
Nosząca dziś adres al. „Solidar-
ności” 145 wielka kamienica zdobi-
ła Leszno od początku XX wieku,
ale kilka lat temu z ozdoby prze-
mieniła się w wyludnione straszy-
dło z zamurowanymi wejściami.
Jedynym ratunkiem dla zabytku
wydaje się jego sprzedaż prywatne-
mu inwestorowi, który przemieni
zrujnowaną kamienicę np. w apar-
tamentowiec z rzędem sklepów
na parterze. W ubiegłym miesiącu

budynek trafił na sprzedaż z ceną
wywoławczą wynoszącą 22 mln zł.

– Nie została złożona żadna
oferta na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości – mówi Mariusz
Gruza, rzecznik urzędu dzielnicy

Wola. – Na początku lipca ogło-
szony zostanie kolejny przetarg.

Przeszkodą dla potencjalnych
inwestorów jest nie tylko cena,
ale także warunki stawiane przez
konserwatora zabytków. Bardziej
kameralna kamienica Krongolda,
stojąca na rogu Żelaznej i Złotej,
została z tych powodów sprzeda-
na dopiero za szóstym razem.

Wielki potencjał starych
kamienic

O tym, jak kamienica w al. „So-
lidarności” 145 będzie wyglądać
w przyszłości, zadecyduje jej nowy
właściciel w porozumieniu z kon-
serwatorem zabytków. Dobrych
przykładów tego, jak przekształ-
cić zrujnowaną przedwojenną ka-
mienicę w wysokiej klasy biuro-
wiec albo apartamentowiec, jest
w Warszawie już dość dużo: nad-
budowane o przeszkolne piętro
domy przy Klonowej, kamienica
na rogu Alej Jerozolimskich
i Emilii Plater i przede wszystkim
zabudowa ulicy Próżnej. Adres
naprzeciwko wolskiego ratusza

może nie byłby w przyszłości aż
tak elegancki i drogi, ale miejsce
bez wątpienia ma potencjał.

Przekształcenie pustostanu
w apartamentowiec z rzędem skle-
pów na parterze mogłoby stać się
symbolicznym początkiem rewita-

lizacji al. „Solidarności”, ulicy dziś
podporządkowanej ruchowi samo-
chodów. Idąc wąskimi chodnikami
starej trasy W-Z łatwo zapomnieć,
ile sklepów i punktów usługowych
się przy niej mieści i jakiej klasy
budynki (na czele z kościołem kar-

melitów i zborem kalwińskim).
Wola powinna rozwijać się nie tyl-
ko dzięki budowie grodzonych
osiedli i szklanych biurowców.
Przywracanie życia na jej stare uli-
ce jest co najmniej równie ważne.

Dominik Gadomski

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 519-610-523
reklama@gazetaecho.pl
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Nikt nie chce kamienicy na Lesznie
� Urzędowi dzielnicy nie udało się sprzedać kamienicy z początku XX wieku.

Wola
powinna rozwijać się nie
tylko dzięki budowie
grodzonych osiedli
i szklanych biurowców.
Przywracanie życia na jej
stare ulice jest co
najmniej równie ważne.
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Jako, że mam naturę dziwnie
dociekliwą, ów Michel i jego pała-
cyk zaciekawili mnie już w dzie-
ciństwie. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy odkryłem, że właści-
ciel „pałacyku Michla” nazywał
się naprawdę Karol Michler. Jego
przodkowie przybyli do Polski
z Saksonii nosili jeszcze nazwisko

Müller, ale z czasem je spolszczy-
li. Rodzina od wieków pracowała
na swe nazwisko, bo kolejne po-
kolenia zajmowały się młynar-
stwem. Karol Michler urodził się
w 1856 roku. Fachu młynarskiego
uczył się od ojca, Jana Augusta,
a po jego śmierci zdobył tytuł
majstra młynarskiego.

W 1886 na działce zakupionej
przy ulicy Wolskiej zbudował no-
woczesny młyn parowy, a rok póź-
niej tuż obok dołożył zmechanizo-

waną piekarnię – jak na ówczesne
czasy bardzo nowoczesną. I tego
było mu mało, więc postawił jesz-
cze spichrze zbożowe i wytwórnię
makaronu. Od frontu zaś działki,
przy samej ulicy Wolskiej pod nu-
merem 40, pobudował kamienicz-
kę dla swej rodziny – żony i trzech
synów. I tę właśnie kamieniczkę
warszawiacy rychło ochrzcili mia-
nem pałacykiem Michla.

Gdy Karol zmarł w 1926 roku,
firmą kierował jego syn Aleksan-
der, który z kolei przed samym
wybuchem wojny przekazał ją Ry-
szardowi. Po zajęciu Warszawy
Niemcy przejęli wszystkie zakła-
dy, które działały do roku 1944.

Kamienica Michla nie była
szczególnie okazała, ale gustow-
na. Jednopiętrowa, utrzymana
w stylu neosecesyjnym – jako ży-
wo przypominała pałacyk. A skąd
wzięła się w piosence? To już bar-
dziej znany fakt. Na początku po-
wstania warszawskiego pałacyk
stał się bastionem obronnym ba-
talionu Parasol. Masywny budy-
nek z żelazną bramą idealnie
nadawał się do przeprowadzenia
zasadzki na Niemców, którzy – by
rozbić barykadę na Wolskiej – nie
mogli go minąć. Obsadzono więc
pałacyk 17 żołnierzami. Potem

załogę wzmocniło jeszcze kilku-
nastu powstańców uzbrojonych
m.in. w miotacz płomieni. 5 sierp-
nia Niemcy rzeczywiście przepro-
wadzili próbę ataku na barykadę
na ulicy Wolskiej, dostając się
w przygotowaną zasadzkę i pono-
sząc bardzo ciężkie straty. Natar-
cie powtórzyli pod osłoną czołgu
Panther, ale obrońcy odparli i ten
atak. Po trzecim, znów skutecznie
odpartym, natarciu Niemców
osłanianych przez dwa czołgi, po-
wstańcy wycofali się z pałacyku
do znajdujących się na tyłach za-
kładów produkcyjnych.

Czwarty atak został poprzedzo-
ny bardzo silnym ogniem z czoł-
gów, ale Niemcy ostrzelani przez
powstańców ponownie wycofali
się z pola walki. Żołnierze „Para-
sola”, by nie dać się odciąć przez
okrążające ich siły niemieckie, ta-
kże opuścili pałacyk. I ten właśnie
epizod obrony pałacyku upamięt-
nił piosenką porucznik Józef
Szczepański „Ziutek”.

Pałacyk wojny nie przetrwał.
Wszystkie zabudowania komplek-
su Michlera spłonęły we wrze-
śniu 1944 roku. Dziś na miejscu
pałacyku stoi głaz upamiętniający
bohaterską obronę.

(wk)

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata
finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion,
a kilkaset czy choćby kilkadzie-
siąt tysięcy złotych, nie warto re-
zygnować z czegoś, co zgodnie
z prawem zakład energetyczny
powinien zapłacić.

Wszystkie osoby zaintereso-
wane tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-

nym. Wstępna analiza doku-
mentacji a także oszacowanie
potencjalnej wysokości roszczeń,
przeprowadzana jest za symbo-
liczną opłatą 99 zł. Następnie,
mając już pełną wiedzę na pod-
stawie uzyskanych informacji,
Klient samodzielnie i bez żad-
nych zobowiązań podejmuje de-
cyzję co do ewentualnych dal-
szych kroków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
� To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem
nieruchomości, nad którą przebiega linia energetyczna,
możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich
artykułach w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator”
dotyczących służebności przesyłu, do Kancelarii Lex
Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą
nawet ponad milion złotych. Działania na rzecz tych
Klientów już się rozpoczęły. Dotychczasowe
doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty
te, mimo że mogą wydawać się astronomiczne,
przy odpowiednio poprowadzonej sprawie sądowej są
jak najbardziej możliwe do uzyskania.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Gdzie stał pałacyk Michla?
� Powstańczą piosenkę zaczynającą się od słów „Pałacyk Michla, Żytnia, Wola…”
znają wszyscy. Ale już pewnie nie wszyscy wiedzą, gdzie stał pałacyk z piosenki, ani
kim był jego właściciel…

Kamienica
Michla nie była
szczególnie okazała, ale
gustowna.
Jednopiętrowa,
utrzymana w stylu
neosecesyjnym – jako
żywo przypominała
pałacyk.
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Po niemal czterech latach
od uruchomienia systemu Veturi-
lo nie ma już żadnych wątpliwo-
ści, że warszawski system roweru
publicznego sprawdza się świet-
nie i powinien być rozbudowywa-
ny. Na Woli działa jednak „na pół

gwizdka”. Choć głównymi koryta-
rzami wykorzystywanymi przez
rowerzystów są Trasa Prymasa Ty-
siąclecia i ulice Prosta i Kasprza-
ka, do wczoraj była przy nich tyl-
ko jedna wypożyczalnia. Najwię-
cej stacji stoi na Żelaznej, pozba-
wionej oddzielnych pasów dla ro-
werów. Na szczęście otwarta
wczoraj nowa wypożyczalnia po-
wstała w rozsądnym miejscu.

205. wypożyczalnia na mapie
Warszawy znajduje się

przed otwartym niedawno na ro-
gu Prostej i Przyokopowej biu-
rowcem Proximo, tuż obok popu-
larnej drogi dla rowerów i stacji
metra. Firma Hines ufundowała
także czternaście nowych rowe-
rów, co podniosło liczbę jednośla-
dów z logo Veturilo do 3073.

Biurowce rosną na Woli jak
grzyby po deszczu, można więc
zakładać, że kolejne wypożyczal-
nie ufundowane przez prywat-
nych inwestorów staną jeszcze
w tym roku. Duża rozbudowa sie-
ci jest jednak planowana od mar-
ca przyszłego roku.

Nowe wypożyczalnie mają sta-
nąć przy rondzie Daszyńskiego,
na rogu Trasy Prymasa Tysiąclecia
i Górczewskiej, przy stacji Ka-
sprzaka, na skrzyżowaniach Smo-
czej z Anielewicza, Nowolipkami
i Miłą, na Kercelaku, na rogu To-
warowej i Grzybowskiej, na pętli
Esperanto, na rogu Jana Ol-
brachta i Janka Rozpylacza,
na rogu Okopowej i Dzielnej,
przy skwerze Wyszyńskiego,
na Okopowej obok parkingów
oraz na skrzyżowaniach Kasprza-
ka z Krzyżanowskiego, Obozowej
z Ciołka, Trasy Prymasa Tysiącle-
cia z Obozową, Prostej z Miedzia-
ną, Obozowej z Gostyńską, Towa-
rowej z Kolejową, Wolskiej

z Elekcyjną i Kasprzaka z Karol-
kową.

Co bardzo ważne, rozbudowa sieci
Veturilo pójdzie z budową i remon-
tami dróg rowerowych. W planach
jest m.in. przebudowa dróg wzdłuż
Trasy Prymasa Tysiąclecia, Kasprza-
ka i Wolskiej oraz budowa nowych
na Towarowej, Okopowej, Anielewi-
cza, Lesznie i Górczewskiej.

(dg)

Wielkie zmiany w Veturilo
� Uruchomiono kolejną wypożyczalnię rowerów publicznych, ufundowaną przez
prywatną firmę. To tylko zapowiedź wielkich zmian na Woli, zapowiadanych na rok 2017.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Wrotkowisko w parku Szymań-
skiego znów zamieni się w salę lek-
cyjną, na której będzie można szlifo-
wać swoje umiejętności, zarówno
na poziomie początkującym jak i za-
awansowanym. Na miejscu działa
wypożyczalnia, brak sprzętu nie jest
zatem przeszkodą w skorzystaniu
z atrakcji. Najbliższe spotkania od-
będą 9 i 23 lipca, 6 i 20 sierpnia,
ostatnie zaplanowano na 3 września.
W każdym terminie odbędą się dwa
godzinne warsztaty – o godz. 16 i 17.

Chętni muszą się zapisać:
pod nr tel. 668 062 016 lub: rol-
ki@osirwola.pl. W zgłoszeniu na-
leży podać imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail i wiek.
W jednej godzinnej lekcji może
wziąć udział 20 osób.

Regulamin i oświadczenia
do wypełniania przez uczestników
są dostępne na stronach
www.osirwola.pl(oraz na miejscu
warsztatów).

(red)

Wrotkowisko w parku Szymańskiego
� To już czwarta edycja niezwykle popularnych
warsztatów jazdy na rolkach, organizowanych w parku
Szymańskiego pod okiem doświadczonych instruktorów.

źródło:Facebook.com
/M

iejskaW
ola

Biurowce
rosną na Woli jak grzyby
po deszczu, można więc
zakładać, że kolejne
wypożyczalnie
ufundowane przez
prywatnych inwestorów
staną jeszcze w tym roku.
Duża rozbudowa sieci jest
jednak
planowana od marca
przyszłego roku.

źródło:Facebook/VeturiloW
arszaw
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Park Szymańskiego zajmuje 27
hektarów. Otoczony jest ulicami
Elekcyjną, Wolską, Górczewską
i aleją Prymasa Tysiąclecia. W 2010
roku zakończył się pierwszy etap
jego gruntownego remontu. Po re-
nowacji stał się on zieloną wizy-
tówką Woli. Atrakcją największą
jest tu z pewnością bardzo orygi-
nalna sztuczna rzeka kaskadowo
wpływająca do stawu i otoczona
wodną roślinnością. „Rzeka”, któ-
ra w rzeczywistości jest betonowym
basenem, ma 350 metrów długości,
znajdują się w niej podświetlane
fontanny, ledowym światłem uroz-
maicone jest także dno. Po remon-
cie pojawiły się tu także kolorowe
mostki i tarasy widokowe z ławka-
mi. Powstały place zabaw dla dzie-
ci, uporządkowano stare oczko
wodne, wymieniono oświetlenie.
Są nowe ścieżki rowerowe oraz
ścieżki dla rolkarzy, znajduje się tu
również duże wrotowisko i tor mo-
delarski oraz ogromny trawnik,
na którym można wypoczywać,
grać w piłkę, czy pobiegać z psem.

Kolorowo oznacza
nowocześnie?

Park Szymańskiego po tych
wszystkich zabiegach na nowo za-
tętnił życiem. Ot sztandarowy
przykład na to, że brzydki, PRL-
-owski relikt po gruntownej mo-
dernizacji może stać się miejscem
pięknym i nowoczesnym. Ale jest
też druga strona medalu. Park
stoi dziś trochę na rozdrożu, jak
arka przymierza między dawnymi
i nowymi laty. Razi kontrast mię-
dzy odnowioną częścią, a zanie-
dbanymi fragmentami od strony
ulicy Wolskiej. Wszyscy są raczej
zgodni, że remont trzeba jak naj-
szybciej dokończyć. Choć już nie
wszyscy popierają rewitalizację
zaniedbanych części w kształcie
podobnym do tego, jaki przybrała
odnowiona część parku. Niebie-
sko czerwone jaskrawe mostki
i płotki nie wszystkim przypadły
do gustu, podobnie jak częściowa
zmiana charakteru tego miejsca.
Prawdę mówiąc coś w tych opi-
niach jest i może warto wziąć je

pod uwagę planując przyszłe re-
monty?

Nowe zastąpi stare
Na razie w starej części niewie-

le się dzieje. Niedawno w ramach
budżetu partycypacyjnego po-
wstało przejście pomiędzy Par-
kiem Sowińskiego, a Szymańskie-
go, co jest świetną inicjatywą.
W tym roku szansę na pieniądze
z budżetu ma projekt remontu
ścieżek spacerowych, tras dla rol-
karzy, wymiany ławek. W tym ro-
ku urzędnicy planują jedynie re-
mont brzegów rozlewiska między
sztuczną rzeką a jeziorkiem
od strony Wolskiej. W miejsce
starej betonowej fontanny ma
w przyszłym roku powstać zespół
kolorowych fontann. Czyli musi
być jaskrawo, kolorowo i kiczo-
wato, żeby było ładnie?

Widać musi. Była przecież roz-
ważana koncepcja naprawy i od-
nowienia całej wymyślnej infra-
struktury parku. Wybrano jednak
zastąpienie „starego” – nowymi,

kolorowymi elementami i betono-
wą kostką. Efekt może nie jest
najgorszy – estetyczny, efektow-
ny, praktyczny, choć z drugiej
strony osobiście uważam, że za-
chowanie starej specyfiki dałoby
jeszcze lepsze efekty, bo przecież
swego czasu był to bodaj najcie-
kawiej zaprojektowany ze wszyst-
kich nowych stołecznych parków.

Takie różnorodności zieleni
nie było nigdzie

Założony został w 1974 roku.
Patronem obrano lewicowego po-
etę, satyryka, działacza PPS po-

chodzącego z Woli – Edwarda
Szymańskiego. Dobrze wytyczony
przebieg alejek, atrakcyjne formy
małej architektury, ciekawe, zró-
żnicowane fontanny, oczka wodne,
małe strumyki ukryte w różnych
zakamarkach, kaskady, no i roślin-
ność. Takiej różnorodności zieleni
nie było w całej Warszawie. Ow-
szem, to wszystko było zdewasto-
wane i zaniedbane, ale niekoniecz-
nie nadawało się tylko do lamusa.

Może przy okazji planowanej
rewitalizacji warto rozważyć choć-
by pozostawienie labiryntu alejek
z fontannami przy przedszkolu?
Fontanny od lat nie działają, ale
zamiast projektować nowe, może
udałoby się je naprawić.

Zarówno stara, jak i nowa część
parku mają i inne problemy. Po-
wtarzają się akty dewastacji. Cał-
kiem niedawno wandale zniszczyli
ławki parkowe i kosze na śmieci
w rejonie sztucznej rzeki, uszkodzi-
li też zasilające je skrzynki elek-
tryczne. Trzeba było odłączyć zasi-
lanie elektryczne na obszarze całe-
go parku, który wieczorami tonął
w ciemnościach. Wyjściem mogło-
by się okazać zainstalowanie moni-
toringu. Wcześniej urząd dzielnicy
tłumaczył, że objęcie części terenu
„roszczeniami do gruntu” bardzo
utrudnia prowadzenie tam jakich-
kolwiek inwestycji, jednak w zaist-
niałej sytuacji urzędnicy obiecują
zainstalowanie w parku kamer.
Może już w przyszłym roku.

(wk)

Park Szymańskiego wciąż wizytówką Woli

Kiczowaty, nowoczesny i na rozdrożu
� Park Szymańskiego rozkwitł. Niestety na razie tylko częściowo… Remont być może uda się dokończyć, a póki co chociaż zainstalować monitoring.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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Stowarzyszenie Masław założyła
w 2010 roku grupa znajomych. Mło-
dzi ludzie chcieli zrobić coś fajnego,
a przy okazji pożytecznego dla tego
miasta. Zaczęło się od wycieczek
po Woli. To ta dzielnica zabytkowo
i historycznie była najciekawszym
miejscem do startu. Dzisiaj Masław
spaceruje także po innych dzielni-
cach, wydaje nawet mapy (projekt
Tu było, tu stało) i organizuje warsz-
taty varsavianistyczno-architekto-
niczne dla dzieci i dorosłych.

– Wśród nas są m.in. historycy,
historycy sztuki, varsavianiści, ar-
chitekci. Wszystkich łączy wspólna
pasja, lubimy miasto w którym ży-

jemy – podkreśla Patrycja Jastrzęb-
ska, mieszkanka Woli i koordyna-
torka spacerów. – Odwiedzamy
miejsca ciekawe, ciekawsze i arcy-
ciekawe, a takich na Woli nie bra-
kuje. Nasze spacery co roku odby-
wają się pod różnymi hasłami. Te-
goroczny cykl jest poświęcony Woli
wielowyznaniowej, a więc jej świą-
tyniom i cmentarzom. Żadna inna
dzielnica nie posiada ich tyle co
Wola – aż 10 nekropolii! W tym ro-
ku dzielnica obchodzi jubile-
usz 100-lecia przyłączenia do War-
szawy, co także znalazło odzwier-
ciedlenie w tematyce naszych spa-
cerów. Poza tym spacerowaliśmy

już m.in. po Woli postindustrialnej,
kolejowej, tramwajowej oraz forty-
fikacyjnej – wylicza Patrycja i doda-
je, że Wola to niezwykle fascynują-
ca dzielnica, o różnych obliczach,
co ma odzwierciedlenie w jej histo-
rii i zabytkach. To tu rodziły się po-
czątki państwa demokratycznego –
to tutaj, na wolskich polach, miały

miejsce wolne elekcje, na które
przybywała szlachta z całego kraju.

Obecnie trwa już szósta edycja
spacerów „Po Woli do woli”. –
I chcielibyśmy organizować kolej-

ne, gdyż wciąż cieszą się one dużą
popularnością, a my przez te sześć
lat spacerowania zdążyliśmy po-
znać wielu ciekawych mieszkań-
ców, którzy dzielą się z nami swo-
imi opowieściami – mówi Patrycja.

Najbliższy spacer odbędzie się 2
lipca pod hasłem „Wola katolicka
i buddyjska”. Zbiórka o godz. 15
przy Ożarowskiej 65/67. Kolejna wy-
cieczka „Świątynie rzymsko-katolic-
kie na Muranowie” rozpocznie
się 16 lipca o godz. 12 przed kościo-
łem św. Augustyna o godz. 12.

(AS)

Sześć lat spacerów po Woli
� Po Woli można spacerować do woli i te wycieczki nigdy się nie znudzą. Wiedzą o tym
wszyscy, którzy uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie Masław.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5
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Dynamicznie rozbudowujące
się Odolany są praktycznie po-
zbawione terenów zielonych.
Osiedle sąsiaduje co prawda z pa-
sem drzew i krzewów rosnącym
na terenach kolejowych, jest on
jednak zaśmiecony, nieoświetlony
i często odwiedzany przez podej-
rzane osoby. W ubiegłym roku
burmistrz Krzysztof Strzałkowski
zapowiedział, że na rogu Jana
Kazimierza i Sowińskiego po-
wstanie park o powierzch-
ni… 1,2 ha (dla porównania: park
Sowińskiego ma powierzch-
nię 8,3 ha, zaś park Szymańskiego
– 20,5 ha), czyli skwer, jakich
w mieście wiele. Dziś poznaliśmy
szczegóły.

Skwer zostanie wybudowany
przez firmę Robyg i oddany za dar-
mo urzędowi dzielnicy, dzięki cze-
mu mieszkańcy Woli nie zapłacą
za budowę ani grosza. Zgodnie
z wynikami przeprowadzonej
w ubiegłym roku ankiety centralną
część zajmie plac zabaw z linarium,
piaskownicą i zestawem zabawek:
m.in. drabinkami i zjeżdżalnią.
Obok powstanie labirynt, wykona-
ny z 30-centymetrowego żywopłotu
z tawuły japońskiej. Robyg wybu-
duje także chodnik i alejki z natu-
ralnej nawierzchni oraz posadzi 32
drzewa i ponad tysiąc krzewów.

Prace mają zakończyć się jesz-
cze w tym roku.

(dg)

Taki będzie skwer na Odolanach
� W tym roku na rogu Jana Kazimierza i Sowińskiego
powstanie skwer z placem zabaw i labiryntem z kwiatów.

W nocy z piątku na sobotę w jednym z klubów na Woli doszło praw-
dopodobnie do kłótni, podczas której jeden z bawiących się mężczyzn
został zraniony nożem w twarz. Gdyby nie przypadkowi przechodnie,
którzy wezwali straż miejską, wykrwawiłby się na przystanku na rogu
Wolskiej i Młynarskiej.

– Czekając na karetkę strażnicy rozmawiali z rannym. Dowiedzieli
się, że był na imprezie w klubie, tam ktoś go zaatakował ostrym narzę-
dziem a sam nie wie, w jaki sposób dotarł na przystanek. Nie umiał też
opisać napastnika – informuje straż miejska.

(dg)

Mężczyzna raniony nożem
� W weekendową noc na rogu Wolskiej i Młynarskiej
znaleziono mężczyznę z raną ciętą na twarzy.
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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



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

KUPIĘ MIESZKANIE
·ABRA Nieruchomości – profesjonalna
obsługa, 25 lat na rynku! 22 646-50-55

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
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

OGŁOSZENIA
DROBNE

·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

Elektryk 506-506-006

RReemmoonnttyy  AA--ZZ  tteell..  660088--773366--338844

·Rolety 796-698-555

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Chwilówki, pożyczki bez BIK 609-545-270
·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PROFESJONALNE BIURO KSIĘGOWE AVILA
SP. Z O.O. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, KSIĄŻKI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW; RYCZAŁTY,
KADRY I PŁACE ORAZ INNE. WARSZAWA-
WOLA, UL. CIOŁKA 12 LOK. 213 / TEL.

509-598-899, 534-714-218,
BIURO.AVILA@GMAIL.COM

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

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

DAM PRACĘ

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

ODDAM ZA DARMO

WWyyśśllęę  bbeezzppłłaattnniiee  kkssiiąążżkkęę  WWIILLLLIIAAMM  BBRRAANNHHAAMM,,
MMĄĄŻŻ  OODD  BBOOGGAA  PPOOSSŁŁAANNYY..  PPaann  JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss

jjeesstt  tteenn  ssaamm  wwcczzoorraajj,,  ddzziiśś  ii nnaa  wwiieekkii!!
wwwwww..ggoosszzeenn..ppll  SSMMSS::  669922--447799--339900

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

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

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
ryngrafy szable bagnety dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418
·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

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca

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.



Je go pra ca z ener gia mi za czę ła
się od cho ro by mat ki. Miał wte -
dy 18 lat. Do Wro cła wia przy je chał
słyn ny Har ris i Mi ko łaj czak po szedł
do nie go, by wy pro sić dla mat ki jak
naj szyb szy ter min. Bio te ra peu ta
współ pra cu ją cy z Har ri sem po wie -
dział mu, że ma wła ści wo ści uzdro -
wi ciel skie. Mi ko łaj czak za czął się
do sko na lić i uczyć od naj lep szych
bio ener go te ra peu tów i uzdro wi cie li
na świe cie. Dziś ucho dzi za fe no -
men pol skiej bio ener go te ra pii,
a efek tom, ja kie uzy sku je, czę sto
przy glą da się me dy cy na kla sycz na.
Wdzięcz ni pa cjen ci, któ rzy dzię ki
nie mu od zy ska li zdro wie, chęt nie
dzie lą się wra że nia mi i suk ce sa mi
uzy ska ny mi po te ra piach.

– Zgło si łem się do Pa na Mi ko łaj -
cza ka z „mę skim” pro ble mem
– mó wi pan Ire ne usz. – Mia łem
znacz nie po więk szo ny gru czoł pro -
sta ty. Je dy ną me to dą gwa ran tu ją cą
wy le cze nie był za bieg chi rur gicz ny
przy peł nej nar ko zie. Bar dzo się te -
go ba łem i na tym tle roz wi nę ła się
u mnie ner wi ca. Po se rii za bie gów
gru czoł kro ko wy zmniej szył się
do swo ich na tu ral nych roz mia rów.
Ustą pi ły ta kże bó le i lę ki.

Pa ni Ur szu la od 10 lat nie wie -
dzia ła, co to zna czy cie szyć ży ciem

i nor mal nie funk cjo no wać.
Ma ko cha ją ce go mę ża
i wszyst ko co czło wie ko wi
praw do po dob nie jest
do szczę ścia po trzeb ne. Mi -
mo te go ba ła się wy cho dzić
z do mu, roz ma wiać z ludź mi.
Wszyst ko przez de pre sję.
Na nic zda ła się po moc psy -
cho lo ga, opie ka le ka rza psy -
chia try. Po pra wa po le kach
by ła krót ko trwa ła. Do Mi ko -
łaj cza ka po szła bez wiel kie go
prze ko na nia. Nie zwy kła moc
te go czło wie ka za dzia ła ła
na nią jak cza ro dziej ska ró -
żdżka, choć nie od ra zu osią -
gnę ła cał ko wi tą rów no wa gę
psy chicz ną. Na to po trze ba
by ło mie się cy, ale za to dzi -
siaj chce się śmiać, cie szyć
i ko rzy stać z ży cia.

O fe no me nal nych zdol no -
ściach Mi ko łaj cza ka prze ko -
na ła się rów nież Pa ni Mał go -
rza ta. By ła prze ra żo na, gdy
do wie dzia ła się, że cze ka ja
ope ra cja tor bie li na jaj ni -
kach. W ocze ki wa niu
na miej sce w szpi ta lu zde cy -
do wa ła się na za bie gi bio -
ener go te ra pii u Pa na Bo gu -
sła wa. Po se rii dzie się ciu wi -

zyt tor bie le znik nę ły, a ope ra cja
oka za ła się nie po trzeb na!

Z zu peł nie in nym pro ble mem
przy je cha ła do Mi ko łaj cza ka Pa ni
Jo an na. U jej 11-let nie go sy na
roz po zna no reu ma to idal ne za pa -
le nie sta wów. Cho ro ba by ła we
wcze snym sta dium, ale chłop czyk
bar dzo ska rżył się na do le gli wo ści
bó lo we, któ re nie po zwa la ły mu
na spo koj ny sen, na ukę oraz za ba -
wę.- Po in for mo wa łam swo je go le -
ka rza, że za mie rzam ko rzy stać
z za bie gów bio ener go te ra peu tycz -
nych – mó wi Pa ni Jo an na. Je go re -
ak cja by ła bar dzo po zy tyw na, po -
wie dział, że bę dzie ob ser wo wał
efek ty tej te ra pii. Pa weł już po kil -
ku wi zy tach po czuł się znacz nie le -
piej, ustę po wa ły do le gli wo ści bó -
lo we, bez sen ne no ce po szły w za -
po mnie nie.

Czy mo że być więk sza sa tys fak -
cja dla bio ener go te ra peu ty niż ta -
kie opo wie ści? A to prze cież tyl ko
kil ka hi sto rii, o któ rych opo wie -
dzie li nam pa cjen ci. Po dob nych
jest znacz nie wię cej. W War sza wie
z po dob ną wdzięcz no ścią mó wi
Pa ni Kry sty na, któ ra po zby ła się
pro ble mów skór nych, we Wro cła -
wiu Pan Jó zef, któ ry po zbył się
wrzo dów żo łąd ka, Pa ni Ja ni na

u któ rej uda ło się wy re gu lo wać wy -
so kie ci śnie nie w oku, nie mó wiąc
już o ro dzi cach wie lu dzie ci, któ re
w ga bi ne cie Mi ko łaj cza ka po zby ły
się aler gii, mo cze nia noc ne go czy
nad po bu dli wo ści.

Bo gu sław Mi ko łaj czak wciąż pra -
cu je nad so bą. Ża den z je go pa cjen -
tów ni gdy nie usły szał „Ja pa na ule -
czę”. Ta kie rze czy mó wią tyl ko szar -
la ta ni – twier dzi. Dzię ki spe cy ficz -
nym wła ści wo ścią swo je go bio po la
mo że sty mu lo wać układ od por no -
ścio wy i wy zwo lić si ły sa mo obron ne
cho rych. Jest prze ko na ny, że ka żdy
or ga nizm po sia da nie ogra ni czo ne
i do koń ca jesz cze nie roz po zna ne
mo żli wo ści sa mo le cze nia.

Z ja ki mi scho rze nia mi?
Wśród scho rzeń, w któ rych za ob -

ser wo wa no po pra wę sta nu zdro wia
osób ko rzy sta ją cych z te ra pii Bo gu -
sła wa Mi ko łaj cza ka, wy mie nić mo -
żna m.in.: cho ro by ukła du krą że nia,
scho rze nia skó ry, aler gie, mi gre ny,
bó le gło wy, ner wi ce, de pre sje, sta ny
lę ko we, bez sen ność, cho ro by no sa,
gar dła, krta ni, uszu, cho ro by ukła du
po kar mo we go, cho ro by ukła du mo -
czo we go, cho ro by tar czy cy, oczu,
sta ny za pal ne na rzą dów ru chu,
scho rze nia reu ma tycz ne, scho rze nia
on ko lo gicz ne, gi ne ko lo gicz ne.

Al bum jest nie zwy kłą, sen ty -
men tal ną pod ró żą po Wo li. Chro -
no lo gicz nie za pla no wa ną. Po zna je -

my jej dzie je od za ło że nia wsi
Wiel ka Wo la, przez od by wa ją ce się
na wol skich po lach wol ne elek cje,

roz wój prze my sło wy, przy łą cze nie
do War sza wy w 1916 ro ku, dwu -
dzie sto le cie mię dzy wo jen ne, aż

do koń ca II woj ny świa to wej – ze
szcze gól nym uwzględ nie niem po -
wsta nia w get cie war szaw skim i Po -
wsta nia War szaw skie go. Roz dział
„Śla da mi Wie cha na Wo li” za wie ra
ni gdy nie pu bli ko wa ne zdję cia ze
zbio rów spad ko bier ców Ste fa na
Wie chec kie go, a przy oka zji zgrab -
ny tekst o związ kach Wie cha z Wo -
lą au tor stwa Ja nu sza Dzia no,
o któ rym wszy scy wie dzą, że „Jest
z Wo li”. Nie za bra kło Wo li pe ere -
low skiej – jest więc o prze my śle,
bu do wie „pro le ta riac kich” osie dli
miesz ka nio wych, ale jest też o tym,
cze go nie ma, czy li o wy bu rza niu
obiek tów za byt ko wych ja ko prze -
żyt ków zgni łe go ka pi ta li zmu.
Czwar ty roz dział po ka zu je kształ -
to wa nie się Wo li ta ką, ja ką jest.
Do ku men tu je okres ostat nie go 25-
le cia. Po ka zu je jak wy glą dał roz wój
Wo li od „Dzi kie go Za cho du”
do war szaw skie go Ci ty.

Ogrom nym atu tem al bu mu są
fan ta stycz ne ilu stra cje. Jest tu
wie le ni gdy nie pu bli ko wa nych
do tej po ry zdjęć. Mię dzy in ny mi
zu peł nie nie zna ne, prze ka za ne
przez ro dzi nę fo to gra fie pry wat ne
Wie cha. Cu dow ne! Są też ma py
umo żli wia ją ce prze śle dze nie roz -
wo ju dziel ni cy od pól rol nych wsi
Wiel ka Wo la, przez na jaz dy
szwedz kie, po dzień dzi siej szy.
Wi dać w tym al bu mie pa sję, mi -
łość do Wo li. Chęć oca le nia, te go
co za gro żo ne, za cho wa nia w pa -
mię ci te go, co bę dzie. Dla mi ło -
śni ków wol skie go kli ma tu po zy cja
obo wiąz ko wa. Kom pen dium wie -
dzy, a za ra zem fan ta stycz ne ar -
chi wum fo to gra ficz ne.

(wk)

Warszawska Wola Co było, co jest, co pozostanie…;
Janusz Dziano, Wojciech Kępka-Mariański, Ireneusz
Wywiał pod redakcją Danuty Koper; Wydawnictwo:
Magia Słowa, 2016.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Niezwykłe zdjęcia z Woli: co było, co jest, co pozostanie?
� W styczniu pojawiła się na rynku niezwykła publikacja – do czytania i oglądania – album „Warszawska Wola Co było, co jest, co pozostanie…”.

Kościół Świętego Wawrzyńca na Reducie Wolskiej 1938

Budynek straży ogniowej, dawne koszary Gwardii Konnej
Koronnej na Mirowie przy ulicy Chłodnej, 1938Żelazna 60. Zakład Rodzącej Kobiety. 1938
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FENOMEN
� Czy jestem cudotwórcą? Nie, jestem tylko uniwersalnym kluczem, który otwiera naszą wewnętrzną aptekę. Organizm ludzki sam potrafi
o siebie zadbać, trzeba mu tylko czasem pomóc – mówi znany bioenergoterapeuta Bogusław Mikołajczak.

Czytelnicy, którzy
zgłoszą się na wizytę

u Bogusława
Mikołajczaka z tym
kuponem otrzymują

10% zniżki

Bo gu sław Mi ko łaj czak przyj mu je re gu lar nie w War sza wie
tel. 32 757 27 76, www.bio mat.pl
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