
W najbliższych tygodniach wy-
startuje budowa linii metra
pod Prostą, Kasprzaka, Płocką
i Górczewską. Przed mieszkańca-
mi Woli i Bemowa długie miesią-
ce utrudnień. Zamknięte zostaną
odcinki Płockiej między Wolską
i Ludwiki oraz Górczewskiej mię-
dzy Syreny i Sokołowską, zaś frag-
ment Górczewskiej od Ciołka
do Wola Parku będzie zwężony
do… dwóch buspasów. Jedynymi
w pełni przejezdnymi drogami
z Jelonek w stronę Śródmieścia
będą ciąg Połczyńskiej i Wolskiej
oraz Strąkowa, pośrodku której
znajduje się przejazd kolejowy.
Wielu mieszkańców sądzi, że z po-
wodu tak dużych utrudnień odło-

żony zostanie zapowiadany od lat
remont Obozowej. Tak nie będzie.

– Swoje prace PKP Polskie Li-
nie Kolejowe będą wykonywać
w 2017 roku – przypomina Mi-
chał Powałka, rzecznik Tramwa-
jów Warszawskich. – W związku
z tym również my, w koordynacji
robót, będziemy pracować
nad modernizacją torowiska.
Zgodnie z oficjalnym opracowa-
niem dotyczącym objazdów, Obo-
zowa nie jest wskazana jako ob-
jazd samochodowy zamkniętej
Górczewskiej.

PKP PLK zamierzają na co naj-
mniej rok zamknąć tzw. linię ob-
wodową, łączącą dworce Zachod-
ni i Gdański. Istniejące stacje Ko-

ło i Kasprzaka oraz ósmy peron
Warszawy Zachodniej zostaną
wyremontowane i dostosowane
do potrzeb niepełnosprawnych.
Rozpadające się wiadukty przejdą
kapitalny remont. Powstaną także
nowe stacje przy Powązkowskiej
i Obozowej, zwiększające dostęp-
ność do SKM-ki i dające nowe
możliwości przesiadek w kierun-
ku m.in. Żoliborza, Białołęki
i Legionowa. Z perspektywy PKP
PLK remont linii obwodowej
i budowa nowych stacji to tylko
część ogromnego projektu prze-
budowy większości warszawskich
linii, w tym średnicowej, biegną-
cej wzdłuż Alej Jerozolimskich.
Dla mieszkańców Koła i Bemowa

istotne jest głównie to, że podczas
przebudowy wiaduktu kolejowe-
go ruch tramwajów na Obozowej
i tak były okresowo wstrzymywa-
ny, niezależnie od prac na ulicy.

Sam remont na Obozowej bę-
dzie wybiegać daleko poza prace
na torowisku. W porozumieniu
z Zarządem Dróg Miejskich i Miej-
skim Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji tramwajarze
przygotowali projekt całkowitej
przebudowy ulicy na odcinku o dłu-
gości ponad dwóch kilometrów.

Wśród celów remontu Tramwaje
Warszawskie wymieniają m.in. po-
prawę bezpieczeństwa pieszych,
wyciszenie torowiska i skrócenie
czasu przejazdu z Nowego Bemo-

wa i Koła do Śródmieścia, ale też
uspokojenie ruchu i ograniczenie
ruchu samochodowego z Bemowa.
Dlatego samochody będą mieć
po jednym pasie ruchu w każdym

kierunku a rowery pojadą jezdnią,
po pasach podobnych do wyzna-
czonych niedawno na Ostroroga.
W rezultacie Obozowa ma stać się
bardziej przyjazna mieszkańcom
Koła i odzyskać miejski charakter.

Remont Obozowej ma trwać
przez kilka miesięcy przyszłego
roku, natomiast otwarcie nowych
stacji metra i SKM-ki planowane
jest na rok 2019.

(dg)

naWoli
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Górczewska do zamknięcia, Obozowa w remoncie

To będzie trudny rok
� Oczekiwany od lat remont Obozowej nie zostanie odłożony z powodu budowy metra.
Przed mieszkańcami Koła i Bemowa rok pełen utrudnień.

Sam remont
na Obozowej będzie
wybiegać daleko poza
prace na torowisku.
W porozumieniu
z Zarządem Dróg
Miejskich i Miejskim
Przedsiębiorstwem
Wodociągów
i Kanalizacji tramwajarze
przygotowali projekt
całkowitej przebudowy
ulicy na odcinku
o długości ponad dwóch
kilometrów.
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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

Także dzięki budżetowi partycy-
pacyjnemu. Niedawno w jego ra-
mach zakończona została budowa
„morskiego” placu zabaw między
budynkami na Młynarskiej 30
i Leszno 32. Niektórzy wprawdzie
narzekają, że zabawek jest trochę
za mało, nie ma przyrządów dla
starszych dzieci, ale mnie się podo-
ba. Plac jest ogrodzony, dwustrefo-
wy, a jego motywem przewodnim
jest „morska przygoda”. Zestaw
zabawek standardowy – huśtawki,
karuzela, tor przeszkód, mostek,
zjeżdżalnia, ale rzeczywiście spój-
nie zakomponowany, sympatyczny

i duży, bo liczący prawie 400 m2.
No i co też ważne bezpieczny, bo
umieszczony na kolorowej na-
wierzchni z wylewanej gumy

Kończy się też budowa innego
projektu zgłoszonego w ramach
ubiegłorocznego budżetu partycy-
pacyjnego – integracyjnego placu
zabaw w parku im. Powstańców
Warszawy. To cieszy, bo na Odola-
nach i Ulrychowie placów zabaw
aż tak wielu nie ma. Plac o po-
wierzchni ok. 250 m2 będzie wypo-
sażony w urządzenia dla dzieci
w różnym wieku. Ma być przysto-
sowany również dla najmłodszych

mieszkańców Woli poruszających
się na wózkach. Stanie tu m.in. ze-

staw integracyjny, piaskownica in-
tegracyjna, stolik do piaskownicy,
huśtawka „bocianie gniazdo”, pia-

skownica modułowa, karuzela,
huśtawka wahadłowa dostosowana
dla dzieci na wózkach inwalidz-
kich, huśtawka wagowa podwójna,
zestaw domek, karuzela tarczowa,
stół do tenisa stołowego, zjazd szy-
nowy. Będą też ławki, kosze
na śmieci i stojak na rowery.

Plac zabaw miał być gotowy
do 15 października, ale za pienią-
dze pozostałe z przetargu urząd
dzielnicy postanowił go doposa-
żyć. Ostatecznie więc oddany zo-
stanie do użytku na przełomie
października i listopada.

(wk)

Z pomysłem i rozmachem

Nowe place zabaw na Woli
� Na Woli przybywa placów zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Plac między
budynkami
przy Młynarskiej 30
i Leszno 32 jest
ogrodzony, dwustrefowy,
a jego motywem
przewodnim jest „morska
przygoda”.

Morska przygoda

źródło:F
B
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Uzdrowiciel znajduje zaburze-
nia energetyczne różnych orga-
nów w ciele człowieka i skutecz-
nie je eliminuje. Wzmacnia na-
turalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały
energetyczne.

Pacjenci są zdumieni umiejęt-
nością bezbłędnego dotarcia
do źródła choroby oraz tym, jak

szybko ustępują ich wieloletnie
schorzenia. Pani Małgorzacie
z Lublina już w czasie pierwszej
wizyty pomógł w dolegliwościach
kobiecych. Wystarczyły trzy wizyty,
by innemu pacjentowi przestały
doskwierać bóle w kręgosłupie.
Pan Michałowi w ciągu dwóch se-
ansów zlikwidował problemy
z prostatą.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu innych chorób m.in.:
nowotworowych, zapaleniu sta-
wów, problemach i zmianach reu-
matycznych, chorobach układu
nerwowego, udarze mózgu, migre-
nie.

Uzdrowiciel przyjmuje na Zaci-
szu, ale dojeżdża też do domu pa-
cjenta oraz szpitala, jeśli chory nie
jest w stanie dotrzeć do gabinetu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

Ageon Security wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom Wspólnot
– proponujemy E-ochronę24 – ra-
cjonalne zmniejszenie stacjonarnej
ochrony fizycznej połączone ze
stałą transmisją wizji z kamer zain-
stalowanych na osiedlu do naszego
centrum monitoringu oraz cyklicz-
ne prewencyjne podjazdy i obcho-
dy osiedla realizowane przez nasze
patrole interwencyjne. Na osie-
dlach, gdzie nie ma systemów

CCTV lub są niewystarczające
– dokonujemy instalacji i moderni-
zacji monitoringu. Usługa objęta
jest pełnym ubezpieczeniem.

Ageon Security jest koncesjo-
nowanym podmiotem specjalizu-
jącym się w kompleksowej ochro-
nie osób i mienia oraz instala-
cjach systemów zabezpieczeń
technicznych. Na warszawskim
rynku działamy od 2012 roku.

Posiadamy własne Centrum Mo-
nitoringu Wizji, własną Stację
Monitorowania Sygnałów Alar-
mowych, własne Patrole Inter-
wencyjne. Zaufało nam ponad 40
osiedli mieszkaniowych, jako je-
dyni w Polsce ochraniamy Za-
kon, zaufaniem obdarzyły nas ta-
kie firmy jak JW. Construction,
Budimex, Es-bud, Przedsiębior-
stwo Badań Geofizycznych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E-OCHRONA24 – najskuteczniejsza
ochrona Twojego osiedla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823;
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.
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Na Woli padł rekord wysokości
transakcji na polskim rynku nieru-
chomości. Firma Griffin Real Es-
tate, do niedawna planująca budo-
wę przy Towarowej 22 ogromnego
centrum handlowego o powierzch-
ni porównywalnej z Arkadią, zde-
cydowała się sprzedać ziemię.
Echo Investment i Echo Polska
Properties zapłacą za nią łącz-
nie 120 mln euro, czyli ponad 500
mln zł. Co powstanie w miejscu
Jupitera? Wstępne zapowiedzi no-
wych właścicieli są enigmatyczne.

– Nasza inwestycja przywróci
miastu ten historyczny kwartał
ulic, dodając mu funkcje handlo-

we, rozrywkowe i restauracyjne
– powiedział Nicklas Lindberg,
prezes Echo Investment.

Plany budowy przy Towarowej
handlowego giganta wzbudziły
ogromne kontrowersje wśród
mieszkańców i aktywistów. Jeszcze
rok temu wydawało się, że będący
w przygotowaniu plan miejscowy
zmusi inwestora do zagospodaro-
wania kwartału mniejszymi budyn-
kami, a Wronia odzyska straconą
po wojnie ciągłość. Kierowane
przez Marka Mikosa Biuro Archi-
tektury i Planowania Przestrzenne-
go m.st. Warszawy zaprezentowało
jednak projekt planu, zgodnie

z którym cała działka przy Towaro-
wej może być zabudowana „drugą
Arkadią”. Po spóźnionym proteście
aktywistów i wolskich radnych za-
padła decyzja o powrocie do prac
nad planem, a w tym tygodniu spra-
wa nabrała nowych rumieńców.

W ciągu kilku dni zmienił się nie
tylko właściciel działki przy Towaro-
wej 22, ale także dyrektor Biura Ar-
chitektury i Planowania Przestrzen-
nego. Po dziesięciu latach Mikos
został mianowany wicedyrektorem,
zaś nowym „miejskim architektem”
została Marlena Happach, archi-
tektka, prezeska warszawskiego od-
działu Stowarzyszenia Architektów
Polskich i założycielka stowarzysze-
nia Odblokuj, działającego na rzecz
„zrównoważonego rozwoju miast
przyjaznych mieszkańcom”.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zo-
stanie zaprezentowany nowy pro-
jekt planu miejscowego. Po jego
wyłożeniu mieszkańcy będą mogli
zgłaszać uwagi drogą mailową,
pocztą i na co najmniej jednym
spotkaniu konsultacyjnym.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W przejściu podziemnym pod
Wolską przechodnie zauważyli le-
żącego na ziemi zakrwawionego
mężczyznę. Zanim na miejsce do-
tarła policja i karetka pogotowia,
jeden z przechodniów podjął pró-
bę reanimacji rannego. Niestety,
urazy były zbyt poważne.

– Mężczyzna został dotkliwie
pobity. Kopano go po całym ciele,
zadawano ciosy w głowę. Obraże-
nia okazały się śmiertelne – opo-
wiada Marta Sulowska, oficer
prasowy wolskiej policji.

Podejrzany o tę zbrodnię 24-la-
tek został zatrzymany na miejscu
tragedii. Policjanci wylegitymowali

go, ponieważ stał z boku i przyglą-
dał się wysiłkom przechodniów
i ratowników. Wtedy zauważyli też
ślady krwi na jego ubraniu oraz
wyczuli wyraźny zapach alkoholu.

– Rafał W. nie potrafił wytłu-
maczyć, co tu robi i co się stało.
Ustaliliśmy, że wcześniej razem
z pobitym pił alkohol, potem do-
szło do awantury – mówi poli-
cjantka.

Decyzją sądu mężczyzna najbli-
ższe trzy miesiące spędzi w aresz-
cie. Za zabójstwo grozi kara 25
lat pozbawienia wolności albo do-
żywotnie więzienie.

kc

Zabójstwo w przejściu
podziemnym
� Policja zatrzymała 24-latka, podejrzanego
o śmiertelne pobicie mężczyzny.

Biurowiec Atrium 2 powstał
przy skrzyżowaniu ulic Pereca
i Ciepłej, w bezpośrednim są-
siedztwie stacji metra Rondo
ONZ. Zaprojektowany przez
warszawską pracownię PRC Ar-
chitekci budynek ma 14 pięter
i 20 tys. m2 powierzchni najmu,
a podczas budowy wykorzystano
wiele nowoczesnych rozwiązań,
minimalizujących zużycie energii
i wpływ na środowisko.

Na elewacji Atrium 2 od strony
Pereca wykorzystany został popu-
larny przed wojną motyw zdobni-
czy (tzw. gorseciki), zaś na sąsied-
niej kamienicy przy Ciepłej po-
wstał mural pt. „Zrównoważone
miasto”. Dzieło o powierzchni 800
m2 zaprojektował grafik i plakaci-

sta Dawid Ryski, a wykonała firma
Good Looking Studio.

W nowym biurowcu znalazło się
miejsce dla 126 parkingów i 40 ro-
werów, cztery ogólnodostępne sta-
nowiska do ładowania samocho-
dów elektrycznych, samoobsługo-
wą stację naprawy rowerów i… wy-
pożyczalnię samochodu elektrycz-
nego. Pracownicy działających
w Atrium 2 firm będą mogli korzy-
stać z BMW i3, wypożyczanego
za pomocą aplikacji na smartfony.

Inwestorem Atrium 2 jest Skan-
ska, budująca na Woli kompleksy
biurowe Generation Park
(przy rondzie Daszyńskiego)
i Spark (przy pl. Kercelego) oraz
planująca kolejną inwestycję
przy Łuckiej 7/9. (dg)

Mural, „gorseciki” i auta na prąd
Nowy biurowiec otwarty
� Coraz więcej miejsc pracy powstaje na Mirowie.
Skanska oddała do użytku swój kolejny budynek
w rejonie al. Jana Pawła II.

źródło:policja.w
aw.pl

Obłędna transakcja na Woli
� „Towarowa 22” to teraz najgorętszy adres w Polsce. Może tam powstać obiekt
wielkości Arkadii.

Dzieło o powierzchni 800 m2 zaprojektował grafik i plakacista
Dawid Ryski



Rodzina Henryka Klawego
przeniosła się z Bawarii do Polski
w XVIII wieku. Ojciec był cenio-
nym piekarzem i młynarzem. Wraz
z zięciami, Haberbuschem i Schie-
le założył przy Grzybowskiej słynny
w Warszawie browar – nieistnieją-
cy już Browar Warszawski.

Młody Klawe poszedł w zupełnie
innym kierunku. Skończył farmację

w Szkole Głównej i otworzył własną
aptekę na placu św. Aleksandra
(dziś: pl. Trzech Krzyży). W tam-
tych czasach farmaceuci realizowali
głównie leki na zamówienie, według
opisu przygotowanego przez leka-
rza, dlatego Klawe zainwestował też
we własne laboratorium. Zaczął
od produkowania mączki mlecznej,
czyli – mówiąc językiem współcze-

snym – mleka w proszku. Jego leki
i produkty spotkały się z doskona-
łym przyjęciem wśród lekarzy. Ich
jakość sprawiła, że do dziś nazwisko
producenta jest synonimem czegoś
dobrego.

W odpowiedzi na tak duży popyt,
w 1898 roku na zapleczu apteki
otwarto fabrykę „Mgr Klawe”. Z ro-
ku na rok Klawe poszerzał gamę

produkowanych w niej leków, a ich
popularność stale rosła. Wkrótce
przestał mieścić się w swoim budyn-
ku i w 1920 roku kupił rozległe tere-
ny na Woli. W ciągu kilku lat
przy Karolkowej 22/24 powstała no-
woczesna fabryka farmaceutyczna,
a do interesu dołączyli synowie Hen-
ryka. Od tego czasu losy rodziny są
ściśle związane z naszą dzielnicą.

Henryk Klawe zmarł w 1926 ro-
ku w wieku 94 lat, a wolskie zakła-
dy przejęli jego synowie. W mo-
mencie wybuchu II wojny świato-
wej firma zatrudniała ponad 600
pracowników, produkowała lekar-
stwa, surowice, szczepionki a ta-
kże materiały opatrunkowe, uwa-
żane za jedne z najlepszych w Eu-
ropie. Po wybuchu II wojny świa-
towej zakłady „Mgr Klawe” zosta-
ły przymusowo przejęte przez nie-
miecką spółkę Asid Serum Institut
AG z Desau. W czasie okupacji
potomkowie Henryka walczyli
w szeregach Armii Krajowej

i wzięli udział w Powstaniu War-
szawskim.

Po wojnie Stanisław Klawe pró-
bował odbudować firmę. Nie uda-
ło się. Została znacjonalizowana
i w 1947 roku zamieniona w Za-
kłady Przemysłu Chemiczno-Far-
maceutycznego „Polfa Warsza-
wa”, które do dziś mieszczą się
przy Karolkowej.

W warszawskiej gwarze znajdzie-
my wiele słów, które kryją za sobą
podobne tajemnice. Jest przesiąk-
nięta słowami z obcych języków,
m.in. niemieckiego, rosyjskiego czy
jidysz. Prawie zapomniany język na-
szej stolicy przypomina, jak była
barwna i wielokulturowa przed
II wojną światową. Dlatego chcemy
upamiętnić język dawnej stolicy.
Postulujemy do Rady Warszawy
o nadanie imienia „Gwary War-
szawskiej” skwerowi, mieszczącemu
się obok dawnego PDT Wola.

Andrzej Chybowski

Autor jest wolskim aktywistą, propagatorem historii
Warszawy

Klawo jest!

Aptekarskie tajemnice naszej gwary
� Gdy mówimy „coś jest klawe”, to znaczy, że jest „fajne, dobre, doskonałe”. To słowo trafiło do warszawskiej gwary za sprawą pewnego aptekarza.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

źródło:A
ndrzejC
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ski



Odolany to jeden z najszybciej
zabudowywanych terenów w Pol-
sce, na którym co kilka miesięcy
kończy się budowa kolejnych blo-
ków. Lokalizacja blisko centrum
Warszawy sprawia, że to świetne
miejsce na osiedla nie tylko z per-
spektywy deweloperów. W intere-
sie miasta jest, żeby nowa zabudo-
wa powstawała raczej na Woli, niż
na Białołęce i w Wilanowie, pozba-
wionych podstawowej infrastruktu-
ry. Życie na Odolanach oznacza
jednak sąsiedztwo składów kruszy-
wa oraz ciężarówek, do niedawna
jeżdżących pod oknami nowych
bloków przez całą dobę.

– PKP nie planuje wypowiadać
umów dzierżawy nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Odo-
lan – pisze Konrad Bareja z PKP
w odpowiedzi na interpelację rad-
nego Krystiana Wilka. – Ze wzglę-
du na długotrwałą współpracę
i pomyślne stosunki biznesowe
z podmiotami z Odolan są one
traktowane przez nas jako klienci
strategiczni. Teren Odolan od za-
wsze posiadał przemysłowy cha-
rakter i nie zmieniło się to do dziś.

Czyżby? Idąc ulicą Jana Kazi-
mierza raczej nie ma się wątpli-
wości, że to niemal centrum mia-
sta. Bloków i biurowców przyby-
wa w takim tempie, że to nie

mieszkańcy i pracownicy, ale cię-
żarówki wiozące kruszywo wyglą-
dają na nieproszonych gości.

– Mieszkańcom wprowadzają-
cym się do nowych mieszkań zna-
ny był przemysłowy charakter te-
renu – odpowiada Bareja. PKP
przypomina, że najemcy są zobo-
wiązani do utrzymywania drogi
dojazdowej (którą wyremontowa-
ły za własne pieniądze) i przyle-
głego terenu w należytym porząd-
ku oraz kupiły maszynę czyszczą-
cą, mającą ograniczyć zapylenie.
Argumenty nie przekonują ani
mieszkańców, ani samorządow-
ców, którzy wywalczyli już zakaz
ruchu ciężarówek na Jana Kazi-
mierza i okolicznych ulicach
w godz. 22:00–6:00.

Odpowiedź kolejarzy na pismo
radnego nie spodobała się grupie
mieszkańców Odolan, którzy
zbierają w Internecie podpisy
pod listem do prezesa PKP Do-
magają się reakcji na swoje pro-
blemy.

– Warszawa rozwija się dyna-
micznie i w ostatnich latach Odo-
lany zaczęły gwałtownie zmieniać
charakter z przemysłowego
na mieszkalny – piszą. – Te prze-
miany są widoczne gołym okiem
i nie sposób im zaprzeczyć. Ogła-
szane przez PKP w przeszłości

plany dotyczące działek w kwa-
dracie między Ordona a Sowiń-
skiego przedstawiały wizję zabu-
dowania terenu właśnie osiedla-
mi. Wyłożony w zeszłym roku
miejscowy projekt planu zagospo-
darowania przestrzennego Odo-
lan również przypisuje tej okolicy
przede wszystkim mieszkaniowy
charakter. Przeznaczenie tego te-
renu na osiedla mieszkaniowe wy-
daje się logicznym kierunkiem,
biorąc pod uwagę niewielką odle-
głość Odolan od centrum miasta.
Jest jasne, że przemiany zacho-
dzące na Odolanach idą w kierun-
ku zdominowania tej okolicy
przez funkcję mieszkaniową, a dni
funkcjonowania tutaj złomowni
czy betoniarni są policzone.

Nie dla kolejarzy. Kilka dni te-
mu PKP Polskie Linie Kolejowe
poinformowały, że na Odolanach
powstanie duża stacja przeładun-
kowa kruszyw i materiałów bu-
dowlanych.

– Realizacja tego typu inwesty-
cji spowoduje kolejne protesty

i konflikty społeczne, a obszar od-
działywania takich stacji przeła-
dunkowych jest znacznych – mó-
wi burmistrz Krzysztof Strzałkow-
ski. – Chodzi przede wszystkim
o pył oraz hałas.

– Priorytetem powinno być wy-
gaszanie działalności przemysło-
wej w tym rejonie lub szybka bu-
dowa drogi technicznej, która po-
zwoli wyłączyć dla ruchu samocho-
dów ciężarowych ulice Jana Kazi-
mierza, Sowińskiego, Ordona,
Grodziską oraz Studzienną – do-
daje wiceburmistrz Adam Hać.

(dg)

tel. 502-280-720 5

Bareja na Odolanach

To nie osiedle, to strefa przemysłowa
� PKP informuje mieszkańców wielkiego osiedla, że nie powinni narzekać na składy kruszywa i betoniarnie, bo są one tam „od zawsze”.

Kilka dni
temu PKP Polskie Linie
Kolejowe poinformowały,
że na Odolanach
powstanie duża stacja
przeładunkowa kruszyw
i materiałów
budowlanych.

Z punktu widzenia PKP teren Odolan ma charakter wybitnie przemysłowy



„Wolskie Regionalia” to pro-
jekt powołany do życia przed kil-
ku laty przez wolską Bibliotekę
Publiczną. Ma na celu upo-
wszechnianie dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego dzielnicy,
ale także zdobywanie i prezento-
wanie nieznanych dotąd materia-
łów, również tych pozyskanych

od czytelników – fotografii, pa-
miętników, pocztówek, publikacji
związanych z historią Woli.

Jednym z pomysłów jest dorocz-
ny konkurs fotograficzny „Wola
zmienną jest”. Konkurs oparty
na genialnie prostym, a jednocze-
śnie wyrafinowanym pomyśle, by
fotografie archiwalne zestawiać

z tymi jak najbardziej współcze-
snymi. Jak to wygląda w praktyce?

Ano tak, że prace można zgłaszać
w dwóch kategoriach – „Miejsca”
i „Ludzie”. W tej pierwszej biorą
udział fotografie wykonane współ-
cześnie, które obrazują miejsca udo-
kumentowane w Cyfrowym Archi-
wum Wolskich Regionaliów, do-

stępnym na stronie www.wolskiere-
gionalia.waw.pl, w tej drugiej foto-
grafie wykonane współcześnie, któ-
re stanowią wierne odwzorowanie
kadru fotografii przedstawiającej jej
właściciela lub grupę osób, np. ro-
dzinę tegoż, oczywiście z Wolą w tle.

W tym drugim przypadku kopia
zdjęcia historycznego trafia do ar-

chiwum Wolskich Regionaliów, tym
samym powiększając zbiory. Pro-
ste? Proste, a przy okazji pożytecz-
ne, pomysłowe. No i można wygrać
cenne nagrody rzeczowe. Jeśli więc
ktoś ma pamiątkowe rodzinne zdję-
cia z dawnych lat, albo lubi fotogra-
fię retro, niech się koniecznie przy-
łączy do zabawy, która przy okazji
pomaga utrwalić portrety miesz-
kańców i ciekawe miejsca Woli
dawnej i współczesnej. O tym, że
warto, przekonują także wyjątkowe
zdjęcia laureatów ubiegłorocznej
edycji, które prezentujemy poniżej.

(wk)

GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenu Puszczy
Kozienickiej. W piątki dowóz gratis na
terenie Warszawy. Tel. 721-833-721

NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

NAUKA
·Udzielę lekcji 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

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

·ReMIG SKLEP Z MATERIAŁAMI REMONTOWO-
BUDOWLANYMI, ul. Stroma 24 przy Żabce,
wejście z parkingu od ulicy Strąkowej. Atrakcyjne
ceny. Zapraszamy na zakupy

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy

(chłodnia). Europa Zachodnia
tel. 531–385–393

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

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

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

FINANSE
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142
·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
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313
·Praca dla fryzjera damsko-męskiego (więcej
strzyżenia męskiego) – Warszawa Bemowo.
Zainteresowanych proszę o kontakt tel.
668-452-391
·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
·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca od pon do pt. Stawka
dzienna 60-100 zł netto. 695-800-080

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

Wola wczoraj i dziś

Niezwykłe zdjęcia od mieszkańców
� Wolskie Regionalia już po raz szósty zapraszają do udziału w wyjątkowym konkursie fotograficznym „Wola zmienną jest”!

Ulica Żelazna, widok w kierunku Krochmalnej (30.06.1968 r.) Ulica Żelazna, widok w kierunku Krochmalnej (2014 r.)
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ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE RYNGRAFY ORZEŁKI
DOKUMENTY ZDJĘCIA TEL. 504-017-418

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
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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Ba za rek na skrzy żo wa niu Gór -
czew skiej i Ol brach ta na po gra ni -
czu Ko ła i Ulry cho wa był miej scem
co dzien nych za ku pów wie lu miesz -
kań ców. Dzia łał od prze szło ro ku.
Wcze śniej kup cy han dlo wa li
po dru giej stro nie Ol brach ta. Kie -
dy za bra no im tam to miej sce, prze -
pro wa dzi li się w no we. Od po cząt -
ku by ło wia do mo, że nie na dłu go.

Na te re nie ba za ru pro wa dzo ne
bę dą pra ce przy bu do wie II li nii
me tra. Tuż obok ma być sta cja

Księ cia Ja nu sza. Kup cy mie li więc
han dlo wać tyl ko do koń ca ma ja.
Ale że pra ce przy II li nii me tra
na Wo li zła pa ły spo re opóź nie nie,
po han dlo wa li dłu żej. By ły ci che
i krót kie pro te sty, ale osta tecz nie
han del na ba za rze ustał już ja kiś
czas te mu. Nie daw no zaś zo stał
osta tecz nie znisz czo ny, a te re nem
za wład nę li bu dow lań cy. Więk -
szość sprze da ją cych prze nio sła się
na ba za rek na Ko ło.

(wk)

Migawka z okolicy

Smutny koniec bazaru
na Górczewskiej
� O tym, że dni bazaru na rogu Górczewskiej
i Olbrachrta są policzone, wiadomo było od jakiegoś
czasu. W końcu na początku października buldożery
wykonały ostateczny wyrok.

„Rzu co ny z da le ka trans port,
a mó wiąc po tocz nie ba za, gniótł
się na pe ry fe riach Wo li w za uł -
kach uli cy So ko łow skiej. Sta now -
czo sło wo ba za brzmia ło zbyt
szum nie i ob szer nie do te go ma -
łe go pla cy ku za tło czo ne go sa mo -
cho da mi od pło tu do pło tu. Ga -
raż był to daw ny ma ga zyn że la za.
Po środ ku sta ła do bu do wa na z de -
sek obi tych pa pą bud ka dys po zy -
to ra; da lej na koń cu był warsz tat:
tam kró lo wał gru by Gie nek Dur -
czok ze swo ją bry ga dą.”

Tak opi sy wał w 1954 ro ku Ma -
rek Hła sko po wo jen ny pej zaż uli -

cy So ko łow skiej. I od dał kli mat
tej wów czas ma łej, pe ry fe ryj nej
ulicz ki dość wier nie. Na zdję ciach
z lat sześć dzie sią tych So ko łow ska
wy glą da jak z Hła ski, czy li dość
ob skur nie, by le jak – odra pa ne
mu ry, klo co wa ta za bu do wa.

Uli ca So ko łow ska zo sta ła wy ty -
czo na nie dłu go po ukoń cze niu
w 1905 ro ku bu do wy przy Wol skiej,
zwa nej jesz cze wte dy Szo są Ka li ską,

ko ścio ła św. Sta ni sła wa – pięk nej
neo go tyc kiej świą ty ni pro jek tu Jó -
ze fa Dzie koń skie go. Wte dy to
utwo rzo na zo sta ła uli ca, któ ra po łą -
czy ła Wol ską z Go styń ską na prze -
cię ciu z Gór czew ską. Na zwa no ją
wła śnie So ko łow ską i suk ce syw nie
za bu do wy wa no jak po pa dło w sty lu
po wol sku eklek tycz nym.

W po cząt kach lat pięć dzie sią -
tych, kie dy to czy się ak cja „Ba zy
So ko łow skiej”, rze czy wi ście by ła
tu ba za trans por to wa, a oprócz
te go punkt zło mu, pie kar nia, an -
ty kwa riat, ale i urząd cel ny. Dzi -
siaj So ko łow ska na dal jest lo kal ną
ulicz ką, ale tro chę się zmie ni ła.
W la tach 70. po sta wio no tu dwa
wie żow ce, po tem po wsta ło kil ka -
na ście ni ższych bu dyn ków, zu peł -
nie nie daw no mię dzy to ra mi ko -
le jo wy mi a uli cą po wstał kom -
pleks miesz kal ny Ka ska da, a koń -

czy się wła śnie bu do wa osie dla
So ko łow ska. Czy li jak to na Wo li.
Idzie no we. Dzię ki Hła sce coś
z daw nej at mos fe ry zo sta nie jed -
nak utrwa lo ne, przy naj mniej
w pa mię ci.

(wk)

Uliczka uwieczniona przez kultowego pisarza
� Jest na Woli ulica Sokołowska. To tu Marek Hłasko umieścił bazę samochodową,
miejsce pracy bohaterów swego opowiadania „Baza Sokołowska”.

W początkach
lat pięćdziesiątych, kiedy
toczy się akcja „Bazy
Sokołowskiej”,
rzeczywiście była tu baza
transportowa, a oprócz
tego punkt złomu,
piekarnia, antykwariat,
ale i urząd celny. Dzisiaj
Sokołowska nadal jest
lokalną uliczką, ale
trochę się zmieniła.

Ulica Sokołowska dzisiaj
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Bi le ty na or ga ni zo wa ne w War -
sza wie kon cer ty me ta lo we są za -
zwy czaj do stęp ne do ostat niej
chwi li, ale nie do ty czy to wy stę -
pów kul to we go Be he mo tha – naj -
bar dziej zna ne go na świe cie ze -
spo łu, gra ją ce go cię żką mu zy kę.

Wej ściów ki na so bot ni kon cert
w wol skim klu bie Pro gre sja
(w przed sprze da ży po 63 zł) ro ze -
szły się jak cie płe bu łecz ki,
a wieść o po wro cie do War sza wy
Ada ma „Ner ga la” Dar skie go do -
tar ła ta kże do or ga ni za cji ka to lic -

kich, re gu lar nie oska rża ją cych go
o ob ra zę uczuć re li gij nych. Kru -
cja ta Mło dych ze bra ła po nad 32
tys. pod pi sów pod ape lem o od -
wo ła nie tra sy kon cer to wej
„Rzecz po spo li ta Nie wier na”, ale
bez sku tecz nie. Tra sa trwa, a Be -

he moth pod ró żu je po Pol sce
w to wa rzy stwie gru py ka to li ków,
od ma wia ją cych mo dli twy
przed ko lej ny mi klu ba mi i trzy -
ma ją cych trans pa ren ty o tre ści
„Stop bluź nier stwom” czy też
„Kul tu ra, nie bluź nier stwa!”.

Fa nów i prze ciw ni ków Be he -
mo tha, gro ma dzą cych się w so bo -
tę oko ło 18:00 obok Pro gre sji
i For tu Wo la, po wi ta ła mżaw ka.
Pod czas gdy przed wej ściem
do klu bu ro sła ko lej ka, po dru giej
stro nie uli cy, przed sta cją ben zy -
no wą usta wi ła się gru pa oko ło
dwu dzie stu osób w ró żnym wie ku,
wy po sa żo nych w trans pa ren ty
i fla gę ze zło tym lwem. Przez nie -
mal dwie go dzi ny zgro ma dze ni
od ma wia li przez me ga fon ró ża -
niec i gra li na du dach. Nie licz ni
fa ni me ta lu rzu ca li pod ich ad re -
sem wy zwi ska, część ro bi ła so bie
sel fie, więk szość re ago wa ła
na pro test uśmie chem.

– Le ją cy deszcz wpa so wał się
w po kut ny cha rak ter na sze go pro -
te stu – na pi sa ła na por ta lu spo -
łecz no ścio wym Kru cja ta Mło -
dych. – Po mi mo nie sprzy ja ją cej
po go dy, wszy scy uczest ni cy od -
mó wi li trzy czę ści ró żań ca.

Sta li by wal cy war szaw skich
kon cer tów me ta lo wych daw no nie
wi dzie li tak licz nej pu blicz no ści.
Na wy stęp Be he mo tha sta wi li się
fa ni w naj ró żniej szym wie ku, ale
– jak za wsze na te go ty pu im pre -

zach – do mi no wa ły oso by od 25
do 35 lat. 

W pierw szej czę ści kon cer tu
Be he moth dał po kaz w ty po wo
black me ta lo wej kon wen cji: utwo -
rom z pły ty „The Sa ta nist” to wa -
rzy szy ły wi zu ali za cje i re cy ta cje
mo dlitw. Gdy z gło śni ków roz -
brzmie wał frag ment „Ślu bu” Wi -
tol da Gom bro wi cza, Ner gal roz -
da wał opłat ki z sym bo lem Be he -
mo tha, przy po mi na ją ce chrze ści -
jań skie ho stie. Dru ga część kon -
cer tu upły nę ła pod zna kiem naj -
po pu lar niej szych utwo rów
z lat 1999–2009. Po fi na ło wym
pu blicz ność przez kil ka mi nut
skan do wa ła „Dzię ku je my!”.

– Sztu ka to dla mnie sy no nim
sło wa „wol ność”, z wy jąt kiem tych
na usłu gach kle ru (sa kral na) czy
ide olo gii to ta li tar nych (np. so cre -
alizm) – na pi sał na por ta lu spo łecz -
no ścio wym Ner gal. – Ko cham żon -
gler kę sa crum i pro fa num, ale jed -
no cze śnie co raz bar dziej uwie ra ją
mnie wszel kie pró by de fi nio wa nia
i oce nia nia mo jej oso by i dys cy pli -
ny, któ rą upra wiam. Jed no po zo -
sta je nie zmien ne: od 25 lat głów -
nym mo to rem mo jej dzia łal no ści,
obok oczy wi stej mi ło ści do mu zy ki,
jest mi łość do wol no ści i swo bod ne -
go wy ra ża nia sie bie w ra mach kon -
wen cji, któ rą sam so bie wy my śli łem
i któ rej je stem wier ny.

(dg)
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„Zdrowaś, Maryjo!” i „chwała Szatanowi!”

Święta wojna na Woli
� Wielkie wydarzenie kulturalne czy godne potępienia bluźnierstwo? Byliśmy na koncercie Behemotha.

Stali bywalcy
warszawskich koncertów
metalowych dawno nie
widzieli tak licznej
publiczności. Na występ
Behemotha stawili się fani
w najróżniejszym wieku
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