. – Co
równie istotne, włączenie nowej
linii w układ istniejących linii
nr 20 [Warszawa Główna – Praga]

i linii 448 [Warszawa Zachodnia
– Rembertów] wymagałoby wyko-
nania ich przebudowy na dość
długich odcinkach, wyjścia poza
teren kolejowy oraz kosztownych
ingerencji w budynki położone

pomiędzy linią średnicową a Ale-
jami Jerozolimskimi oraz pomię-
dzy linią nr 20 a al. Prymasa Ty-
siąclecia.

Po uruchomieniu nowej linii
SKM-ki mogłoby się okazać, że
w wielu miejscach tory nie mają
wystarczającej przepustowości
i konieczne są dalsze przebudo-
wy, na czele z niezwykle kosztow-
nym poszerzeniem kolejowej czę-
ści mostu Gdańskiego. Wszystkie
te wydatki posłużyłyby poprawie-
niu dojazdu do centrum z zaled-
wie jednego osiedla – Żoliborza
Artystycznego, zbudowanego
obok planowanej stacji Powąz-
kowska. Z okolic stacji Koło bę-

dzie można dojechać do centrum
metrem, z sąsiedztwa stacji Ka-
sprzaka i planowanej Obozowa
– tramwajem.

– Realizacja linii okólnej wyma-
gałaby niewspółmiernie dużego
nakładu środków w stosunku
do uzyskanych efektów – podsu-
mowują kolejarze.

(dg)
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Nie dojedziemy SKM-ką z Woli do centrum
� O budowie tzw. linii obwodowej, dzięki której pociągi mogłyby dojechać z Koła
do ścisłego centrum miasta, mówiło się od lat. Sprawa jest już nieaktualna.

Z okolic
stacji Koło będzie można
dojechać do centrum
metrem, z sąsiedztwa
stacji Kasprzaka
i planowanej Obozowa
– tramwajem.

Dlaczego warto mieć pełno-
mocnika? Mecenas nie będzie
przerażony pytaniami sądu, rze-
czowo przedstawi Państwa stano-
wisko w sprawie czy wreszcie bez
emocji zada świadkom właściwe
pytania. Myślicie Państwo, że
kosztuje to majątek, są bowiem
prawnicy, którym za zajęcie się
najprostszą sprawą trzeba płacić
po kilkanaście czy nawet kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Wcale nie
musi tak być! Dlaczego klient nie
mógłby doraźnie korzystać z po-
mocy radcy prawnego, płacąc mu
za obecność na konkretnej roz-
prawie? Taką propozycję, obej-
mującą pomoc sądową, przygoto-
wała Kancelaria Lex Nawigator.
Nie inwestując astronomicznych
pieniędzy, już za kilkaset złotych
mogą Państwo spać spokojnie, nie

martwiąc się jak przebiegnie pla-
nowana wizyta w sądzie. Wystar-
czy zadzwonić, umówić się
na konsultację i podać planowany
termin rozprawy. Dzięki obecno-
ści mecenasa z Lex Nawigator,
mogą być Państwo pewni, że w są-
dzie wypadną profesjonalnie, bę-
dą w pełni bezpieczni i po prostu
sami sobie nie zaszkodzą z powo-
du nieznajomości procedur.

Konsultacje z prawnikiem naj-
lepiej rozpocząć znacznie wcze-
śniej, zanim dojdzie do rozprawy
sądowej – jeśli np. urząd skarbo-
wy czy ZUS wzywa nas do zapła-
ty zaległych podatków, bank wy-
syła firmę windykacyjną albo
wierzyciel sprzedaje nasz dług.

Kancelaria Lex Nawigator
www.lexnawigator.pl

tel. 511–525–050

Nie idź sam na rozprawę!

Pomoc sądowa dla każdego
� Co robić, gdy dostajemy list z wezwaniem
na rozprawę? Można oczywiście samodzielnie stawić
się przed sądem i próbować walczyć o swoje
na własną rękę. Warto jednak mieć świadomość
ryzyka, z jakim się to wiąże – zwłaszcza jeśli drugą
stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny. Czy
stać nas na starcie z kimś, dla kogo prawo i reguły
procesowe to dzień powszedni? Szczególnie jeśli
od wyniku rozprawy zależy nasza przyszłość.



Świątynię dla mieszkańców roz-
wijającego się osiedla Muranów
ufundował pod koniec XIX wieku
Józef Mikucki – urzędnik kasy
gubernialnej. Inicjatywę wspomo-
gła ówczesna właścicielka Wila-
nowa hrabina Aleksandra Potoc-
ka. Prace budowlane ruszyły
w 1891 roku, a pierwsza msza zo-
stała tu odprawiona 10 grud-
nia 1896 roku. Od 1903 roku ko-
ściół Św. Augustyna stał się zaś
siedzibą parafii.

Niecodzienne są losy kościoła
podczas okupacji. Znalazł się on
bowiem na terenie getta. Służył
katolikom pochodzenia żydow-
skiego, a posługę pełnili tu doje-
żdżający kapłani. Po kilku miesią-
cach został jednak zamknięty,
od lipca 1941 do akcji likwidacyj-
nej w lipcu 1942 r. działał tu No-
wy Teatr Kameralny. Potem
Niemcy urządzili w kościele ma-
gazyn zrabowanego Żydom mie-
nia. W podziemiach mieścił się la-
zaret. W końcowej fazie wojny
świątynia zamieniona została

na stajnię. W sąsiadującym z ko-
ściołem domu parafialnym miesz-
kało dwóch księży. Proboszcz
Franciszek Garncarek został za-
mordowany przez Niemców
w 1943 roku, zaś wikariusz Leon
Więckowicz aresztowany za po-
moc Żydom, zmarł w obozie kon-
centracyjnym Gross Rosen.

W czasie powstania warszaw-
skiego wieża kościoła służyła
Niemcom jako punkt obserwacyjny
i gniazdo broni maszynowej. 5
sierpnia 1944 roku została uszko-
dzona strzałem ze zdobycznego
czołgu przez żołnierzy batalionu
„Zośka” podczas szturmu na Gę-

siówkę. Po powstaniu Niemcy pod-
palili dach. Spłonęła sygnaturka,
organy, wszystkie drzwi zewnętrz-
ne, ucierpiały kamienne elementy
elewacji, ale kościół przetrwał.

Po wojnie kościół był jednym
z niewielu obiektów pozostałych
nie tylko na terenie byłego getta,
ale i całego Muranowa. W 1945
roku został uwieczniony na słyn-
nym zdjęciu przedstawiającym
zrównane z ziemią getto warszaw-
skie i wieżę kościelną górującą
nad morzem gruzów.

W październiku 1959 roku poja-
wiły się pogłoski o cudownym uka-
zaniu się Matki Bożej na tle złotej
kuli na wieży. Przed kościołem gro-
madziły się tłumy wiernych. Kilka-
naście dni później z polecenia służb
bezpieczeństwa kula została poma-
lowana na czarno i tak zostało
do roku 1995, kiedy farba została
usunięta. Legenda „Cudu na No-
wolipkach” i tak jednak pozostawa-
ła żywa. Odsłonięto nawet tablicę
dokumentującą to zdarzenie. Jest
też tablica upamiętniająca Polaków

niosących podczas wojny pomoc
Żydom. Kilka lat temu o kościele
było głośno w związku z pokazem
mody ślubnej, jaki został tu zorga-

nizowany. Niektórzy odwagę chwa-
lili, innych widok skąpo ubranych
modelek żenował, jeszcze inni gło-
śno mówili o profanacji.

Był więc przy Nowolipkach hi-
tlerowski magazyn, był teatr, staj-
nia i był wybieg dla modelek. Ko-
ściół pozostał jednak kościołem.
Jednym z najbardziej symbolicz-
nych miejsc dzielnicy.

(wk)
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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

Był tu hitlerowski magazyn, teatr, stajnia i wybieg dla modelek

Niezniszczalny kościół na Muranowie
� Na powojennych fotografiach kościół Świętego Augustyna dumnie wznosi wieżę nad zwałowiskami gruzów.
Przetrwał jako jeden z niewielu budynków na Muranowie. I to mimo faktu, że znajdował się na terenie getta…

W październiku
1959 roku pojawiły się
pogłoski o cudownym
ukazaniu się Matki Bożej
na tle złotej kuli na wieży.
Przed kościołem
gromadziły się tłumy
wiernych.

Jest jednym z najbardziej symbolicznych miejsc dzielnicy
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Ko lej ne osie dla po wsta ją
na Odo la nach w za wrot nym tem -
pie, miesz kań ców przy by wa
z mie sią ca na mie siąc i je śli część
z nich nie prze sią dzie się z sa mo -
cho dów na ro we ry i do au to bu -
sów, oko li cy gro zi ko mu ni ka cyj ny
pa ra liż. O uru cho mie niu ko mu ni -
ka cji au to bu so wej sły chać od wie -
lu mie się cy i kon sul ta cje spo łecz -
ne w tej spra wie by ły pier wot nie

pla no wa ne na lu ty, ale do pie ro
te raz po zna li śmy dwa wa rian ty
no wej li nii.

Do ce lo wo au to bu sy po win ny
kur so wać przed łu że niem Ar mat -
niej, zaś na koń cu Or do na, w po -
bli żu to rów ko le jo wych, pla no wa -
na jest pę tla. Du że in we sty cje
dro go we na Odo la nach to jed nak
pieśń przy szło ści. Obec nie nie
ma ją za pew nio ne go fi nan so wa -

nia, zaś je dy ny mi uli ca mi, któ ry mi
są w sta nie prze je chać au to bu sy,
są Ja na Ka zi mie rza, pół noc ny od -
ci nek Or do na i Stu dzien na.

Pierw szy wa riant za kła da li nię
au to bu so wą, któ rą mo żna uru -
cho mić na tych miast po wy bu do -
wa niu przy stan ków, bez cze ka nia
na no we od cin ki dróg. Kur so wa -
ła by ona jed no kie run ko wo z ron -
da Da szyń skie go uli ca mi Pro stą,
Ka sprza ka, Or do na, Ja na Ka zi -
mie rza, Stu dzien ną, Wol ską, Ka -
sprza ka i Pro stą z po wro tem
do sta cji me tra.

Wa riant dru gi bę dzie re al ny
po po łą cze niu Ja na Ka zi mie rza
z Wol ską za po mo cą krót kie go
od cin ka Hu bal czy ków. Mo gła by
wte dy ru szyć li nia kur su ją ca dwu -
kie run ko wo na tra sie Ron do Da -
szyń skie go – Pro sta – Ka sprza ka
– Or do na – Ja na Ka zi mie rza
– Hu bal czy ków – Fort Wo la
– Cmen tarz Wol ski.

Ze wzglę du na licz ne, trud ne
do zro zu mie nia gło sy wro gów ko -
mu ni ka cji miej skiej, Za rząd

Trans por tu Miej skie go bie rze ta -
kże pod uwa gę wa riant ze ro wy,
czy li brak no wej li nii. Gdy by to
on wy grał, był by to pierw szy
w War sza wie przy pa dek, w któ -
rym du że osie dle zo sta ło by po -
zba wio ne ko mu ni ka cji miej skiej
a in te re sy osób nie peł no spraw -
nych i dzie ci – zi gno ro wa ne.

Uwa gi mo żna prze sy łać do 15
ma ja z do pi skiem „Au to bu sem
na Odo la ny” na ad res kon sul ta -
cje@ztm.waw.pllub pocz tą na ad -
res Że la zna 61,00–848 War sza wa.
Szcze gó ło we in for ma cje są do stęp -
ne na stro nie www.ztm.waw.pl/odo -
la ny. W ra mach kon sul ta cji w so bo -

tę 7 ma ja od bę dzie się spa cer (po -
czą tek o 12:00 na ro gu Ka sprza ka
i Or do na), zaś w czwar tek 12 ma ja
spo tka nie w szko le przy Gra bow -
skiej 1 (po czą tek o 18:00).

(dg)

Autobusy na Odolanach
� Na Odolanach powstał nowy, duży kawałek miasta. Ale co to za miasto bez komunikacji miejskiej?

Ze względu
na liczne, trudne
do zrozumienia głosy
wrogów komunikacji
miejskiej, Zarząd
Transportu Miejskiego
bierze także pod uwagę
wariant zerowy, czyli brak
nowej linii.



NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

·ZADŁUŻONE MIESZKANIE? GROZI EKSMISJA
– LICYTACJA KOMORNICZA? POMOGĘ TEL.
500-205-923

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508

·Pożyczka na Komunię – 577-990-316

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, tel.
505-349-469

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
·Agenta ochrony do 60 lat, pełny ZUS,
terminowe wypłaty, tel. 506-158-658

·Pomocnik elektromontera z rocznym
doświadczeniem tel. 721 – 473-080

·Zatrudnię doświadczoną prasowaczkę garderoby
do pralni chemicznej. 1/2 etatu. Wola.
693-762-830

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

·ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY RYNGRAFY
BIBELOTY GOTÓWKA TEL. 504-017-418

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

·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905

·Skupujemy auta osobowe na złom. Tel.
530-992-006

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

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl

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

www.dodaj-ogloszenie.pl

BIURO DO WYNAJĘCIA
·50 metrów kwadratowych na parterze – dwa
pokoje z zapleczem, miejsce parkingowe. Kontakt:
22 663-87-52 w godz. 11-16, e-mail:
biuro@amos.waw.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Naprawa Okien 796-698-555

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 Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Elektryk 24h, tel. 721-473-080

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

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!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206



– Gdy 13 lat te mu War sza wa roz -
po czy na ła przy go dę z No cą Mu ze -
ów, uczest ni czy ło w niej je de na ście
pla có wek i by ły to wy łącz nie mu zea
– mó wi pre zy dent Han na Gron kie -
wicz -Waltz. – W 2016 ro ku w od wie -
dzi ny za pra sza po nad 250 in sty tu cji.

W ubie głym ro ku naj chęt niej
od wie dza nym miej scem na Wo li
by ło Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go, któ re za no to wa -
ło 6300 osób. Tym ra zem spe cjal -
ny pro gram przy go to wa ło aż dzie -
więt na ście pla có wek w dziel ni cy
i trze ba przy znać, że pre zen tu je
się on świet nie.

Je dy na ta ka oka zja
O 19:00 otwar ty zo sta nie pl.

Eu ro pej ski, wy bu do wa ny przez
fir mę Ghe lam co przed no wym
wie żow cem War saw Spi re. Wśród
atrak cji znaj dzie się m.in. wer ni -
saż wy sta wy Man/Bo dy/Pro cess,
pre zen ta cja prac mło dych twór -
ców war szaw skiej ASP i te atr ple -
ne ro wy (o 22:00). Praw do po dob -
nie naj więk szą atrak cją bę dzie
jed nak 20-mi nu to wy po kaz mu -
zycz no -świetl no -wod ny z udzia -
łem fon tann i in sta la cji, od by wa -
ją cy się na pla cu co pół go dzi ny.

Po mię dzy 18:00 a 0:00 do stęp ne
bę dzie miej sce, któ re za zwy czaj jest
za mknię te dla war sza wia ków: Cen -
trum Bez pie czeń stwa przy Mły nar -
skiej 43/45. Bę dzie mo żna zo ba czyć

m.in. Zin te gro wa ne Sta no wi sko
Ko or dy na cji i Re ago wa nia, Cen -
trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go
oraz sa lę szta bo wą, zaś stra żni cy
miej scy za pre zen tu ją cie ka wost ki
ze swo jej pra cy. Aby wziąć udział
w zwie dza niu, na le ży mieć przy so -
bie do wód oso bi sty lub le gi ty ma cję
szkol ną. Zwie dza nie w gru pach
zor ga ni zo wa nych do 20 osób.

Wo la mu ze ami stoi?
„Mu zeum Po wsta nia War szaw -

skie go – to miej sce po zna je się
za ka żdym ra zem na no wo” za po -
wia da ją or ga ni za to rzy. Do naj -
więk szej pla ców ki na Wo li ni ko go
za pra szać nie trze ba. Ma ło kto
pa mię ta jed nak o znacz nie mniej -
szych pla ców kach, znaj du ją cych
się w dziel ni cy, ta kich jak Mu -
zeum Ga zow nic twa przy Ka sprza -
ka 25. Od 19:00 do 0:00 bę dzie
mo żna zwie dzać je go eks po zy cję
i oglą dać wy sta wę „Łu ka sie wicz
od no wa” (wej ścia w 40-oso bo -
wych gru pach co pół go dzi ny).

Mu zeum Nur ko wa nia
przy Grzy bow skiej 88 po ka że
(od 19:00 do 0:00) wy sta wę
„Okrop ny sprzęt do nur ko wa nia”,
na któ rej zo sta ną za pre zen to wa -
ne po my sły sprzę tu do dziś bu -
dzą ce go gro zę lub fa scy na cję,
a ta kże wy sta wę prac mło dzie ży
z Ośrod ka Kul tu ry i Edu ka cji SM
Wo la H2O.

Na to miast Kor cza kia num
przy Jak to row skiej 6 za pra sza do
hi sto rycz ne go bu dyn ku daw ne go
Do mu Sie rot na roz mo wy o daw -
nej i współ cze snej War sza wie.

Artystycznie, klubowo,
kawiarniano

Noc Mu ze ów to świet na oka zja
do obej rze nia nie du żych ga le rii
sztu ki i in nych miejsc zwią za nych
ze sztu ką, po ukry wa nych w za ka -
mar kach Wo li. W Ga le rii Su per -
mar ket Sztu ki przy Grzy bow -
skiej 88 obej rzy my per for man ce
Iza be li Cham czyk „Sy ner gia”.
W pra cow ni fry zjer skiej Ja gi Hu -
pa ło za pre zen to wa na zo sta nie
no wa ko lek cja, zo ba czy my ta kże
wy sta wę rzeź by. W ga le rii Be ta 16
przy Bu ra kow skiej 16 obej rzy my
wy sta wę ma lar stwa współ cze sne -
go, a w Ney Gal le ry & Prints
przy Spo koj nej 5 – wy sta wę fo to -
gra fii Ry szar da Ho ro wit za,
na któ rych zo ba czy my m.in. Ro -
ma na Po lań skie go, Da nie la Ol -
brych skie go i Ur szu lę Du dziak.

Do póź na otwar te bę dą ta kże
wol skie klu bo ka wiar nie. Chłod -
na 25 kil ka krot nie wy świe tli film
„Na przy kład Grzy bow ska 9”, po -
ka zu ją cy Mi rów tuż po upad ku
ko mu ni zmu. Po ka zo wi to wa rzy -
szyć bę dzie wer ni saż prac mło -
dych ilu stra to rów z ASP, zaś o za -
cho dzie Słoń ca – map ping na wi -

try nie klu bu. W Ja siu i Mał go si
(al. Ja na Paw ła II 57) pop -roc ko -
wy ze spół Whoa wy stą pi dwu krot -
nie (o 20:00 i 21:15).

A mo że wie lo kul tu ro wo?
Po raz ko lej ny w Noc Mu ze ów

włą czą się dzia ła ją ce na Wo li
związ ki wy zna nio we. W ka pli cy
mor mo nów przy Wol skiej 142 bę -
dzie mo żna po słu chać o tym, z cze -
go re li gia ta sły nie: o ko ściel nych
ba zach ge ne alo gicz nych i źró dłach
me try kal nych. W ko ście le ma ria wi -
tów przy Wol skiej 186 za pre zen to -
wa ne zo sta ną wy sta wy po świę co ne
hi sto rii Ko ścio ła Sta ro ka to lic kie go
Ma ria wi tów w Pol sce oraz je go pa -
ra fiom dzia ła ją cym w przed wo jen -
nej War sza wie. Do dat ko wo co go -
dzi nę od 19:00 wy kład o hi sto rii
ma ria wi ty zmu.

W zbo rze zie lo no świąt kow ców
przy Sien nej 68/70 o 20:00 za gra po -
eta To masz Żółt ko, uzna wa ny

za jed ne go z oj ców pol skiej pio sen -
ki au tor skiej, na to miast o 21:00 mo -
żna bę dzie po roz ma wiać z pa sto -
rem i zwie dzić sie dzi bę Ko ścio ła.

A mo że do Są dów na Lesz nie?
Dłu gą li stę wol skich punk tów

na ma pie No cy Mu ze ów za my ka
Sąd Okrę go wy w al. „So li dar no -
ści” 127. W pro gra mie m.in. wy sta -
wa z oka zji 75-le cia gma chu
na daw nym Lesz nie, po ka zy psów
po li cyj nych i ro bo ta do prze no sze -
nia ła dun ków wy bu cho wych, in sce -
ni za cja eskor ty więź nia szcze gól nie
nie bez piecz ne go, zwie dza nie cel
i sa mo cho dów do kon wo jo wa nia.
Bar dzo cie ka wie za po wia da ją się
in sce ni za cje pro ce su pra skich kie -
szon kow ców z lat 30. i se ryj ne go
mor der cy Bog da na Ar nol da, ska -
za ne go w 1968 ro ku na śmierć.
Po gma chu opro wa dzać bę dzie
prze wod nik Ja nusz Owsia ny.

(red)

W sobotę Noc Muzeów. Świetny program na Woli
� 14 maja czeka nas moc atrakcji dla miłośników kultury, sztuki i historii. Jedno jest pewne: nie zdążymy zobaczyć wszystkiego.
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Podczas Nocy Muzeów odbędzie się m.in. oficjalne otwarcie
pl. Europejskiego, zbudowanego przez firmę Ghelamco Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej
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w gazetach bezpłatnych 
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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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.

II li nia me tra mia ła być przed -
łu ża na jed no cze śnie w głąb Wo li
i na Tar gó wek, i do nie daw na pra -

ce nad od cin ka mi rze czy wi ście
szły łeb w łeb. Po roz strzy gnię ciu
prze tar gu na bu do wę Tar gó wek

za czął jed nak wy prze dzać Wo lę.
Fir ma Astal di zdą ży ła pod pi sać
umo wę, prze jąć te ren pod bu do -
wę sta cji i ogło sić roz po czę cie
prac w ma jo wy dłu gi week end.
Tym cza sem tu rec ki Gu ler mak,
ma ją cy zbu do wać trzy sta cje
na Wo li, wciąż nie ma umo wy.
Po wo dem jest brak po zwo leń wo -
je wo dy.

Jak po da je „Ga ze ta Sto łecz na”,
spra wą me tra zaj mu je się obec nie
Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny
Śro do wi ska, któ ra ma roz pa trzyć
czte ry z sze ściu po trzeb nych po -

zwo leń na bu do wę do koń ca
czerw ca, zaś jed nym z po wo dów
opóź nie nia są po praw ki do ra por -
tu śro do wi sko we go. Re al ne jest
pod pi sa nie umo wy z Tur ka mi la -
tem, opóź nie nie na od cin ku wol -
skim w sto sun ku do Tar gów ka bę -
dzie więc kil ku mie sięcz ne.

Czy uda się nad ro bić opóź nie -
nia i sta cje na Wo li zo sta ną
otwar te w ro ku 2019, ra zem z ty -
mi na No wej Pra dze i Tar gów ku?
Za wcze śnie, by wy ro ko wać, ale
war to trzy mać kciu ki.

(dg)

Metro na Wolę wciąż bez pozwoleń
� Budowa stacji trzech nowych stacji metra na Woli utknęła na etapie procedur.
Tymczasem na Targówku pierwsze prace rozpoczną się już w ten weekend.

Czy uda się
nadrobić opóźnienia
i stacje na Woli zostaną
otwarte w roku 2019,
razem z tymi na Nowej
Pradze i Targówku?
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