
W tym roku park im. gen. Józe-
fa Sowińskiego obchodził swo-
je 80. urodziny. Rozciągający się
na ponad 8 hektarach park jest
dla mieszkańców Woli jednym
z ulubionych miejsc do spacerów.
Jego punktem centralnym i ma-
gnesem przyciągającym corocznie
tysiące warszawiaków jest amfite-
atr, wyróżniający się bardzo uroz-
maiconym repertuarem. W tym
roku koncertowała tu cała plejada

gwiazd muzyki rozrywkowej m.in.
Coma, Patrycja Markowska, Enej,
grała Sinfonia Varsovia, śpiewała
światowej klasy diwa operowa,
a mieszkańcy tłumnie bawili się
przy muzyce cygańskiej, szantach
i spektaklach teatralnych.

Na pierwszy ogień: amfiteatr
Scena i widownia to konstrukcje

niemal zabytkowe – powstały
w 1963 r. Zadaszenie to inwestycja

wykonana już po roku 2000, wtedy
amfiteatr nabrał obecnych kształ-
tów i koncertowego rozmachu
w repertuarze. Lata użytkowania
zrobiły swoje, dlatego muszelka
przejdzie w najbliższym okresie
gruntowną renowację. Za dwa lata
będziemy cieszyć się nową sceną,
siedziskami, nagłośnieniem a na-
wet ekranami akustycznymi, które
ograniczą rozprzestrzenianie się
dźwięku. Remont nie zakłóci przy-

szłorocznego sezonu, imprezy
– jak co roku – rozpoczną się we
maju. Widoczne zmiany pojawią
się także w innych rejonach parku.

– Modernizacji ulegnie wewnętrz-
ny ciąg komunikacyjny, zbudowany
zostanie nowy plac zabaw, postawi-
my samoobsługową toaletę. Miejsca
te będą oświetlone. Dodatkowo re-
nowacji poddane zostanie ogrodze-
nie parkowe, posadzimy nowe drze-
wa i krzewy. W niektórych miej-

scach w parku pojawi się monitoring
wyspowy. Do końca roku ogłoszony
zostanie przetarg na projekt,
a w kolejnym roku nastąpi jego wy-
konanie, które potrwa do 2018 roku
– mówi Mariusz Gruza, rzecznik
Urzędu Dzielnicy Wola.

Na wszystkie prace w parku So-
wińskiego wydamy ponad 4 mln
zł. Całość będzie gotowa w ma-
ju 2018 r.

(mk)
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Miliony na park Sowińskiego
� Najbliższe dwa lata to wielkie zmiany w parku Sowińskiego.



Wolska Grupa Wsparcia zawią-
zała się na początku lipca. Zało-
żył ją jeden z mieszkańców, który
postanowił patrolować wolskie
ulice, aby wspomóc jednostki po-
licji w interwencjach. Do samot-
nych patroli szybko przyłączyli się
sąsiedzi. Dziś samotne spacery są
tylko wspomnieniem. Samozwań-
czy „funkcjonariusze” chwalą się,
że na swoim koncie mają już kilka
sukcesów.

– Pomogliśmy przegonić grupę
pedofilów z Bemowa, którzy krą-
żyli po bazarze oferując dzieciom
cukierki. Namierzyliśmy i uchwy-
ciliśmy gwałciciela z dzielnicy Ur-
sus. Ostatnio pomogliśmy rów-
nież w drobnych przestępstwach
na Woli – wylicza z dumą Patryk
Dąbrowski, założyciel grupy. – Je-
stem zadowolony z działań policji
w mojej dzielnicy. Wiem, że wkła-
dają spory trud w codzienną pra-
cę, niemniej chcę pragnę pomóc

w utrzymaniu bezpieczeństwa
– dodaje.

Działamy prewencyjnie
O pomocy Wolskiej Grupy

Wsparcia przy łapaniu gwałciciela
z Ursusa policja słyszała niewiele.
Rzeczniczka rejonowej komendy
podkreśla, że tak delikatne tematy
rzadko są wystawiane na światło
dzienne, a jeśli już – to bohatero-
wie zostają specjalnie odznaczeni.

– Grupa obywatelska nie ujęła
też ani jednego sprawcy w dzielni-
cach Wola i Bemowo – mówi
krótko podkom. Marta Sulowska
z biura prasowego policji. – Poli-
cjanci popierają wszelkiego ro-
dzaju aktywność obywatelską,
działającą zgodnie z obowiązują-
cym prawem i z sympatią przyglą-
damy się tego rodzaju działalno-
ści sąsiedzkiej – dodaje.

Założyciel grupy macha ręką
na komentarze policji. – Mamy

raportować każdy spacer? Prze-
cież działamy prewencyjnie.
O pedofilach w dzielnicy dowie-
dzieliśmy się za pośrednictwem
jednego portalu internetowego.
Po przeczytaniu komentarzy ze-
braliśmy grupę i poszliśmy patro-
lować tamto miejsce. Po naszej
interwencji słuch o dwóch podej-
rzanych osobach zaginął, momen-
talnie się ulotnili. Nam to wystar-
czy – mówi Dąbrowski.

Kto się nie boi?
Do Wolskiej Grupy Wsparcia

dołączyć może każda pełnoletnia
osoba, która ma ochotę pospace-
rować z sąsiadami i nie boi się
„niebezpiecznych” sytuacji. Patrole
odbywają się kilka razy w tygodniu
w godzinach wieczornych. Chętni
spotykają się zazwyczaj obok At-
tis'a przy Górczewskiej. Wcześniej
warto zapisać się do grupy na Fa-
cebooku o nazwie „Wolska Grupa
Wsparcia”. Obecnie grupa liczy
ponad 170 osób, choć na patrole
przychodzi znacznie mniej – zwy-
kle kilku mieszkańców.

Wolska policja apeluje o zacho-
wanie bezpieczeństwa przy tego
typu akcjach. Jak podkreśla:
„spotykać się nikomu nie może
przecież zabronić”.

Od listopada miejscami spo-
tkań grupy będą również Bemo-
wo Ratusz, Młynarska, Pedet oraz
Fort Wola.

(mk)
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Praktyka dziennikarska

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Przegoniliśmy pedofila

Straż sąsiedzka patroluje ulice
� Od kilku miesięcy ulice na Woli i Bemowie patroluje straż sąsiedzka. – Działamy
dyskretnie i pomagamy policji. Udało nam się już przegonić pedofila – chwali się
założyciel grupy.

Jego praca z energiami zaczęła
się od choroby matki. Miał wte-
dy 18 lat. Do Wrocławia przyjechał
słynny Harris i Mikołajczak poszedł
do niego, by wyprosić dla matki jak
najszybszy termin. Bioterapeuta
współpracujący z Harrisem powie-
dział mu, że ma właściwości uzdro-
wicielskie. Mikołajczak zaczął się
doskonalić i uczyć od najlepszych
bioenergoterapeutów i uzdrowicieli
na świecie. Dziś uchodzi za feno-
men polskiej bioenergoterapii,
a efektom, jakie uzyskuje, często
przygląda się medycyna klasyczna.
Wdzięczni pacjenci, którzy dzięki
niemu odzyskali zdrowie, chętnie
dzielą się wrażeniami i sukcesami
uzyskanymi po terapiach.

– Zgłosiłem się do Pana Mikołaj-
czaka z „męskim” problemem
– mówi pan Ireneusz. – Miałem
znacznie powiększony gruczoł pro-
staty. Jedyną metodą gwarantującą
wyleczenie był zabieg chirurgiczny
przy pełnej narkozie. Bardzo się te-
go bałem i na tym tle rozwinęła się
u mnie nerwica. Po serii zabiegów
gruczoł krokowy zmniejszył się
do swoich naturalnych rozmiarów.
Ustąpiły także bóle i lęki.

Pani Urszula od 10 lat nie wie-
działa, co to znaczy cieszyć życiem

i normalnie funkcjonować.
Ma kochającego męża
i wszystko co człowiekowi
prawdopodobnie jest
do szczęścia potrzebne. Mi-
mo tego bała się wychodzić
z domu, rozmawiać z ludźmi.
Wszystko przez depresję.
Na nic zdała się pomoc psy-
chologa, opieka lekarza psy-
chiatry. Poprawa po lekach
była krótkotrwała. Do Miko-
łajczaka poszła bez wielkiego
przekonania. Niezwykła moc
tego człowieka zadziałała
na nią jak czarodziejska ró-
żdżka, choć nie od razu osią-
gnęła całkowitą równowagę
psychiczną. Na to potrzeba
było miesięcy, ale za to dzi-
siaj chce się śmiać, cieszyć
i korzystać z życia.

O fenomenalnych zdolno-
ściach Mikołajczaka przeko-
nała się również Pani Małgo-
rzata. Była przerażona, gdy
dowiedziała się, że czeka ja
operacja torbieli na jajni-
kach. W oczekiwaniu
na miejsce w szpitalu zdecy-
dowała się na zabiegi bio-
energoterapii u Pana Bogu-
sława. Po serii dziesięciu wi-

zyt torbiele zniknęły, a operacja
okazała się niepotrzebna!

Z zupełnie innym problemem
przyjechała do Mikołajczaka Pani
Joanna. U jej 11-letniego syna
rozpoznano reumatoidalne zapa-
lenie stawów. Choroba była we
wczesnym stadium, ale chłopczyk
bardzo skarżył się na dolegliwości
bólowe, które nie pozwalały mu
na spokojny sen, naukę oraz zaba-
wę.- Poinformowałam swojego le-
karza, że zamierzam korzystać
z zabiegów bioenergoterapeutycz-
nych – mówi Pani Joanna. Jego re-
akcja była bardzo pozytywna, po-
wiedział, że będzie obserwował
efekty tej terapii. Paweł już po kil-
ku wizytach poczuł się znacznie le-
piej, ustępowały dolegliwości bó-
lowe, bezsenne noce poszły w za-
pomnienie.

Czy może być większa satysfak-
cja dla bioenergoterapeuty niż ta-
kie opowieści? A to przecież tylko
kilka historii, o których opowie-
dzieli nam pacjenci. Podobnych
jest znacznie więcej. W Warszawie
z podobną wdzięcznością mówi
Pani Krystyna, która pozbyła się
problemów skórnych, we Wrocła-
wiu Pan Józef, który pozbył się
wrzodów żołądka, Pani Janina

u której udało się wyregulować wy-
sokie ciśnienie w oku, nie mówiąc
już o rodzicach wielu dzieci, które
w gabinecie Mikołajczaka pozbyły
się alergii, moczenia nocnego czy
nadpobudliwości.

Bogusław Mikołajczak wciąż pra-
cuje nad sobą. Żaden z jego pacjen-
tów nigdy nie usłyszał „Ja pana ule-
czę”. Takie rzeczy mówią tylko szar-
latani – twierdzi. Dzięki specyficz-
nym właściwością swojego biopola
może stymulować układ odporno-
ściowy i wyzwolić siły samoobronne
chorych. Jest przekonany, że każdy
organizm posiada nieograniczone
i do końca jeszcze nierozpoznane
możliwości samoleczenia.

Z jakimi schorzeniami?
Wśród schorzeń, w których zaob-

serwowano poprawę stanu zdrowia
osób korzystających z terapii Bogu-
sława Mikołajczaka, wymienić mo-
żna m.in.: choroby układu krążenia,
schorzenia skóry, alergie, migreny,
bóle głowy, nerwice, depresje, stany
lękowe, bezsenność, choroby nosa,
gardła, krtani, uszu, choroby układu
pokarmowego, choroby układu mo-
czowego, choroby tarczycy, oczu,
stany zapalne narządów ruchu,
schorzenia reumatyczne, schorzenia
onkologiczne, ginekologiczne.

FENOMEN
� Czy jestem cudotwórcą? Nie, jestem tylko uniwersalnym kluczem, który otwiera naszą wewnętrzną aptekę. Organizm ludzki sam potrafi
o siebie zadbać, trzeba mu tylko czasem pomóc – mówi znany bioenergoterapeuta Bogusław Mikołajczak.

Czytelnicy, którzy
zgłoszą się na wizytę

u Bogusława
Mikołajczaka z tym
kuponem otrzymują

10% zniżki

Bogusław Mikołajczak przyjmuje regularnie w Warszawie
tel. 32 757 27 76, www.biomat.pl

artykułsponsorow
any

Jeszcze kilka miesięcu temu
plac sąsiadujący z urzędem dziel-
nicy Wola był ogrodzonym par-
kingiem. W lipcu burmistrz
Krzysztof Strzałkowski postano-
wił oddać to miejsce warszawia-
kom. Urządzono bibliotekę ple-
nerową, ustawiono leżaki i dano
mieszkańcom możliwość zagrania
w wielkoformatowe szachy, war-
caby, domino czy układania puz-

zli. Choć tymczasowy skwer po-
wstał przy głośnej, ruchliwej dro-
dze, pomysł „zaskoczył”. Co bę-
dzie się tam dziać zimą?

– Powstanie lodowisko – odpo-
wiada rzecznik wolskiego ratusza
Mariusz Gruza. – Jego otwarcie
planujemy na niedzielę 18 grud-
nia. Wstęp na ślizgawkę będzie
darmowy.

(dg)

Był parking, będzie
bezpłatne lodowisko
� Od 18 grudnia w al. „Solidarności” skorzystamy ze
ślizgawki. Za darmo.
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Czytałam ostatnio Państwa tekst,
opisujący skargę matki na nieodpo-
wiednie – jej zdaniem – zachowanie
kierowcy, który nie pozwolił jej wejść
do autobusu z dziecięcym wózkiem.
Powód był prozaiczny. Autorka za-
żalenia miała pecha wybrać kurs,
na który wcześniej zdecydowała się
też inna matka podróżująca z wóz-
kiem, kierowca zaś uznał, że warun-
ki w pojeździe nie pozwalają na bez-
pieczną jazdę obu kobiet jednocze-

śnie. Rozgoryczonej i dotkniętej
„chamskim zachowaniem kierow-
cy” pasażerce nie udało się wsiąść
do autobusu, ale szybko dała upust
„oburzeniu” w internecie, na Face-
booku i liście do Waszej redakcji,
zyskując poparcie i współczucie.

Ja tej Pani nie współczuję, drażni
mnie taka postawa. Nie jestem mat-
ką, studiuję i – uprzedzając krytykę,
której się spodziewam – nie jestem
samotna, nieszczęśliwa i aspołeczna.

Jeżdżąc codziennie na uczelnię, je-
stem regularnie zgniatana przez wóz-
ki, które stoją w przejściu, a na pew-
no poza oznaczoną pikrogramem
przestrzenią. Przynajmniej raz w ty-
godniu dowiaduję się, że jestem
„za młoda, aby siedzieć”, a mimo
wszystko swoich żali nie wylewam
na Facebooku. Czy przyjemnie mi
się podróżuje? Bywa różnie. Przy-
zwyczaiłam się do ścisku, do tłoku.
Rozumiem bowiem, że każdy z nas

chce gdzieś szybko dojechać. Jestem
zwykłym pasażerem, który przewidu-
je, że 511 będzie rano zapchane,
więc na przystanek wychodzę 15 mi-
nut wcześniej. Ustępuję miejsca star-
szym ludziom, kobietom w ciąży
i dziesięciolatkowi, który zziajany
wybiegł z podstawówki. Mogę stać
przez te pół godziny, mogę zostać
przyciśnięta do barierki, mogę wytłu-

maczyć obcemu trasę, jeśli znam
rozkład i kolejne przystanki. Staram
się podróżować w spokoju, na ta-
kich samym warunkach jak pozo-
stali. Dlaczego rodzice małych dzieci
mieliby oczekiwać więcej? Kupując

bilet każda osoba automatycznie
staje się pasażerem i ma prawa wy-
nikające z regulaminu.

„Warszawa mści się na rodzi-
cach (i robi to na koszt kierowców)
za rządowy program” Rodzi-
na 500+? „,” Mając w przyszłości
dzieci zobaczysz, że pewne rzeczy to
nie kwestia upodobań a koniecz-
ności! „,” Wózek zajmuje miejsce
dla pięciu osób? No i co? Na ple-
cach go nosić, na dachu przewozić
czy też niemowlaka nosić wszędzie
na rękach? – takie komentarze
widnieją pod Waszym tekstem.
Ostatnio w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś mieściły się tu
trzy wózki, a teraz postawili tam bi-
letomaty i mieszczą się tylko dwa”.

Rodzice, przestańcie zachowy-
wać się jakbyście byli sami na tym
świecie, a podjeżdżający autobus
był limuzyną podstawioną specjal-
nie dla was. Wszyscy jedziemy
na tym samym wózku.

Czytelniczka

List do redakcji

Wózki w autobusie. Mamy problem?
� – Czy podróżowanie autobusem z dzieckiem w wózku to rzeczywiście problem? Niektórzy domagają się specjalnego traktowania tylko
dlatego, że pewnego dnia mogą oficjalnie nazwać się „rodzicem” – pisze nasza Czytelniczka.

Ostatnio
w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś
mieściły się tu trzy wózki,
a teraz postawili tam
biletomaty i mieszczą się
tylko dwa”.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o boga-
tych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich ab-
solwent instytutów paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjali-
stów w swojej dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyj-

nie wskazać zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów, ale też skutecznie je wyeliminować przez
naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszcza-
nie kanałów energetycznych organizmu. Podczas
półgodzinnego zabiegu operuje swą energią ducho-
wą wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza
się przy chorobach wewnętrznych, w tym nowotwo-
rach, kłopotach ze stawami i zmianach reumatycz-
nych, leczy migreny, bóle kręgosłupa, choroby ko-
biece i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty
domowe czy w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19 pod numerami tel.: 22 679–22–
47, 605 324 865, 605 177 007.

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.

Co łączy upadły SK Bank, za-
wieszony Bank Spółdzielczy
w Nadarzynie i członków zarządu
spółdzielni mieszkaniowej na Ko-
le? Centralne Biuro Antykorup-
cyjne od kilku miesięcy prowadzi
śledztwo w sprawie dwóch ban-
ków spółdzielczych, w których
mogło dochodzić do niegospodar-
ności i wyłudzania kredytów. Je-
den z wątków zaprowadził na Ko-
ło. 14 listopada zatrzymany został
cały zarząd spółdzielni mieszka-
niowej: prezes-dyrektor Janusz
Sz. i wicedyrektorka Maria Ch.

Rzeczniczka Prokuratury Re-
gionalnej Agnieszka Zabłocka-
-Konopka podkreśla, że było to
działanie procesowe na polecenie

prokuratora. Zatrzymane osoby
nie są kluczowe dla prowadzonej
sprawy.

– Zarząd informuje, że w swo-
jej działalności nie prowadził i nie
prowadzi żadnych operacji finan-
sowych z upadłym SK Bankiem
w Wołominie i Bankiem Spół-
dzielczym w Nadarzynie – poin-
formowali prezes i wicedyrektor-
ka w specjalnym oświadczeniu.

Sz. i Ch. usłyszeli po dwa zarzu-
ty, ale prokuratura nie ujawniła
jeszcze, jakie. Prezes wrócił
do pracy po zapłaceniu kaucji
w wysokości 10 tys. zł, zaś wobec
jego zastępczyni zastosowano do-
zór policyjny.

(dg)

CBA weszło do spółdzielni.
Są zarzuty dla prezesa
� 14 listopada zatrzymano prezesa SM Koło Janusza Sz.
i jego zastępczynię Marię Ch.



Budynek przy Siedmiogrodz-
kiej wchodził kiedyś w skład całe-
go zakładowego kompleksu wy-
budowanego w latach 50. Do dziś
jako jedyny nie został zagospoda-
rowany i dogorywa zalewany mo-
rzem nowoczesności.

Narodziny pioniera
Zakłady Radiowe im. Marcina

Kasprzaka w Warszawie zostały
wybudowane w 1950 roku i miały
być pionierską firmą rodzimego
przemysłu elektronicznego. Uro-
czyste otwarcie nastąpiło, wiado-
mo czemu, 22 lipca 1951 roku.
Początkowo produkowane były tu
urządzenia teletechniczne dla
wojska, ale wkrótce do produkcji
wszedł pierwszy odbiornik radio-

wy „AGA” na licencji szwedzkiej.
Od 1959 roku zakład zaczyna
przeznaczać część swoich wyro-
bów na eksport, w tym do państw
zachodnich, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania
czy Kanada. W latach 60-tych
ZRK wyeksportowały 350 tys. ra-
dioodbiorników do 25 krajów
na całym świecie.

Kultowy sprzęt
To tutaj produkowano kultowe

peerelowskie radia lampowe „Sy-
rena” (1954), „Stolica” (1955)
i Szarotka (1957), samochodowe
„Żerań” (1959), turystyczne
„Czar” (1960) i „Guliwer” (1967).
W roku 1972 „Kasprzak” zakupił
licencję na produkcję radioma-

gnetofonów i magnetofonów ka-
setowych od zachodnioniemiec-
kiej firmy Grundig, które stały się
prawdziwym hitem. Chyba każdy,
kto pamięta tamte lata, zna kloc-
kowate radiomagnetofony (oczy-
wiście mono). Obok pralek typu
„Wiatka” albo „Frania”, butów
marki „Relax” i malucha stały się
obowiązkowym wyposażeniem
większości polskich domów.

Współpracę z Grundigiem
przerwał stan wojenny, a brak do-
stępu do zachodnich technologii
był początkiem końca Kasprzaka.
Zakłady próbowały się ratować
wypuszczając na rynek pierwszy
rodzimej produkcji magnetowid,
który psuł się tak często, że pro-
dukcję wstrzymano. Sytuacji nie

uratował pierwszy polski walk-
man. PS – 101 Kajtek, w którym
niewiele działało, a i tak był dro-
ższy od tanich urządzeń z Azji.

Po 1989 roku produktów Ka-
sprzaka niemal nikt nie chciał ku-
pować. Zakład ograniczał pro-
dukcję i zwalniał pracowników.
Produkowano tu na początku
lat 90. jedynie radiostacje dla ar-
mii. Szukając drogi wyjścia z za-
paści do produkcji wprowadzono
za to skrzynki na kwiaty czy obu-
dowy do piecyków elektrycznych.
W 1994 roku Kasprzak upadł,
a okoliczności tego bankructwa są
cokolwiek tajemnicze.

„Kasprzak” miał nawet kino
Ale nie o tym miało być, ale

o należących do zakładów budyn-
kach. Zakłady obejmowały olbrzy-
mi teren od ulicy Kasprzaka
do zajezdni tramwajowej przy
Wolskiej. Pomimo socrealistyczne-
go stylu budownictwa, konstrukcję
wzniesioną z płyt charakteryzowa-
ła lekkość i prostota. Kompleks
składał się z kilku hal produkcyj-

nych, kilku magazynów głównych
oraz magazynów pomocniczych.
Na elementy kompleksu składały
się również: ośmiopiętrowy biuro-
wiec, kilka sal konferencyjnych,
ogromna stołówka z bufetem, mo-
gąca pomieścić kilkaset osób. Ka-
sprzak miał też własne kino „Ma-
zowsze”, hotel robotniczy, biblio-
tekę, salę klubową i żłobek. Wła-
ściwy budynek, w którym odbywa-
ła się produkcja znajdował się
przy ulicy Kasprzaka i obecnie
w nim mieści się bank. W dawnym
budynku Przychodni Zakładowej
mieści się obecnie Teatr na Woli
im. Tadeusza Łomnickiego i bank.

W budynku przy Siedmiogrodz-
kiej na parterze mieścił się pokój
pielęgniarki zakładowej i stołówka
z bufetem. Na pierwszym piętrze
były biura oraz magazyn odzieżowy,
a na drugim dział BHP oraz szatnie.
Obecnie budynek należy do NBP,
spokojnie sobie niszczeje i czeka
na rozbiórkę. Jest niemal pewne, że
zastąpi go nowoczesny biurowiec,
nie wiadomo tylko kiedy…

(wk)

Czasy, w których Pałac Kultury
i Nauki samotnie górował nad ści-
słym centrum Warszawy, dobiegły
końca. Zachodnia strona ul. Pla-
ter to już prawie ściana wieżow-
ców, a z najwyższych pięter apar-
tamentowca przy Złotej 44 można
spojrzeć z góry na zamontowany
na PKiN zegar. Mający 192 me-
trów „Żagiel” projektu Daniela
Libeskinda to dziś najwyższy bu-
dynek Warszawy pod względem
wysokości „do dachu”.

Znacznie wyższy budynek po-
wstanie w najbliższych latach
między Chmielną a stacją WKD
Śródmieście. Pięć lat temu PKP
sprzedało duży teren tuż przy ad-
ministracyjnej granicy Woli sło-
wackiemu inwestorowi, HB Re-
avis. Deweloper planuje budowę
w tym miejscu trzech budynków

o wysokości 81, 103 i 230 me-
trów. Najwyższy powstanie obok
wiaduktu al. Jana Paw-
ła II nad rondem Czterdziesto-
latka, zostanie zwieńczony

80-metrową iglicą i będzie najwy-
ższym wieżowcem w Unii Euro-
pejskiej pod względem wysokości
całkowitej. Biorąc pod uwagę, że
taras widokowy Pałacu Kultury
znajduje się na wysokości zaled-
wie 114 metrów, gigant
przy Chmielnej znacznie zmieni
proporcje ścisłego centrum.

Projekt kompleksu przygoto-
wuje pracownia jednego z naj-
bardziej cenionych współcze-
snych architektów, Normana Fo-
stera – autora m.in. biurowca
Metropolitan na pl. Piłsudskie-
go. HB Reavis zapowiada rozpo-
częcie budowy zimą 2016/2017.
Prace potrwają do 2020 roku.

(dg)

Gigant przy Chmielnej
� Jeden z najwyższych wieżowców w Europie ma już
pozwolenie na budowę. Budowa może wystartować
jeszcze tej zimy.
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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

Najwyższy
budynek powstanie
obok wiaduktu al. Jana
Pawła II nad rondem
Czterdziestolatka,
zostanie zwieńczony 80-
metrową iglicą i będzie
najwyższym wieżowcem
w Unii Europejskiej
pod względem
wysokości całkowitej.

Niedawno pozostałości po Kasprzaku spenetrował penetrator opuszczonych miejsc i fotoblogger
Szary Burek. Niesamowite zdjęcia obiektu można zobaczyć tutaj: http://szaryburek.blox.pl

źródło:Fotobloger
Szary

B
urek

/szaryburek.blox.pl

Resztki Kasprzaka straszą. Kiedy zastąpi je biurowiec?
� Przy Siedmiogrodzkiej, niedaleko centrum Warszawy coraz ciaśniej otoczony „szklanymi domami” Woli stoi sobie opuszczony, podłużny
budynek – pamiątka po Zakładach Radiowych im. Marcina Kasprzaka.
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Gdy się idzie ulicą Długomiła
i za narożnikiem Bolecha wejdzie
na deptak osiedla TOR, wrażenie
jest dziwne. Z jednej strony trochę
tu zaniedbań, trochę monotonii,
ale też jakiejś niedzisiejszej szla-
chetnej prostoty, jakiej brak więk-
szości budowanych dziś gett odcię-
tych od świata, czym tylko się da.

Kolonia Towarzystwa Osiedli
Robotniczych przed wojną była
największym w Polsce osiedlem ta-
nich mieszkań. W dwudziestu do-
mach mieściło się ich około tysią-
ca, a lokum w warunkach na ów-
czesne czasy prawie luksusowych
znalazło tu prawie 5 tysięcy osób.

Projekt osiedla, sporządzony
przez Romana Piotrowskiego, po-
wstał w 1934 roku, rok później za-
częła się budowa pierwszych do-
mów. Kolonia zaprojektowana zo-
stała zgodnie z zasadami przyjęty-

mi przez finansujące budowę wy-
wodzące się z lewicowych środo-
wisk Towarzystwo Osiedli Robot-
niczych (TOR). Miał to być spo-
sób na walkę z niedoborem miesz-
kań na robotniczą kieszeń, zwłasz-
cza w epoce kryzysu, gdy w jedno-
izbowych norach gnieździły się
i po trzy rodziny, przybywało bez-
domnych i bezrobotnych, których
nie stać było na najnędzniejszą
nawet klitkę. Mieszkania na osie-
dlu na Kole miały być zatem przy-
zwoicie wyposażone, jasne, ale
przede wszystkim tanie. Kwota
miesięcznego komornego nie mo-
gła być wyższa niż dziesiąta część
przeciętnej robotniczej pensji,
czyli mniej więcej 20 złotych.

Budowano tu więc bloki z bar-
dzo małymi, jednopokojowymi
mieszkaniami ciągnącymi się
wzdłuż długich korytarzy, ale

i większe, dwupokojowe dla ro-
dzin. Był gaz, prąd i woda, kuchnie
węglowe albo gazowe, duże okna.
We wnękach wbudowywane były
szafy, w piwnicach pralnie, na stry-
chach suszarnie, toalety w każdym
mieszkaniu. Dla nędznie mieszka-
jących w suterenach, szopach, czy
schroniskach robotników był to
prawie luksus. Prawie, bo w miesz-
kaniach nie było łazienek. Jedna
przypadała na całe piętro, czyli
dziewięć, dziesięć mieszkań. Mi-
mo to popyt był ogromny, o każde
mieszkanie starało się sześciu kan-
dydatów. Wybierano tych, którzy
mieli pracę niedaleko osiedla i za-
rabiali na tyle niewiele, że nie stać
ich było na wynajem po rynkowych
cenach.

Bloki ustawione zostały szczy-
towymi ścianami do ulicy, jeden
obok drugiego, w zabudowie

grzebieniowej. Nie było ani czasu,
ani pieniędzy na kombinowanie
z bardziej finezyjnymi rozwiąza-
niami – liczyła się modernistyczna
prostota i skrajna funkcjonalność.
Wielką zaletą była otwarta prze-
strzeń, duża ilość zieleni – otocze-
nie zupełnie nie przypominające
innych robotniczych rejonów.

Obok bloków przy Obozo-
wej 85 u zbiegu z Deotymy po-
wstał osiedlowy dom społeczny
z niewielką salą widowiskową, bi-
blioteką, świetlicą, przedszkolem
i warsztatami. Przyjmował tu ta-
kże lekarz pediatra opiekujący się
robotniczymi dziećmi. Organizo-
wano tu odczyty i dyskusje, zaba-
wy taneczne, był klub sportowy,
klub młodzieżowy, tani sklep
z przyborami szkolnymi.

Przedszkole, biblioteka, czytel-
nia działają do dziś pod egidą do-

mu kultury imienia Żeromskiego.
Patronował on instytucji zresztą
jeszcze przed wojną, a wybrany
został nieprzypadkowo – wszak
dla robotniczej biedoty skromne
mieszkania na osiedlu były nie-

mal „szklanymi domami”
z „Przedwiośnia”.

Ciekawe, że to właśnie na osie-
dlu wybuchły pierwsze bomby,
które Luftwaffe zrzuciło na War-
szawę. Po wojnie budynki przeję-
ło miasto. Duża część mieszkań
to wciąż lokale komunalne. Bloki
są zaniedbane i aż się proszą o re-
mont, o przywrócenie im przed-
wojennego szyku. Mieszkanie tu-
taj nie jest może marzeniem kor-
poracyjnych elit, ale do dziś poka-
zuje się je architektom za granicą
jako przykład dobrze zaprojekto-
wanej funkcjonalnej architektury.
Warto zadbać o to osiedle.

(wk)

TOR, czyli robotnicze osiedle jak z utopii
� Dziś osiedle TOR na Kole nieco przygnębia, domaga się remontów. Kiedy je 80 lat temu budowano, było
luksusem dla niezamożnych robotników.

Ciekawe,
że to właśnie na osiedlu
wybuchły pierwsze
bomby, które Luftwaffe
zrzuciło na Warszawę.
Po wojnie budynki
przejęło miasto. Duża
część mieszkań to wciąż
lokale komunalne. Bloki
są zaniedbane i aż się
proszą o remont,
o przywrócenie im
przedwojennego szyku.

Bloki osiedla TOR (część południowa) widziane od strony
ul. Ożarowskiej Widok układu bram wiodącego przez całą długość osiedla

źródło:W
ikipedia.org/M

ikiapole3
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ikipedia/M
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GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenów Puszczy
Kozienickiej. Tel. 721-833-721

NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

KKuuppiięę  zzaa  ggoottóówwkkęę  mmiieesszzkkaanniiee,,  mmoożżee  bbyyćć
zzaaddłłuużżoonnee..  DDooddaattkkoowwoo,,  ppoommooggęę  zzaałłaattwwiićć  wwsszzeellkkiiee

ffoorrmmaallnnoośśccii,,  tteell..  553333--553344--224499

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

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
·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·MALARZ REMONTY 22 835-66-18,
502-255-424

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27

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

·Super Credit – Pożyczka bez BIK-u do 5000 zł.
tel. 796-810- 732

·Super Credit bez BIK-u. Do 5000 zł. Zadzwoń
lub napisz sms. tel. 796-810-732

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy. Praca
pon-pt w godz 7:0--15:00. Spotkania inf
codziennie o godz 12:00 na ul. Potockiej 14.
Stawka dzienna 60-100 zł netto. Tel. 695-800-
080

·Szukam kierowcy kat C + karta
kierowcy. Chętnie przyjmę do pracy
emeryta lub rencistę. Kontakt
502-589-582

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

·ANTYKI MEBLE OBRAZY KSIĄŻKI
POCZTÓWKI BRĄZY SREBRA PLATERY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI 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 i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
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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

Po mysł na Bi blio -Ca fe zro dził
się spon ta nicz nie z po trze by stwo -
rze nia na Mły no wie przy ja znej
prze strze ni dla mło dzie ży w wie -
ku 13–18 lat. Prze strze ni, w któ rej
bę dzie mo żna po czy tać, po sie -
dzieć, po roz ma wiać, na pić się
cze goś cie płe go, po pro stu po być.
Jed na z miesz ka nek dziel ni cy za -
ma rzy ła so bie, by ta kie miej sce
po wsta ło przy bi blio te ce na Żyt -
niej. Zgło si ła pro jekt do bu dże tu

par ty cy pa cyj ne go i zy ska ła apro -
ba tę. Pro jekt wy grał i sło wo sta ło

się cia łem. Bi blio -Ca fe już dzia ła!
W bi blio te ce wy dzie lo na zo sta ła

prze strzeń dla mło dzie ży. Aby za -
pew nić na sto lat kom kom for to we
wa run ki po ja wi ło się tu no we wy -
po sa że nie: ka na pa na ro żna, lam -
pa, pu fy, sto li ki, ta bli ca kor ko wa.
Wnę trze za ara nżo wa ne zo sta ło
w od cie niach zie le ni i czer wie ni.
Mo żna tu np. sko rzy stać z lap to pa
i po pra co wać nad pre zen ta cją
do szko ły al bo po pro stu sko rzy -
stać z dar mo wej sie ci wi -fi,
a przy oka zji np. wy po ży czyć ksią -

żkę. Bę dą się tu ta kże od by wać
spo tka nia w ra mach Mło dzie żo we -
go Dys ku syj ne go Klu bu Ksią żki.

Miej sce jest faj ne, skrom nie,
ale z gu stem za ara nżo wa ne i już
cie szy się za in te re so wa niem. Nie
wa lą tu mo że tłu my, ale mło dzi
lu dzie, któ rzy szu ka ją al ter na tyw -
ne go dla przy sło wio wej par ko wej
ław ki miej sca, w któ rym mo gą się
po pro stu spo tkać al bo spę dzić
po ży tecz nie czas, do ce ni li ini cja -
ty wę. Ta kich miejsc ni gdy dość.

(wk)

Takich miejsc nigdy dość

Biblio-Cafe już działa
� Od początku listopada w bibliotece przy Żytniej działa Biblio-Cafe – miejsce,
w którym młodzież z naszej dzielnicy może miło i pożytecznie spędzić czas wolny.

Za rząd Oczysz cza nia Mia sta za mie nił nie bez piecz ny i nie le gal ny par -
king usy tu owa ny na łu ku uli cy Ol brach ta z po wro tem w traw nik. Że by
zie leń się ucho wa ła, zo sta ła za bez pie czo na płot ka mi. Miej my na dzie ję,
że po szu ku ją cy miejsc do par ko wa nia nie zde fa so nu ją za bez pie czeń
i wio sną mi ni skwe rek się za zie le ni.

(wk)

Migawka z okolicy
Więcej zieleni przy Olbrachta
� Niebezpieczny, usytuowany na łuku drogi, nielegalny
parking, zamienił się z powrotem w trawnik.
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Olbrachta wczoraj…

W Biblio-Cafe
można np. skorzystać
z laptopa i popracować
nad prezentacją
do szkoły albo po prostu
skorzystać z darmowej
sieci wi-fi, a przy okazji np.
wypożyczyć książkę.
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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



Cu da i in ne nad na tu ral ne zja -
wi ska in te re so wa ły war sza wia ków
od za wsze. W epo ce re ne san su
po wszech nie wie rzo no, że zmar ły

w 1505 ro ku Wła dy sław z Giel -
nio wa, ber nar dyn z klasz to ru św.
An ny na Kra kow skim Przed mie -
ściu, le wi to wał pod czas ka zań.

W ba ro ko wej War sza wie uwa ża -
no, że do brym spo so bem na po -
wstrzy ma nie groź nej za ra zy jest
za wie sze nie na mu rach mia sta
ob ra zu Mat ki Bo żej Ła ska wej,
któ ry mo żna dziś oglą dać w ko -
ście le je zu itów na Sta rów ce. Je śli
ktoś uwa ża, że z bie giem stu le ci
wia ra w cu da zma la ła, my li się.

Ty sią ce cie kaw skich wier nych
Rok 1959 za po wia dał się

w War sza wie na ko lej ny sza ry
i nud ny rok epo ki wcze snej PRL.
„Cie ka wie” zro bi ło się w lip cu,
gdy pe wien elek tryk do ko nał

w So snow cu nie uda ne go za ma chu
na Wła dy sła wa Go muł kę i od wie -
dza ją ce go Pol skę Ni ki tę Chrusz -
czo wa, a nie co póź niej rząd ogło -
sił po nie dział ki dnia mi bez mię -
sny mi. W ta kich re aliach na Mu -
ra no wie, w mło dej dziel ni cy zbu -
do wa nej na gru zach ży dow skie go
get ta, do szło do wy jąt ko wo dziw -
nych wy da rzeń.

7 paź dzier ni ka pierw si war sza -
wia cy za czę li twier dzić, że na ku li -
-pod sta wie krzy ża wień czą ce go wie -
żę ko ścio ła św. Au gu sty na, uka zu je
się po stać ko bie ty, przy po mi na ją cej
Mat kę Bo żą z ob ra zów re li gij nych.
Wkrót ce ta jem ni cze zja wi sko na -
zwa no ob ja wie niem Mat ki Bo żej
Mu ra now skiej, a na No wo lip ki za -
czę ły ścią gać ty sią ce wier nych. Wia -
rę w znak z nie ba pod sy cał fakt, że
ko ściół św. Au gu sty na prze -
trwał II woj nę świa to wą, choć
wszyst kie bu dyn ki w je go oto cze niu
zo sta ły przez na zi stów zrów na ne
z zie mią. Wkrót ce po ja wi ły się plot -
ki, że No wo lip ka mi in te re su ją się
ame ry kań scy szpie dzy, a ko mu ni ści

za czę li po wa żnie oba wiać się, że
na Mu ra no wie wy buch ną za miesz ki
na tle po li tycz nym. Za pa dła de cy zja
o za ma lo wa niu po zła ca nej ku li.

Le gen dar na kiep ska ja kość pe -
ere low skich wy ro bów po twier dzi -
ła się i wte dy, choć wier ni chęt nie
uzna li zmy cie far by przez deszcz
za ko lej ną bo ską in ter wen cję. Nie
po mo gło sta no wi sko bi sku pów,
któ rzy – być mo że za „na mo wą”
władz – ofi cjal nie od mó wi li roz -
pa try wa nia zja wi ska w ka te go rii
cu du. Po mo gło do pie ro za trzy ma -
nie kil ku set osób, któ re uzna no
za ele ment re ak cyj ny, pla nu ją cy
ma ni fe sta cje prze ciw ko Go muł ce.

Zja wi sko nie wró ci ło
Spra wa wró ci ła w ro ku 1970,

gdy gruch nę ła plot ka o po wro cie
ob ja wień. Tym ra zem wła dze za -
re ago wa ły bar dzo szyb ko, wy sy ła -
jąc ma la rza na wie żę pod czas je -
sien nej ule wy i ob ser wu jąc po stęp
prac przez lor net ki z okna ko -
men dy mi li cji. Dra ma tycz na ak cja
za koń czy ła się suk ce sem, czy li
oszpe ce niem de ta lu za byt ko we go
ko ścio ła. An ty obja wie nio wą far bę
zdję to po upad ku ko mu ni zmu,
ale zja wi sko nie wró ci ło.

Cud był czy go nie by ło? Zda -
niem scep ty ków gra świa teł
na po zła ca nej ku li mia ła zwią zek
ze świa tłem ulicz nych la tarń i je -
sien ną po go dą. Ko ściół ka to lic ki
ni gdy nie wy po wie dział się po zy -
tyw nie o „cu dzie na No wo lip -
kach”. W 50. rocz ni cę we wnątrz
świą ty ni wmu ro wa no pa miąt ko wą
ta bli cę, w tre ści któ rej dy plo ma -
tycz nie uży to okre śle nia „wy da -
rze nia w pa ra fii św. Au gu sty na”.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie: Wi told Dą brow ski, „Cud na No wo lip -
kach. Ob ja wie nie w ko ście le św. Au gu sty na w 1959 ro -
ku w War sza wie”

Cud na Nowolipkach
� Kościół ich nie uznał, a milicja zwalczała za pomocą farby. Czy 57 lat temu
na Muranowie objawiła się Matka Boża?

Ikea bę dzie głów nym na jem cą
cen trum han dlo we go Ga le ria
na Wo li, któ re zo sta nie otwar te
na prze ło mie lat 2017 i 2018
w miej scu For tu Wo la. Otwar ty
w 2001 ro ku obiekt zo sta nie
prze bu do wa ny, a je go po -
wierzch nia po więk szy się z 30
do 42 tys. m2 (Ikea zaj mie 24 tys.
m2). Za mknię cie cen trum han -
dlo we go przy Po łczyń skiej nie
jest za sko cze niem.

– Ruch tu taj jest tyl ko
przed kon cer ta mi w Pro gre sji
– mó wi je den z pra cu ją cych
w cen trum han dlo wym ochro -
nia rzy. – Go dzi nę czy dwie
przed kon cer tem przy cho dzi
tłum, lu dzie wpa da ją na ke bab
czy hot -do ga i wy cho dzą. Tro chę
lu dzi ro bi re gu lar ne za ku py
w hi per mar ke cie, ale tłu mów nie
ma.

Nie wiel ki i po zba wio ny cie ka -
wej ofer ty Fort Wo la naj wy raź niej
po legł w wal ce o klien ta z więk szy -

mi i no wo cze śniej szy mi cen tra mi:
Zło ty mi Ta ra sa mi i Wo la Par kiem.
Od świe że nie bu dyn ku i umiesz -
cze nie w nim skle pu sza le nie po -
pu lar nej sie ci ma za pew nić Ga le rii
na Wo li byt na dłu gie la ta. No wa
Ikea po win na przy cią gnąć klien -

tów nie tyl ko z Odo lan czy Je lo -
nek, ale też z Żo li bo rza czy Gro -
cho wa, skąd mo żna do je chać
tram wa jem bez prze sia dek. Gdy
za kil ka lat tuż obok cen trum han -
dlo we go po wsta nie sta cja SKM,
mo żna spo dzie wać się tam na wet
klien tów z Bia ło łę ki i Le gio no wa.

(dg)

Fort Wola do zamknięcia

Będzie nowa Ikea
� Po zaledwie 15 latach centrum handlowe
przy Połczyńskiej ginie z braku klientów. Teraz czeka ja
przebudowa.

Otwarty
w 2001 roku obiekt
zostanie przebudowany,
a jego powierzchnia
powiększy się z 30
do 42 tys. m2 (Ikea
zajmie 24 tys. m2).

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

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

źródło: W
ikim

edia C
om

m
ons / A

lbert Jankow
ski

7 października 
pierwsi warszawiacy
zaczęli twierdzić, że na
kuli-podstawie krzyża
wieńczącego wieżę
kościoła św. Augustyna,
ukazuje się postać
kobiety, przypominającej
Matkę Bożą z obrazów
religijnych. Wkrótce
tajemnicze zjawisko
nazwano objawieniem
Matki Bożej
Muranowskiej, a na
Nowolipki zaczęły
ściągać tysiące wiernych.



Na Dział dow skiej dzia łał for -
mal nie od 1947 ro ku, ale był kon -
ty nu acją Szpi ta la im. Ka ro la
i Ma rii dla Dzie ci. Na zwa ta po -
cho dzi ła od imion ma łżeń stwa
Szlen kie rów, wiel kich war szaw -
skich bo ga czy i spo łecz ni ków.

Przy je cha li do Pol ski ze
Schwarz wal du. Za nim prze nie śli
się do War sza wy, miesz ka li w To -
ru niu. 19-let ni Ka rol Jan odzie -
dzi czył po oj cu gar bar nię u zbie gu
Lesz na i Że la znej. Miał gło wę
do in te re sów. Szyb ko otwo rzył

ko lej ny za kład w Ber dy czo wie
oraz, ra zem ze wspól ni ka mi, Fa -
bry kę Fi ra nek, Tiu lu i Ko ro nek
„Szlen kier, Wy dżga i Wey er”
przy Dziel nej. Za kła dy funk cjo -
no wa ły świet nie, a ma ją tek Ka ro -
la sta le się po więk szał. Do dziś
mo żna po dzi wiać śla dy po je go
for tu nie. Np. pa łac na pl. Dą -
brow skie go, gdzie za miesz kał
z ro dzi ną (dziś mie ści się tam am -
ba sa da Włoch).

Ale hi sto ria Szlen kie rów to nie
tyl ko opo wieść o gro ma dze niu
wiel kiej for tu ny. Nie bez zna cze -
nia jest dzia łal ność spo łecz na ro -
dzi ny. W ka żdej z fa bryk dzia ła ła
ka sa cho rych i fun dusz eme ry tal -
ny dla pra cow ni ków. Przy za kła -
dach na Dziel nej otwar to szko łę
dla dzie ci pra cow ni ków i szko łę
rze mieśl ni czą. Szlen kier brał
udział w two rze niu wie lu in sty tu -
cji uży tecz no ści pu blicz nej, wspie -
rał licz ne ochron ki i szpi ta le.
Po je go śmier ci w 1900 ro ku je go

żo na Ma ria sfi nan so wa ła bu do wę
no we go bu dyn ku dla Szko ły Rze -
miosł, któ ry stoi do dziś przy Gór -
czew skiej 8.

Szpi tal to już dzie ło cór ki
Szlen kie rów, Zo fii, któ ra skoń -
czy ła szko łę pie lę gniar ską w Lon -
dy nie i stu dio wa ła me dy cy nę
w Ge ne wie. Od da ny do użyt ku
w 1913 ro ku Szpi tal im. Ka ro la
i Ma rii dla Dzie ci przy ul. Lesz -
no 136 był jed nym z naj no wo cze -
śniej szych w Eu ro pie. Mi mo swo -
jej wiel kiej for tu ny Zo fia pra co -
wa ła w nim do koń ca ży cia ja ko
prze ło żo na pie lę gnia rek. Ra zem
z Igna cym Pa de rew skim za ło ży ła
przy szpi ta lu szko łę pie lę gniar ską,
któ rej by ła dy rek tor ką. Za swo ją
dzia łal ność spo łecz ną zo sta ła od -
zna czo na or de rem Po lo nia Re sti -
tu ta ja ko jed na z dwóch pierw -
szych Po lek.

Z hi sto rią Szpi ta la im. Ka ro la
i Ma rii wią że się też jed na z nie -
roz wią za nych do dziś ta jem nic
Po wsta nia War szaw skie go. Za -
cho wa ło się nie wie le fo to gra fii
z pierw szych dni walk. Wszyst kie
na świe tlo ne przez po wstań czych
fo to gra fów kli sze zo sta ły do star -
czo ne do szpi ta la, gdzie znaj do -
wa ło się no wo cze sne la bo ra to -
rium rent ge now skie i wszel kie
środ ki che micz ne, po trzeb ne
do wy wo ły wa nia zdjęć.

5 sierp nia 1944 ro ku Niem cy
za czę li zma so wa ną ak cję, któ ra
prze szła do hi sto rii ja ko Rzeź

Wo li. W no cy z 5 na 6 sierp nia
do tar li w oko li ce szpi ta la. Wi dząc
po żar są sied nie go Szpi ta la św.
Ła za rza jed na z pie lę gnia rek
prze ka za ła wy wo ła ne fil my ran ne -
mu po wstań co wi z proś bą, by do -
star czył je do wódz twu Ar mii Kra -
jo wej. Mło dy chło pak sta rał się

prze nieść je do szta bu AK, ale
kie dy za czął prze dzie rać się przez
po le wal ki prze stra szył się, że mu
się to nie uda i zdję cia wpad ną
w nie po wo ła ne rę ce. Za ko pał je
gdzieś w oko li cy ul. Staw ki. Ni gdy
ich nie od na le zio no.

An drzej Chy bow ski
wol ski ak ty wi sta, ini cja tor ak cji

„Ra tuj my wol skie Ko lo seum!”

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Niezwykła historia rodziny Szlenkierów

Szpital na Działdowskiej i zaginione klisze z Powstania
� Na początku roku przestał istnieć szpital dziecięcy przy Działdowskiej. Pediatrzy mówili o nim „matka”, bo tu zdobywali
pierwsze doświadczenia zawodowe. Po 103 latach na Woli został przeniesiony na Ochotę.

Szpital
to już dzieło córki
Szlenkierów, Zofii, która
skończyła szkołę
pielęgniarską w Londynie
i studiowała medycynę
w Genewie. Oddany
do użytku w 1913 roku
Szpital im. Karola i Marii
dla Dzieci
przy ul. Leszno 136 był
jednym
z najnowocześniejszych
w Europie. Mimo swojej
wielkiej fortuny Zofia
pracowała w nim
do końca życia jako
przełożona pielęgniarek.
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Stan pawilonu po Powstaniu Warszawskim


