
Hasło „inwestycje na Woli” ko-
jarzy się dziś przede wszystkim
z pochłaniającymi setki milionów
złotych budowami wieżowców
w okolicy ronda Daszyńskiego czy
bloków i biurowców na Odola-
nach. Inwestycje publiczne mają
zdecydowanie mniejszy rozmach,
ale z perspektywy przeciętnego
mieszkańca Woli są znacznie po-
trzebniejsze. I nie jest ich tak ma-
ło, jak mogłoby się wydawać:
w tym roku dzielnica przeznaczy
na inwestycje rekordową sumę 58
mln zł.

Miliony na kulturę, sport
i wypoczynek

Największym przedsięwzięciem
będzie rozpoczęcie budowy nowej
siedziby Wolskiego Centrum Kul-
tury, która powstanie na skraju
parku Szymańskiego przy Elek-
cyjnej. Projektanci zapowiadają,
że budynek będzie w pełni ekolo-
giczny i otwarty na przestrzeń
parkową. Na jego dachu powsta-
nie zielony taras widokowy, a in-
tegralną częścią obiektu będzie
specjalna pochylnia, która zimą
zamieni się w górkę saneczkową.

W tym roku wydamy na budowę 7
mln zł, w sumie – 16 mln zł. Prace
zakończą się w przyszłym roku.

Coraz bliżej jest także remont
parków Sowińskiego i Szymań-
skiego. W „wolskich Łazienkach”
powstanie nowy plac zabaw, sa-
moobsługowa toaleta i monito-
ring. W planach jest remont ale-
jek i ogrodzenia oraz nasadzenia
drzew i krzewów. Wszystko bę-
dzie kosztować 2,4 mln zł. Z kolei
ponad 2,6 mln zł wydamy na mo-
dernizację parku Szymańskiego.
Powstanie fontanna z multime-
dialnym oświetleniem, ścieżka dla
rolkarzy i monitoring. Przy okazji
przybędzie drzew i krzewów.

Kolejnym dużym zadaniem in-
westycyjnym jest modernizacja
pływalni Delfin przy Kasprzaka.
Budynek zostanie ocieplony, zy-
ska szatnię rodzinną, nowy sys-
tem wentylacyjny i… okna.
Koszt: 5 mln zł.

Nowe drogi, nowe przedszkola
Nieco więcej będzie kosztować

przebudowa kilku wolskich ulic:
Spokojnej, Boguszewskiej, Rin-
gelbluma i Szańcowej, przy czym

ta ostatnia zostanie właściwie
zbudowana od zera. Poza tym
czekają nas remonty podwórek
między Ogrodową, Białą, Elekto-
ralną i al. Jana Pawła II.

Najwięcej pieniędzy, bo pra-
wie 23 mln zł, zostanie przezna-
czonych na inwestycje oświatowe.
W planach jest rozbudowa przed-
szkola przy Wolskiej 79. Teraz
placówka ma cztery oddziały.

– Chcemy jak najszybciej prze-
prowadzić rozbudowę w techno-
logii modułowej, która z jednej
strony gwarantuje wysoki stan-
dard i pełne zaplecze techniczne
i sanitarne, a z drugiej zapewnia
krótki czas realizacji – mówi wice-
burmistrz Adam Hać. – Dzięki tej
inwestycji będzie można utworzyć
ok. 200 nowych miejsc dla przed-
szkolaków. Realizacja planowana
jest na lata 2017–2018, a dzielnica
chce przeznaczyć na ten cel w su-
mie 8 mln zł.

Rozpocznie się również długo
oczekiwana budowa szkoły pod-
stawowej w rejonie Jana Kazimie-
rza. Oprócz głównego budynku
powstanie sala gimnastyczna
o konstrukcji pozwalającej wy-

dzielić kilka sekcji, boiska wielo-
funkcyjne, bieżnie i plac zabaw.
Inwestycja pochłonie ok. 35 mln
zł, z czego 3 mln zł – w tym roku.

Blisko 3 mln zł zostanie prze-
znaczonych na budowę żłobka
dla 150 dzieci przy Ciołka 26a.
Obok powstanie plac zabaw o po-
wierzchni ok. 200 m2. Ponadto
dziesięć budynków oświatowych
przejdzie termomodernizację,
a w pierwszym kwartale zakoń-
czona zostanie budowa przed-
szkola przy Boguszewskiej.

„Inwestycje centralne”
za miliardy

58 mln zł, którymi dysponuje
urząd dzielnicy, to kropla w desz-
czu pieniędzy, który spadnie
na Wolę dzięki inwestycjom
w transport, prowadzonym przez
samorząd Warszawy i PKP. W tym
roku czekają nas dalsze utrudnie-
nia związane z trwającą już budo-
wą stacji metra Młynów i Księcia
Janusza, a także stacji Płocka,
prace nad którą nabiorą tempa
wiosną. W planach jest także roz-
poczęcie kapitalnego remontu
tzw. kolejowej linii obwodowej

wraz ze stacjami Koło i Kasprza-
ka oraz 8. peronem Dworca Za-
chodniego.

Doczekamy się również oczeki-
wanego od wielu lat remontu
Obozowej. W ciągu trzech letnich
miesięcy ulica zostanie przebudo-
wana na długości ponad dwóch
kilometrów, od skrzyżowania
z Płocką do pętli Koło. Torowisko
zostanie zmodernizowane, a przy-
stanki dostosowane do nowych
tramwajów, które będą mieć

na Obozowej zieloną falę. Sko-
rzystają także piesi. Nowe przej-
ścia zostaną wyznaczone
przy Majakowskiego, przy baza-
rze na Kole oraz w pobliżu Waw-
rzyszewskiej. Bezpieczeństwo
osobom wysiadającym z tramwa-
jów zapewnią azyle, oddzielające
torowisko od jezdni. Na więk-
szość przystanków będzie można
wejść z obu końców, co powinno
wyeliminować problem przecho-
dzenia w niedozwolonych miej-
scach. Przy okazji remontu wy-
znaczone zostaną pasy dla rowe-
rów, a na niektórych skrzyżowa-
niach także śluzy ułatwiające
skręcanie i poprawiające bezpie-
czeństwo. Kierowcy będą mieć
do dyspozycji po jednym pasie
w każdym kierunku, z dodatko-
wymi pasami do skrętu na skrzy-
żowaniach.

(dg)

Rekordowy rok

Deszcz pieniędzy na Wolę
� Budowa Wolskiego Centrum Kultury w parku Szymańskiego to największa w tym roku publiczna inwestycja na Woli. Co poza tym?

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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W ciągu
trzech letnich miesięcy
Obozowa zostanie
przebudowana na długo
ści ponad dwóch
kilometrów,
od skrzyżowania z Płocką
do pętli Koło.

Na skraju parku Szymańskiego stanie dom kultury z tarasem
widokowym na dachu

Doczekamy się również oczekiwanego od wielu lat
remontu Obozowej
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



Jeszcze kilka lat temu zanie-
czyszczenia powietrza były
w Warszawie tematem tabu,
a znajomość takich pojęć, jak „py-
ły zawieszone” czy „benzoapiren”
zastrzeżona dla grupy najlepiej
wtajemniczonych. Dziś temat nie
schodzi z pierwszych stron gazet,
ale ani władze państwowe, ani sa-
morząd nie wymyśliły dotąd sku-
tecznej metody przeciwdziałania
smogowi. Wprowadzanie darmo-
wej komunikacji miejskiej na je-
den dzień czy dofinansowywanie
wymiany pieców węglowych
na gazowe to wciąż za mało.

Niektórzy nadal nie wierzą
– Lubimy mówić o zagroże-

niach troszkę bardziej teoretycz-
nych w sytuacji, kiedy styl życia,
jaki przyjmujemy, jest wielokrot-
nie bardziej szkodliwy. Znaczna
część Polaków ciągle pali papie-
rosy – powiedział o smogu w pol-
skich miastach minister zdrowia
(!) Konstanty Radziwiłł. W prze-
ciętnym kraju Europy taka wypo-
wiedź poskutkowałaby natych-
miastową dymisją.

W przeciętnym kraju – ale
w nie Polsce – problemu smogu
się nie bagatelizuje, a normy za-
nieczyszczeń są znacznie ostrzej-
sze. Gdyby stacje pomiarowe
w Paryżu czy Amsterdamie wyka-
zały takie zanieczyszczenie, jakie
odnotowano w poniedziałek rano
w Warszawie, w miastach tych zo-
stałby ogłoszony alarm. Alarm

prawdziwy, a nie pozorowany: za-
mknięte szkoły i urzędy, zakaz
wjazdu samochodem do centrum,
wzmożone kontrole. W Warsza-
wie samorząd poprzestaje
na wprowadzeniu darmowej ko-
munikacji miejskiej…

„Hanka, oddaj moje 6,53 zł”
…na co wielu warszawiaków

reaguje… żądaniem zwrotu nie-
wykorzystanej sumy z doładowa-
nia Karty Miejskiej. Dla osób pła-
cących za bilet 30-dniowy dwa dni
darmowej komunikacji miejskiej
oznaczają „stratę” w wysoko-
ści 6,53 zł. Zdaniem niektórych to
wystarczająco dużo, by dyskuto-
wać o pieniądzach zamiast o real-
nych problemach.

– Niedawno miałam awarię
pieca gazowego i podczas wizyty
konserwatora nasłuchałam się
historii o tym, czym palą ludzie
– mówi moja przyjaciółka,
mieszkająca w kamienicy
na Grochowie. – Do pieców wę-
glowych trafiają dosłownie
wszystkie śmieci, w tym plastik.
Podobno jest też sporo osób,
które palą sobie w mieszkaniach
małe ogniska.

Właściciele pieców węglowych
mogą dostać od samorządu na-
wet 7000 zł na ich wymianę na ga-
zowe. Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł. Wielu
osób na to nie stać. Dofinansowa-
nie dla warszawiaków nie rozwią-
zuje też problemu pieców w są-
siednich gminach, z których za-
nieczyszczenia regularnie przedo-
stają się do miasta.

A samochody?
Przy trzaskającym mrozie uwa-

ga dziennikarzy i samorządowców
skupia się na właścicielach pieców
węglowych. Zimy są coraz krótsze
i łagodniejsze, zaś normy zanie-
czyszczeń mamy przekroczone
przez około 300 dni w roku. To
wina samochodów, które wypełni-
ły każdy skrawek wolnej prze-
strzeni w centrum Warszawy. Ka-
żdego dnia rano w granice War-
szawy wjeżdża 800 tysięcy aut, zaś

w przeciętnym samochodzie je-
dzie sam kierowca.

– Największe zanieczyszczenie
odnotowano w niedzielę podczas
długiego weekendu Trzech Króli,

gdy ruch samochodów był w War-
szawie mały – przypomina biało-
łęcki radny Filip Pelc, starający
się o ustawienie w dzielnicy „wie-
ży antysmogowej” według holen-
derskiego pomysłu. – Trudno so-
bie wyobrazić, jaka byłaby sytu-
acja, gdyby największy mróz nało-
żył się na największe korki.

W niedzielny poranek normy
najgroźniejszych dla zdrowia py-
łów PM2,5 były przekroczone
wielokrotnie. Stacja pomiarowa
na Bródnie wykazywała 576%
normy, w al. Niepodległości
– 752%, zaś na Marszałkowskiej
– 844%. Zainteresowanie wynika-
mi było tak ogromne, że strona
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska wciąż ma
problemy techniczne.

– Kolejny dzień paniki – kpi
na Twitterze publicysta „Super
Expressu” Łukasz Warzecha. – To
się już robi groteskowe.

Czy rzeczywiście? Według sza-
cunków każdego roku 45 tys. Pola-
ków umiera przedwcześnie z po-
wodu smogu, a spośród 50 naj-
brudniejszych miast Unii aż 33 leżą
w Polsce. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia pyły PM2,5 prze-
dostają się bezpośrednio do krwi,
powodując choroby układu odde-
chowego i w rezultacie skracając
życie. Szacuje się, że po zmniejsze-
niu problemu smogu średnia dłu-
gość życia w Polsce wzrosłaby
o około dziewięć miesięcy.

Dominik Gadomski

Dusimy się w smogu
� Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.

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

W ubiegłym roku droga
na Świętokrzyskiej, Prostej i Ka-
sprzaka stała się główną trasą ro-
werową Warszawy. Przy dzisiej-
szym stopniu zaawansowania bu-
dowy infrastruktury dla jednośla-
dów skorzystanie z niej to jedyna
możliwość dostania się do ścisłe-
go centrum dla rowerzystów nie
tylko z Woli, ale też Górc i Bemo-
wa. Droga ma jednak wiele wad.
Na długim odcinku wciąż jedzie
się po kostce Bauma, zaś do nie-
dawna na skrzyżowaniu z Krzyża-
nowskiego brakowało przejazdu.
Teoretycznie trzeba było tam
przeprowadzać rower, ale ogrom-
na większość rowerzystów jechała

zgodnie ze zdrowym rozsądkiem
po przejściu dla pieszych.

– Mała rzecz, ale cieszy – napi-
sał pełnomocnik prezydent War-
szawy ds. rowerów Łukasz Pu-
chalski. – Trasa rowerowa
na ul. Kasprzaka zyskała ciągłość.
Na skrzyżowaniu z ul. Krzyża-
nowskiego wyznaczony został bra-
kujący przejazd dla rowerów.

Teraz ciągła droga rowerowa pro-
wadzi od Kopernika do Ordona.
Na przyszły rok zaplanowano budo-
wę jej przedłużenia na wschód,
na Wolskiej i Połczyńskiej. Wtedy
na Kasprzaka zameldują się rowe-
rzyści z Jelonek i Ursusa.

(dg)

Absurd drogowy
zniknął z Kasprzaka
� Krótka ulica Krzyżanowskiego była do niedawna
znana w całej Warszawie. Dlaczego?
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tel. 502-280-720 3

Pałac Kultury i Nauki wkrótce
przestanie być najwyższym budyn-
kiem Warszawy. Słowacki inwestor
HB Reavis przedstawił dziś wizuali-
zacje wieżowca, który – pod wzglę-
dem wysokości liczonej razem
z masztem – przewyższy nasz zaby-
tek aż o 73 metry. Varso Tower po-
wstanie na dawnych terenach kole-
jowych, tuż obok Dworca Central-
nego i stacji WKD Śródmieście.
Oprócz głównego wieżowca Słowa-
cy planują budowę także dwóch ni-
ższych budynków o wysokości 80–
90 metrów, które staną
przy Chmielnej. Łączna powierzch-
nia kompleksu wyniesie 140 tys. m2.

Varso Tower będzie pełnić
funkcje biurowe, ale z pewnością
stanie się też nową atrakcją tury-

styczną Warszawy. Całe ostatnie
piętro na wysokości 230 metrów
zostanie przeznaczone na ogólno-
dostępny taras widokowy, z które-
go jak na dłoni zobaczymy m.in.
śródmiejskie wieżowce i całą Wo-
lę. Będzie to zdecydowanie naj-
wyżej położony punkt obserwacyj-
ny w Warszawie. Dla porównania:
taras widokowy na 30. piętrze Pa-
łacu Kultury znajduje się na wyso-
kości „zaledwie” 114 metrów.

Projekt kompleksu powstał
w pracowniach Foster & Partners
i HRA Architekci. Budowa roz-
pocznie się od wspólnej dla trzech
budynków części podziemnej.
Prace nad wieżowcem rozpoczną
się za około pół roku.

(dg)

Najwyższy budynek w Unii
stanie przy Chmielnej
� Taras widokowy na wysokości 230 m i całkowita
wysokość 310 m? To już nie fantazje, ale przyszłość Woli.

Trzy ważne dworce i trzy niepo-
łączone ze sobą linie kolejowe o ró-
żnych rozstawach szyn – z takim
problemem transportowym bory-
kała się w latach 70. XIX wieku
polsko-żydowsko-rosyjska Warsza-
wa, trzecie co do znaczenia miasto
imperium Romanowów. Pasażero-
wie z Zagłębia docierali do nieist-
niejącego Dworca Wiedeńskiego,
znajdującego się w miejscu „patel-
ni” przy rondzie Dmowskiego,
z Wilna – do Dworca Petersbur-
skiego (dziś: Wileńskiego), zaś
z głębi Rosji – do Dworca Terespol-
skiego (dziś: Wschodniego). Do-
datkowe koszty i problemy genero-
wał przeładunek towarów. Rozwią-
zaniem problemów miała być bu-
dowa linii obwodowej.

Wiadukt przy Obozowej
skończył 100 lat

Biegnąca przez dzisiejszą Wolę
linia z mostem na Wiśle powstała
błyskawicznie, w latach 1874–1876.
Początkowo była jednotorowa
i pełniła nie tylko funkcję komuni-
kacyjną, ale też… militarną – usta-
wiony na wysokim nasypie pancer-
ny pociąg z mógłby pomóc pacyfi-
kacji kolejnego buntu Polaków.

Oryginalnie linia obwodowa
przecinała drogi prowadzące
z Warszawy na zachód na przejaz-
dach kolejowych. Pod koniec ro-
syjskich rządów w Warszawie, do-
budowano drugi tor i istniejące

do dziś wiadukty przy Obozowej
i Zawiszy. Według zapowiedzi ko-
lejarzy pierwszy z nich zostanie
„rozsunięty”, drugi – rozebrany,
choć oba znajdują się w gminnej

ewidencji zabytków. Nowymi
konstrukcjami zostaną zastąpione
estakady nad Kasprzaka, Wolską
i Górczewską, pochodzą
z lat 20. XX wieku. To jednak nie
zamyka listy pamiątek przeszło-
ści, które można znaleźć na linii
obwodowej.

„Tobruki” są wszędzie
– Podczas wojny Niemcy wybu-

dowali wzdłuż niej kilkadziesiąt
bunkrów – pisze Piotr Lewan-
dowski, prezes poznańskiej fun-
dacji Thesaurus. – Jak wynika
z udostępnionych mi skanów
w trakcie prac modernizacyjnych
linii obwodowej PKP PLK ma za-
miar zburzyć, tylko na odcinku
objętym tymi arkuszami, sześć
bunkrów! Ze względu na to, iż są
zasypane, znajdują się we względ-
nie dobrym stanie zachowania.

„Bunkry” te to żelbetowe
schrony bojowe nazywane „tobru-
kami”, czyli umocnione stanowi-
ska przeznaczone dla trzech
strzelców. Konstrukcje te są regu-
larnie odkrywane podczas prac
ziemnych, prowadzonych w sta-
rych dzielnicach miasta. Sześć lat
temu jeden z nich został znalezio-
ny na pl. Zbawiciela podczas re-
montu torowiska.

– Muzeum Wojska Polskiego
było zainteresowane przejęciem
tego obiektu – informowały wów-
czas Tramwaje Warszawskie.
– Jednakże okazało się, że opera-
cja ta wiązałaby się z ogromnymi
niedogodnościami. Aby wydobyć
około 100-tonowy bunkier po-
trzebne byłyby dwa dźwigi o mo-
żliwościach udźwigu 250 i 160
ton. Podczas prac konieczne było-
by usunięcie m.in. słupa trakcyj-
nego oraz całej sieci trakcyjnej
w pobliżu pl. Zbawiciela, co spo-
wodowałoby konieczność wyłą-
czenia ruchu tramwajowego i ko-
łowego na Marszałkowskiej.

„Tobruk” z pl. Zbawiciela osta-
tecznie pozostał w ziemi. Jedyny
udostępniony dla zwiedzających
schron tego typu znajduje się
na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Z placu budowy
biurowca przy Kruczej, gdzie zo-
stał odnaleziony, przetransporto-
wano go na Wolę w kawałkach.

Dominik Gadomski

Niemieckie bunkry i wiadukt z czasów caratu
� 14-letnią linię obwodową czeka kapitalny remont. Przy okazji z krajobrazu miasta
zniknie kilka pamiątek przeszłości.

„Bunkry”
to żelbetowe schrony
bojowe nazywane
„tobrukami”, czyli
umocnione stanowiska
przeznaczone dla trzech
strzelców.
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Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje

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

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Różany Skwer Pysznych Pącz-
ków powstał przy najpopularniej-
szej wolskiej cukierni „Zagoź-
dziński”, słynącej oczywiście ze
znanych w całej Warszawie pącz-
ków. Pracownia cukiernicza mie-
ści się w jednej z trzech zabytko-
wych kamienic Kolonii Wawel-
berga, będącej oczkiem w głowie
aktywistów Ewy i Andrzeja Chy-
bowskich. Ich zdaniem najlepsze
pączki w Warszawie zasługują
na wyjątkową oprawę. Stąd po-
mysł na rewitalizację skweru, któ-
ry sąsiaduje z cukiernią i zabytko-
wym osiedlem.

– Naszym celem była zmiana
otoczenia najstarszego istniejące-
go osiedla mieszkaniowego
w Warszawie – deklarują pomy-
słodawcy.

Zgłoszony do budżetu partycy-
pacyjnego projekt spodobał się
mieszkańcom i trafił do realizacji.
Na nieremontowanym od wielu

lat skwerze powstał brukowany
placyk, przy którym stanęła ławka
dedykowana „uroczej babci” Za-
goździńskiej i stylizowana latarnia
z nazwą i… żelaznym pączkiem.
W centrum znajduje się różany
klomb. Miejsce wygląda ciekawie,
ale o tej porze roku trudno ocenić
je jednoznacznie.

(wk/dg)

Termin realizacji projektu bu-
dzi nasz niepokój. Dopiero
na wiosnę będzie wiadomo, czy
posadzone tak późno rośliny
przyjmą się. Największe porażką
jest trawnik. Biorąc pod uwagę
ruch wokół cukierni i popular-
ność tego miejsca, tylko trawa
z darni ma szansę na przeżycie
w tym miejscu. Wiedząc o tym
w pierwotnej wycenie projektu
przeznaczyliśmy wysoką kwotę
na trawniki. Pracownicy Zakładu
Gospodarowania Nieruchomo-

ściami uznali inaczej i wpisali
w projekt trawę z wysiewu. Do-
datkowo późna pora wysiewu i to,
że teren nie został prawidłowo
przygotowany spowodowało, że
nie uzyskaliśmy efektu ładnej
przestrzeni.

Duże zdziwienie wywołała też
ponad metrowa tablica informu-
jąca, że projekt został zrealizowa-
ny w ramach budżetu partycypa-
cyjnego, która stała się głównym
punktem ściągającym wzrok
na skwerze i zdezorganizowała
przestrzeń jako baner reklamowy.

Z ogólnego efektu realizacji
projektu jesteśmy jednak zadowo-
leni. Założenia urbanistyczne,
bruk, kamień i ławeczka zostały
wykonane w sposób należyty
i zbliżony do założeń. Zachowano
bardzo ładne linie rabat i kostki
bazaltowej. Miejsce stało się bar-
dzo przyjazne i miłe dla oka.

Andrzej Chybowski

Pyszne pączki i różany skwer
� XIX-wieczne osiedle na Woli zyskało nowy skwer. To sukces czy porażka?
Przekonamy się wiosną.

Dawniej na górce w moczy-
dłowskim parku, gdy tylko był
śnieg, pojawiały się tłumy narcia-
rzy, a do dziś wielu, którzy na gli-
niankach stawiali pierwsze kroki
na nartach, z nostalgią wspomina
działający tu wyciąg zwany popu-
larnie „wyrwirączką”. Ogromną
popularność nart na Moczydle
dokumentuje ot ten choćby sym-
patyczny materiał z archiwum Te-
lewizyjnego Kuriera Warszaw-
skiego z 1970 roku.

O możliwości powrotu wyciągu
do parku mówi się od jakiegoś
czasu. Odbudowę wyciągu ujęto
nawet w starych planach inwesty-
cyjnych dzielnicy. Planowana była
na lata 2013–17, ale plan jest wła-
ściwie nierealny. Łączny koszt in-

westycji został oszacowany
na kwotę 3,5 mln zł, a takich pie-
niędzy w budżecie nie ma. Rzecz-
nik urzędu dzielnicy Mariusz Gru-
za mówi, że być może w kolejnych
latach jakieś fundusze na ten cel
uda się wygospodarować.

Ale nawet bez wyciągu
po ostatnich opadach śniegu
chętnych do zjeżdżania na san-
kach, snowboardzie, czy nartach
z górki Moczydłowskiej nie bra-
kowało. Gdy tylko są warunki
na oświetlonym częściowo stoku,
pojawiają się ci, którzy chcieliby
uniknąć tłoku na Górce Szczęśli-
wickiej. Wokół są też całkiem
przyjemne trasy biegowe. Tyle, że
śniegu w Warszawie coraz mniej.

(wk)

Narciarze z Moczydła
� Wyciąg narciarski na Moczydle działał jeszcze
w latach 80. Dzisiaj zostały po nim tylko wspomnienia…

źródło:A
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Dla wolskiej żyrafy przeprowadz-
ki to nie pierwszyzna. Od swych na-
rodzin przed prawie półwieczem
przenosiła się już kilka razy. Być
może czeka ją kolejna przepro-
wadzka, tym razem na dawne miej-
sce przy Górczewskiej. Pomysł nie
taki zły, bo na tyle mocno wrosła
w pejzaż Górczewskiej, że tęsknią
za nią mieszkańcy. Z drugiej strony
w obecnej lokalizacji na Odolanach
żyrafa stoi przecież już od ponad
pięciu lat i też zdążyła do siebie
przyzwyczaić…

Żyrafa pojawiła się na Woli
Po I Biennale Rzeźby w Metalu,
które zorganizowane zostały
w stolicy w 1968 roku. Była jed-
nym z eksponatów długiej na po-
nad trzy kilometry ekspozycji du-
żych rzeźb przy ul. Kasprzaka.
Ideą Biennale było przybliżenie
sztuki klasie robotniczej, zatem
trudno też doszukiwać się przy-
padkowości w wyborze lokalizacji
– robotnicza Wola. Materiałem
był złom z wolskich zakładów
przemysłowych.

Budowa drugiej jezdni na Ka-
sprzaka zapoczątkowała wędrów-
kę wolskiej żyrafy autorstwa Wła-
dysława Dariusza Frycza. Z ulicy
Kasprzaka, gdzie stała naprzeciw-
ko wolskiej gazowni, przeniesiono
ją pod stadion Olimpii Warszawa.
Później trafiła na Górczewską.
Tam, bez konsultacji i niezbędnej
zgody, została przemalowana
przez właściciela pobliskiej myjni
samochodowej na żółto i niebie-
sko. Co gorsza, żyrafę przyozdo-
biono też lampkami, a całość była
raczej słupem do wszelkiego ro-
dzaju kabli. Zarząd Oczyszczania
Miasta rzeźbę odnowił i… ku
ubolewaniu mieszkańców wy-
wiózł.

Ostatecznie żyrafa trafiła
na Skwer Pacaka-Kuźmirskiego
u zbiegu Wolskiej i Kasprzaka.
Stoi tutaj do dziś, tworząc z inny-
mi pracami tzw. galerię samocho-
dową. Aby jednak żyrafę popo-
dziwiać z bliska, trzeba się prze-
dostać na skwer otoczony dwiema
ruchliwymi ulicami, pasem piachu

i opuszczonymi halami. W dodat-
ku żyrafa i tak ginie wśród drzew.
Miała zostać pomalowana
na pierwotny kolor – czyli grafito-
wy, ale wyszło szaro-buro.

O tym, że żyrafa może wrócić
na Górczewską do parku Moczy-
dło, a nawet odzyska żółty kolor,

mówi się od roku. Tym bardziej,
że jej powrotu domagali się kilka-
krotnie wspominający ją z nostal-
gią mieszkańcy. Aby rozwiązać
problem żyrafy, radni zapropono-
wali przeprowadzenie konsultacji
społecznych. „Bezpośredni wybór
mieszkańców będzie najlepszym

wskazaniem” – zapewniają we
wspólnej interpelacji Kamil
Giemza i Magdalena Huszno. In-
terpelacja została wysłana do za-
rządu dzielnicy, który podejmie
decyzje w sprawie ewentualnych
konsultacji.

(wk)

Wolska żyrafa wróci na Górczewską?
� O możliwych przenosinach sławnej wolskiej żyrafy z powrotem na Moczydło mówi się od jakiegoś czasu. Radni
Kamil Giemza i Magdalena Huszno chcieliby, aby zadecydowali o tym mieszkańcy podczas konsultacji.

Kamil Giemza i Magdalena Huszno



Ośrodki „Praktyczna Pani” po-
wstawały od lat 50. Tworzyła je
w swoich strukturach spółdzielnia
„Społem” w całym kraju. W War-
szawie było ich kilkanaście. Funk-

cjonowanie ośrodków finansowało
Społem i to ono opłacało specjali-
stów z każdej dziedziny świadczą-
cych tam usługi. Każdy ośrodek
miał też swoją specjalizację.

Placówka przy Żytniej 63
w Warszawie była jedną z pierw-
szych, najbardziej reprezentacyj-
nych i najpopularniejszych. Zakres
usług się zmieniał. W latach 70.

można tu było nawet naprawić ra-
dio albo telewizor, skorzystać
z porady kosmetyczki, wypożyczyć
naczynia, czy zrobić kurs prawa
jazdy. Na stałe działały przy Żyt-

niej punkt repasacji rajstop i poń-
czoch oraz pracownia krawiecka,
w której oprócz usług i poprawek

można było ukończyć kurs szycia.
Ale największą i niesłabnącą po-
pularnością cieszył się zakład fry-
zjerski. Zawsze było tu tłoczno, bo
fryzjerki z „Praktycznej Pani”
na Żytniej miały swoją renomę.

W latach 60. i 70. ośrodki „Prak-
tyczna Pani” przeżywały prawdziwy
rozkwit, w latach 80. ich popular-
ność stopniowo spadała, po 1989
roku nie wytrzymywały konkurencji
i po kolei upadały. Zniknęła także
„Praktyczna Pani” z Żytniej 63.
Dzisiaj są tam zupełnie inne sklepy.
Pozostały stare zdjęcia, takie jak to,
na którym fryzjerka Wiesława Dy-
lewska układa fryzurę klientce…

(wk)

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
·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

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

FINANSE
·AAAPOŻYCZKA – oferta dopasowana do Twoich
potrzeb, do 25 tys. Tel. 668-682-328

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·POGOTOWIE GOTÓWKOWE. Bez BIK-u. Do
5000 zł. Zadzwoń lub napisz sms tel.
519-890-129
·Pożyczka na spłatę ZUS, US, chwilówek,
komornika. Indywidualne podejście. Dyskrecja.
735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725

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

ZDROWIE I URODA
·Jeśli Twój bliski potrzebuje opiekunki –
zadzwoń 730-344- 341. Pomagamy ludziom

starszym i chorym

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

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy przy
porannym sprzataniu sklepów odzieżowych w CH
ARKADIA. Tel. 797-339-914
·Firma Warszawa-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych, lub brygady 3-4 osobowe przy
pracach czyszczenia technicznego obiektów
przemysłowych, magazynów, oraz malowanie
oznaczeń poziomych BHP w obiektach.
Oczekujemy solidności, dyspozycyjności,
dobrego stanu zdrowia (książeczka sanepidu).
Mile widziane prawo jazdy „B”, doświadczenie
w malowaniu linii, pasów malowarką spalinową,
piaskowanie piaskarką. Oferujemy wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych umiejętności tj. stała
umowa zlecenie, a także umowa o pracę.
Zatrudnimy także kierownika robót
z doświadczeniem. Praca na umowę o pracę.
Kontakt: rekrutacja@iwago.pl, tel. 22 828-26-17
godz. 9-14

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Osoby do odśnieżania osiedli. Zgłoszenia
ul. Żelazna 69A pawilon 10 w godz.

8.30–15.00

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca pon – pt 7:0--15:00.
Spotkania codziennie godz. 12:00 ul. Potocka 14.
Stawka 60-100 zł netto. 695-800-080
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

ANTYKI
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
szable bagnety ryngrafy 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 SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Praktyczna Pani z Żytniej
� W latach 60. tętniły życiem. To tu można było zafundować sobie modną fryzurę, zlecić krawieckie poprawki,
wypożyczyć kreację na sylwestra, uszyć sobie bluzkę pod okiem instruktorek albo nauczyć się robienia przetworów.

W latach
60. i 70. ośrodki
„Praktyczna Pani”
przeżywały prawdziwy
rozkwit. Dzisiaj są tam
zupełnie inne sklepy.
Pozostały stare zdjęcia,
takie jak to, na którym
fryzjerka Wiesława
Dylewska układa fryzurę
klientce…

Ośro dek „Prak tycz na Pa ni” przy ul. Żyt niej 63, rok 1971 Klientka przegląda żurnale
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Wy re mon to wa ny sześć lat te mu
frag ment Chłod nej i Elek to ral nej,
są sia du ją cy z XIX -wiecz nym ko -
ścio łem św. Ka ro la Bo ro me usza,
prak tycz nie z dnia na dzień stał się
„sa lo nem Wo li” i miej scem od wie -
dza nym przez tu ry stów. Bu do wa
sze ro kie go dep ta ka, re wi ta li za cja
skwe ru przed świą ty nie, no we ka -
wiar nie i re stau ra cje oraz tro chę
im prez ple ne ro wych – to wy star -
czy ło, by od ci nek strasz li wie za nie -
dba na po II woj nie świa to wej uli ca
od zy skał skrom ną część daw ne go
bla sku. Cie ka we upa mięt nie nie
get ta i gosz czą cy ży dow skie go pi -
sa rza „naj wę ższy dom świa ta”
przy cią gnę ły na wet wy ciecz ki
z Izra ela. Tak jest jed nak tyl ko
do skrzy żo wa nia z Że la zną.

Dzi ki Za chód trwa
Za skrzy żo wa niem wciąż ma się

świet nie pe ere low ski Dzi ki Za -
chód. Wy ło żo na ko ci mi łba mi
jezd nia to dziś dro ga od po wied -
nia dla je epów, nie dla nor mal -
nych, miej skich sa mo cho dów i ro -
we rów. Chod ni ki to krzy we, po ła -

ma ne pły ty. Więk szość po łu dnio -
wej pie rzei zaj mu ją pa wi lo ny
z sex sho pa mi i ta ni mi ba ra mi.
Le piej po in for mo wa ni wie dzą
też, że to za głę bie bur de li i frag -
ment mi row skie go „trój ką ta he -
ro ino we go”. Ale są tu ta kże klu -
bo ka wiar nia, re stau ra cja, wi niar -
nia w miej scu daw ne go ki na, kil ka
ostat nich ka mie nic oraz – wpi sa -
na w sierp niu do gmin nej ewi den -
cji za byt ków – ha la Za kła dów
Far ma ceu tycz nych „Unia”.

– Czy są pla ny re wi ta li za cji dru -
giej czę ści uli cy? – py tał w paź -
dzier ni ku war szaw ski rad ny Mi -
chał Czay kow ski.

– Urząd Dziel ni cy Wo la jest
w po sia da niu pro jek tu re wi ta li za cji,
jed nak mu si on zo stać zak tu ali zo -
wa ny – od po wie dzia ła wi ce pre zy -
dent Re na ta Ka znow ska. – Prze wi -
dy wa ny koszt re ali za cji ma wy -
nieść 10 mln zł, a za kres nie zbęd -
nych prac za wie ra prze ło że nie na -
wierzch ni jezd ni z za byt ko we go
bru ku, wy ko na nie oświe tle nia ulicz -
ne go (la tar nie typ pa sto rał 1923),
chod ni ków i od wod nie nia.

Chłod na i tak się zmie ni
Po raz ko lej ny oka zu je się, że za -

trzy ma nie się z in we sty cją na pół -
met ku ozna cza w prak ty ce wie lo -
let nie opóź nie nia w jej do koń cze -
niu. Choć wszyst ko prze ma wia ło
za kon ty nu acją re mon tu Chłod nej
od ro ku 2011, Ra da War sza wy
do dziś nie przy zna ła na nią pie nię -
dzy. Tym cza sem 16 mln zł w la -
tach 2017–2018 po chło nie bu do wa
na skra ju par ku Szy mań skie go sie -

dzi by Wol skie go Cen trum Kul tu ry.
Wy glą da na to, że za nim rad ni zde -
cy du ją się na do koń cze nie re mon tu
uli cy, pry wat ny in we stor zdą ży już
do dać swo je trzy gro sze.

Kwar tał Mi ro wa po mię dzy Chłod -
ną, Wro nią, Grzy bow ską i Kroch -
mal ną to dziś po bo jo wi sko, na któ -
rym ostat nie oca la łe ka mie ni ce i po -
zo sta ło ści XIX -wiecz ne go bro wa ru
Ha ber busch i Schie le są wy mie sza ne
z ob skur ny mi par kin ga mi i chasz cza -

mi. Te ren ten jest już wła sno ścią fir -
my Echo In ve st ment, któ ra za po wia -
da bu do wę ty sią ca miesz kań i 50 tys.
m2 biur. No wa za bu do wa miesz ka -
nio wa bę dzie wdzie rać się kli nem
wzdłuż Kroch mal nej do skrzy żo wa -
nia z Chłod ną, do my ka jąc pie rze ję
uli cy obok bu dyn ku przed wo jen ne go
ki na Cza ry. Pra ce nad za bu do wą te -
re nu daw ne go bro wa ru ma ją za koń -
czyć się w ro ku 2020.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Co dalej z Chłodną? Brakuje 10 mln zł
� „Salon Woli” już szósty rok czeka na dokończenie. Na razie więcej chęci na rewitalizację Chłodnej mają deweloperzy, niż urzędnicy.

W 6. od cin ku kul to we go se ria lu
„Czte rej pan cer ni i pies” głów ni
bo ha te ro wie bio rą udział w cię -
żkich wal kach na Pra dze, z któ rej
dziw nym tra fem „wy pa ro wa ły”
wszyst kie od dzia ły Ar mii Kra jo -
wej. Mniej wię cej w po ło wie epi -
zo du do cie ra ją do miej sca, z któ -
re go – jak gło si krzyw dzą ca dla

pra wo brze żnych dziel nic teo ria
– wi dać już War sza wę:

– Po pra wej cer kiew…!
Przed na mi sze ro ka ale ja… z le -
wej pa li się ko ściół! Za raz bę dzie
most. O ra ny, War sza wa…!

Sce no gra fia z lat 60. na wet przez
mo ment nie po zwa la nam uwie -
rzyć, że ak cja to czy się na pra skim
koń cu mo stu Kier be dzia, ale nie
ma to więk sze go zna cze nia. Za nim
za ło ga „Ru de go 102” zdą ży ro zej -
rzeć się po oko li cy, czołg wje żdża
na mi nę i wszy scy, łącz nie z psem
Sza ri kiem, lą du ją na kil ka mie się cy

w szpi ta lu. Zgrab ny za bieg fa bu lar -
ny po zwo lił utrzy mać wi dzów
z epo ki Go muł ki w bło giej nie świa -
do mo ści te go, co dzia ło się mię dzy
sierp niem 1944 a stycz niem 1945.

Pa trzy li, jak le wy brzeg pło nie
Gdy tyl ko Sta lin do wie dział się,

że w War sza wie wy bu chło po wsta -
nie prze ciw ko Niem com, na ka zał
opa no wać pra wo brze żne dziel ni ce
mia sta i za trzy mać ca ły front na li -
nii Wi sły. 15 wrze śnia ra dziec ka ar -
mia zwy cię sko wy szła z bi twy o Pra -
gę i za ję ła się ob ser wo wa niem te go,
co dzia ło się na le wym brze gu rze -
ki. Tam zaś trwa ła rzeź. Pod czas
gdy na roz kaz Adol fa Hi tle ra na zi -
ści mor do wa li cy wi lów (w su -
mie 150–180 tys. osób), roz kaz je go
daw ne go so jusz ni ka Sta li na za bra -
niał żoł nie rzom prze kro czyć Wi słę

i za koń czyć lu do bój stwo. Ko mu ni -
stycz ny dyk ta tor upo zo ro wał tyl ko
de sant na le wy brzeg, wy sy ła jąc
dwa ty sią ce swo ich pol skich żoł nie -
rzy na sa mo bój czą mi sję.

Choć zwy cię stwo nad Niem ca -
mi by ło w za się gu rę ki, żoł nie rze
Sta li na przez 5,5 mie sią ca mar no -
wa li czas, pa trząc jak war sza wia cy
są mor do wa ni, a le wo brze żna
War sza wa bu rzo na. W ostat nich
ty go dniach przed od wro tem na zi -
ści wy sa dzi li w po wie trze pa ła ce
Sa ski i Brühla, ka te drę św. Ja na,
bi blio te kę przy Ko szy ko wej z 500
tys. ty tu łów i pre zbi te rium ko ścio -
ła przy Chłod nej.

„Upior ne wy zwo le nie”
„Cze ka my cie bie, czer wo na za ra -

zo, byś wy ba wi ła nas od czar nej
śmier ci” pi sał w swo im ostat nim

wier szu po wsta niec -po eta Jó zef
Szcze pań ski „Ziu tek” (1922–1944).
Nie do cze ka li. Do pie ro w no cy 16/17
stycz nia 1945 głów ne si ły pod po -
rząd ko wa nej Sta li no wi 1. Ar mii
Woj ska Pol skie go prze kro czy ły Wi -
słę, w kil ka go dzin roz bi ja jąc ostat nie
po zo sta łe w ru inach le wo brze żnej
War sza wy od dzia ły nie miec kie.

– Upior ne „wy zwo le nie” tru pa
mia sta i upior na de fi la da na je go
cmen ta rzy sku, ta de fi la da zwy cię -
skich od dzia łów ma sze ru ją cych
mię dzy dwo ma mil czą cy mi szpa -
le ra mi widm – pi sał we wspo -
mnie niach z 1945 ro ku Je re mi
Przy bo ra, póź niej szy współ twór ca
Ka ba re tu Star szych Pa nów. – Wy -
le gły one, ni czym nie ma pu blicz -
ność, na try bu ny zwa lisk i ru in,
wzdłuż tra sy prze mar szu żoł nie -
rzy „war szaw skiej ope ra cji”. Wid -

ma chłop ców i dziew cząt z AK,
wmie sza ne w tłu my miesz kań ców,
któ rzy by li wraz z bo jow ni ka mi
War sza wy jej ob li czem i du szą,
uśmie chem, roz pa czą i stra chem.

Ra zem z woj skiem Wi słę prze -
kro czy ły od dzia ły NKWD, któ re
na tych miast za ję ły się tro pie niem
ostat nich do wód ców AK i NSZ
oraz wpro wa dza niem ko lej ne go,
tym ra zem ko mu ni stycz ne go to ta -
li ta ry zmu. Tym cza sem za bi cie
garst ki Niem ców po 5,5 mie sią -
cach przy glą da nia się lu do bój stwu
uro sło w ko mu ni stycz nej pro pa -
gan dzie do nie zwy kle wa żne go
wy da rze nia w hi sto rii War sza wy.
Ra dziec ki me dal za „wy zwo le nie”
mia sta otrzy ma ły… 702 tys. osób.

Do mi nik Ga dom ski

źródło: z lewej: Bundesarchiv Bild 183-R80329, z
prawej: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 13-53

Zabicie
garstki Niemców po 5,5
miesiącach przyglądania
się ludobójstwu urosło
w komunistycznej
propagandzie
do niezwykle ważnego
wydarzenia w historii
Warszawy. Radziecki
medal za „wyzwolenie”
miasta otrzymały… 702
tys. osób.

Ratusz na pl. Teatralnym i całe Śródmieście w ruinie? Dla Stalina była to świetna wiadomość

„Czterej pancerni” kłamali

Upiorne wyzwolenie trupa miasta
� Na czym dokładnie polegało wyzwolenie Warszawy w 1945 r. i co upamiętnia ulica 17 Stycznia?




