
Do bulwersujących wydarzeń
doszło 8 września wieczorem
w tramwaju jadącym obok Cmen-
tarza Powązkowskiego. Oko-
ło 18:00, zaraz po tym jak histo-
ryk z Uniwersytetu Warszawskie-
go prof. Jerzy Kochanowski i jego
kolega z Uniwersytetu w Jenie
wsiedli do „22” i rozpoczęli roz-

mowę po niemiecku, jeden z pod-
chmielonych pasażerów zareago-
wał agresją i zażądał przejścia
na polski. Gdy historyk wyjaśnił,
że jego rozmówca jest Niemcem,
został pobity. Według relacji prof.
Kochanowskiego zareagowała tyl-
ko jedna pasażerka, zaś napastnik
nieniepokojony wysiadł z tramwa-

ju. Policji jeszcze nie udało się go
znaleźć.

Prof. Kochanowski został lekko
ranny; w szpitalu założono mu
pięć szwów. Jego niemiecki kole-
ga nie ucierpiał.

– Nie rozumiemy, co zmienia
się w otaczającym świecie, że
z miejsca, które zawsze było przy-

jazne, wielokulturowe i otwarte,
staje się ksenofobiczne i nacjona-
listyczne – napisali w liście otwar-
tym studenci Instytutu Historycz-
nego UW, którzy błyskawicznie
zareagowali na wczorajsze wyda-
rzenia. Jako studenci, którym
przez wiele lat wpajano, że musi-
my uczyć się na błędach historii,
aby nigdy nie powtórzyły się wy-
darzenia z jej najczarniejszych
kart, nie możemy godzić się na ta-
kie zachowania. Nie ma i nie bę-
dzie przyzwolenia na przemoc
i ksenofobię!

Zareagowały także Tramwaje
Warszawskie. Ponieważ motorni-
czy widział całe zajście, ale nie za-
reagował na nie zgodnie z mówią-
cymi o zastosowaniu w celu we-
zwania pomocy „wszelkich środ-
ków” instrukcjami, otrzymał na-
ganę oraz stracił miesięczną pre-
mię i prawo do premii półrocznej
i rocznej. Zapowiedziano także
wyposażenie w monitoring
wszystkich 40% składów, które

jeszcze go nie mają, zaś motorni-
czowie przejdą odpowiednie
szkolenie.

– Wyrażamy ubolewanie nad za-
istniałą sytuacją, w której poszko-
dowany został pasażer tramwaju
oraz nieprofesjonalną reakcją mo-
torniczego, który nie w pełni zasto-
sował się do obowiązków nań nało-
żonych, a także nie wykazał należy-
tego zrozumienia wobec poszko-
dowanego – napisały Tramwaje
w specjalnym oświadczeniu. – Dy-
namiczny charakter tego zdarze-
nia, które trwało zaledwie dwie mi-
nuty, czyli tyle ile przejazd z jedne-
go przystanku na drugi, skłania nas
do refleksji, że taki przejaw nieuza-
sadnionej agresji mógł zaistnieć
wszędzie, nie tylko w środkach ko-
munikacji publicznej.

Policja wciąż szuka sprawcy
ataku. Jeśli uda się go zatrzymać
i postawić przed prokuratorem,
może mu grozić do pięciu lat wię-
zienia za pobicie.

(dg)

Profesor pobity w tramwaju
� Profesor Jerzy Kochanowski z UW został zaatakowany w jadącym Okopową tramwaju, którym jechał ze swoim niemieckim kolegą.

naWoli
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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

To jeden z nie tak wielu nieste-
ty przykładów mądrej, przemyśla-
nej rewitalizacji zabytkowej archi-
tektury poprzemysłowej. Zabyt-
kowe budynki zachowały niepo-
wtarzalny charakter, za to do ich
wnętrz wprowadzone zostały no-
woczesne sklepy, biura i restaura-
cje. W trakcie prowadzonych prac
rewitalizacyjnych zadbano o oto-
czenie zespołu: wybrukowano
uliczki, ustawiono stylizowane la-
tarnie, między trawnikami są alej-
ki z ławkami oraz finezyjnie za-
aranżowana zieleń.

Wokół wybudowane zostały ta-
kże nowe obiekty, ale zostały cał-
kiem udanie wpisane w kontekst
tych dawnych zabudowań. Nie
udają zabytków, przeciwnie stare

zostało wyraźnie rozgraniczone
od nowego, ale z głową, gustem
i wyczuciem klimatu. Dzięki temu
nic się tu z niczym nie gryzie.
Czyli jednak można i da się!

Co tutaj było?
Fabryka koronek przy Bura-

kowskiej została wybudowana
w 1910 roku. Był to rodzinny za-
kład Landau'ów: Maksymiliana,
Szymona, Maurycego i Dawida.
Swoją familijną firmę założyli
pięć lat wcześniej, ale działali
przy ulicy Gęsiej. Gdy tam zrobi-
ło się za ciasno, przenieśli się
na Burakowską. Produkcja koro-
nek i taśm bawełnianych szła tu
pełną parą. Zakład stale się roz-
wijał. Miał przedstawicielstwa

w całej Polsce, m.in. w Katowi-
cach, Wilnie i Lwowie, w czasie
prosperity Landauowie zatrud-
niali prawie 70 robotników, mie-
li 40 maszyn tkackich. Fabryka
prosperowała znakomicie aż
do wybuchu II wojny światowej.
Podczas powstania część zabudo-
wań została zniszczona. Na szczę-
ście nie wszystkie.

Co przetrwało?
Do dziś przetrwał główny

gmach fabryki na planie litery L
z dwuspadowym dachem i przyle-
gająca doń oficyną. Oba budynki
wzniesione zostały z nietynkowa-
nej, czerwonej cegły. Ich charak-
terystycznym elementem są duże
otwory okienne o półkolistych

zwieńczeniach z ceglanych kliń-
ców, zaopatrzone w oryginalną
metalową stolarkę. Pomiędzy
oknami zachowały się ozdobne
kotwy belek stropowych. Elewacja
wykończona jest profilowanym ce-
glanym gzymsem. We wnętrzach
wrażenie robią stropy typu Klein.
W oficynie wprowadzone zostały
nowe okna i podziały elewacji.

A co jest?
Dziś w dawnej fabryce mieszczą

się m.in.: Sakana Sushi, Winiarnia
Mielżyński, galerie wnętrzarskie
i lifestylowe – Red Onion i Bed &
Breakfast, kwiaciarnia- Warsztat
Woni Marty Gessler, salon fryzjer-
ski Jagi Hupało, poprzez liczne
sklepy oferujące designerskie me-

ble i dodatki, a kończąc na Central-
nym Domu Qultury. Postindustrial-
ny duch współczesnej Fabryki Ko-
ronek wciąż się tu unosi, wciąż go
czuć wśród tkanych ręcznie jedwabi
i designerskich mebli z klasą. Miej-
sce stało się modne, otoczone sno-
bistyczną aurą, jednocześnie eks-
kluzywne i swojskie. Wizyta w wi-

niarni Melżyński, czy wstąpienie
do Red Onion w pewnych kręgach
nie tylko należy do dobrego tonu,
ale stała się wręcz swego rodzaju
obowiązkiem. Jedyne co mnie
w nowej Fabryce Koronek przera-
ża, to ceny w większości lokali. I tak
jednak Burakowska 5/7 jest abso-
lutnie obowiązkowym punktem
do odwiedzenia na mapie Woli.
Choćby po to, by się przekonać, że
nie wszystko trzeba zniszczyć, żeby
było i trochę po staremu, i nowo-
cześnie i do tego klimatycznie. Oby
więcej takich miejsc.

(wk)

Pozytywne miejsce

Ekskluzywna stara fabryka. Najmodniejszy adres Woli
� Często piszemy o niszczeniu przemysłowego dziedzictwa Woli, o tym jak zabytkowe budynki fabryk, manufaktur, browarów albo są
wyburzane, albo niszczeją i popadają w ruinę. Na szczęście są i takie miejsca jak dawna fabryka koronek na Burakowskiej.

Burakowska 5/7
jest absolutnie
obowiązkowym punktem
do odwiedzenia
na mapie Woli. Choćby
po to, by się przekonać,
że nie wszystko trzeba
zniszczyć, żeby było
i trochę po staremu,
i nowocześnie i do tego
klimatycznie. Oby więcej
takich miejsc.
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Komunikacja miejska w postaci
metra, tramwaju czy autobusu
jest z pozoru oczywistym i nie-
zbędnym elementem krajobrazu
miasta. Nie na Odolanach. Gdy
jesienią ubiegłego roku Zarząd
Transportu Miejskiego zapowie-
dział uruchomienie linii autobu-
sowej w najszybciej zabudowywa-
nym rejonie Woli, w blokach
przy Jana Kazimierza zawrzało.

– Absurdalny pomysł! – pisała
jedna z naszych czytelniczek.
– Wąska ulica. Bloki tuż przy niej.
Już teraz problematyczny wyjazd
z okolicy samochodem. Zlikwido-
wanie już ledwo wystarczających
miejsc do zaparkowania i milion
innych powodów, dla których nie
powinno być autobusu na Jana
Kazimierza. Przede wszystkim ta-
ki, że do Wolskiej jest ja-

kieś 200 m a tam dość atrakcyjny
wybór linii autobusowych i tram-
wajowych. Taki spacer jeszcze
chyba nikomu nie zaszkodził.
A jeśli szkodzi, to najlepszym wy-
borem byłby zakup mieszkania
np. przy Marszałkowskiej czy
w al. Jana Pawła II.

– Jako osoba niepełnoprawna
nie mogę doczekać się urucho-
mienia linii autobusowej na Odo-
lanach – odpowiada jedna
z uczestniczek konsultacji spo-
łecznych. – Zupełnie nie rozu-
miem, dlaczego konsultujecie
Państwo wariant bez linii autobu-
sowej. Nie wszyscy mają samo-
chody oraz możliwość ich prowa-
dzenia, a dojazd do innych części
Odolan jest niemożliwy ulicą Po-
łczyńską, gdyż ta jest za daleko.
Może ktoś zrezygnuje z jazdy sa-

mochodem do centrum Warsza-
wy, kiedy będzie miał autobus
pod blokiem?

W przeprowadzonych wiosną
konsultacjach ZTM poprosił
mieszkańców Odolan o opinię
w sprawie trzech wariantów.
Pierwszy zakładał autobus kursu-
jący jednokierunkowo z ronda
Daszyńskiego przez Prostą, Ka-
sprzaka, Ordona, Jana Kazimie-
rza, Studzienną, Wolską, Ka-
sprzaka i Prostą z powrotem
do – póki co – jedynej stacji me-
tra na Woli. Wariantem drugim
była klasyczna, dwukierunkowa li-
nia autobusowa na trasie z ronda
Daszyńskiego przez Prostą, Ka-
sprzaka, Ordona, Jana Kazimie-
rza i Hubalczyków do pętli
przy cmentarzu Wolskim. Brany
pod uwagę był także wariant ze-
rowy, czyli pozostawienie Odolan
bez komunikacji miejskiej.

Jak informuje ZTM w swoim
raporcie, w konsultacjach wzięło
udział zaledwie 307 osób,
przy czym 53% poparło linię
dwukierunkową, a 35% protesto-
wało przeciwko wprowadzeniu ja-
kiejkolwiek komunikacji miej-
skiej. Wyniki te oznaczają, że uli-
cą Jana Kazimierza będzie kurso-
wać w obu kierunkach autobus łą-
czący Odolany ze stacją metra
obok ronda Daszyńskiego, przy-
wróconymi na Kasprzaka przy-
stankami tramwajowymi i Fortem
Wola.

Autobusy będą zatrzymywać się
przy skrzyżowaniach Jana Kazi-
mierza z Ordona, Gizów, Gole-
szowską i Sowińskiego. Pierwot-
nie ZTM planował także przysta-
nek na rogu z Hubalczyków, ale
zrezygnował z niego z powodu
„braku możliwości technicznych”
i protestów okolicznych miesz-
kańców. Linia autobusowa na Ja-
na Kazimierza nie będzie jednak
rozwiązaniem, które przetrwa
długie lata.

– W docelowym rozwiązaniu
obsługa komunikacyjna osiedla
będzie odbywała się przez ulicę
równoległą do Jana Kazimierza,
która będzie znajdowała się
ok. 300–400 metrów na południe
od niej, oraz przez rozbudowaną
Sowińskiego – przypomina ZTM.
– Do czasu powstania tych dróg
wskazane jest zapewnienie dostę-
pu do komunikacji publicznej
mieszkańcom Odolan, zwłaszcza
zamieszkałym po południowej
stronie Jana Kazimierza.

Z braku autobusów mieszkańcy
Odolan są obecnie zmuszeni
do korzystania z innych środków
środków transportu. Przykładowe
czasy dojazdu do największych
kompleksów teoretycznie najwol-
niejszym pojazdem – rowerem
– to 10–15 min w okolice ronda
Daszyńskiego, 15–20 min do ści-
słego Centrum i 35–40 min
na Służewiec.

ZTM zapowiada start nowej li-
nii zaraz po tym, jak we wskaza-
nych miejscach powstaną przy-
stanki autobusowe.

– W tym momencie ich projekt
jest na etapie zatwierdzania
– mówi rzecznik ZTM Wiktor
Paul. – Gdy to się stanie będzie
można mówić o konkretnym ter-
minie uruchomienia linii.

(dg)

Koniec i kropka

Autobusy wjadą na Odolany
� 35% uczestników konsultacji społecznych uznało, że niepełnosprawni i dzieci powinni jeździć po mieście autami,
a autobus to same problemy.
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Jak informuje
ZTM w swoim raporcie,
w konsultacjach wzięło
udział zaledwie 307 osób,
przy czym 53% poparło
linię dwukierunkową,
a 35% protestowało
przeciwko wprowadzeniu
jakiejkolwiek komunikacji
miejskiej.
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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!

Zjeżdżając na Obozową z wia-
duktu nad torami kolejowymi i mi-
jając skrzyżowanie z Księcia Janu-
sza ma się wrażenie, jakby wjeżdża-
ło się w inną epokę. Podziurawiona
jednopasmowa jezdnia, którą wszy-
scy jeżdżą tak, jakby miała dwa pa-
sy. Chodniki w opłakanym stanie:
krzywe płyty, pourywane fragmenty,
sypiące się schody. Samochody za-
parkowane w ten sposób, że ciężko
przejechać wózkiem z dzieckiem.

Zapraszam we wtorki, piątki
i weekendy. We wtorki i piątki na pla-
cu targowym w kwadracie ulic Cioł-
ka – Obozowa – Księcia Janusza
– Newelska odbywa się bazar, z czego
bardzo się cieszę, lecz towarzyszy mu
„inny rodzaj” bazaru, ze starymi

szmatami nazywanymi „ubraniami”
i innymi „bezcennymi starociami”.
Chodniki wokół tych ulic są obsta-
wione „towarem” i handlującymi
w taki sposób, że czasem ciężko prze-
dostać się na przystanek tramwajowy
przy Dalibora w stronę Centrum.

Atrakcją weekendów jest bazar
staroci, na którym podczas szczytu
NATO żona jednego z dygnitarzy
(chyba prezydenta Turcji) podobno
zrobiła zakupy za kilka tysięcy. Ba-
zar ten jednak tylko częściowo ma
coś wspólnego ze sprzedażą staroci.
Na chodnikach wokół wymienio-
nych wyżej ulic ustawiają się han-
dlarze z dosłownie wszystkim. W du-
żej mierze są to wyciągnięte z piwnic
stare ubrania, kasety i nie-wiem-co-

-jeszcze. To trzeba zobaczyć na wła-
sne oczy. Chodniki są całe zastawio-
ne. Pomimo tabliczek „zakaz han-
dlowania”, wiaty przystankowe także
okupowane są przez handlarzy. Je-
den toi-toi na rogu Newelskiej
i Ciołka nie spełnia swojej roli wy-
starczająco, więc zarówno odwie-
dzający bazar, jak i sprzedawcy zała-
twiają swoje potrzeby fizjologiczne
oraz przypadłości po upojeniu alko-
holowym w okolicznych bramach
oraz przy drzewach. W szczególności
weekendowy bazar działa jak ma-
gnes na okolicznych pijaczków
i amatorów napojów wyskokowych
z innych dzielnic, nawet z tych
po drugiej stronie Wisły. Koczowanie
sprzedających rozpoczyna się już

w piątek wieczorem i trwa do nie-
dzielnego popołudnia.

Przyjezdni traktują okolicę jak je-
den duży parking. Samochody są
zaparkowane tak, że czasem ciężko
jest dostać się do przejścia dla pie-
szych, nie mówiąc już o bezpiecz-
nym przejściu przez pasy przy ogra-
niczonej widoczności. Interwencje
straży miejskiej nie odnoszą skutku,
a czasem – pomimo zgłoszenia
– do interwencji nawet nie docho-
dzi. Proszę zwrócić uwagę, że jest to
jeden z niewielu przystanków tram-
wajowych w Warszawie, nie posia-
dających ławeczki ani wiaty. Pasa-
żerowie nie mają gdzie usiąść, skryć
się przed deszczem lub gorącym
słońcem. Uważam to za skandal.

I ostatnia rzecz: kursowanie
Obozową śmieciarek MPO. Obo-
zowa niedługo się zapadnie, bo
oprócz tego, że jest do droga łączą-
ca Centrum, Wolę i Bemowo, to
przebiega także przez nią (zamiast
przez ulicę Górczewską) szlak
na wysypisko na Radiowie. Samo-
chody MPO jadą z taką prędko-
ścią, w szczególności kiedy wracają
puste, że podskakując na dziurach
i nierównościach Obozowej powo-
dują taki hałas i drgania, że
w mieszkaniu drżą grzejniki
i szklanki.

Czytelnik

Nasz komentarz
Tramwaje Warszawskie zapla-

nowały na przyszły rok kapitalny
remont Obozowej. Będą nowe
przystanki i równe chodniki, zaś
na jezdniach wyznaczone zostaną
po dwa pasy ruchu w każdym kie-
runku: lewy dla samochodów,
prawy dla rowerów. Pisząc o Obo-
zowej dobrze jest pamiętać, że
stoi przy niej aż 35 budynków
z lat 30. i 50. ubiegłego wieku,
wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków. Naszym zdaniem odci-
nek od Prymasa Tysiąclecia
do Dalibora powinien zostać wy-
remontowany ze szczególną sta-
rannością, tak by podkreślić jego
zabytkowy charakter. Jeśli po re-
moncie uda się wyeliminować
opisane przez naszego Czytelnika
problemy, może się okazać, że
Obozowa jest bardzo ładną ulicą.

Dominik Gadomski

List do „Echa”

Obozowa w opłakanym stanie. „Wycieczka do innej epoki”
� Dziurawe chodniki, handel „szmatami” i morze samochodów. Jak wygląda jedna z głównych ulic Woli, widziana oczami mieszkańców?



– Byliśmy ostatnio z żoną, pro-
szę pana… w Hali Mirowskiej,
gdzie ja miałem aparat, Zorkę
pięć… I zrobiłem kilka zdjęć
– opowiadał inżynierowi Mamo-
niowi, Sidorowski w niezapo-
mnianym „Rejsie” Marka Piwow-
skiego. Z niejaką dumą, bo też
w czasach gierkowskich hala tar-
gowa na placu Mirowskim
przy ulicy wówczas Marchlewskie-
go, a dzisiaj Jana Pawła II, była
miejscem, gdzie nierzadko można
było kupić to, co gdzie indziej było
nie do dostania. Ale też ironicz-
nie, bo hala nie uchodziła jednak
za miejsce „eleganckie”, raczej
dla Sidorowskich niż dla Mamo-
niów, chociaż był tu przecież wte-
dy i „Pewex” i komis z poszukiwa-
nymi deficytowymi dobrami.

Ponad stuletnia historia
Hale są właściwie dwie. Po-

wstały na przełomie
XIX i XX wieku między 1899
i 1902 rokiem i od ponad stu lat
są jednym z najważniejszych
punktów na handlowej mapie sto-
licy. Charakterystyczne budynki
z czerwonej cegły o niezbyt może
wyszukanej, dość topornej, za to
funkcjonalnej architekturze zna
każdy. Kiedy je wybudowano, sta-
ły się modnym targowiskiem.
Wtedy Mirowskie były obie hale.
W PRL-u Mirowską nazywano
tylko tę zachodnią, wschodnia zaś
powszechnie nazywana była Halą
Gwardii – rzecz jasna od nazwy
klubu, który miał tu siedzibę.

Hale nazywano Mirowskimi
od koszar strzelców Gwardii Kon-
nej nazywanych Koszarami Mie-
rowskimi od nazwiska ich dowód-
cy – generała Wilhelma Miera.
Koszary wyburzono, a na targowi-
sku można było kupić na bli-
sko 400 straganach przede wszyst-
kim nabiał, warzywa, ryby i mięso.
Jak na tamte czasy hale były
świetnie wyposażone – były tu ka-
biny chłodnicze, baseny rybne, in-
stalacje do wyrobu sztucznego lo-
du. Okolica z licznymi bazarami

stale tętniła życiem, także dlate-
go, że krzyżowały się tu stołeczne
szlaki komunikacyjne. Do wybu-
chu wojny hale były największym
w Warszawie krytym obiektem
handlowym.

Zburzona i odbudowana
Podczas wojny hale zostały wy-

dzielone z obszaru getta i przezna-
czone tylko dla Polaków. Do wy-
buchu powstania toczył się tu han-
del wszystkim, co tylko dało się
sprzedać – najczęściej towarami
szmuglowanymi ze wsi. W pierw-
szych dniach powstania Niemcy
rozstrzelali tu ponad 500 osób, co
dziś upamiętnia pamiątkowa tabli-
ca. W nocy z 30 na 31 sierpnia ha-
le zostały spalone, ale ich mury
nadal stały. Po wojnie pozostałości
planowano wyburzyć i wytyczyć
w ich miejscu park. Mieściła się tu
przez jakiś czas zajezdnia autobu-
sowa, potem właściwa hala Mi-
rowska stała pusta, aż do początku
lat 60., kiedy to ostatecznie została
odbudowana w kształcie zbliżo-
nym do pierwotnego. Stała się
swego rodzaju wizytówką handlu
uspołecznionego, choć działał ta-
kże targ, gdzie po dawnemu kupo-
wało się świeże wiejskie wyroby.

Hala Gwardii miała więcej
szczęścia i jako tako odnowiona
już od początku lat 50. stała się
halą sportową. Była mekką
przede wszystkim bokserów. Od-
były się w niej między innymi mi-
strzostwa Europy w 1953 roku.

Królestwo „szczęk”
I tak dotrwały obie hale, w 1986

roku wpisane do rejestru zabyt-
ków, aż do ustrojowej transforma-
cji. Wtedy w Mirowskiej powstało
wiele sklepików, które zwiastowa-
ły nadejście wolnego rynku, a wo-
kół rozkwitło królestwo „szczęk”
i improwizowanych straganów.
Potem trochę podupadła, a targ
wokół niej stał się przede wszyst-
kim ulubionym miejscem zaku-
pów ludzi starszych. Hala Gwardii
była zaś w coraz gorszym stanie

technicznym. Jeszcze walczyli tu
bokserzy, od czasu do czasu odby-
wały się koncerty. Sam pamiętam
fenomenalny koncert TSA,
na który jechałem w spodniach
spiętych agrafką, bo mi się guzik
urwał, a na miejscu, na stoisku zli-

towała się sprzedawczyni i mi ten
guzik własnoręcznie przyszyła.
W końcu hala była już w tak opła-
kanym stanie, że doczekała się re-
montu. Bokserzy się wyprowadzi-
li, a dawna Gwardia na powrót
stała się obiektem handlowym.

Dziś modna, niemal snobistyczna
Dziś i hale, i targowisko pod ni-

mi odżyły. Zmienił się nieco cha-
rakter sklepów. Są oczywiście jak
dawniej bardzo różne – od pie-
karni po aptekę, ale coraz więcej
jest tu lokali dla koneserów.
A oprócz tego zostało coś z pe-
erelowskiej przaśności, przetrwa-
ły też punkty rzemieślnicze, o któ-
re w Warszawie coraz trudniej
– jest tu między innymi pralnia,
krawiec, szewc, stanowisko repe-
racji toreb, zamków itp.

Natomiast targ pod halą stał
się miejscem modnym, czasem
złośliwie określanym mianem
„hipsterskiego”. Pod halą można
kupić prawie wszystko: drób, wo-

łowinę, wieprzowinę, jagnięcinę,
jajka, miód, warzywa, owoce, ta-
kże te egzotyczne. Kupują tu
chętnie wegetarianie, weganie,
bo dzięki organizowanym ak-
cjom udało się temu miejscu wy-
pracować opinię takiego, które
daje pewność, że wszystko jest tu
świeże, ekologiczne i smaczne.
A są naprawdę specjalistyczne
sklepiki np. z towarami sprowa-
dzanymi z Krety albo ze Sri Lan-
ki. Jeśli się komuś zamarzy coś
naprawdę rzadkiego, to jest duża
szansa, że znajdzie to pod Mi-
rowską. Nic zatem dziwnego, że
zaopatruje się tu także wielu ku-
charzy znanych warszawskich re-
stauracji.

Jest więc dzisiaj Hala Mirowska
miejscem modnym, niemal snobi-
stycznym, gdzie nie tylko Sido-
rowski i Mamoń mogliby zrobić
kilka ciekawych zdjęć. Choć czuli-
by się pewnie wśród sprzedawa-
nych tu frykasów nieco nieswojo.

(wk)

Wspomnienia

Hala wciąż żywa. Niemal 120 lat na mapie
� Hala Mirowska to miejsce kultowe kiedyś, ale i dziś. Wszystko się zmienia, a hala trwa i wciąż jest modna,
unikalna, wyjątkowa, choć odrobinę zmienił się jej dawny charakter…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5



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
·Udzielę korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży. Mam kilkuletnie
doświadczenie w nauczaniu. 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

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·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

OGŁOSZENIA DROBNE BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu: 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Firma z Warszawy zajmująca się czyszczeniem
technicznym maszyn, obiektów, malowaniem linii
i oznaczeń zatrudni od zaraz na stałe
pracowników. Praca w Warszawie i okolicy. Dobre
warunki finansowe. Kontakt tel. 22 828-26-17
„rekrutacja”
·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
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę

na pełny etat, na podstawie umowy
o pracę w nowoczesnych placówkach

przedszkolnych. Poszukujemy
nauczycieli wychowania

przedszkolnego, którzy lubią swój zawód
i wykonują go z pasją. Wymagamy, aby

osoba miała ukończoną pedagogikę
wczesnoszkolną lub przedszkolną.
Zatrudnienie od 1 października i od

1 listopada 2016 roku. Proszę
o nadsyłanie aplikacji z zaznaczeniem

preferowanej lokalizacji (Białołęka i/lub
Bemowo). CV:

dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

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

ANTYKI
·ANTYKI OBRAZY SREBRA PLATERY BRĄZY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNAKI ODZNACZENIA MUNDURY RYNGRAFY
ORZEŁKI TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.
Maciej Chodkowski
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502-280-720
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

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

O le gen dar nym Ker ce la ku pi sa -
li śmy nie raz. Naj słyn niej szy ba zar
na Wo li znaj do wał się, przed woj -
ną w oko li cach Lesz na, Oko po -
wej, Wol skiej i Chłod nej. W so bo -
tę 17 wrze śnia ka wa łek le gen dar -

ne go tar go wi ska z je go kli ma tem
zo stał od two rzo ny na Chłod nej.
W kli mat przed wo jen nej sto li cy
wpro wa dzi ła od wie dza ją cych gru -
pa re kon struk cyj na War sza wia ki.
War sza wia cy mo gli spró bo wać

swo ich sił gra jąc w trzy kar ty,
obej rzeć za byt ko we sa mo cho dy
i po znać pod sta wy za po mnia nej
lo kal nej gwa ry, po słu chać le gen -
dar nych war szaw skich bal lad. By ły
spek ta kle te atral ne, kon cer ty, ka -

ba ret i za ba wy dla dzie ci. A to
wszyst ko w przed wo jen nym kli -
ma cie z cha rak ter ni ka mi w cy kli -
stów kach, po li cjan ta mi w mun du -
rach, szem ra ny mi cwa niacz ka mi.
Sło wem ulicz ny jar mark na czte ry

fa jer ki, a prócz ko lo ry tu daw nej
sto li cy by ły też współ cze sne wy stę -
py, m.in. Mar ci na Wy rost ka i Syl -
wii Grzesz czak. Do rocz ne Świę to
Wo li się uda ło.

(wk)

Chłodna cofnęła się w czasie
� Parafrazując barejowską frazę: rodzi nam się nowa tradycja. W sobotę po raz kolejny Chłodna cofnęła się w czasie do lat
międzywojennych, gdy najsłynniejszym targowiskiem był Kercelak.
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Po czą tek lip ca – start wa ka cji,
la to w peł ni. Tem pe ra tu ra po wie -
trza za chę ca do wy jaz du na urlop.
Do jed ne go z wol skich ban ków
wcho dzi 82-let ni mę żczy zna i pro -
si o po życz kę w wy so ko ści 25 tys.
zł. – Wa ka cje, we se le wnucz ka
a mo że no wy sa mo chód, na co ma
Pan za miar wy dać tak du żą su -
mę? – za ga du je uprzej mie pra -
cow ni ca. Po dłu giej chwi li mę -

żczy zna od po wia da: po ma gam
zła pać zło dzie ja.

Pra cow ni ca ban ku bez wa ha nia
wzy wa prze ło żo ną. Nie do koń ca
w za ufa niu star szy pan opo wia da:
o te le fo nie, o po li cjan cie, o złym
pra cow ni ku ban ku. Dla obu ko -
biet szyb ko sta je się ja sne, że ktoś
pró bu je wy łu dzić od eme ry ta pie -
nią dze. Oka zu je się bo wiem, że
te go sa me go dnia ra no star szy pan

ode brał te le fon od rze ko me go po -
li cjan ta, któ ry po pro sił go o po -
moc w za trzy ma niu oszu sta pra cu -
ją ce go w ban ku. Mę żczy zna miał
wy pła cić pie nią dze i prze ka zać je
funk cjo na riu szo wi w umó wio nym
miej scu. Dzię ki czuj nym pra cow -
ni com ban ku, na spo tka nie eme -
ryt do cie ra już z eskor tą po li cji.

Osiem lat wię zie nia
26-let ni Ja ro sław B. tra fił już

na trzy mie sią ce do aresz tu.
Oszu sto wi gro zi do ośmiu lat po -
zba wie nia wol no ści. Ko bie tom
zaś za wzo ro wą po sta wę w pra cy
po gra tu lo wał mł. insp. Sła wo mir
Tro ja now ski z Ko men dy Re jo no -
wej Po li cji IV w War sza wie. Pa nie
oprócz słów po chwa ły i uści sku
dło ni otrzy ma ły list gra tu la cyj ny
i pa miąt ko wą ta blicz kę.

(mk)

Pracownice banku pomogły złapać złodzieja
� Na co dzień udzielają kredytów, pożyczek, dokonują rozliczeń pieniężnych.
W swojej pracy muszą być precyzyjne i przede wszystkim nieufne. Nie każdy klient
przychodzi przecież z dobrymi zamiarami.

Za le d wie 283 gło sy miesz kań -
ców wy star czy ły, by w bu dże cie
Wo li na przy szły rok zna la zło się
po nad 150 tys. zł, któ re wy da my
na bu do wę w par ku Księ cia Ja nu -
sza pump trac ku. Tor zaj mie 500
m2, bę dzie nie ogro dzo ny i do -
stęp ny przez ca łą do bę dla wszyst -
kich chęt nych nie tyl ko z ro we ra -
mi, ale też z de sko rol ka mi, hu laj -
no ga mi i rol ka mi.

– Za pę tlo ny tor skła dał się bę -
dzie z se rii od po wied nio roz -
miesz czo nych nie wiel kich „gó -
rek”, do dat ko wo z od po wied nio
wy pro fi lo wa ny mi za krę ta mi
z ban da mi. – pi szą au to rzy pro -

jek tu. – Tre ning na ta kim to rze
po le ga na od po wied nim wy ko rzy -
sta niu ba lan su cia ła i wy ko ny wa -
niu in tu icyj nych, sko or dy no wa -
nych ru chów „gó ra - dół” (tzw.
pom po wa nia), dzię ki któ rym po -
ru sza nie się po to rze mo że od by -
wać się bez pe da ło wa nia.

Pierw sze pump trac ki po wsta ły
w USA w la tach 70. z my ślą o na sto -
lat kach je żdżą cych wy czy no wo
na BMX -ach. Do War sza wy mo da
na nie przy szła w tym ro ku wraz
z bu dże tem oby wa tel skim – dzię ki
gło som miesz kań ców spe cjal ne to ry
po wsta ną m.in. w Waw rze i Ur su sie.

(dg)

Rowerowe szaleństwo w parku
� W przyszłym roku na Woli powstanie pumptrack – tor
do rekreacyjnej jazdy rowerem.

Ni gdy nie ka ra na, Ja ni na B.
do eme ry tu ry do ra bia ła cha łup ni -
czo, ale i z roz ma chem. W ze -
szłym ty go dniu miesz kan ka Wo li
zo sta ła za trzy ma na przez po li cję
we wła snym do mu pod czas wy ra -
bia nia pa pie ro sów. W lo ka lu
funk cjo na riu sze zna leź li po -
nad 2 kg ty to niu oraz ma szyn ki
do wy ra bia nia pa pie ro sów. Ca ła
ak cja za trzy ma nia eme ryt ki by ła

po łą czo na z prze chwy ce niem
pacz ki z po nad 20 kg ty to niu, któ -
ra mia ła zo stać do star czo -
na do ko bie ty. Pa ku nek zo stał
prze ję ty przez funk cjo na riu szy
słu żby cel nej, któ rzy pra co wa li
w po ro zu mie niu z po li cją. Po li -
cjan ci sza cu ją, że star ty, któ re
mógł by po nieść Skarb Pań stwa
z ty tu łu nie za pła co ne go po dat ku
ak cy zo we go, wy no szą po nad 17

tys. zł. Na po czet przy szłych kar
za bez pie czy li już 1200 zł.

– Ko bie ta po prze słu cha niu zo -
sta ła zwol nio na z aresz tu. Za nie -
le gal ne wy twa rza nie i prze cho wy -
wa nie wy ro bów ty to nio wych gro zi
jej grzy wa i ka ra po zba wie nia
wol no ści do 3 lat – mó wi ofi cer
pra so wy ko men dan ta re jo no we -
go, pod kom Mar ta Su low ska.

(mk)

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Ju do to dys cy pli na olim pij ska,
któ ra jest uzna na przez UNE SCO
za naj bar dziej ogól no ro zwo jo wą
dys cy pli nę spor tu na świe cie. Dzię -
ki wie lu ćwi cze niom w ró żnych
płasz czy znach dziec ko, ale rów nież
i do ro sła oso ba, mo że po pra wić
swo ją ko or dy na cję i spraw ność
ogól ną. Pod czas za jęć ju do tre ne -
rzy przy wią zu ją bar dzo du żą wa gę
(zwłasz cza w po cząt ko wym eta pie
szko le nia) do roz wo ju gim na stycz -
ne go i akro ba tycz ne go. Ćwi cze nia
i roz cią gnie po tre nin gu po zy tyw -
nie wpły wa ją na wzrost, eli mi nu ją
wa dy po sta wy oraz przy kur cze
mię śnio we, tak czę sto wy stę pu ją ce
dzi siaj u dzie ci ze wzglę du na sie -
dzą cy tryb ży cia. Wszyst kie za ba wy
prze nio sły się z po dwór ka
przed kom pu ter, a wia do mym jest,
że do pra wi dło we go roz wo ju dziec -
ka po trzeb ny jest ruch. Więk szość
ćwi czeń pro wa dzo na jest w for mie
za baw, dla te go dzie ci bar dzo chęt -
nie je wy ko nu ją. Ale trze ba pod -
kre ślić, że ju do oprócz cia ła roz wi -
ja ta kże cha rak ter, wzmac nia psy -
chi kę, uczy ry wa li za cji fa ir play.

W klu bie Le mur dzie ci nie tyl -
ko od naj du ją pa sję, ale i otrzy mu -
ją prze strzeń do roz wo ju ka rie ry
za wod ni czej. Mo że my po chwa lić
się już dłu ga li stą me da li stów Mi -
strzostw War sza wy, Mi strzostw
Pol ski. W tym ro ku Ju lia Świąt -
kie wicz swo im srebr nym me da -
lem na Pu cha rze Eu ro py udo -
wod ni ła, że już wkrót ce zdo bę -
dzie my me da le Mi strzostw Eu ro -
py i Świa ta. Ale ju do to nie tyl ko
sport dla dzie ci. Do ro śli rów nież

star tu ją w za wo dach i zdo by wa ją
wie le me da li. Ju do mo że być pa -
sją dla ca łych ro dzin.

Za pra sza my na na sze za ję cia
pod okiem tre ne rów, któ rzy by li
wie lo krot ny mi me da li sta mi Mi -
strzostw Pol ski, Pu cha rów Pol ski
a na wet Mi strzostw Eu ro py.

Tre ner
Ma riusz Ro wic ki

www.judo-lemur.pl,
tel. 608–523–545

Judo to pasja dla całych rodzin
� Zabawa, sport, pasja – ale przede wszystkim równomierny rozwój. Zajęcia w klubie
Judo Lemur spełniają wszystkie wymienione kryteria.




