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"Proszę o dotkliwą karę dla dewelopera"

Zabytek wyburzony
�Pod koniec lipca Wolą wstrząsnęła wiadomość o wyburzeniu
dawnego Zakładu Chemicznego Henryk Dąbrowski i S-ka. Dlaczego do
tego doszło? Jaka jest historia budynku? Co z samowolnym
wyburzeniem zrobią władze dzielnicy?

Z wolskiego pejzażu zniknęła ko-
lejna pamiątka świadcząca o historii
i tożsamości dzielnicy. Przedwojen-
nego budynku nie uratował nawet
fakt, że był wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków. Deweloper – fir-
ma Terra Casa – stawiający
na działce przy Siedmiogrodzkiej
i Rogalińskiej apartamentowiec
zburzył wszystko, co na tym terenie
stało – wbrew decyzji konserwatora
i władz dzielnicy. Z dawnej fabryki
zostały gruzy.

Przypomnijmy, że fabryka została
założona w 1924 r. przez inż. Hen-
ryka Dąbrowskiego, który wykształ-
cenie chemiczne zdobył w Szwajca-
rii i był nie tylko właścicielem, ale
też dyrektorem zakładu. Fabryka
przetwarzała uboczne produkty
przemysłu chemicznego (tzw. fu-
zle). Produkowała także alkohole
przemysłowe, rozpuszczalniki, olej-
ki, barwniki spożywcze, esencje
owocowe. Zgodnie z patentem inż.
Dąbrowskiego skonstruowano no-
woczesne kolumny rektyfikacyjne
do masowej przeróbki fuzli. W cza-
sie wojny, zwłaszcza podczas po-
wstania, fabryka została w znacz-
nym stopniu zniszczona. Po 1945
roku zakład przejęła spółdzielnia
„Estron”, a z czasem „Polfa”.
Z dawnej zabudowy zachował się
jeden budynek fabryczny pierwot-
nie licowany cegłą, potem otynko-
wany. Szczególną wartość miały za-
chowane detale architektoniczne
charakterystyczne dla architektury

przemysłowej początku XX wieku:
profilowane gzymsy i nadproża
okienne w formie łuku.

W związku z budową apartamen-
towca zabytkowa fabryka miała
wprawdzie zostać planowo zburzo-
na, ale nie w całości. Projekt prze-
widywał zachowanie i gruntowny
remont fasady budynku – najbar-
dziej architektonicznie wartościo-
wej oraz odnowienie elewacji. Wy-
nikało to z postanowienia Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków i de-
cyzji zezwalającej na rozbiórkę.

Przedstawiciele Terra Casa tłu-
maczyli, że chcieli zachować fasadę,
ale mimo wzmocnień ściana się roz-
padła. Rzekomo wykonana na zle-
cenie inwestora ekspertyza wykaza-
ła niską wytrzymałość murów i wy-
stępujące w ścianach budynku me-
tale ciężkie. Teren poddany został
zatem wcześniej remediacji.

Deweloper popełnił
przestępstwo?

Pomimo jednoznacznych ustaleń
zawartych w decyzji o pozwoleniu
na rozbiórkę, frontowa elewacja bu-
dynku fabrycznego została zburzo-
na. W związku z tym zastępca bur-
mistrza Woli Grażyna Orzechow-
ska-Mikulska skierowała do proku-
ratury zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa pole-
gającego na zniszczeniu obiektu za-
bytkowego. Podobne zawiadomie-
nie złożył w prokuraturze także sto-
łeczny konserwator zabytków. Pra-

ce na nieruchomości przy Siedmio-
grodzkiej zostały wstrzymane
na mocy postanowienia Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. – Nie będzie zgody dzielnicy
Wola na tego typu postępowanie
– mówił burmistrz Krzysztof Strzał-
kowski.

Co dalej? Radna Aneta Skubida,
która jako jedna z pierwszych zain-
teresowała się spraw, ą ma nadzieję
na doprowadzenie do sytuacji,
w której deweloper zostanie w spo-
sób maksymalny ukarany za ten
czyn. – Proszę, by podjęte działania
były na tyle dotkliwe, by zniechęciły
innych deweloperów do podejmo-
wania podobnych inicjatyw – pisała
w złożonej na ręce burmistrza inter-
pelacji.

Jak dotkliwa będzie kara?
W praktyce deweloperowi grozi

kara grzywny, a jej wysokość może
wynieść kilkaset tysięcy złotych. Czy
to jednak kara wystarczająco dotkli-
wa? Aneta Skubida apeluje o nie-
umarzanie postępowania i nałoże-
nie kar. Jeden z radnych postuluje
wydanie nakazu rekonstrukcji fasa-
dy budynku i zwrotu bonifikaty
(którą deweloper dostał za zakup
działki z obiektem zabytkowym) al-
bo przepadek działki.

Nie pierwszy to tego rodzaju
przypadek. I zapewne nie ostatni.
Dopóki kary za niszczenie zabyt-
ków nie będą na tyle dotkliwe, że
narażać będą deweloperów na ban-
kructwo, niewiele się chyba zmieni
– ewidencja zabytków swoje, a sa-
mowolka deweloperów swoje. Przy-
najmniej jednak władze dzielnicy,
choć poniewczasie, bo budynek
niszczał latami, dały wyraźny sygnał,
że tolerancji dla tego typu praktyk
nie będzie. (wk)

Dopóki
kary za niszczenie zabyt-
ków nie będą na tyle do-
tkliwe, że narażać będą
deweloperów na ban-
kructwo, niewiele się chy-
ba zmieni – ewidencja za-
bytków swoje, a samowol-
ka deweloperów swoje.

źródło:W
ikipedia



Przypomnijmy, bo to w końcu
prawie prehistoria. Firma Jeroni-
mo Martins kupiła budynek kina
„Femina” od „Agory” w 2012 ro-
ku. Natychmiast złożyła wniosek
o zmianę sposobu użytkowania
i przebudowanie pomieszczeń ki-
na na funkcję usługowo-handlową.
Dość kłopotliwa okazała się wiszą-
ca w holu kina historyczna tablica
upamiętniająca zamordowanych
w getcie, warszawskich aktorów

i muzyków. Chyba to z jej powodu
firma zmieniła taktykę i złożyła
wniosek o zamienne pozwolenie
na budowę obejmujące sklep i ki-
no. Przeciw „Biedronce” protesto-
wali okoliczni mieszkańcy, stowa-
rzyszenie „Miasto jest nasze”.

– Jeżeli takie działania uniemo-
żliwią uzyskanie stosownego po-
zwolenia na budowę, będziemy
zmuszeni zrealizować inwestycję
zgodną z uzyskanym wcześniej po-

zwoleniem obejmującym jedynie
funkcję handlową – mówił inwe-
stor. No i stało się. Wszystkie znaki
na niebie i ziemi wskazują, że nie
będzie kina, będzie „Biedronka”.

Napis „Femina” pozostanie
W sierpniu Jeronimo Martins

rozpoczęło prace budowlane w bu-
dynku. Część dawnego kina,
na szczęście nie ta frontowa, zo-
stała dosłownie zrównana z zie-

mią. 23 sierpnia został wyburzony
budynek na tyłach kamienicy.

– Od momentu podjęcia decyzji
o inwestycji łączącej funkcję han-
dlową i kinową, podjęliśmy szereg
działań zmierzających do realizacji
takiego obiektu. Między innymi
wstrzymaliśmy prace, które mogły
być realizowane w oparciu o po-
siadane pozwolenie na budowę
obejmujące sam sklep, pozyskali-
śmy docelowego operatora kina,
przygotowaliśmy wspólnie z nim
projekt obiektu dwufunkcyjnego

i rozpoczęliśmy proces formalny.
Należy zwrócić uwagę, że przez
cały okres trwania tych wszystkich
działań ponosimy koszty wynajmu
lokalu. Niestety, do tej pory nie
udało się uzyskać możliwości reali-
zacji projektu dwufunkcyjnego.
W związku z powyższymi okolicz-
nościami, liczymy się z tym, że re-
alizacja tego projektu może oka-
zać się niemożliwa. Niezależnie
od dalszych losów inwestycji, pod-
trzymujemy nasze deklaracje doty-
czące zaangażowania się w projek-
ty kulturalne, a w szczególności
związane z kinem, na rzecz miesz-

kańców. W tej sprawie cały czas
prowadzimy rozmowy z instytucja-
mi kultury. Sposób realizacji inwe-
stycji nie wpłynie również na nasze
plany związane z elementami
identyfikacji tego miejsca. W ka-
żdym scenariuszu na budynku po-
zostanie napis „Femina”. Odpo-
wiednio wyeksponowana będzie
też tablica pamiątkowa, która była
umieszczona wewnątrz budynku
– tłumaczy w oświadczeniu rzecz-
niJnimo Martins.

Nierentowne kino?
„Femina” była najdłużej działają-

cym kinem w historii Warszawy
– otwarto je w 1938 r., przetrwało
okupację, getto, dwa powstania
i cały PRL. W 1996 roku „Femina”
została przebudowana i zmoderni-
zowana i stała się pierwszym
w Warszawie czterosalowym multi-
pleksem, „Femina” przegrała jed-
nak z nowymi multipleksami
i w 2014 roku dokonała żywota.
Choć jej ostatni dyrektor Edward
Durys dowodzi, że powszechne
przekonanie o tym, że kino
przed zamknięciem było podupa-
dłe, jest błędne: – Kino Femina było
rentowne, miało potencjał i bez
problemów radziło sobie na rynku
kinowym w Warszawie.

Jak by na to nie patrzeć zburze-
nie i wymazanie z kulturalnej mapy
stolicy kina Femina na rzecz dys-
kontu spożywczego to znak czasów.
Trochę smutny i chyba nieodwracal-
ny. Wezwania do bojkotu nowej
placówki ze strony Warszawskiego
Forum Samorządowego to gest mo-
że racjonalny i pewnie szlachetny,
ale wątpię, by okazał się skuteczny.
Symbolem naszych czasów nie jest
wszak kino, ale supermarket.

(wk)
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"Symbolem naszych czasów nie jest kino a supermarket"

Biedronka zamiast Feminy
�Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że od półtora roku lokal po kinie Femina stoi pusty.
Miała tam powstać "Biedronka", ale jednak nie powstawała. Klamka jednak chyba
wreszcie zapadła. Kina nie będzie, będzie market.

Kino Femina
było rentowne, miało
potencjał i bez
problemów radziło sobie
na rynku kinowym w
Warszawie. Jak by na to
nie patrzeć zburzenie i
wymazanie z kulturalnej
mapy stolicy kina Femina
na rzecz dyskontu
spożywczego to znak
czasów - mówi ostatni
dyrektor kina.
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórzenia
materiału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę w na-
szej placówce łatwo można było
pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to oso-
by czynne zawodowo. Wykształ-
cenie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia nasze-

go Liceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs matural-
ny przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalne-
go, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczy-
nają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment, aby zdecy-
dować się na naukę w AS Liceum.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.aschools.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 110-00-99
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"Skwer wstydu" zmieni się nie do poznania
�Wolski skwer w przyszłym roku będzie mógł zniknąć z Mapy Dumy i Wstydu
Polskiego Radia RDC. Całkowita rewitalizacja rogu Wolskiej i Płockiej przemieni
ogródek w niezwykłe miejsce.

Podczas Powstania Warszaw-
skiego w naszej dzielnicy życie stra-
ciło od 30 do 65 tys. kobiet, mę-
żczyzn i dzieci. Rzeź Woli uznawa-

na jest prawdopodobnie za jedną
z największych masakr ludności cy-
wilnej dokonywanej w Europie
podczas II wojny światowej. Mimo
iż od tragicznych wydarzeń minęło
ponad 70 lat, mieszkańcy Woli
chcą pamiętać o rodzinie, bliskich,
sąsiadach, którzy zginęli przed ich
domami. Plac na rogu Wolskiej

i Płockiej, gdzie zabito niemal ty-
siąc osób, w zeszłym roku nieofi-
cjalnie nazwano Skwerem Sierp-
nia 1944.

– Nazwa skweru ma przypomi-
nać wszystkie ofiary Rzezi Woli
oraz wszystkich poległych, którzy
byli zabici podczas pędzenia miesz-
kańców do kościoła przy Wolskiej
– mówi mieszkaniec okolicy, Fran-
ciszek Gruszczyński-Ręgowski.

Emerytki oznaczyły
swoje miejsce

Hasło „Skwer Sierpnia 1944”
funkcjonuje tylko potocznie, nie
znajdziemy takiej nazwy na mapie
Warszawy. Radni z Komisji Na-
zewnictwa są jej przeciwni, twier-
dząc, że miejsce to jest placem ty-
powo osiedlowym, nie dość
otwartym dla wszystkich miesz-
kańców i nie zasługuje na wyró-
żnienie. Jest szansa jednak, że
zmienią zdanie. W przyszłym ro-
ku miejsce przejdzie bowiem
znaczną metamorfozę.

Za sprawą Franciszka Grusz-
czyńskiego-Ręgowskiego i 364

osób, które w tegorocznej edycji
budżetu partycypacyjnego popar-
ły jego projekt, Młynów zyska ele-
gancki skwer miejski.

– W przyszłym roku podwórko
nie będzie służyło już tylko wy-
prowadzaniu psów czy skróceniu
drogi do domu. Na skwerku sta-
nie dziewięć urządzeń sportowych
– siłownia plenerowa oraz mały
plac zabaw obejmujący huśtawki,
piaskownicę, zjeżdżalnię. Odno-
wimy zieleń, dosadzimy drzewa
i krzewy, ustawimy stojaki rowe-
rowe, latarnie i ławki – opowiada
Ręgowski.

Jedna z nich zostanie wyróżnio-
na napisem „emerytki”. To po-
mysł mieszkanek okolicy, które
z obawy o brak siedzącego miej-
sca postanowiły oznaczyć swoją
ławkę. – Starsze panie zakładają,
że młodzież będzie wstydziła się
usiąść na takim miejscu – mówi
projektodawca.

Skwer miejski będzie ogólno-
dostępny, koszt jego rewitalizacji
to około 300 tys. zł.

(mk)

Na skwerku
stanie dziewięć urządzeń
sportowych - siłownia
plenerowa oraz mały
plac zabaw obejmujący
huśtawki, piaskownicę,
zjeżdżalnię. Odnowimy
zieleń, dosadzimy drzewa
i krzewy, ustawimy stojaki
rowerowe, latarnie i ławki
- opowiada Ręgowski.

Towarowa bez autobusów już na stałe
�Trzy linie tramwajowe i zero autobusów dziennych -
tak wygląda obecnie komunikacja miejska na jednej z
głównych ulic Woli.

Autobusy z numerem 155 kur-
sują ulicami Woli od 54 lat, jed-
nak ich trasa regularnie się zmie-
nia. W latach 2011-2015 „piątki”
były zawieszone z powodu budo-
wy linii metra, zaś po jej otwarciu
wyjechały na trasę z Koła przez
Ciołka, Górczewską, Jana Ol-
brachta, Redutową, Wolską, Ka-
sprzaka i Prostą, kończącą się ob-
jechaniem kwartału ulic na Miro-
wie i postojem przy pl. Zawiszy.
Ponieważ na ostatnim odcinku
autobusy miały poważne proble-
my z utrzymaniem punktualności,
a większość pasażerów wysiadała
przy stacji metra, Zarząd Trans-
portu Miejskiego skrócił na waka-
cje trasę 155 i wprowadził nowy
rozkład. Autobusy kursowały
przez całe lato co 15 min w godzi-
nach szczytu, co 20 min poza
szczytem i co 30 min w weekendy.
Decyzją ZTM-u 155 to jedna
z niewielu linii w Warszawie, któ-
re 1 września nie wróciły do roz-
kładu sprzed wakacji. Częstotli-

wość co 15-20-30 min i trasa
na rondo Daszyńskiego zostają
na stałe.

Zachowanie 155 na wakacyjnej
trasie oznacza, że autobusy już
ostatecznie znikają z ciągle zakor-
kowanej Towarowej. Z powodu
korków także na Trasie Prymasa
Tysiąclecia, jedynym pewnym po-
łączeniem Woli z Ochotą są teraz
tramwaje linii 1, 22 i 24.

(dg)

Na ostatnim
odcinku autobusy miały
poważne problemy z
utrzymaniem
punktualności, a
większość pasażerów
wysiadała przy stacji
metra, dlatego Zarząd
Transportu Miejskiego
skrócił na wakacje trasę
155 i wprowadził nowy
rozkład.
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Absurdalne rozwiązanie na lata

Towarowa z drogą dla rowerów
�Rondo „Radosława”, Kercelak i pl. Zawiszy zostaną połączone nową drogą dla ro-
werów. Niestety jej południowy koniec to przyszły absurd drogowy i potencjalne za-
grożenie dla pieszych.

Brak dróg dla jednośladów
na Towarowej i długim odcinku
Okopowej to jedna z najwięk-
szych dziur na rowerowej mapie
Woli. Inwestycja mającą rozwią-
zać ten problem jest już na etapie
projektowania. Istniejący odcinek
między Anielewicza a Niską zo-
stanie przebudowany na asfalto-
wy. Na pozostałej długości Oko-
powej i Towarowej, po wschod-
niej stronie ulic, powstanie droga
rowerowa o najmniejszej możli-
wej szerokości – 2 m. Budowa
szerszej, która łatwiej przyjęłaby
duży ruch rowerów, jest niemożli-
wa ze względu na brak miejsca
obok dwóch szerokich jezdni. Do-
brą wiadomością jest, że na pew-
nym odcinku drogi rowerowe po-

wstaną po obu stronach ulicy. Złą
– że będzie tak tylko od Grzybow-
skiej do Kolejowej.

Bardzo pożytecznym rozwiąza-
niem będzie przedłużenie Ogro-
dowej do Kercelaka, z którego
skorzystają wyłącznie piesi i rowe-
rzyści. Przy okazji budowy wyre-
montowane zostaną także chod-
niki na Towarowej i Okopowej.
Projekt nie jest jednak bez wad.
Nierozwiązana pozostanie kwe-
stia połączenia ronda „Radosła-
wa” z Powązkowską – nie powsta-
nie przejazd łączący tę ulicę z no-
wą drogą.

Największą wadą będzie jednak
południowe zakończenie drogi.
Urwie się ona pl. Zawiszy, tuż
obok wejść na stację SKM

i WKD. Teoretycznie będzie trze-
ba zsiąść tam z roweru. W prakty-
ce rowerzyści będą kontynuować
jazdę chodnikiem. Biorąc
pod uwagę bardzo dużą liczbę
pieszych i zamiłowanie policjan-
tów do dawania w takich miej-
scach mandatów za jazdę
po chodniku, szykuje się fatalne
rozwiązanie na lata.

– Zdajemy sobie sprawę, że to
złe rozwiązanie. – mówił na spo-
tkaniu konsultacyjnym Mikołaj
Pieńkos z ZDM – Możemy zbu-
dować drogę zakończoną w ten
sposób albo nie budować jej wca-
le. Na przejazd przez Aleje Jero-

zolimskie musimy poczekać
do remontu pl. Zawiszy.

Obecnie pieniądze na przebu-
dowę placu nie znajdują się
w prognozie finansowej Warszawy
na lata 2016-2042. Nikt nie jest
więc w stanie powiedzieć, jak dłu-
go droga na Towarowej będzie
kończyć się ślepo.

(dg)

Pożytecznym
rozwiązaniem będzie
przedłużenie Ogrodowej
do Kercelaka, z którego
skorzystają wyłącznie piesi
i rowerzyści. Przy okazji bu-
dowy wyremontowane zo-
staną także chodniki
na Towarowej i Okopowej.

Nocny Market?

Hipsteria na dworcu
�Konia z rzędem temu, kto kilka miesięcy temu
przepowiedziałby Dworcowi Głównemu taką przyszłość.

Zanim Stacja Muzeum (dawne
Muzeum Kolejnictwa) przeniesie
się do nowej siedziby na Odola-
nach, związane z historią polskiej
kolei eksponaty będą wciąż pre-
zentowane na terenie Dworca
Głównego przy Towarowej. Nie-
czynny od dziewiętnastu lat dwo-
rzec lata świetności ma już dawno
za sobą. Choć ulica, przy której
stoi, zmienia się na lepsze z mie-
siąca na miesiąc, na Głównym
i w jego najbliższej okolicy czas
zatrzymał się w latach 60. Poła-
mane płyty chodnikowe, wysokie
krawężniki, zepsute latarnie i to-
warzystwo raczących się tanim al-
koholem dżentelmenów nie za-
chęcają do odwiedzin. A jednak
od pewnego czasu warszawiacy
przybywają tam tłumnie.

Wszystko zaczęło się w czerwcu,
gdy przy nieczynnych peronach
zaczęto organizować weekendo-
wy, wieczorny targ. Wieść gminna
głosiła, że w piątkowe, sobotnie
i niedzielne wieczory na Dworzec
Główny przybywają tłumy, poszu-
kujące ciekawych doznań kulinar-
nych w poprzemysłowym sosie.
Postanowiliśmy to sprawdzić.

Już stosunkowo dużo pieszych,
idących wieczorem wymarłą za-
chodnią stroną Towarowej
od ronda Daszyńskiego w stronę
Kolejowej było znakiem, że
na pograniczu Woli i Ochoty
dzieje się coś ciekawego. Drugim
znakiem było niosące się
nad ciemną ulicą disco z lat 70.,

zaś trzecim – kilkadziesiąt samo-
chodów, krążących po Towarowej
w poszukiwaniu wolnego miejsca.
Gęstniejący z każdą minutą tłum
wlewał się w bezimienną ulicę,
ciągnącą się równolegle do Kole-
jowej wzdłuż zabudowań dawne-
go dworca. Przedostanie się
na targ to spore wyzwanie. Już
dziurawy bruk, na którym z powo-
dzeniem można skręcić nogę, jest
ogromnym utrudnieniem, nie tyl-
ko dla niepełnosprawnych. Jeśli
dodać do tego kompletny mrok,
przeszywany co jakiś czas oślepia-
jącym słupem światła z samocho-
dowych reflektorów, oraz manew-
rujące pomiędzy pieszymi auta,
robi się naprawdę nieciekawie.

Sam targ sprawia wrażenie
przeniesionego z pl. Zbawiciela
wraz z klientelą. Brodaci panowie
w rurkach i wytatuowane panie
o średniej wieku w granicach 20-
25 lat przekrzykują się pod głośni-
kami, z których sączy się muzyka
z lat 70., sami zaś sączą latte
na sojowym mleku, kraftowe piwa
i rabarbarowe oranżady. W dłu-
gich rzędach straganów można
znaleźć wszystko, czego pragnie
hipsterska dusza: produkty regio-
nalne, kuchnię wietnamską, gofry,
piwo z beczki, salon tatuażu czy
barber shop. Wszystko w cenach
nieosiągalnych na przeciętnego
warszawiaka. Dworzec Główny
znowu żyje, choć nie wszystkim
takie życie przypadnie do gustu.

Dominik Gadomski.
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Świętowanie „Pożegnania lata”
rozpoczęliśmy tydzień temu pikni-
kiem, koncertami disco polo oraz
występem Kapeli ze wsi Warsza-
wa. W ten weekend, 10 i 11 wrze-
śnia, mieszkańcy również nie będą
mogli narzekać na nudę. W sobo-
tę od godz. 18:00 na scenie zagra

Sound 'n' Grace, których Atom
trafiła w zeszłym roku do TOP 20
najczęściej kupowanych płyt
w Polsce obok Adele, Ed Sheeran,
Dawida Podsiadło czy Stinga.
Z pewnością usłyszymy najwięk-
sze hity zespołu tj. „Dach”, „Mo-
żesz wszystko” czy „Na pewno”.

Następnego dnia o 16:00 roz-
pocznie się piąty warszawski Fe-
stiwal Szantowy. Na deski amfi-
teatru wyjdą takie sławy piosen-
ki żeglarskiej jak: Żarty Na Bok,
Abordaż, Zwrot Przez Twarz czy
Carrantuohill.

18 września
O godzinie 17:00 amfiteatr po-

wita Grzegorza Turnaua. Każdy
koncert tego artysty jest niepo-
wtarzalny, indywidualnie wybiera-
ny dla konkretnej publiczności.
Muzyk znany jest z piosenek ta-
kich jak np. „Znów wędrujemy”
czy „Bracka”. Koncert Turnaua
jest płatny, bilety kosztują 20 zł
za sektor środkowy i boczny
oraz 35 zł za krzesła na prosce-
nium.

25 września
Ostatnią niedzielę września

mieszkańcy Woli będą mogli spę-
dzić na 12. Wolskiej Jesieni Kul-
tury. Tegoroczną gwiazdą wieczo-
ru będzie Patrycja Markowska
z zespołem. Koncert piosenkarki
rozpocznie się o 17:00

Czas na remont
Amfiteatr w Parku Sowińskiego

powstał w 1964 roku i od tamtej
pory był odnawiany tylko raz,
w 2002 roku. Od maja do końca
jesieni praktycznie co tydzień od-
bywają się tu koncerty, a niewiel-
ką wolską muszelkę odwiedzają
tysiące osób.

Intensywne użytkowanie pozo-
stawiło swoje ślady w obiekcie, dla-
tego urzędnicy szykują się do grun-

townego remontu amfiteatru.
Do końca 2018 roku ma on zostać
poddany wielkiej modernizacji,
która będzie kosztować 1,5 mln zł.
Renowacji poddana zostanie scena,
siedziska, chodniki, a nawet kon-
strukcja do zawieszania sprzętu na-
głaśniającego i oświetleniowego.
Dodatkowo na miejscu pojawią się
ekrany akustyczne, które ograniczą
rozprzestrzenianie się dźwięku.

(mk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Pożegnanie wakacji na Woli i plany na całkiem nowy amfiteatr
�Huczne pożegnanie wakacji w parku Sowińskiego trwa niemal cały
wrzesień. Potem zaczną się przygotowania do gruntownego remontu
wolskiego amfiteatru.

Do końca
2018 roku amfiteatr ma
zostać poddany wielkiej
modernizacji, która
będzie kosztować 1,5 mln
zł. Renowacji poddana
zostanie scena, siedziska,
chodniki. Dodatkowo na
miejscu pojawią się
ekrany akustyczne, które
ograniczą
rozprzestrzenianie się
dźwięku.
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Pochodzący z Gdańska zespół
Behemoth jest obecnie najbar-
dziej znanym na świecie polskim
zespołem metalowym. Tylko
w tym roku muzycy wystąpili
w piętnastu krajach europejskich
oraz odbyli trasę koncertową
po Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie i Meksyku. Ich ostatnia

płyta „The Satanist” zebrała
wśród krytyków muzycznych do-
skonałe recenzje. Zupełnie inne
zdanie o zespole mają organiza-
cje katolickie, które uznają teksty
i wizerunek Behemotha za anty-
chrześcijańskie i oskarżają jego
lidera Adama „Nergala” Dar-
skiego o obrażanie uczuć religij-

nych. Wszystkie procesy sądowe
w tej sprawie zostały umorzone
lub zakończyły się zwycięstwem
artysty.

Najbliższy koncert Behemotha
w Warszawie odbędzie się dopie-
ro 8 października w klubie Pro-
gresja na Woli, ale zrzeszająca
studentów-katolików Krucjata

Młodych już teraz próbuje dopro-
wadzić do jego odwołania. Pod za-
mieszczoną w internecie petycją
podpisało się prawie 23 tys. osób.

– Zespół Behemoth w swojej
„muzyce”, jak i oprawie scenicz-
nej, od wielu lat konsekwentnie
i w gorszący sposób obraża reli-

gię chrześcijańską i jej symbole
a wraz z nią miliony Polaków
– piszą autorzy petycji. – Cała
płyta „The Satanist” przesiąknię-
ta jest antykatolickimi, bluźnier-
czymi tekstami. O demonicznym
przesłaniu Nergala świadczą tytu-
ły jego utworów: „Lucyferze,
módl się za nami” („Ora pro no-
bis, Lucifer”) czy „Amen” – bluź-
nierczą wersją modlitwy „Zdro-
waś Mario”. Czy dla chęci zysku,
pozostaną Państwo ślepi na jaw-
ny antypolonizm, moralne zgor-
szenie i akty satanistyczne? – py-
tają właścicieli klubów, w których
wystąpi zespół.

– Nie zamierzamy odnosić się
do tego rodzaju protestów – od-
powiada Progresja. – Koncert nie
zostanie odwołany.

Zespoły metalowe wykorzystu-
jące satanistyczną symbolikę regu-
larnie występują w Warszawie.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy
w mieście zagrały m.in. szwedzki
Ghost i brytyjski Venom inc, zaś
w październiku supportem Behe-
motha będzie polska grupa Batu-
shka, używająca odwróconej sym-
boliki prawosławnej. Występy te
nie spotykają się z reakcją osób
niezainteresowanych metalem
i nie ma przeciwko nim protestów.

(dg)

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

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

NAUKA
·Język angielski 693-879-495 (po 17)

·Udzielę korepetycji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. Cena 40 zł/godz. Tel. 797-954-208

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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

OGŁOSZENIA DROBNE DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno
kominkowe i opałowe, świeże i sezonowane,
zapewniamy transport i dogodne godziny dostaw,
kontakt 606-852-706

·Naprawa Okien 796-698-555

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

·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

Elektryk 506-506-006

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee

ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,
tteell..  551166--116655--444499  

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny
cel 664-041-429

·Kredyty bankowe od 4,9%, Pożyczki
pozabankowe (także z komornikiem), Chwilówki
(akceptowane wszystkie rodzaje dochodu),
Kredyty dla firm (bez ZUS i US, START-UP, od 1-
go dnia działalności), Leasing, Faktoring,
Ubezpieczenia (indywidualne, grupowe).
www.finansewpigulce.pl W-wa ul. Magiera 15.
500-723-730

·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
·Agencja zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na terenie
Warszawy. Tel. 22 890-03-94

·Opiekunki do osób starszych z rejonu Woli,
Śródmieścia i Mokotowa zatrudnimy (robienie
zakupów, przygotowywanie posiłków, drobne
sprzątanie, opieka higieniczna). Stawki
godzinowe, różne wymiary godzin. Tel.
601-306-191, 22 877-09-81, 724-724-743

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Zatrudnimy pracowników do ochrony,
możliwość wyboru obiektu i lokalizacji. Tel.
786-857-912

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY MUNDURY
DOKUMENTY ZDJĘCIA GOTÓWKA 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

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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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

"Moralne zgorszenie i akty satanistyczne"

Behemoth zagra na Woli
�Najsłynniejszy polski zespół metalowy zagra w październiku w klubie Progresja. Katolicka organizacja Krucjata
Młodych nawołuje do odwołania koncertu.

Najbliższy
koncert Behemotha w
Warszawie odbędzie się
dopiero 8 października w
klubie Progresja na Woli,
ale zrzeszająca
studentów-katolików
Krucjata Młodych już
teraz próbuje
doprowadzić do jego
odwołania. Pod
zamieszczoną w
internecie petycją
podpisało się prawie 23
tys. osób.

źródło: W
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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



Po wstał z my ślą o lu dziach za -
słu żo nych. O tych, któ rzy ra to wa li
ży cie in nych lub wy stę po wa li
w obro nie ich god no ści. Na wzór
me dio lań skie go Świa to we go
Ogro du Spra wie dli wych w 2014
ro ku War sza wa za ło ży ła swój.
Na ka mien nych ta bli cach znaj -
dzie my na zwi ska Ta de usza Ma zo -
wiec kie go, Mar ka Edel ma na, An -
ny Po li tow skiej, Wła dy sła wa Bar -
to szew skie go czy księ dza Ja na
Zie ję. Wol ski Ogród Spra wie dli -
wych do dziś uho no ro wał 12
osób. W ro ku otwar cia okrą gły
ka mień z wy pi sa ny mi po krót ce
za słu ga mi i raj skie drzew ko otrzy -
ma ło sze ścio ro za słu żo nych, w na -
stęp nych la tach wy ró żnia no
po trzy oso by. Co ro ku na miej scu
ma ją po ja wiać się no we drzew ka
i ko lej ne na zwi ska. I choć ini cja -
ty wa za ło że nia ogro du by ła cie ka -
wa, obec nie skwer bu dzi ra czej
smut ne sko ja rze nia, lub – co gor -

sze – nie bu dzi ich wca le. Miej sce
wy glą da bo wiem na za po mnia ne,
a więk szość za cze pio nych prze ze
mnie prze chod niów nie wie na -
wet, że mi ja prze strzeń szcze gól -
ną, któ ra w za ło że niu po win na
skło nić do za du my lub re flek sji. 

– Ogród Spra wie dli wych? Zu -
peł nie go nie wi dać, po pro stu
wta pia się w park. Mię dzy ka mie -
nia mi za ła twia ją się psy. Mo że
war to by ło by to ogro dzić? – za sta -
na wia się spa ce ro wicz ka. 

Przy szłe zmia ny 
Ogród Spra wie dli wych na le ży

do czę ści skwe ru im. Gen. Ja na
Ju ra -Go rze chow skie go. Obec nie
od po wia da za nie go Dom Spo -
tkań z Hi sto rią, któ ry obie cu je
zmia ny, po rząd ki i za chę ca
do skła da nia pro po zy cji ko lej nych
„za słu żo nych”. 

– W naj bli ższym cza sie od stro -
ny blo ków pla no wa ne jest po sa -
dze nie krze wów, kwia tów i drzew,
któ re wi zu al nie wy dzie lą prze -
strzeń Ogro du Spra wie dli wych.
Za my ka nie prze strze ni po przez
wznie sie nie trwa łe go ogro dze nia
wy da je się sprzecz ne z ideą za ło -
że nia go, bo wiem miej sce to ma
być ogól no do stęp ne dla prze -
chod niów – pi sze An na Ziar kow -
ska, se kre tarz Ko mi te tu Ogro du
Spra wie dli wych. 

Kan dy da tu ry osób, któ re po -
win ny zo stać upa mięt nio ne mo -
żna zgła szać ma ilo wo do dnia 30
li sto pa da. Bio gram wraz z uza -
sad nie niem na le ży wy sy łać na ad -
res a.ziar kow ska@dsh.waw.pl.

(mk)
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Kto pa mię ta o Ogro dzie Spra wie dli wych?
�Za ro śnię ty tra wą, nie este tycz ny, roz pacz li wie ni ja ki – skwe rek na Mu ra -
no wie po zor nie nie ró żni się ni czym od sze re gu po dob nych w sto li cy.
Tym cza sem to war szaw ski Ogród Spra wie dli wych.

Najwęższy dom na świecie zamknięty
�Dopiero w październiku będzie można ponownie
zwiedzać Dom Kereta przy Żelaznej.

Zbu do wa ny w 2012 ro ku na Mi -
ro wie „naj wę ższy dom świa ta” nie
bu dzi więk sze go za in te re so wa nia
oko licz nych miesz kań ców, ale tra -
fił już do prze wod ni ków w War sza -
wie i przy Że la znej czę sto wi dać
tu ry stów z za gra ni cy (głów nie
z Izra ela), oglą da ją cych ma ło wi -
do wi sko wą, me ta lo wą ścia nę, wci -
śnię tą mię dzy dwa bu dyn ki. Przez
kil ka mie się cy po otwar ciu w „do -
mu” miesz kał izra el ski pi sarz Et gar
Ke ret. Obec nie dom stoi pu sty.

– Tu ry ści, któ rzy od wie dza ją to
miej sce, nie kry ją zdzi wie nia. – pi -
sze war szaw ski rad ny Mi chał Czay -
kow ski. – Chcą zo ba czyć prze ka za -
ny pi sa rzo wi dom, choć by za glą da -

jąc do środ ka, nikt jed nak nie wie,
dla cze go nie jest to mo żli we.

– Ak tu al nie Dom Ke re ta jest
za mknię ty, po nie waż Fun da cja
Pol skiej Sztu ki No wo cze snej
przy go to wu je się do prze pro wa -
dze nia we wnątrz nie wiel kich prac
re mon to wych. – wy ja śnia wi ce -
pre zy dent Ja ro sław Jóź wiak.
– Zgod nie z oświad cze niem ad mi -
ni stra to ra pra ce te ma ją się za -
koń czyć w sierp niu.

Po za koń cze niu re mon tu fun -
da cja pla nu je zor ga ni zo wać we -
wnątrz cy klu kon cer tów, zaś sze -
ro kiej pu blicz no ści Dom Ke re ta
zo sta nie udo stęp nio ny w paź -
dzier ni ku.                                   (dg)




