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Nazwę „Odolany” starsi war-
szawiacy kojarzą przede wszyst-
kim z terenami kolejowymi,
młodsi – z rosnącymi jak grzyby
po deszczu blokami mieszkalny-
mi. Historia tej części Warszawy

dawno zaginęła w mrokach niepa-
mięci, a głos obrońców zabytków
i miłośników historii jest słabo
słyszalny, zagłuszany hałasem
z licznych placów budowy i stacji
przeładunkowych. Dziś pod

ochroną konserwatora jest tylko
kilka odolańskich zabytków: wie-
ża ciśnień dawnej fabryki amuni-
cji przy Kasprzaka, hala dawnej
Centralnej Stacji Rozdziałowej
oraz cztery przedwojenne domy

przy Jana Kazimierza, Ordona
i Studziennej. Równie wiele o hi-
storii Odolan mówi niepozorna
kamieniczka na rogu Władysława
Warneńczyka i Wschowskiej.
Jeszcze kilka tygodni temu na-

przeciwko niej stał metalowy
słup. Relikt elektrowni, o której
warszawiacy najwyraźniej zapo-
mnieli.

106 lat historii za nami
Powstała kilka lat przed I wojną

światową, gdy Warszawa była
– obok Moskwy i Petersburga
– jednym z głównych miast Impe-
rium Rosyjskiego. Wielokulturo-

wa metropolia nad Wisłą potrze-
bowała coraz więcej energii, by
zaspokoić potrzeby 800 tysięcy
swoich polskich, żydowskich i ro-
syjskich mieszkańców. Zapadła
decyzja o budowie nowej elek-
trowni poza ówczesnymi granica-

Zniszczyli 100-letnią pamiątkę
� Kolejny świadek historii Woli zniknął. Żelazna konstrukcja sprzed I wojny światowej nie przetrwała demontażu.

dokończenie na stronie 2

Waryński
twierdzi, że stan
techniczny słupa stwarzał
realne zagrożenie dla
życia przechodniów.
Na jego naprawianie tak
czy inaczej nie będzie już
szansy. Pracownicy
Budimexu
zniszczyli 100-letnią
pamiątkę historii podczas
jej demontażu.

Zabudowa starej Woli pomału przechodzi do historii

Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać
z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.



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,
+48 667 292 145

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!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

mi miasta, prawdopodobnie na te-
renie dzisiejszego skweru na rogu
Jana Kazimierza i Ordona.

Energia zaczęła płynąć dokład-
nie 17 lutego 1910 roku. Nowo-
czesne maszyny firmy Siemens-
-Schuckert zasilane były silnikiem
gazowym o obłędnej mocy 35 ko-
ni mechanicznych. Dzięki nowe-
mu zakładowi udało się oświetlić

fragmenty ulic, które do dziś
uznawane są za jedne z głównych
arterii Warszawy: Wolskiej, Gró-
jeckiej i Górczewskiej. Zaraz
po I wojnie światowej elektrow-
nię przejął gigant energetyczny
Siła i Światło – pierwsza spółka
akcyjna niepodległej Polski.

Elektrownia przetrwała II woj-
nę światową, ale padła ofiarą źle
pojętej nowoczesności. W naszych
czasach budynek o ciekawej archi-

tekturze, przypominający nieco
inną elektrownię, mieszczącą Mu-
zeum Powstania Warszawskiego,
zostałby uznany za zabytek i prze-
kształcony w lofty albo dom kultu-
ry. W latach 60. obyło się bez sen-
tymentów. Zamkniętą elektrow-
nię stopniowo rozbierano, usuwa-
jąc także sąsiadujące z nią słupy
energetyczne. Wreszcie został je-
den, stojący obok samotnej ka-
mienicy na rogu Władysława War-

neńczyka i Wschowskiej. Coraz
liczniejsi mieszkańcy Odolan mi-
jali go codziennie, niekoniecznie
mając świadomość, czym właści-
wie jest dziwna metalowa kon-
strukcja. Do czasu, aż słup został
usunięty przez robotników, pracu-
jących nad budową biurowca.

„Był w bardzo złym stanie”
– Ekspertyzy wykonane przez

przedstawicieli firmy Budimex
wykazały, że słup znajdował się
w bardzo złym stanie technicz-
nym, był mocno skorodowany
i w wielu miejscach miał skorodo-
wane łączenia nitowane – napisali
w oświadczeniu prezes Mirosław
Łoziński i wiceprezes Przemysław
Bednarczyk z grupy holdingowej
Waryński, będącej inwestorem.
– Przez lata konstrukcja słupa nie
była w żaden sposób poddawana
konserwacji i nie był on objęty
ochroną stołecznego konserwato-
ra zabytków.

Waryński twierdzi, że stan tech-
niczny słupa stwarzał realne za-
grożenie dla życia przechodniów.
Na jego naprawianie tak czy ina-
czej nie będzie już szansy. Pra-
cownicy Budimexu zniszczyli 100-
letnią pamiątkę historii podczas
jej demontażu.

Jeszcze 1 grudnia informowali-
śmy, że słup został zabezpieczony
i powróci na Odolany po zakoń-
czeniu budowy. Nic nie wskazy-
wało wówczas na to, że informa-
cje płynące od inwestora i wyko-
nawcy są nieprawdziwe. Teraz
wśród wolskich miłośników zabyt-
ków zawrzało.

Burmistrz chce powrotu
pamiątki

– Dwie wojny tego słupa nie
zniszczyły i teraz „uległ zniszcze-
niu”? – piszą na profilu facebo-
okowym Waryńskiego. – Jeżeli
wykonano rzetelną ekspertyzę to
powinna ona być w formie papie-
rowej, z dokumentacją fotogra-
ficzną i techniczną. Jaki specjali-

sta z zakresu konstrukcji stalo-
wych się pod tym podpisał?

Pojawiają się także głosy
przeciwne:

– Społeczność Odolan, zamiast
podziękować za usunięcie złomu
z pasa drogowego, to jeszcze do-
nosi – pisze pan Marek. – Bardzo
dobrze, że ten słup zniknął. Cze-
kam z niecierpliwością, aż kamie-
nice przy Wschowskiej i Warneń-
czyka pójdą także pod młot.

Dziś pod ochroną konserwatora
znajduje się tylko kilka odolań-
skich zabytków: wieża ciśnień
dawnej fabryki amunicji przy Ka-
sprzaka, hala dawnej Centralnej
Stacji Rozdziałowej oraz cztery
przedwojenne domy przy Jana Ka-
zimierza, Ordona i Studziennej.

(dg)

Zniszczyli 100-letnią pamiątkę

Dziś
pod ochroną
konserwatora znajduje się
tylko kilka odolańskich
zabytków: wieża ciśnień
dawnej fabryki amunicji
przy Kasprzaka, hala
dawnej Centralnej Stacji
Rozdziałowej oraz cztery
przedwojenne domy
przy Jana Kazimierza,
Ordona i Studziennej.

dokończenie ze strony 1

źródło:frontw
ola.blogspot.com

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Choć zwyczajowo patronem
skweru czy ulicy można zostać do-
piero pięć lat po śmierci, więk-
szość warszawskich radnych zde-
cydowała w październiku, że na-
zwisko zmarłego w 2015 roku
Władysława Bartoszewskiego trafi
na mapy miasta już teraz. Mimo
sprzeciwu radnych PiS tabliczki
z nazwą stanęły w ostatnią nie-
dzielę na skwerze na tyłach Sądów
na Lesznie. Uroczyste odsłonięcie
przekształciło się w wiec z udzia-
łem m.in. prezydent Hanny Gron-
kiewicz-Waltz, prezesa Trybunału
Konstytucyjnego Andrzeja Rze-
plińskiego i lidera Komitetu
Obrony Demokracji Mateusza Ki-
jowskiego. Dziś rano dwie tablicz-
ki z nazwiskiem Bartoszewskiego
są już zamalowane białą farbą.

– Jakim trzeba być degenera-
tem, aby niszczyć wspólne mie-
nie? – pyta na Twitterze Krzysztof
Strzałkowski. – To bardzo bolesny
akt wandalizmu, szczególnie że
jeszcze w niedzielę wielu miesz-
kańców Woli oddawało cześć pa-
tronowi. Jestem przekonany, że
ten akt wandalizmu nie był przy-
padkowy i ma związek z kampanią
nienawiści, wytoczoną przeciwko
Władysławowi Bartoszewskiemu.

Władysław Bartoszewski
(1922–2015) pochodził z Warsza-
wy. Podczas okupacji był nie tylko
działaczem „Żegoty”, ale też pod-

porucznikiem Armii Krajowej,
walczącym w powstaniu warszaw-
skim. W czasach stalinowskim był
więźniem politycznym, a po „od-
wilży” pracował jako dziennikarz,

pisał książki historyczne i działał
w opozycji, za co trafił w stanie
wojennym do więzienia na Biało-
łęce. W wolnej Polsce stał się jed-
ną z najbardziej rozpoznawalnych
osobistości życia społecznego
i politycznego. Pełnił funkcje am-
basadora w Austrii, ministra
spraw zagranicznych, senatora,
sekretarza stanu w kancelarii pre-
miera oraz przewodniczącego Ra-
dy Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Wydał około 50 ksią-
żek, w większości poświęconych
historii II wojny światowej. Był
doktorem honoris causa kilkuna-
stu uczelni oraz laureatem wielu
odznaczeń, w tym Orderu Orła
Białego i medalu Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata. Jego
grób znajduje się na Cmentarzu
Wojskowym przy Powązkowskiej.

(red)

Kto się boi Bartoszewskiego?
� W niedzielę odsłonięcie, we wtorek dewastacja.
Tabliczką z nazwiskiem zmarłego dyplomaty została
oblana farbą.

Na to, że podczas budowy metra
dokonywane będą znaleziska ar-
cheologiczne, wszyscy byli właści-
wie przygotowani. Wszak podob-
nie było, kiedy budowane były sta-
cje w śródmieściu, gdzie natrafiono
m.in. na piwnice fabryki drożdży,
pomieszczenia techniczne budyn-
ku PAST-y, amunicję, pozostałości
przedwojennej zabudowy, czy na-
czynia z XVIII wieku. Metro War-
szawskie zawarło więc zawczasu
umowę z Państwowym Muzeum
Archeologicznym na pełnienie
nadzoru budowlanego w czasie bu-
dowy. W konsultacje, wytyczenie
miejsc szczególnie wrażliwych za-
angażowane było również Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Szczątki ludzkie
Na Woli archeolodzy spodzie-

wają się różnych odkryć, ale po-
ważnie liczyli się z tym, że budow-
niczowie odkrywać będą relikty
związane z burzliwą historią
dzielnicy, z czasów powstania ko-
ściuszkowskiego, listopadowe-
go, I wojny światowej, no i przede

wszystkim Powstania Warszaw-
skiego. Archeolodzy i historycy
spodziewali się znajdować także
szczątki ludzkie.

I tak stało się już wkrótce
po rozpoczęciu prac. 29 listopada
w miejscu, gdzie stanąć ma stacja
Młynów, w rejonie skrzyżowania
Górczewskiej i Syreny na głębo-
kości około 2 metrów zostały od-
kryte szczątki ludzkie wraz z frag-
mentami umundurowania.
W przypadku „zwykłych” odkryć
archeologowie prowadzą inter-
wencyjne badania wykopaliskowe,
w przypadku znalezienia szcząt-
ków ludzkich zawiadamiana jest
także policja i IPN.

„Spodziewamy się licznych
odkryć”

Wojciech Borkowski, zastępca
dyrektora Państwowego Muzeum
Archeologicznego zapewnia, że
przydzielone do budowy metra
ekipy archeologiczne są świetnie
przygotowane historycznie,
a w dodatku pracują tu osoby
mieszkające na Woli i znające hi-

storię dzielnicy. Jak zresztą sam
Borkowski.

Archeolodzy spodziewają się
licznych odkryć, być może także
makabrycznych. Niektóre znalezi-
ska będą zabezpieczane, katalogo-
wane i wywożone z placu budowy,
te zaś, których wywieźć się nie da,

a kolidują z budową, będą nisz-
czone. W przypadku natrafienia
na większe, bardziej wartościowe,
czy też dotyczące ludzkich zwłok
ślady historii, nie są wykluczone
ewentualne opóźnienia w harmo-
nogramie budowy, tak jak miało
to wcześniej miejsce w centrum.

(wk)

Szczątki ludzkie w tunelach metra
� Budowie odcinka drugiej linii metra na Woli z pewnością towarzyszyć będą odkrycia
archeologiczne. Budowniczowie już dokonali makabrycznego, aczkolwiek spodziewanego
odkrycia ludzkich szczątków, a z pewnością nie było to ostatnie znalezisko.

Niektóre
znaleziska będą
zabezpieczane,
katalogowane
i wywożone z placu
budowy, te zaś, których
wywieźć się nie da,
a kolidują z budową,
będą niszczone.

Jakim trzeba
być degeneratem, aby
niszczyć wspólne mienie?
– pyta Krzysztof
Strzałkowski.

źródło:m
etro.w

aw.pl

źródło:m
ateriały

prasow
e





– Precz z benzenem! Chcemy od-
dychać! Przestańcie nas truć! – takie
hasła skandowało ok. 70 mieszkań-
ców Woli, zgromadzonych w pierw-
szą sobotę grudnia na rogu Wolskiej
i Skierniewickiej. Protestowali, bo
od kilku miesięcy zmagają się z…
historycznym dziedzictwem dzielni-
cy. Od latach 30. do 90. ubiegłego

wieku przy Wolskiej produkowano
błony i odczynniki fotograficzne,
a przy okazji zatruwano wody grun-
towe chemikaliami. Skażenie być
może dawało o sobie znać już wiele
lat temu, ale wówczas nikt nie łączył
bólu głowy i nudności z sąsiedztwem
fabryki. Sprawa wyszła na jaw do-
piero teraz.

W maju Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska stwierdzi-
ła 700-krotne przekroczenie nor-
my jakości powietrza na wylocie
instalacji, która miała oczyszczać
powietrze w budynku sądu
przy Skierniewickiej 21. Monito-
ring nie był jednak prowadzony
na stałe.

– „Chemiczny” zapach, a wraz
z nim bóle i zawroty głowy, nud-
ności, problemy z oddychaniem
powróciły – mówi radna Aneta
Skubida.

– Jest to sytuacja, którą uważa-
my za skandaliczną – dodaje To-
masz Kalinowski, mieszkaniec
pobliskiego osiedla. – Wiemy, iż
normy jakości powietrza dla silnie
szkodliwych, w tym rakotwór-
czych substancji takich jak ben-

zen czy toluen, wielokrotnie by-
wały tu przekroczone.

Mieszkańcy domagają się stałe-
go monitorowania jakości powie-
trza i szybkiej reakcji służb miej-
skich, gdy z kanalizacji zacznie
uwalniać się rakotwórczy benzen.
Mówią, że chcą zmotywować war-
szawski samorząd, instytucje
ochrony środowiska i budujących
w pobliżu deweloperów do stoso-
wania takich zabezpieczeń, które
w pełni uchronią ich przed szkodli-
wym oddziaływaniem chemika-
liów.

– Uczulimy straż pożarną
i straż miejską, by traktowały po-
ważnie każde zgłoszenie – mówił
we wrześniu w klubokawiarni
Chłodna 25 wiceprezydent Mi-
chał Olszewski. – Nasza straż po-
żarna ma bardzo dobrze wyposa-
żone oddziały chemiczne, przygo-
towane do usuwania skażeń.
W przypadku poczucia „chemicz-
nego” odoru należy dzwonić
na numer alarmowy 112.

(dg)
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Chcemy oddychać! Foton wciąż truje
� Od ponad roku przy Skierniewickiej czuć „chemiczny” zapach, a mieszkańcy narzekają na bóle głowy
i nudności. To „pamiątka” po XX-wiecznej fabryce fotochemicznej.

W maju
Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska
stwierdziła 700-krotne
przekroczenie normy
jakości powietrza
na wylocie instalacji,
która miała oczyszczać
powietrze w budynku
sądu
przy Skierniewickiej 21.
Monitoring nie był jednak
prowadzony na stałe.



Prawdopodobnie każdemu pa-
sażerowi warszawskich autobu-
sów choć raz w życiu przytrafiło
się bycie „wywiezionym” za dale-
ko, bo kierowca – z powodu awa-
rii lub roztargnienia – nie zatrzy-
mał się na przystanku na żądanie.
Zanim nastała era autobusów na-
szpikowanych elektroniką,
po prostu podchodziliśmy do ka-
biny kierowcy i wołaliśmy „Panie
kierowco, poproszę na żądanie!”

a skinienie głowy było jasnym
i oczywistym sygnałem, że auto-
bus zatrzyma się na naszym przy-
stanku.

Dziś nawet w komunikacji
miejskiej rządzi technologia, czę-
sto sprawiająca problemy. W sta-
rych Jelczach niemal wszystkie
poręcze są uzbrojone w niedziała-
jące przyciski z napisem „stop”,
zaś w nowszych Solarisach zda-
rzają się awarie. Ani naciśnięcie

przycisku, ani wyświetlenie się
komunikatu „stop” na wiszącym
pod sufitem ekranie nie oznacza-
ją, że sprawa jest załatwiona.

Najśmieszniejsze „wywiezie-
nie”, z jakim się spotkałem, miało
miejsce może dziesięć lat temu
na Nowym Świecie. Kierowca nie
zareagował na „żądanie” starsze-
go pana, który zaczął wołać „Pa-
nie, gdzie mnie pan wieziesz?
Do Domu Partii, do komu-

chów?!”. Do bardziej spektaku-
larnych porwań dochodzi na przy-
kład wtedy, gdy 509 nie zatrzyma
się „na żądanie” na Śliwicach
i wywiezie pasażera aż na rondo
Starzyńskiego. Jednak nawet wte-
dy, gdy następny przystanek znaj-
duje się 300–400 metrów za obra-
nym na cel, dochodzi do nerwo-
wych sytuacji, wyzwisk i kłótni.
Nie zawsze są one winą kierowcy.

– Poprawne działanie przyci-
sków „stop” jest sprawdzane
przez naszych pracowników pod-
czas każdej kontroli – mówi Mag-
dalena Potocka, rzeczniczka Za-
rządu Transportu Miejskiego.
– W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości na przewoźnika
nakładane są kary finansowe.
Niestety w ostatecznym rozra-
chunku nie prowadzimy aż tak
szczegółowych statystyk, aby wy-
odrębnić nieprawidłowości zwią-
zane tylko z przyciskami „stop”.
Wszystkie trafiają do kategorii
„nieprawidłowości w pojazdach”.
Podobnie funkcjonuje to w przy-
padku skarg. Tego typu problem
jest klasyfikowany jako „skarga

na zachowanie prowadzącego po-
jazd”.

ZTM zachęca do pisania skarg
na na stronie internetowej secu-
re.ztm.waw.pl/? c=115&l=1, ze

względów formalnych zawierają-
cych pełne imię i nazwisko oraz
adres. Jeśli uda się zidentyfiko-
wać konkretny autobus i wykryć
przyczynę „wywiezienia”, na prze-
woźnika nałożona zostanie kara
za zachowanie kierowcy lub awa-
rię pojazdu.

Dominik Gadomski

Panie kierowco, przycisk STOP nie działa!
� Przystanki na żądanie powinny przyspieszać przejazd autobusu, ale wywołują karczemne awantury.

Do bardziej
spektakularnych porwań
dochodzi na przykład
wtedy, gdy 509 nie
zatrzyma się „na żądanie”
na Śliwicach i wywiezie
pasażera aż na rondo
Starzyńskiego. Jednak
nawet wtedy, gdy
następny przystanek
znajduje się 300–400
metrów za obranym
na cel, dochodzi
do nerwowych sytuacji,
wyzwisk i kłótni.
Nie zawsze są one winą
kierowcy.

źródło:ZT
M
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To właśnie od nazwiska właści-
cieli gospodarstwa wzięła się na-
zwa tej części miasta – Ulrychów.
Podczas budowy centrum zacho-
wane zostały fragmenty dawnych
zabudowań i ogrodu.

Protoplastą warszawskiego ro-
du Ulrichów był Jan Bogumił
Traugott Ulrich, który przyjechał
do polskiej stolicy z Łużyc za pa-
nowania Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. W 1805 roku kupił
w okolicach ówczesnej ulicy Ce-
glanej, a dziś Pereca, spory kawa-
łek gruntu, na którym utworzył
pierwszy w Warszawie ogród han-
dlowy. Zaczął tu budowę ogrom-
nych stumetrowych szklarni, a ta-
kże ananasarni. Dwa lata później
został starszym ogrodnikiem
Ogrodu Saskiego. Na cześć swego
syna Christiana, nadał firmie na-
zwę C. Ulrich. Firma zajmowała
się początkowo hodowlą rzadkich

warzyw i owoców, by z czasem
wyspecjalizować się w kwiatach.

Ulrychów
W 1876 Christian Ulrich posta-

nowił przenieść większość upraw
za miasto. Kupił ziemię we
wschodniej części wsi Górce i nie-
bawem przy drodze do Górc, czyli
dzisiejszej ulicy Górczewskiej,
stworzył nowe gospodarstwo. Po-
wstał tu wzorcowy zakład ogrod-
niczy, szkółki ogrodnicze, szklar-
nie i ogród pokazowy w stylu an-
gielskim. Przed 1939 rokiem ho-
dowano tu także owoce, także
bardzo egzotyczne, np. ananasy.
Ogród kwitł, firma rosła w siłę,
a Ulrychowem zaczęto z czasem
nazywać cały rejon ogrodów.
W połowie lat 30. zakład w cało-
ści przeniósł się na Ulrychów,
a przyzakładowy park został grun-
townie zmodernizowany i udo-

stępniony zwiedzającym. Piękny
park był wtedy popularnym miej-
scem spotkań mieszkańców Woli.

Zabudowania zakładu niemal
nie ucierpiały podczas II wojny
światowej, w 1944 roku powstańcy
ukryli tu swoje zapasy broni, któ-
rych jednak nie udało się odzy-
skać, ponieważ zakład zajęły woj-
ska niemieckie – pancerna dywi-
zja Luftwaffe „Hermann Göring”.

Schyłek ogrodów
W 1958 roku, po śmierci ostat-

niej właścicielki, Krystyny Machlej-
dowej, gospodarstwo zostało zna-
cjonalizowane. Zakład ogrodniczy
coraz bardziej popadał w ruinę,
choć w latach 70. park wpisano
do rejestru zabytków. Ostatecznie
działający raczej teoretycznie za-
kład ogrodniczy został zlikwidowa-
ny w roku 2000. Zapadła decyzja,
że stanie tu centrum handlowe.

Na szczęście jednak tylko część
dawnego gospodarstwa pokrył be-
ton i asfalt. Po kapitalnym remon-
cie zrewaloryzowano część daw-
nych zabudowań i ogrodów, odno-
wiono zabudowania szklarniowe,
pałacyk z początku XX wieku,
drewniany budynek przyuliczny
z końca XIX wieku oraz sam park
Ulricha, który został znów udo-
stępniony publiczności.

Drugie życie
W dzisiejszym parku przy cen-

trum handlowym można podziwiać
stare okazy takich roślin jak buk
szkarłatny, buk zwisły, klon czer-
wony, dąb błotny i inne. Pozostało
kilka pustych szklarni pozostałych
po ogrodniczym imperium. W sta-
rannie odrestaurowanym ogrodzie
Ulrichów rośnie wiele egzotycz-
nych roślin, a dodatkową atrakcją
są tabliczki z ich opisami. Ozdobą
parku jest też starannie odnowiony
postument ze spiżowym popier-
siem Christiana Ulricha. Ocalenie

ogrodu oraz części dawnych zabu-
dowań w trakcie budowy centrum
handlowego w dużej mierze było
zasługą pracowników Muzeum
Woli. To naprawdę jeden z niewie-
lu przypadków, gdy budowa han-
dlowego obiektu nie oznaczała za-

głady historycznych pamiątek, ale
przeciwnie dała im drugie życie
i przywróciła część dawnej świet-
ności. Oby tak częściej!

(wk)

Ogrody Ulricha

Egzotyka, której nie zniszczyło centrum handlowe
� Tam, gdzie dziś stoi centrum handlowe Wola Park w połowie XIX wieku znajdowały się rozległe, rosyjskie
ogrody wojskowe, a potem szklarnie i uprawy największej warszawskiej firmy ogrodniczej C. Ulrich.

W dzisiejszym
parku przy centrum
handlowym można
podziwiać stare okazy
takich roślin jak buk
szkarłatny, buk zwisły, klon
czerwony, dąb błotny
i inne. Pozostało kilka
pustych szklarni
pozostałych
po ogrodniczym
imperium.

źródło:W
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Irena do domu
W filmie z 1955 roku spora

część akcji rozgrywa się na osie-
dlu WSM Koło. Tu, w jednym
z bloków, mieszka tytułowa Irena
(Lidia Wysocka), żona Zygmunta
(Adolf Dymsza), której mąż nie
pozwala zajmować się pracą za-
wodową. WSM Koło w czasie
kręcenia filmu było najnowocze-
śniejszym osiedlem w Warszawie.
Zaprojektowali je Helena i Szy-
mon Syrkusowie w 1947 roku. Po-
wstawało w latach 1949–56,
a więc w czasach panowania dok-
tryny socrealistycznej. Syrkusowie
nie zapomnieli o zapleczu socjal-
nym, powstały: żłobki, przedszko-
la, szkoły, a także place zabaw, co
także można zobaczyć w filmie.

Do przerwy 0:1
W filmie w reżyserii Stanisława

Jędryki z 1969 r. widzimy portret

starej Woli, zwanej „Dzikim Za-
chodem”. W kadrach przewijają
się obrazy ulic Miedzianej, Złotej,
Żelaznej, Chmielnej, Srebrnej.

Widać początki budowy Osiedla
Za Żelazną Bramą, które kontra-
stuje z ceglanymi, sypiącymi się
kamienicami okolicy. W filmie
widzimy portret kończącego
„Dzikiego Zachodu”. Sentymen-
talny, ciepły, prawdziwy, z hałda-
mi gruzu, rozsypującymi się do-

mami, biedą, sławojkami na po-
dwórkach, ale ma to wszystko
nieodparty urok. Bohaterowie fil-
mu mieszkają wśród takiego kra-
jobrazu. I są jak to na Woli – cha-
rakterni. Pojawia się też Dworzec
Główny przy Towarowej, który
„zagrał” istotne role także w kilku
innych filmach, m.in. w komedii
Leona Buczkowskiego „Smarku-
la” z 1963 roku.

Poszukiwany, poszukiwana
W przedwojennej kamienicy

przy ulicy Grzybowskiej 56, na za-
adaptowanym poddaszu, miesz-
kali bohaterowie filmu Stanisława
Barei „Poszukiwany, poszukiwa-
na” (1973). Co ciekawe, ich ma-
rzeniem było przenieść się z ka-
mienicy do nowych wybudowa-
nych po sąsiedzku bloków Osie-
dla Za Żelazną Bramą. Kamieni-
ca, w której mieszkają, pochodzi

z 1939 roku i paradoksalnie prze-
trwała jako jedyna z całej pierzei
zabudowy ulicy. Dziś malownicza
kamienica stoi samotnie jako pa-
miątka dawnej Woli otoczona
nowszą zabudową.

Czterdziestolatek
Karwowscy, bohaterowie kulto-

wego serialu Jerzego Gruzy z 1975
roku, mogli moim zdaniem miesz-
kać tylko na Woli. I mieszkali. Tyl-
ko nie bardzo wiadomo gdzie.
W nowym bloku na ulicy Pańskiej.
W serialu padają dwa adresy: 62
i 92. Tylko numer mieszkania jest
jeden 138. Ale pod tymi numera-
mi nie ma bloków. Wedle „czter-
dziestolatkologów” inżynier Kar-
wowski z rodziną mieszkać mógł
w bloku przy Pańskiej 61, który był
częścią osiedla projektu Jana Zda-
nowicza. W filmie pojawiają się
kadry właśnie z tej okolicy, a z bal-

konu Karwowskich widać Pałac
Kultury.

Dom
Kamienica stojąca przy Pań-

skiej 85 „zagrała” w serialu „Dom”
główną rolę. Nieco niewdzięczną,
bo była niejako „dublerem” tytuło-
wego domu przy ul. Złotej 25. Ten
adres – jak wiadomo – nie istniał,
bo kamienica została zburzona
pod budowę Pałacu Kultury i Na-
uki. W serialu kamienica jest wia-
rygodna zarówno jako okaleczona
przez wojnę, jak i już później. Se-
rial kręcony był w latach 1980–
1987. W kadrze pojawia się zarów-
no elewacja frontowa, podwórko
i wnętrza. Dziś kamienica nie przy-
pomina tej z serialu. Kilka lat temu
została odrestaurowana, a obecnie
mieści się w niej siedziba Automo-
bilklubu Polskiego.

To oczywiście nie wszystkie wol-
skie miejsca filmowe. Wolskie pej-
zaże pamiętam z „Przygód Marka
Piegusa”, „Spotkania ze szpie-
giem”, „Panny Nikt”, „Ferdydur-
ke”, „Na Wspólnej”, „Kilera”,
„Gangsterów i filantropów”,
„Ambassady”. Przecież także
na Woli powstawała znaczna część
zdjęć do debiutanckiego „Pokole-
nia” Andrzeja Wajdy… Portrety
filmowe dzielnicy były różne:
od obrazów rozpadających się ka-
mienic, gruzu i wznoszonych na-
prędce nowych domów, po wize-
runek nowoczesnej i tętniącej ży-
ciem wizytówki nowej epoki. Cóż,
Wola jest dzielnicą kontrastów
i dziś. I na pewno w niejednym fil-
mie jeszcze zagra. Mam nawet po-
mysł: zderzenie Kercelaka z kor-
pokulturą szklanych biurowców.
Tylko kto to nakręci?

(wk)
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– Wprowadzam nowe rozwią-
zanie i ułatwienie dla rodziców
najmłodszych warszawiaków
– mówi prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. – Mam nadzieję,
że ten projekt wzmocni poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców,
a co za tym idzie, wpłynie na de-
cyzję o posiadaniu dzieci.

Chodzi o tzw. bon żłobkowy,
którego wprowadzenie warszaw-
ski samorząd zapowiada na po-
czątek przyszłego roku. Wybrani
rodzice dzieci w wieku od 13 mie-
sięcy do trzech lat mają otrzymy-
wać miesięcznie 400 zł, które bę-
dą mogli przeznaczyć na prywat-
ny żłobek, klub malucha albo

dziennego opiekuna. To wsparcie
finansowe będą mogli otrzymać
rodzice, którzy płacą podatki
w Warszawie, nie są na urlopie
wychowawczym, zarabiają poni-
żej 1922 zł netto na jednego
członka rodziny, a ich dziecko jest
na liście oczekujących na miejsce
w publicznym żłobku. Otrzymując
ten bon rodzice będą musieli zre-
zygnować z miejsca lub z ubiega-
nia się o miejsce w żłobku pu-
blicznym lub dofinansowanym
przez miasto.

– Od 2006 roku powstało
w Warszawie 26 nowych żłobków,
a w ciągu dwóch lat przybędzie
jeszcze 15 – dodaje warszawska
radna Aleksandra Gajewska.
– Miasto musi sprawnie dopaso-
wywać się do zmieniających się
potrzeb rodzin. Dlatego do żłob-
ków publicznych, systemu opieku-
na dziennego i wykupu miejsc
w placówkach prywatnych dołączy
program bonów żłobkowych. Pro-
jekt ten może być bardzo wymier-
ny i pomoc rodzicom w powrocie
na rynek pracy. W przyszłym roku
mogą na nim zyskać aż 4 tys. ro-

dzin, które w Warszawie mieszka-
ją, pracują i płacą podatki.

Na bony żłobkowe wydamy
w przyszłym roku ponad 7 mln zł.
Choć Rada Warszawy nie podjęła
jeszcze odpowiedniej uchwały, jest
to najwyraźniej tylko kwestią cza-
su. Znacznie mniej zaawansowane
są prace nad innym prorodzinnym
projektem: darmową komunikacją
miejską dla uczniów podstawówek.

Darmowe bilety wciąż
przedmiotem analiz

Zgodnie z aktualną taryfą bile-
tową za bilety nie płacą m.in. se-
niorzy mający powyżej 70 lat, po-
słowie, niektóre osoby niepełno-
sprawne i najmłodsze dzieci, dla
których bezpłatne przejazdy koń-
czą się 30 września w roku, w któ-
rym kończą siedem lat. Uczniom
szkół podstawowych trzeba już wy-
robić Kartę Miejską. Jeśli miesz-
kamy w Warszawie i płacimy tu
podatki, 30-dniowy bilet dla dziec-
ka kosztuje 49 zł. To problem nie
tylko finansowy. Warszawski ra-
tusz rozważa wprowadzenie dar-
mowej komunikacji miejskiej dla

uczniów podstawówek w okresie
od 1 września do 30 czerwca m.in
po to, by mniejsza liczba dzieci by-
ła odwożona do szkół samochoda-
mi. Gdyby zmiana weszła w życie,
prawo do 100-procentowej ulgi

przez większą część roku zyskało-
by ponad 110 tys. uczniów.

– W tym momencie analizuje-
my skutki finansowe wprowadze-
nia tego projektu i prowadzimy
ankiety w szkołach – mówi wice-
prezydent Renata Kaznowska.
– Jeśli zapadnie ostateczna decy-
zja, realnym terminem wprowa-
dzenia darmowych biletów jest 1
września.

(dg)

Darmowe bilety i 400+ na żłobek, czyli „ratusz dzieciom”
� Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłasza nową politykę prorodzinną. Jest szansa, że kilka tysięcy rodzin zaoszczędzi miesięcznie po 400 zł,
a kolejnych 100 tys. – po 50 zł.

Na bony
żłobkowe wydamy
w przyszłym roku
ponad 7 mln zł. Choć
Rada Warszawy nie
podjęła jeszcze
odpowiedniej uchwały,
jest to najwyraźniej tylko
kwestią czasu.

źródło:ZT
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Wola bohaterką polskich filmów
� Wola była tłem wielu filmów i seriali. Na Woli mieszkał między innymi inżynier Stefan Karwowski – bohater
„Czterdziestolatka” grany przez zmarłego niedawno Andrzeja Kopiczyńskiego. Ale nie tylko…

Wola
jest dzielnicą kontrastów
i dziś. I na pewno
w niejednym filmie
jeszcze zagra. Mam
nawet pomysł: zderzenie
Kercelaka z korpokulturą
szklanych biurowców.
Tylko kto to nakręci?

Inżynier Karwowski wysiada z „malucha” przed blokiem
na Pańskiej. Tylko którym?

Wacław Popiołek i pani Popiołkowa w bramie kamienicy na
Złotej 25, czyli Pańskiej 85

źródło
zdjęć:Facebook





GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

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

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

NIERUCHOMOŚCI

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 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
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

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

BUDOWLANE
·Malarz Remonty 8356618 502255424

FINANSE
·AAAPOŻYCZKA – oferta dopasowana do Twoich
potrzeb, do 25 tys. Tel. 668 682 328
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Agencja zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności na teren Dziekanowa
Leśnego i Warszawy. Tel. 22 890-03-94
·Do sprzątania osiedla mieszkaniowego na
Bemowie /klatki, garaż, odśnieżanie/. Praca
w godz. 7-15 tel. 502-063-247

·Firma sprzątająca zatrudni Panią do
koordynowania usług porządkowych na obiektach
handlowych. Rejon Warszawa. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie CV na adres
rekrutacja@knowhow.waw.pl

Osoby do sprzątania klatek schodowych,
terenów zewnętrznych oraz odśnieżania.

Zgłoszenia ul. Żelazna 69a paw. 10
w godz. 8.30 a 15.00 22 624-65-66

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Zatrudnimy agentów ochrony na osiedla
mieszkaniowe – Ursynów. 7-8 zł na rękę.
885-855-009

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

·AA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety ryngrafy orzełki bibeloty tel.
504-017-418

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

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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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

To nie pro win cjo nal ne mia -
stecz ko na Sy be rii, ale eu ro pej ska
me tro po lia, któ rej sa mo rząd
od lat de kla ru je, że pie si są wa -
żniej si od sa mo cho dów. W prak -
ty ce w War sza wie na dal ma my
wie le przejść pod ziem ne, któ rych
ist nie nia nie uza sad nia żad na in -
ży nie ria ru chu, wzglę dy bez pie -
czeń stwa ani wy go da naj słab szych
uczest ni ków ru chu. Jed no z nich
funk cjo nu je przy Re du cie Wol -
skiej. Aby nie prze szka dzać kie -
row com, pie si mu szą scho dzić
tam pod zie mię.

Już pierw szy dzień z ob fi ty mi
opa da mi desz czu, by w go dzi nach
po ran ne go szczy tu na Re du cie
Wol skiej do cho dzi ło do nie bez -
piecz nych sy tu acji z udzia łem pie -
szych. Pod czas gdy kie row cy
mknę li po czar nej jezd ni, pie si by -
li zmu sze ni do ko rzy sta nia z ob lo -
dzo nych, śli skich scho dów. Dzie -
ci, eme ry ci i pod ró żni z ba ga ża mi
wy glą da li jak eki pa zdo by wa ją ca
szczyt w Al pach.

W czerw cu ubie głe go ro ku, gdy
Tram wa je War szaw skie ogło si ły
de cy zję o umiesz cze niu przy stan ku

na po zio mie – 1, roz ma wia li śmy
o Re du cie Wol skiej ze spe cja li stą
trans por tu Mar ci nem Ba na chem.

– Na le ży dą żyć do cią gło ści
prze strze ni miej skiej, któ ra nie po -
win na być prze ci na na es ta ka da mi
i wia duk ta mi – mó wił. – Przy sta -

nek na po zio mie – 1, na wet wy po -
sa żo ny w zwy kłe win dy za miast
pod no śni ków i ka me ry, wciąż bę -
dzie ogra ni czał do stęp ność do ko -
mu ni ka cji miej skiej i bę dzie po -
dat ny na de wa sta cje.

…oraz na skut ki za ska ku ją cej
dro go wców zi my.

(dg)

Tak się chodzi po Warszawie
� Godzina 8:30, piątek. Popularny przystanek tramwajowy. Warszawiacy zmierzający
do pracy brną przez śnieg i błoto, trzymając się poręczy jak liny.

Podczas
gdy kierowcy mknęli
po czarnej jezdni, piesi byli
zmuszeni do korzystania
z oblodzonych, śliskich
schodów. Dzieci, emeryci
i podróżni z bagażami
wyglądali jak ekipa
zdobywająca szczyt
w Alpach.
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Ko nia z rzę dem te mu, kto jesz -
cze rok te mu po my ślał by, że
na pla cu obok wol skie go ra tu sza
w al. „So li dar no ści” bę dą od by -
wać się fe sty ny i wy da rze nia kul -
tu ral ne, a zi mą za wi ta tam sport.

– Do tej po ry ist niał tu ogro -
dzo ny par king dla sa mo cho dów
– przy po mi na bur mistrz Krzysz tof
Strzał kow ski. – Po sta no wi li śmy
otwo rzyć to miej sce dla miesz kań -
ców i w le cie zor ga ni zo wa li śmy
ogól no do stęp ną bi blio te kę
pod chmur ką. Te raz otwie ra my
Wol skie Lo do wi sko. Ma my na -
dzie ję, że bę dą się tu spo ty kać ca -
łe ro dzi ny.

Ofi cjal ne otwar cie śli zgaw ki już
w nie dziel ne po po łu dnie. Pod czas
im pre zy miesz kań cy bę dą mo gli
po dzi wiać wy sta wę szo pek bo żo na -
ro dze nio wych, zgło szo nych na zor -
ga ni zo wa ny przez szko łę pod sta wo -
wą przy Oża row skiej 69 kon kurs
„Mo je Be tle jem”. W pla nach jest
rów nież po kaz ja se łek na lo dzie.

Punk tem kul mi na cyj nym im pre -
zy bę dzie ilu mi na cja wiel kiej cho -
in ki, któ ra ozdo bi te ren przy ra tu -
szu na ca łą zi mę. Na za koń cze nie
dnia od bę dzie się kon cert ko lęd
w wy ko na niu Ka pe li Pra skiej.

Wstęp wol ny.
(red)

Kolejne lodowisko gotowe
� Kapela Praska grająca kolędy, otwarcie ślizgawki
i iluminacja wolskiej choinki – czas powitać zimę.
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