
Otwarty w latach 70. park Szy-
mańskiego to jeden z najlepszych
na Woli terenów rekreacyjnych,
ale wyraźnie widać w nim upływ
czasu. Sztuczna rzeka, rozlewisko,
staw, dwa place zabaw, wrotkowi-
sko, nowe alejki i ścieżki rowero-
wo-rolkowe kosztowały łącz-
nie 17,5 mln zł, ale odmieniły tyl-
ko część parku. Najwyższy czas
na kolejne remonty.

Do 2018 roku rewitalizacja cze-
ka południowo-wschodnią część
parku, gdzie powstanie zespół
trzech podświetlanych fontann,

bezpośrednio dostępnych dla
mieszkańców.

– Przewidujemy budowę fon-
tanny przeznaczonej dla mniej-
szych dzieci, obok której znajdzie
się efektowny tunel wodny – mó-
wi burmistrz Krzysztof Strzałkow-
ski. – Będzie to idealne miejsce
do zabawy dla najmłodszych.

Wokół fontann staną stoliki
z ławkami i leżaki. Powstaną także
nowe alejki, oświetlenie i monito-
ring oraz zasadzone zostaną drze-
wa i krzewy. Wybudowana zosta-
nie również ścieżka dla rolkarzy.

– Prace projektowe zakończą
się w maju, a cała inwestycja
w połowie przyszłego roku – mó-
wi Strzałkowski. – Przeznaczymy
na ten cel 3,3 mln zł.

Centrum kultury z górką
i tarasem

Osobną inwestycją, wartą aż 16
mln zł, jest budowa Wolskiego Cen-
trum Kultury, które powstanie
na skraju parku Szymańskiego
przy Elekcyjnej. Budynek będzie
miał dwie kondygnacje naziemne
i jedną podziemną. Elewacja wyko-
nana będzie z pofałdowanego szkła,
zaś na dachu powstanie taras wido-
kowy, na którym możliwe będzie
sadzenie krzewów i małych drzew.

– To będzie również przestrzeń
dla mieszkańców – mówi wicebur-
mistrz Mariusz Budziszewski.
– Na dachu będziemy mogli orga-
nizować różnego rodzaju warsztaty,
spotkania czy projekcje filmowe.

Bezpośrednie wejście i wjazd ro-
werem na taras będą możliwe dzię-
ki pochylni, zimą pełniącej funkcję

górki saneczkowej. W budynku
znajdzie się sala o powierzchni 1200
m2 z ruchomymi ścianami we-
wnętrznymi, dzięki którym możliwe
będzie dzielenie jej na mniejsze po-
mieszczenia zgodnie z aktualnymi
potrzebami. Obok znajdą się m.in.:
studio nagrań, sala baletowa, studio
fotograficzne i klubokawiarnia.

– Będzie to nowoczesny i funk-
cjonalny budynek – podsumowuje
Anna Podłucka, dyrektorka WCK
– Nasza nowa siedziba będzie
miejscem idealnie wkomponowa-
nym w park i otwartym na miesz-
kańców. Będzie również dawała
maksymalną swobodę ekspresji
artystom zaangażowanym w naj-
różniejsze projekty realizowane
zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz budynku.

Mieszkańcy też działają
Zanim odpoczniemy przy no-

wych fontannach i zjedziemy
na sankach z dachu WCK, zoba-
czymy efekty głosowania miesz-
kańców. W ubiegłym roku 898

osób poparło projekt Lucyny Ga-
wuć, dzięki któremu zmieni się
część parku od strony trasy Pry-
masa Tysiąclecia. Ponieważ głoso-
wanie odbyło się zanim nabrały
kształtu plany urzędu dzielnicy,
oba projekty częściowo się pokry-
wają. Autorka zastrzegła, że w ra-
zie takiego scenariusza prosi
o przeznaczenie całej puli jej pro-
jektu na remont innych alejek,
wymianę ławek i nasadzenia ro-
ślin. W ten sposób park Szymań-
skiego zyskuje kolejne 460 tys. zł.

(dg)

Park Szymańskiego od nowa
� Ogromne inwestycje za łączną sumę 37 mln zł odmienią popularny park. Co w nim powstanie?

naWoli
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

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

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

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

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

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

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

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

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

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
tel. 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

Nie od dziś wiadomo, że nale-
żące do PKP tereny sąsiadujące
z torami kolejowymi to jedne
z najlepszych terenów inwestycyj-
nych w Polsce. Ściana biurowców
między Dworcem Zachodnim
a stacją przy pl. Zawiszy to widok
znany z największych europej-
skich metropolii, gdzie zagospo-
darowanie gruntów po zwrotni-
cach, fabrykach czy portach za-
częło się wcześniej, niż w Warsza-
wie. Na wschodnich Odolanach
ściany biurowców nie będzie.

Pogłoski o planowanych tam ta-
nich lokalach z rządowego pro-
gramu Mieszkanie+ krążyły już
w czerwcu, ale wówczas nikt nie
potwierdzał tych informacji. Te-
raz wszystko jest już jasne. PKP
podpisały umowę z państwową
firmą BGK Nieruchomości, która

zbuduje bloki w rejonie Ordona,
Gniewkowskiej i Mszczonowskiej.
Nie wiadomo, ile ich będzie,
gdzie dokładnie staną i jak będą
wyglądać. Według zapowiedzi in-
westora budynki powstaną z uży-
ciem gotowych elementów, mon-
towanych na placu budowy. Dzię-
ki temu czas budowy będzie
znacznie krótszy, a standard wy-
kończenia – niekoniecznie gorszy,
niż przy użyciu metod tradycyj-
nych. Bloki nie będą miały piwnic
ani parkingów podziemnych.

Co to jest Mieszkanie+?
Nowy program rządu Prawa

i Sprawiedliwości jest skierowany
do osób, które nie mają (i nigdy
nie miały mieszkania) na wła-
sność i nie chcą go wynajmować.
Bloki z Mieszkaniami+ powstaną

na terenach należących do pań-
stwa, z minimalnym zyskiem
i przy użyciu prefabrykatów, dzię-
ki czemu ich budowa będzie mo-

żliwie tania. Czynsz ma wyno-
sić 10–20 zł/m2, a lokatorzy będą
mogli wykupić mieszkanie na pre-
ferencyjnych warunkach.

Pierwszeństwo w odbieraniu
kluczy do Mieszkań+ będą mieć
m.in. najbiedniejsi i rodziny wie-
lodzietne.

(dg)

PKP oddaje ziemię na Mieszkania+
� Tereny kolejowe na Odolanach zostaną wreszcie zagospodarowane… dzięki tanim
mieszkaniom od rządu PiS.

Do nowego pawilonu została
przeniesiona cała działalność kar-
diologiczna (oddziały, pracownie,
poradnie) oraz pracownia endo-
skopowa, dla której w nowym miej-
scu stworzono zaplecze łóżkowe.

Trzykondygnacyjny budynek
ma około 3,5 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni. W dwóch
oddziałach kardiologicznych, któ-
re w starej siedzibie miały 45 łó-
żek, jest ich teraz 63. W pracowni
endoskopii, która nie miała żad-
nego – trzy.

Budowa i wyposażenie pawilo-
nu zostały sfinansowane z budże-
tu miasta. Cała inwestycja koszto-
wała ponad 25 mln zł i trwała bli-
sko dwa lata.

– Pracownia endoskopii, prze-
niesiona do nowej siedziby, zosta-
ła doposażona w nową aparaturę.
To już wkrótce pozwoli na wyko-
nywanie w szpitalu wysokospecja-
listycznych zabiegów endoskopo-
wych bez konieczności wysyłania
pacjentów do innych placówek
medycznych, jak to miało miejsce
do niedawna – mówi rzeczniczka
szpitala Barbara Lis-Udrycka.

Jak szybko dostaniemy się
do kardiologa?

Aktualnie zapisy są na listopad.
Wyjątkiem są oczywiście pilne
przypadki wymagające indywidu-
alnych konsultacji. Krócej pocze-
kają też zapewne stali pacjenci
placówki.

Jeśli chodzi o Szpital Wolski ja-
ko całość, to obecnie najmniejsze
obłożenie jest na oddziale chirur-
gii naczyniowej. Największe
– na oddziałach chorób we-
wnętrznych.

– Jest tam w sumie 105 łóżek.
Każdego dnia niezależnie od pory
roku dostawiamy dodatkowe
– mówi Barbara Lis-Udrycka.
Obecnie „dostawek” jest i tak
mniej, co ma związek z otwarciem
pod koniec 2015 roku oddziału
geriatrii. Przejął on część pacjen-
tów.

Liczący 36 łóżek oddział geria-
tryczny to inna z dużych i wa-
żnych inwestycji oddanych
w ostatnich latach w Szpitalu
Wolskim. To pierwszy oddział
o takim profilu w województwie
mazowieckim, a część wyposaże-
nia została przekazana przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy.

(AS)

Nowy oddział za 25 milionów

Szpital Wolski
na sercowe kłopoty
� Z początkiem lutego w Szpitalu Wolskim ruszył nowy
pawilon, w którym znalazły miejsce kardiologia
i pracownia endoskopii. Władze szpitala zapowiadają
tym samym znaczną poprawę warunków pobytu,
diagnozowania i leczenia pacjentów, a także większy
komfort pracy lekarzy.

Program
jest skierowany do osób,
które nie mają (i nigdy
nie miały mieszkania)
na własność i nie chcą
go wynajmować.
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Obozowa. Samochody albo pę-
dzą po krzywym, gdzieniegdzie
połatanym asfalcie w stronę Mły-
nowa, albo powoli jadą „drzwi
w drzwi” po dwa na jednym pasie.
Obok niepełnosprawny na wózku,
siłujący się z kółkami zaklinowany-
mi w dziurach chodnika. Rowerzy-
sta zastanawiający się, czy lepiej
niszczyć koła na chodniku, czy
na asfalcie. Tramwaj zatrzymujący
się na każdych światłach, prze-
puszczający auta i powoli wjeżdża-

jący na przystanek. Gdy otwierają
się drzwi, widać seniorów ostro-
żnie wyglądających na jezdnię i la-
wirujących między samochodami.
Czasem ktoś tu kogoś potrąci, cza-
sem przyjeżdża karetka.

Taka jest rzeczywistość
na głównej, pełnej zabytkowych
domów ulicy Koła, która zmieniła
się w łączącą Bemowo ze Śród-
mieściem przelotówkę. Jej kapi-
talny remont jest planowany
od kilku lat. Gdy wydawało się, że

prace rozpoczną się w tym roku,
urzędnicy zorientowali się, że…
na Górczewskiej trwa budowa
metra. Gdyby nie upór niektórych
wolskich samorządowców, którzy
krytykowali profesjonalny, nowo-
czesny i zapewniający bezpieczeń-
stwo projekt przebudowy, Obozo-
wa już byłaby wyremontowana.

Co nas czeka w tym roku?
– Przebudujemy torowisko

na odcinku od Płockiej do Waw-

rzyszewskiej – mówi Michał Po-
wałka, rzecznik Tramwajów War-
szawskich. – Z uwagi na koniecz-
ność wykonania przebudowy to-
rowiska w koordynacji z przebu-
dową wiaduktu kolejowego
nad Obozową, która będzie reali-
zowana na zlecenie PKP Polskich
Linii Kolejowych, dokładny ter-
min rozpoczęcia robót będzie
znany po zawarciu przez PKP
PLK umowy z wykonawcą remon-
tu wiaduktu.

Zapowiadanego frezowania, re-
montu chodników i wytyczania no-
wych przejść dla pieszych w tym
roku nie będzie. Tramwajarze zaj-
mą się wyłącznie przebudową toro-
wiska. Co bardzo ważne, nie zosta-
ną przebudowane platformy przy-

stankowe, które obecnie mieszczą
tylko po jednym składzie.

Co dalej?
– Termin przebudowy w pier-

wotnie zakładanym zakresie jest
uzależniony od decyzji miasta,
w koordynacji z budową metra
na Górczewskiej i Płockiej – mó-
wi Powałka.

Teoretycznie budowa stacji
Płocka, Młynów i Księcia Janusza
zakończy się w 2019 roku, ale za-
raz potem ruszą prace na dalszym
odcinku linii. Oznacza to, że pod-
czas największych utrudnień
na Górczewskiej tramwaje jadące
Obozową nadal nie będą mieć
priorytetu i przystanków podwój-
nej długości.

Jeśli remont Obozowej będzie
wciąż uzależniany od budowy me-
tra, nastąpi po roku… 2023.

(dg)

Remont Obozowej przełożony
� W tym roku znowu nie uda się ucywilizować głównej ulicy Koła. Z powody budowy
metra prace mogą zostać przełożone nawet na przyszłą dekadę.

tel. 502-280-720 3reklama w „Echu”

Zapowiadanego
frezowania, remontu
chodników i wytyczania
nowych przejść dla
pieszych w tym roku nie
będzie. Tramwajarze
zajmą się wyłącznie
przebudową torowiska.
Co bardzo ważne, nie
zostaną przebudowane
platformy przystankowe,
które obecnie mieszczą
tylko po jednym składzie.

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..
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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 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.

Czy na uli cach, w par kach
i skwe rach Wo li po ja wią się nie -

ba wem po idła – kra ny z wo dą pit -
ną pod łą czo ne do miej skiej sie ci
wo do cią go wej? Pó ki co zo sta ną
za in sta lo wa ne w tym ro ku
w Śród mie ściu, m.in. na pla cu
Zba wi cie la i w oko li cy Sta re go

Mia sta. Jak bę dą wy glą dać?
Na ra zie nie wia do mo, ra tusz
ogło sił w po ło wie stycz nia kon -
kurs na ich kon cep cję. Wi ce pre -
zy dent Mi chał Ol szew ski mó wi,
że urzęd ni cy chcą zna leźć jak naj -
lep szą for mę po ideł ka:

– Ta ką, aby mo gła się stać stan -
dar dem te go ty pu urzą dzeń
w War sza wie. Istot ne jest rów nież
zna le zie nie roz wią zań tech nicz -
nych, któ re za pew nią ich ła twy
mon taż i póź niej sze bez pro ble -
mo we użyt ko wa nie.

– Ta kie źró deł ka są po wszech -
nie spo ty ka ne w mia stach za chod -
niej Eu ro py, czę sto spo ty ka się je
zwłasz cza na po łu dniu. Umo żli -
wia ją ga sze nie pra gnie nia miesz -
kań com i tu ry stom, a dzię ki ład -
ne mu wzor nic twu sta no wią ele -
ment ma łej ar chi tek tu ry ulicz nej,
sta ją się wręcz sym bo la mi mia sta

– ar gu men tu je Ma ciej Cza pliń ski.
To on zło żył w ra mach ubie gło -
rocz ne go bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go pro jekt pod ha słem „Pij
War sza wo”, któ ry wła śnie jest re -
ali zo wa ny. We dług je go po my słu
ka żde po ideł ko po win no mieć
trzy kra ny: dla do ro słych, dzie ci
i – tuż przy zie mi – dla zwie rząt,
a nie wy ko rzy sta na wo da bę dzie
od pro wa dza na do ka na li za cji bu -
rzo wej.

Sieć w ca łej War sza wie
W tym ro ku Cza pliń ski zgło sił

do bu dże tu roz wi nię cie pro jek tu
zgło szo ne go w po przed niej edy cji
w Śród mie ściu. Chciał by, aby sieć
po ide łek po ja wi ła się w ca łej War -
sza wie, ta kże na Wo li. Po ideł ka
zna leźć by się mia ły na te re nach
pu blicz nych: przede wszyst kim
na skwe rach, w par kach,

przy skrzy żo wa niach ulic z du żym
ru chem pie szym i ro we ro wym.
Bę dą funk cjo no wa ły przez 7–9
mie się cy w ro ku, z wy łą cze niem
okre su mro zów. Bę dą do stęp ne
przez 24 go dzi ny na do bę przez
sie dem dni w ty go dniu.

– Upo wszech nie nie do stę pu
do dar mo wej wo dy pit nej przy da
się nie tyl ko w upa ły, ulży też kie -
sze niom miesz kań ców. Po za tym
uzu peł ni ofer tę te re nów zie lo nych
– zwłasz cza dla upra wia ją cych
spor ty. Bę dzie ko rzyst ne dla śro do -
wi ska na tu ral ne go, po nie waż pro -
wa dzi do zmniej sze nia sprze da ży
bu te lek pla sti ko wych z wo dą i na -
po ja mi – ar gu men tu je Cza pliń ski.

Aż 28 punk tów
Wstęp na pro po zy cja za kła da

mon taż po ide łek w 28 lo ka li za -
cjach na Wo li – ru chli wych punk -
tach w dziel ni cy, zwłasz cza od wie -
dza nych przez spa ce ro wi czów,
oso by ak tyw nie upra wia ją ce sport
i ba wią ce się dzie ci.

Na Mły no wie po ideł ka mia ły by
się zna leźć w pię ciu miej scach:
przy Pe de cie na skrzy żo wa niu
Wol skiej i Mły nar skiej, przy ko -
ście le na ro gu Wol skiej i So ko -
łow skiej, przy Płoc kiej i Gór czew -
skiej w re jo nie przy stan ku w kie -
run ku Be mo wa, przy pla cu za baw
na Mi rec kie go oraz na skrzy żo -
wa niu Ban de rii i Go styń skiej.

Na ob sza rze No wo li pek i Po wą -
zek wo do po je po wstać mia ły by
w czte rech punk tach: na skwe rze
Ap fel bau ma przy Dziel nej i Smo -
czej, na skrzy żo wa niu Anie le wi cza
z Oko po wą, przy urzę dzie dziel ni -
cy Wo la, oraz na skrzy żo wa niu Al.
So li dar no ści i Ja na Paw ła II.

Na ob sza rze Mi ro wa i Czy ste go
pro jekt prze wi du je 9 lo ka li za cji

– na pla cy ku na prze ciw ko Ha li
Mi row skiej, przy Chłod nej
na skwe rze przed ko ścio łem,
w par ku na ro gu Że la znej i Pro -
stej, przy ron dzie ONZ w re jo nie
Twar dej i Pań skiej, na pla cu Za -
wi szy przed sta cją ko le jo wą
Ocho ta, przy ron dzie Da szyń skie -
go, na Grzy bow skiej i Przy oko po -
wej ko ło wej ścia do Mu zeum Po -
wsta nia War szaw skie go, na skrzy -
żo wa niu Płoc kiej z Ka sprza ka
przy przy stan ku w stro nę Je lo nek
oraz na skwe rze Pa weł ka przy
Bry low skiej.

Na Ko le kra ni ki z wo dą mia ły -
by się zna leźć w czte rech punk -
tach: w po bli żu tar go wi ska
na skrzy żo wa niu Obo zo wej
i Cioł ka, na Gór czew skiej przy
wej ściu do Par ku Ulri cha, na Mo -
czy dle przy al. Żmi chow skiej oraz
przy klasz to rze i pla cu za baw
na Do bro gnie wa.

Pro po no wa ne lo ka li za cje po zo -
sta ją jed nak we dług pro jek tu
do usta le nia i kon sul ta cji, rów nież
pod wzglę dem mo żli wo ści tech -
nicz nych.

Po mysł wy da je mi się na praw dę
po zy tyw ny, a przy tym po ży tecz -
ny, Jak wska zu ją przy kła dy in nych
miast, ta kie wo do po je w par kach,
na skwe rach, przy ście żkach dla
bie ga czy i ro we rzy stów rze czy wi -
ście speł nia ją swo ją funk cję. Tro -
chę kosz tu je, bo mon taż po ide łek
we wszyst kich lo ka li za cjach
na wszyst kich trzech ob sza rach
Wo li zo stał wstęp nie wy ce nio ny
na po nad 352 tys. zł. Ale czy pro -
jekt ma szan sę na re ali za cję za le -
ży wszak od wy ni ków gło so wa nia.
Jak się Pań stwu per spek ty wa ta -
kiej wol skiej sie ci po ide łek po do -
ba?

(wk)

Aż 28 punktów na Woli

Poidełka z bezpłatną wodą
� Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

Pomysł
wydaje mi się naprawdę
pozytywny, a przy tym
pożyteczny, Jak wskazują
przykłady innych miast,
takie wodopoje
w parkach, na skwerach,
przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów
rzeczywiście spełniają
swoją funkcję.

Źródełko w parku Ujazdowskim
źródło: ZO

M
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Po li cyj ny ra port o bez pie czeń -
stwie na uli cach War sza wy to
przy gnę bia ją ca lek tu ra. W sta ty -
sty kach fa tal nie wy pa da ją prze ci -
na ją ce Wo lę, sze ro kie uli ce łą czą -
ce po kil ka dziel nic, ta kie jak al.
„So li dar no ści” (jed na ofia ra
śmier tel na, 13 ran nych), Gór -
czew ska (16 ran nych) czy tra sa
Pry ma sa Ty siąc le cia (15 ran nych).
Ciąg Ka sprza ka i Wol skiej mo żna
bez wiel kiej prze sa dy okre ślić ja -

ko prze ra ża ją cy. W cią gu dwu na -
stu mie się cy zgi nę ła tam jed na
oso ba, zaś aż 31 zo sta ło ran nych.
Spo śród dróg peł nią cych funk cje
lo kal ne zde cy do wa nie wy ró żnia
się Że la zna, z któ rej od wie zio no
do szpi ta la osiem osób.

Trzy naj gor sze skrzy żo wa nia
Tra dy cyj nie za naj bar dziej nie -

bez piecz ne ucho dzą roz le głe
skrzy żo wa nia, na któ rych przej -

ścia dla pie szych pro wa dzą na wet
przez 4–5 pa sów ru chu. Na Wo li
do groź nych sy tu acji do cho dzi np.
na krzy żów kach Ka sprza ka z Ka -
rol ko wą oraz ron dzie Ty be tu,
gdzie tra sa Pry ma sa Ty siąc le cia
spo ty ka się z uli cą Ka sprza ka.

A jak wy tłu ma czyć pro ble my
na skrzy żo wa niu dwóch Że la znej
i Chłod nej? Czte ry oso by ran ne
w cią gu dwu na stu mie się cy to zde -
cy do wa nie za du żo, szcze gól nie
na uli cach z tak du żym ru chem
pie szym. Być mo że pro ble mem
jest sze ro kość Chłod nej, po łą czo -
na z bra kiem wysp azy lu i krót kim
zie lo nym dla prze chod niów.

Gi ną głów nie naj słab si
W ubie głym ro ku w War sza wie

zgi nę ły w wy pad kach dro go -
wych 62 oso by. Sta ty stycz nie
do prze cięt ne go wy pad ku śmier -
tel ne go do szło o 12:00 w gru dnio -
wy czwar tek lub pią tek. Szcze gól -
nie za gro że ni są naj star si war sza -
wia cy. Oso by po sześć dzie siąt ce
sta no wi ły 28% ran nych i aż 69%
za bi tych w wy pad kach. Naj czę -
ściej za bi ja ją kie row cy w wie -
ku 40–59 lat, a głów ną przy czy ną

śmier ci na dro dze jest nie ustą pie -
nie pierw szeń stwa pie sze mu,
prze cho dzą ce mu przez jezd nię
zgod nie z prze pi sa mi.

Gdzie bę dzie bez piecz niej?
W tym ro ku naj więk sze zmia ny

cze ka ją nas na Obo zo wej, któ rą
cze ka la tem re mont to ro wi ska
i fre zo wa nie, ale też bu do wa no -
wych przejść dla pie szych. Po -
wsta ną one przy Ma ja kow skie go,
ba za rze na Ko le i Waw rzy szew -
skiej. Bez pie czeń stwo oso bom
wy sia da ją cym z tram wa jów za -
pew nią azy le, od dzie la ją ce to ro -
wi sko od jezd ni. Na więk szość
przy stan ków bę dzie mo żna wejść
z obu koń ców, co po win no wy eli -
mi no wać pro blem prze cho dze nia
w nie do zwo lo nych miej scach.

Co bar dzo wa żne, brak bez pie -
czeń stwa na uli cach od bi ja się też
w wy ni kach gło so wa nia nad bu -
dże tem par ty cy pa cyj nym dziel ni -
cy. Dzię ki gło som miesz kań ców
w tym ro ku zmie ni się geo me tria
skrzy żo wań Twar dej z Sien ną
i Śli ską oraz Ogro do wej z Wro -
nią, dzię ki cze mu skrę ca ją ce sa -

mo cho dy bę dą mu sia ły je chać
wol niej. Pro jek ty zło żo ne na przy -
szły rok do ty czą skrzy żo wań Pro -
stej z Wro nią i Pań ską, Ka sprza ka
z Bry low ską, Ze ga dło wi cza i Kor -
cza ka, Że la znej z Chłod ną, Grzy -
bow ską, Łuc ką i Ogro do wą, Smo -

czej ze Staw ka mi, Ni ską, Mi łą,
Dziel ną, No wo li piem i No wo lip -
ka mi, Szul bor skiej z Bal ta za ra
i Nor wi da oraz Sta ni sła wa z Waw -
rzy szew ską i Obo zo wą. Nie wia -
do mo jesz cze, któ re z nich zo sta -
ną do pusz czo ne do czerw co we go
gło so wa nia.

(dg)

Najgorsze ulice Woli. Stąd najczęściej kursuje karetka
� Zebrane przez drogówkę statystyki z wolskich ulic są fatalne. Sprawdzamy, które ulice są najgorsze, a które czekają w tym roku zmiany.

Jak wytłumaczyć
problemy
na skrzyżowaniu dwóch
Żelaznej i Chłodnej?
Cztery osoby ranne
w ciągu dwunastu
miesięcy to
zdecydowanie za dużo,
szczególnie na ulicach
z tak dużym ruchem
pieszym.

źródło: w
arszaw

a-straz.pl



W Sta cji Mu zeum, dzia ła ją cej
na te re nie daw ne go Dwor ca
Głów ne go, do 9 mar ca mo żna po -
dzi wiać Cze ko la do wą Ma kie tę
Ko le jo wą, wy ko na ną przez jed ne -
go z naj lep szych pol skich cu kier -
ni ków – Ma estra Cze ko la dy E.
We del Ja nu sza Pro fu sa.

Ma kie ta zo sta ła zbu do wa na
z pół to ny cze ko la dy i zaj mu je po -
wierzch nię ok. 12 m2. Łącz na dłu -
gość to rów to ok. 30 m. Na ma -
kie cie są od wzo ro wa ne gó ry po -
ro śnię te cze ko la do wym la sem, tu -
nel ko le jo wy, dwo rzec, pa ro wo -
zow nia z warsz ta tem, prze jazd
ko le jo wy, zwrot ni ce i sa mo cho dy.
Naj wa żniej szym ele men tem jest
je żdżą ca ko lej ka, skła da ją ca się
z za byt ko we go nie miec kie go pa -
ro wo zu ty pu Bau re ihe 80 oraz
wa go nów to wa ro wych, cy ster ny,
wę glar ki i plat for my. Wszyst kie
ele men ty wy ko na ne są z du żą
pre cy zją i dba ło ścią o de ta le.

Oprócz sa mej ma kie ty bę dzie
mo żna rów nież zo ba czyć cze ko la -
do we rzeź by: psa, so ko ła, su kien -
kę Az te ków i strój tan cer ki sal sy.

Sta cja Mu zeum (d. Dwo rzec
Głów ny) – ul. To wa ro wa 3
• godziny otwarcia:

codziennie 9:00–17:00
• wstęp na podstawie biletu

do muzeum (normalny 12 zł,
ulgowy 6 zł, rodzinny 35 zł,
dla dzieci do lat 7 oraz
w poniedziałki wstęp wolny)

• dojazd tramwajami
7, 9, 22, 24, 25 i 44,
autobusami 127, 128, 157, 158
, 159, 175, 504, 517 i 521 (Pl.
Zawiszy) oraz SKM-ką
(Warszawa Ochota)

• parkowanie bezpłatne
(na ulicy)

(red)

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Młoda masażystka zaprasza na sesje masażu,
który uzdrawia duszę i ciało – Zaproszam Panie
i Panów w każdym wieku. Do zobaczenia
690-452-108, powiedz że dzwonisz ze stolicy –
gratisy

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

DOM I OGRÓD

NNaapprraawwaa,,  rreegguullaaccjjaa,,  uusszzcczzeellnniiaanniiee  ookkiieenn  PPCCVV
ii ddrreewwnniiaannyycchh,,  nnaapprraawwyy  ppoo  wwłłaammaanniiaacchh,,

pprrzzeerraabbiiaanniiee  ookkiieenn  nnaa  aannttyywwłłaammaanniioowwee..  tteell..
550044--007788--441100

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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
·Elektryk Hydraulik 502-951-212

ZZaabbuuddoowwyy  ggiippss  kkaarrttoonn,,  ggłłaaddzziiee,,  mmaalloowwaanniiee
660077--667799--445544

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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
·Agentów ochrony, 13 zł. 506-158-658
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
·Roznoszenie ulotek po blokach. Praca pon-pt
w godz 7:00 – 15:00. Stawka 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

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

·Skup książek – dojazd 606-900-333

·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki dokumenty zdjęcia odznaki
odznaczenia szable bagnety itp. gotówka tel.
504-017-418

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Pół tony czekolady
� Któż nie marzył w dzieciństwie o wielkiej makiecie kolejki? A gdyby była… zrobiona
z czekolady?

Wol scy po li cjan ci za trzy ma li
w dwóch pod war szaw skich miej sco -
wo ściach 47-let nie go Mar ka R. i 45-
let nie go Krzysz to fa P., oska rżo nych
o znisz cze nie mie nia war te go po -
nad 11 tys. zł. W ubie głym mie sią cu
mę żczyź ni mie li strze lać z wia trów ki
do peł ne go pa sa że rów tram wa ju ja -
dą ce go Oko po wą, prze strze lić szy by
w kil ku sa mo cho dach i znisz czyć
wia tę przy stan ko wą.

Pod czas prze szu ka nia miesz kań
obu po dej rza nych po li cjan ci zna -
leź li w su mie trzy atra py bro ni
pal nej, sło ik z ma ri hu aną, kil ka -

na ście te le fo nów ko mór ko wych
oraz za bez pie czy li 27 tys. zł i 350
eu ro na po czet ewen tu al nych kar.

Krzysz tof P. i Ma rek R. tra fi li
do ce li. Pierw szy z mę żczyzn usły -
szał łącz nie je de na ście za rzu tów,
z cze go 10 do ty czy uszko dze nia
mie nia a je den po sia da nia środ -
ków odu rza ją cych. Pro ku ra tor za -
sto so wał wo bec nie go do zór po li -
cyj ny. Ma rek R. usły szał 10 za rzu -
tów uszko dze nia mie nia.

Oska rżo nym gro zi po pięć lat
wię zie nia.

(red)

Za marihuanę
i strzelanie do tramwaju
� Policja zatrzymała mężczyzn, podejrzanych
o strzelanie z wiatrówki do tramwaju pełnego pasażerów.



PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
pod pi sa ły w tym mie sią cu umo wę
na prze bu do wę tzw. li nii ob wo do -
wej, na któ rej znaj du ją się sta cje
Ko ło, Ka sprza ka i 8. pe ron Dwor -
ca Za chod nie go. W trak cie prac
war tych 196 mln zł brut to po wsta -
ną no we przy stan ki przy Obo zo -
wej i Po wąz kow skiej, zaś po zo sta -
łe cze ka ka pi tal ny re mont. Po -
wsta nie ta kże kład ka na wy so ko ści
Prą dzyń skie go, a wia duk ty
nad Wol ską i Ka sprza ka zo sta ną
prze bu do wa ne. Nie mal 200 mln zł
mo żna by ło wy dać znacz nie le piej.

Je lon ki i Oża rów cze ka ją
na SKM -kę

O bu do wie sta cji przy Gór czew -
skiej i Po łczyń skiej mó wi się od tak
daw na, że po wo li za czy na ona
funk cjo no wać ja ko dow cip z bro dą.
W 2014 ro ku ko le ja rze za po wie -
dzie li ich bu do wę na rok 2022.
W ro ku 2015 w swo im sty lu ogło si -
li, że nie da się te go zro bić, bo pod -
czas na cho dzą cych re mon tów „li -
nia bę dzie wy ko rzy sty wa na przez
po cią gi da le ko bie żne ob je żdża ją ce
li nię śred ni co wą i nie po zwo li to

na wpro wa dze nie do dat ko wych po -
cią gów miej skich i re gio nal nych”.
Te raz mó wi się, że sta cje po wsta ną,
ale po ro ku 2023. Być mo że.

Ma jąc do dys po zy cji gi gan tycz -
ne do ta cje unij ne PKP PLK mo -
gło po ro zu mieć się z war szaw -
skim sa mo rzą dem i przy go to wać
ma pę po trzeb, zgod nie z któ rą
by ły by pro wa dzo ne pra ce. Wspól -
nie, w ko or dy na cji. Gdy by po trak -
to wać te mat po wa żnie, wkrót ce
mo gli by śmy sko rzy stać ze sta cji
przy ron dzie Ża ba, par kin gu
P+R w Płu dach i prze su nię tej
pod wia dukt sta cji Chosz czów ka.
A co z li nią przez Je lon ki? Nie
trze ba być pro fe so rem trans por tu
że by stwier dzić, że bu do wa
na niej przy stan ków jest pil niej sza
od re mon tu li nii ob wo do wej. In -
ny mi sło wy: sta cje Ka sprza ka
i Ko ło mo gły by po cze kać kil ka
lat, bo są wy ko rzy sty wa ne w ma -
łym stop niu i nie bę dą w więk -
szym dzię ki mon ta żo wi wiat
i elek tro nicz nych ta blic.

W za mian na le ża ło zbu do wać
sta cje przy Po wąz kow skiej, Gór -
czew skiej i Po łczyń skiej oraz umo -

żli wić SKM -kom za wra ca nie
w Oża ro wie. Dzię ki te mu li nia S9
mo gła by po łą czyć Le gio no wo
i Dwo rzec Gdań ski z Je lon ka mi
(za rów no wol ski mi, jak i be mow ski -
mi) i Oża ro wem. A gdy by pie nią -
dze z Unii nie prze sta wa ły pły nąć,
na le ża ło zbu do wać tu nel łą czą cy 8.
pe ron Dwor ca Za chod nie go ze sta -
cją Ale je Je ro zo lim skie. W ten spo -
sób „li nia ob wo do wa” sta ła by się li -
nią śred ni co wą pół noc -po łu dnie.
Tym cza sem PKP PLK pla nu je…
re mont sta cji to wa ro wych Je lon ki,
Go łąb ki i War sza wa Głów na.

Agen ci Ma tri xa w ak cji
W 2014 ro ku PKP utwo rzy ły

spół kę Xci ty In ve st ment, czy li de -
we lo pe ra, ma ją ce go zaj mo wać się
wy łącz nie za bu do wą te re nów ko -
le jo wych. Wkrót ce po ja wi ły się
wi zu ali za cje 200-me tro we go wie -
żow ca, biu row ców i pla ców, któ re
mia ły po wstać nad li nią śred ni co -
wą wzdłuż Alej Je ro zo lim skich.
W ubie głym ro ku pro jekt tra fił
do ko sza, co praw do po dob nie by -
ło de cy zją po li tycz ną. Dla osób
śle dzą cych po czy na nia ko le ja rzy

nie by ło to żad nym za sko cze niem.
Kró le stwo PKP PLK ży je w wir tu -
al nej rze czy wi sto ści jak bo ha te ro -
wie „Ma tri xa”.

Ko lej nym od cin kiem se rii
scien ce -fic tion są wi zu ali za cje
Dwor ca Za chod nie go, któ re go
rze ko ma prze bu do wa ma za koń -
czyć się w ro ku 2021. Praw dzi we
cu da na ki ju: „No wa Za chod nia
bę dzie zin te gro wa nym wę złem
prze siad ko wym łą czą cym sta cję
ko le jo wą, przy stan ki tram wa jo we,
dwo rzec au to bu sów da le ko bie -
żnych, ze spo ły miej skich przy -
stan ków au to bu so wych, po sto je
ta xi i par kin gi dla sa mo cho dów
oso bo wych i ro we rów”. Hur ra po -

ty mizm me diów był ta ki, że wszy -
scy za po mnie li za dać py ta nie: dla -
cze go na wi zu ali za cjach przy sta -
nek tram wa jo wy na li nii Wo la -Wi -
la nów jest w tak fa tal nym miej -
scu? Gdzie ten zin te gro wa ny wę -
zeł prze siad ko wy? Na wi zu ali za -
cjach go nie ma.

Wnio ski?
Z ostat nich suk ce sów ko le ja rzy

w War sza wie mo żna wy mie nić
wła ści wie tyl ko bu do wę do dat ko -
we go pe ro nu na Dwor cu Gdań -
skim i no we go wej ścia na Dwo -
rzec Za chod ni w Ale jach Je ro zo -
lim skich. Po za tym sa me spek ta -
ku lar ne kla py (na cze le z oszpe -
ce niem ha li Cen tral ne go) i ty sią -

ce za po wie dzi, z któ rych nie wie le
wy ni ka. Nie spo sób oprzeć się
wra że niu, że PKP PLK swo imi re -
mon ta mi bar dziej War sza wie
szko dzi, niż po ma ga. Mo że naj -
wy ższy czas na usta wę od bie ra ją -
cą ko le ja rzom wła dzę nad sta cja -
mi i to ra mi, i prze ka zu ją cą je
gmi nom? Ró żni cę w po zio mie wi -
dać naj le piej na sta cjach me tra.
To też po cią gi, też to ry i też sta -
cje. Tyl ko za rząd ca in ny…

Do mi nik Ga dom ski
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Matrix 4, czyli PKP buduje w Warszawie
� Absurdalne decyzje, wysyp „wizualizacji” i ignorowanie potrzeb warszawiaków – tak PKP bawi się na Woli.

Mając
do dyspozycji
gigantyczne dotacje
unijne PKP PLK mogło
porozumieć się
z warszawskim
samorządem
i przygotować mapę
potrzeb, zgodnie z którą
byłyby prowadzone
prace. Wspólnie,
w koordynacji.
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Pod ko niec XIX wie ku ka żde -
go 27 lu te go ro syj ska taj na po li cja
bar dzo uwa żnie przy glą da ła się oso -
bom wcho dzą cym na cmen tarz
na Po wąz kach. Po la cy i Ży dzi przy -
cho dzi li tam, by po mo dlić się
nad nie ozna czo ną mo gi łą ko ło
śmiet ni ka. Za zło że nie kwia tów gro -
ził areszt w Cy ta de li. Że by od kryć,
kto spo czy wał w mo gi le i dla cze go
miej sce by ło oto czo ne kul tem, mu -
si my cof nąć się do ro ku 1861.

Ksią żę…
Po prze gra nym przez Po la ków

po wsta niu li sto pa do wym Ro sja -
nie nie co do krę ci li śru bę, wpro -
wa dza jąc na pod bi tych zie miach
– w tym w War sza wie – wła sne in -
sty tu cje i pra wo. W ro ku 1861
fak tycz nym wład cą te go, co zo sta -
ło z daw nej Pol ski, był ce sar ski
na miest nik Mi cha ił Gor cza -
kow. 68-let ni ksią żę był za pra wio -
nym w bo jach we te ra nem wie lu
wo jen. Wal czył z Per sa mi, Fran -
cu za mi, Tur ka mi i Wę gra mi, ale
Po la cy zna li go głów nie z udzia łu
w tłu mie niu po wsta nia li sto pa do -
we go i zdo by wa niu War sza wy.
Pod czas bi twy pod Ol szyn ką Gro -
chow ską zo stał cię żko ran ny, ale
woj nę skoń czył ja ko ge ne rał.

W lu tym 1861 Gor cza kow już
od pół ro ku zma gał się w War sza -
wie z pro te sta mi, de mon stra cja mi
i mar sza mi, któ re roz po czę ły się
po po grze bie wdo wy po ge ne ra le
So wiń skim, bo ha te rze po wsta nia
li sto pa do we go. Ksią żę z po cząt ku

chciał wziąć Po la ków na prze cze -
ka nie, ale osta tecz nie wy słał
na uli ce żoł nie rzy. Gdy 25 lu te go
pro te stu ją cy zno wu wy szli na uli -
ce, zo sta li roz pę dze ni.

…i stu den ci
Od po wie dzią był ko lej ny pro -

test, zor ga ni zo wa ny przez stu den -
tów Aka de mii Sztuk Pięk nych
i Aka de mii Me dy ko -Chi rur gicz -
nej. Wiel ka ma ni fe sta cja roz po -
czę ła się na pl. Zam ko wym i zmie -
rza ła pod re zy den cję Gor cza ko wa
– dzi siej szy Pa łac Pre zy denc ki. Po -
nie waż woj sko za gro dzi ło po łu -
dnio wy wy lot z pl. Zam ko we go,
kil ka dzie siąt ty się cy war sza wia -

ków ru szy ło w dro gę okrę żną
przez Lesz no, Dłu gą i Sta rów kę.
Ma ła gru pa pro te stu ją cych prze -
do sta ła się jed nak przed kor don
pod ko ściół św. An ny, z któ re go
wy cho dził wła śnie kon dukt po -
grze bo wy. Po tem wy da rze nia po -
to czy ły się już bły ska wicz nie.

Po li cjan ci za ata ko wa li księ ży
ber nar dy nów, bio rąc ich za uczest -
ni ków pro te stu. Ma ni fe stan ci od -
po wie dzie li, ob rzu ca jąc po li cję
bru kiem. Na po moc po li cji przy by -
li ce sar scy ko za cy… i po la ła się
krew. Gdy kurz opadł, na uli cy le -
ża ło pięć ciał. Zgi nę li uczeń kra -
wiec ki Fi lip Adam kie wicz, ro bot -
nik Ka rol Bren del, dwóch szlach -

ci ców Mar ce li Pa weł Kar czew ski
i Zdzi sław Rut kow ski i 17-let ni
gim na zja li sta Mi chał Ar ci chie wicz.

Po grzeb…
Za mknię ty w pa ła cu w środ ku

mia sta peł ne go wście kłych Po la ków
i Ży dów ksią żę nie miał wyj ścia.
Mu siał zgo dzić się na uro czy sty po -
grzeb za mor do wa nych, któ ry od był
się 2 mar ca. Kon dukt prze szedł
z Kra kow skie go Przed mie ścia
na Po wąz ki, a pro wa dzi li go wspól -
nie ka to lic cy księ ża, pa sto rzy i ra bi -
ni. Po dob no w po cho dzie wzię ło
udział 150 tys. osób. Gor cza kow
słusz nie stwier dził, że po wsta nie
wi si na wło sku. Za czął ścią gać

do War sza wy do dat ko we od dzia ły
i po pro sił ce sa rza o prze pro wa dze -
nie re form, któ re uspo ko iły by sy tu -
ację. 30 ma ja Gor cza kow na gle
zmarł. Nie ca łe dwa la ta póź niej,
w stycz niu 1861 ro ku, w War sza wie
rze czy wi ście wy bu chło wiel kie po -
wsta nie prze ciw ko Ro sja nom.

…i pa mięć
Po wsta nie stycz nio we by ło ko -

lej ną klę ską, a ro syj skie woj ska
opu ści ły War sza wę do pie ro
w 1915 ro ku, pod czas I woj ny
świa to wej. Pa mięć o pię ciu po le -
głych by ła wów czas (po 54 la tach!)
tak ży wa, że jesz cze w tym sa mym
ro ku, bez cze ka nia na ko niec woj -
ny, na ano ni mo wej mo gi le na Po -
wąz kach od sło nię to po mnik. Mo -
żna go oglą dać do dziś. Stoi nie -
da le ko bra my Pię ciu Po le głych.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie:
http://www.so wa.we bsi te.pl/po waz ki/Sztu ka/kw178Pie -
ciu Po le glych.html

Zapomniana historia sprzed półtora wieku

Pięciu zabitych otoczono kultem
� 27 lutego przypada rocznica, którą jeszcze kilka dekad temu obchodzono bardzo uroczyście.

Grób „pięciu poległych” był tłumnie odwiedzany podczas Zaduszek jeszcze w latach 30. To zdjęcie wykonano w roku 1937
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