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Górczewska zamknięta, czas na Wolską
 Przed nami kolejne utrudnienia, związane z budową metra. Odcinek Wolskiej w stronę centrum będzie całkowicie nieczynny.
źródło: UM Warszawa

Żeby zbudować stację metra
na rogu Wolskiej i Płockiej, firma
Gülermak musi najpierw przebudować instalacje kanalizacyjną

i gazowniczą. Niestety będzie to
oznaczać kolejne utrudnienia,
które dotkną zwłaszcza mieszkańców Młynowa i Jelonek. Objazdy

rozpoczną się w nocy z piątku
na sobotę.
– Utrudnienia na Wolskiej potrwają od półtora do dwóch mie-

sięcy – mówił prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk, z którym
rozmawialiśmy o budowie „Płockiej” podczas wizyty na placu budowy na Targówku. – Potem
Gülermak rozpocznie prace
nad stacją, a to będzie się wiązać
z zamknięciem dla ruchu Płockiej.
Jeszcze kilka dni temu mówiło
się, że wspomniane „utrudnienia”
to zwężenie o jeden pas jezdni
w kierunku centrum. We wtorek 31 stycznia ratusz podał jednak oficjalnie, że… południowa
jezdnia Wolskiej będzie całkowicie zamknięta na 150-odcinku
od Płockiej do Skierniewickiej.
Kierowcy jadący od strony Jelonek będą musieli skręcić w prawo
lub lewo w Płocką (do skrętu
w prawo będą dwa pasy ruchu).
Dla jadących od strony Śródmieścia będą dwa pasy ruchu
do jazdy na wprost i jeden
do skrętu w prawo w Płocką. Nie
będzie tu możliwości skrętu w lewo. Przed skrzyżowaniem z Płocką zostanie wytyczona zawrotka,
którą kierowcy będą mogli prze-

jechać na drugą jezdnię, a następnie skręcić w Skierniewicką. Sugerowany objazd prowadzi ulicami Płocką i Kasprzaka.
Swoje trasy zmienią autobusy linii 102 (tylko w kierunku Olszynki
Grochowskiej – objazd Górczewską, Młynarską, al. „Solidarności”
i Karolkową), N42 (tylko w kie-

Dla jadących
od strony Śródmieścia
będą dwa pasy ruchu
do jazdy na wprost
i jeden do skrętu w prawo
w Płocką. Nie będzie tu
możliwości skrętu w lewo.
runku Dworca Centralnego, objazd – Płocką, Górczewską i Młynarską), oraz N45 i N95 (w kierunku Karolina i os. Górczewska
– objazd Płocką i Górczewską).
Od soboty 4 lutego autobusy linii 129 będą kursowały wydłużoną
trasą przez Jana Olbrachta
do skrzyżowania z Okocimską.
(dg)
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Odkryj świat
rzeczy niebanalnych
 Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie życia może odkryć w sobie twórcę.
– Oczywiście! Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które ozdabia swoje narzędzia pracy. To dużo mówi o naszej potrzebie wyrażania siebie i nadawania otoczeniu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.
– Kształciła się Pani na kierunkach plastycznych?
– Nie. Mam za sobą kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?
– Zdecydowanie. Kilka lat temu w grudniu, przyjaciółka zaprosiła mnie na zdobienie bombek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natychmiast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Właśnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierwszym wcieleniem był „Tragarz pomysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żonkosia, oswajacza motyli, zirytowanego właściciela psa.
– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?
– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, reprintach i kaflach ceramicznych.
Rozm. oko

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy zapłacić odszkodowanie,
zaczyna się problem. Ubezpieczyciele znają różne sztuczki,
by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. 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, zwichnięcia, urazy, ale
również w przypadku zaniżania
przez lekarzy ubezpieczycieli
procentowego
uszczerbku
na zdrowiu. Różnice w możliwym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!
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Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?

Rusza budowa metra przy Płockiej
 Dwie stacje już w budowie, czas na rozpoczęcie prac nad trzecią. Kto zyska dzięki
stacji „Płocka”?
Teren ogrodzony, wycinka rozpoczęta, przygotowania trwają.
Wkrótce turecka firma Gülermak
rozpocznie budowę stacji metra
Płocka, która powstanie w pobliżu skrzyżowania z Wolską. Zaczęły się już utrudnienia dla pieszych, pasażerów i kierowców.

Kto skorzysta?
Stacja „Płocka” zostanie zbudowana po południowej stronie
skrzyżowania z Wolską i tam też
znajdą się wszystkie prowadzące
na nią schody i windy. Przy dzisiejszym układzie przystanków oznacza to bardzo niewygodną przesiadkę do tramwajów i świetną
do autobusów, ale już teraz można
śmiało powiedzieć, że 109 nie wróci na obecną trasę po otwarciu nowego odcinka linii metra.
W promieniu pół kilometra
od stacji znajdą się m.in. Instytut
Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzki Szpital Zakaźny, Szkoła
Wyższa AlmaMer, LO im. gen.
Józefa Sowińskiego, Narodowe

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę pieniędzy na rzecz członków
rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 667 292 145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Centrum Kultury, Teatr na Woli,
sądy, zajezdnia tramwajowa czy
kultowa pracownia cukiernicza
Zagoździńskich, w Tłusty Czwartek odwiedzana przez klientów
z całej Warszawy. Na co dzień stacja będzie służyć mieszkańców
okolicznych osiedli, m.in. osiedla
Skierniewicka, kolonii Wawelberga czy planowanego apartamentowca City Link.
Czas dojazdu ze stacji Płocka
na Młociny wyniesie 28 min, zaś
na Kabaty – 33 min. Warszawski
samorząd reklamuje na plakatach,
że do ścisłego centrum (skrzyżowania Świętokrzyskiej z Marszałkowską) metro dotrze ze stacji Księcia
Janusza w 12 min. Z Płockiej będzie to zaledwie 7 min. Trzeba jednak pamiętać, że na peron metra
trzeba się najpierw dostać, pokonując znaczną różnicę poziomów
i przechodząc przez bramkę.
Na tak krótkiej trasie metro nie
będzie konkurencją nawet dla roweru, którym można ją pokonać
w 13 min, prawie w całości po wy-

dzielonej drodze. Z kolei na Pragę
rozsądniej będzie dojechać tramwajem,
pokonującym
drogę
do dworca Wileńskiego w 18 min.

Czas dojazdu
ze stacji Płocka
na Młociny wyniesie 28
min, zaś na Kabaty – 33
min. Warszawski
samorząd reklamuje
na plakatach, że
do ścisłego centrum
(skrzyżowania
Świętokrzyskiej
z Marszałkowską) metro
dotrze ze stacji Księcia
Janusza w 12 min.
Z Płockiej będzie to
zaledwie 7 min.
W praktyce stacja Płocka przyda
się okolicznym mieszkańcom głównie w dojazdach na Ursynów i Bielany, a w nieco dalszej przyszłości
także na Bemowo.
(dg)

Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
 W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.
źródło: ZTM

na lekcje pieszo, 30% – komunikacją miejską, zaś 25% – samochodem rodzica.
– Osiemdziesiąt proc. ankietowanych rodziców dowożących
dzieci autem zadeklarowało, że
po wprowadzeniu darmowych biletów będzie posyłać je do szkoły

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.

Informację tę prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz
ogłosiła
na konferencji prasowej. Uprawnieni będą uczniowie mieszkający
w Warszawie oraz mieszkający
w II strefie biletowej, ale doje-

żdżający do szkół w stolicy. Nowe
zasady zaczną obowiązywać od 1
września 2017. Młodzi pasażerowie będą korzystać z bezpłatnych
biletów nie tylko podczas roku
szkolnego, ale także wakacji i ferii.

Roczny koszt projektu to według szacunków 13 mln zł.
W przeprowadzonych w szkołach ankietach zebrano ponad 4
tys. opinii. Wyniki sondażu wskazują, że 41% uczniów dociera

komunikacją miejską – powiedziała prezydent Gronkiewicz-Waltz.
– To niezwykle istotne dla
ochrony środowiska, ale też dla
kształtowania postaw wśród mło-

dego pokolenia – dodała wiceprezydent
Renata
Kaznowska.
– Chcemy, by dzieci były od małego przyzwyczajane do korzystania
z transportu publicznego.
Według wstępnych szacunków
wprowadzenie projektu będzie
oznaczać około 30 tys. nowych
pasażerów. Czy tramwaje i autobusy nie będą przepełnione?
– Damy radę – zapewnia Wiesław Witek, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Z roku
na rok z naszych usług korzysta
coraz więcej osób, zachęcanych
rosnącą jakością warszawskiej komunikacji miejskiej.
Nowe zasady muszą zostać jeszcze przegłosowane przez Radę
Warszawy, ale to tylko formalność.
W najbliższych miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja otrzymają
od ZTM wnioski o wydanie specjalnych Kart Miejskich dla
uczniów. Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole podstawowej lub gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co cztery lata.
(dg)

Projekt już czeka

Kapitan Nemo patronem skweru?
 Bohaterski dowódca „Nautilusa” nie byłby gorszym patronem od psa Fafika.
Nazwijmy jego imieniem skwer przy Żytniej.
Konflikt o skwer generała „Gryfa” / Gwary Warszawskiej, starania
o skwer Władysława Bartoszewskiego i dewastacja tablic z nazwą
kilka dni po instalacji… Wola nie
ma ostatnio szczęścia do upamiętniania. Najwyższy czas na wyniesienie na sztandary (tzn.: na tabliczki
z nazwami) bohatera, którego nie
zakwestionuje żadna opcja polityczna. Czas na Kapitana Nemo.
Żył w XIX wieku, gdy powstała
Wola, jaką znamy dzisiaj. Swoim
okrętem podwodnym „Nautilus”
zatapiał statki Anglików, co spodobałoby się kibicom Legii, gdyby
w kolejnej edycji Ligi Mistrzów
„Wojskowi” trafili na Chelsea albo
Manchester United. Nie wiadomo,
kim był i jak się nazywał („Nemo”
to przecież po łacinie „Nikt”), więc
IPN nie odkryje w jego życiorysie
niczego niestosownego. W gabinecie miał portret Tadeusza Kościuszki. Jego motto „Mobilis in
mobili” („Ruchome w ruchomości”) zachwyci chętnie inwestujących na Woli deweloperów. Dzięki

patronatowi Kapitana Nemo może
nawet wzrosnąć czytelnictwo, gdy
warszawiacy masowo sięgną
po „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” Jules'a Verne'a.
To prawdziwy bohater, który zjednoczy dzielnicę i miasto.
Wróćmy z powrotem na ziemię.
W ubiegłym roku przy Żytniej,
pomiędzy Młynarską a Lesznem,
powstał plac zabaw Morska Przygoda. Była to decyzja 555 mieszkańców, którą wyrazili w głosowaniu. Teraz urzędnicy sprawdzają
projekt rewitalizacji skweru, wart
skromne 30 tys. zł. Chodzi o ustawienie latarń i biblioteki plenerowej oraz zasadzenie nowych
drzew i krzewów.
– Pomysłem innowacyjnym
i wychodzącym naprzeciw starszym dzieciom jest zamontowanie
trampolin pod chmurką – pisze
autorka projektu – Może to być
dodatkową zachętą do spędzania
czasu na dworze i do dobrej,
zdrowej zabawy. Uwieńczeniem
rewitalizacji skweru jest nadanie

mu imienia Kapitana Nemo, co
jest odniesieniem do placu zabaw
Morska Przygoda.
Jeśli projekt pozytywnie przejdzie weryfikację i zdobędzie
w czerwcu odpowiednio dużo głosów, dzieci skorzystają z trampolin na skwerze Kapitana Nemo
w przyszłym roku.
Dominik Gadomski

W amerykańskim filmie „Liga Niezwykłych Dżentelmenów”
(2003) kapitana „Nautilusa” zagrał Naseeruddin Shah

W ubiegłym roku przy Żytniej powstała Morska Przygoda
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Między Ciepłą, Marchlewskiego i al. Jana Pawła II

Warszawskie pogranicze światów
 Zrujnowana przez wojnę Ciepła, północnokoreańska Marchlewskiego i pełna lśniących biurowców
al. Jana Pawła II to ta sama ulica, rozdzielona przez upływający czas.
źródło zdjęć: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pomysł budowy dzisiejszej alei
Jana Pawła II pojawił się jeszcze
przed II wojną światową, ale jej
budowa rozpoczęła się dopiero
w latach 50. Rozmach był typowy
dla wczesnego komunizmu: nie
zważając na koszty i realne potrzeby wytyczono arterię tak szeroką, że przejście z „wolskiej”
części Mirowa do popularnej hali
targowej zaczęło nagle oznaczać
przeprawę przez potężną, rwącą
rzekę blachy, spalin i hałasu. Nagle wszędzie zrobiło się daleko
a archiwalne zdjęcia ówczesnej
Warszawy niebezpiecznie kojarzą
się z Pjongjangiem, stolicą Korei
Północnej: dużo asfaltu, mało samochodów i pomniki o czerwonym zabarwieniu.
W moich wspomnieniach
z przełomu lat 80. i 90. ulica Marchlewskiego jest wręcz nieprawdopodobnie szeroka i… pusta.
Pomiędzy blokami osiedla Za Żelazną Bramą pozostawiono nawet 140-metrowy pas, w którym
mieściły się zarówno dwie jezdnie
i torowisko tramwajowe, ale też
Ciepła, doklejona do wielkiej ar-

terii jak starsza, zgarbiona już
wiekiem siostra. Były też ogromne place, pełne zdewastowanej
trawy i… cóż, sprzątanie po psach
nie było wtedy normą. Wisienką
na torcie był kuriozalny pomnik
patrona ulicy, ustawiony w latach 60. obok Hali Mirowskiej.
Wielki kamień i maleńka główka.
Po upadku komunizmu Marchlewski zniknął z monumentów
i map miasta, ustępując miejsca
żyjącemu jeszcze Janowi Pawłowi II. Tymczasem na zapleczu
Marchlewskiego / al. Jana Pawła II dogorywał stary świat.

Duchy kamienic
Po horrorze powstania warszawskiego i okrzepnięciu nowego ustroju Marchlewskiego stała
się granicą między lepszym a gorszym światem. Dawny Mirów, będący kiedyś nierozerwalną częścią
Śródmieścia, trafił w granice Woli
i został zapomniany na długie lata. Kina i kulturę zastąpiła wódka, pita w zdewastowanej bramie.
O dawnej świetności tej części
Warszawy przypominały mister-

nie wykonane kraty, poręcze
schodów czy mozaiki.
Ciepła ucierpiała chyba najbardziej. Te kamienice, które nie zawaliły się podczas wojny, rozebrano po jej zakończeniu. Tym, któ-

nęła cały północny odcinek Ciepłej. Odcinek południowy przetrwał, ale ulica stała się starą,
zgarbioną siostrą arterii rewolucjonisty.
Wracajmy
teraz
do lat 90.

Po horrorze

Szwedzi w Warszawie

powstania
warszawskiego
i okrzepnięciu nowego
ustroju Marchlewskiego
stała się granicą między
lepszym a gorszym
światem. Dawny Mirów,
będący kiedyś
nierozerwalną częścią
Śródmieścia, trafił
w granice Woli i został
zapomniany na długie
lata. Kina i kulturę
zastąpiła wódka, pita
w zdewastowanej
bramie.
rych nie rozebrano, zabrano z fasad wszystkie „burżuazyjne”
ozdoby. Marchlewskiego wchło-

W epoce Edwarda Gierka Warszawa – po kilku dekadach przerwy – przestała być prowincjonalnym miastem na końcu świata
i znowu stała się miejscem odwiedzanym przez biznesmenów z kapitalistycznej Europy. Jednym
z symboli nowej ery był hotel Forum, wówczas drugi co do wysokości budynek nad Wisłą. Zbudo-

wała go firma Skanska, dla której
był to pierwszy kontakt z Warszawą. W połowie lat 90. Szwedzi
postanowili zainteresować się naszym miastem znacznie bardziej,
o czym świadczy cała pierzeja al.
Jana Pawła II od Elektoralnej
do ronda ONZ.
Kiedy powstawały biurowce
Atrium (właśnie przechodzący lifting), Atrium Tower, Atrium Plaza i Atrium Centrum, wrażenie
było piorunujące. Po kilkudziesięciu
latach
wielka
pustka
przy dawnej Marchlewskiego nagle się zapełniła i na Mirowie zaczęły pracować podejrzane „białe
kołnierzyki”. Biurowce podkreśliły też Oś Saską i pokazały w nowej perspektywie XVIII-wieczne
pozostałości Koszar Gwardii
Konnej Koronnej, czyli najdziwniejszą remizę strażacką w Warszawie. W ciągu kilku ostatnich
lat powstały jeszcze Atrium 1
i Atrium 2, zupełnie inne i stojące
bliżej ronda ONZ. Podczas uroczystości otwarcia drugiego z tych
biurowców prezentowane było
elektryczne BMW, a goście… malowali ławkę na skwer. Uznając,
że nawet w epoce samochodów
na prąd powinniśmy pamiętać
o przeszłości tej okolicy, niezgrabnie namalowałem na niej
napis „Witamy na Mirowie!”.
Dominik Gadomski

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w latach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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Skweru Gwary nie będzie?
 „Nieważne, jaki jest pomysł. Ważne, czyj” – stara partyjna zasada znowu dała o sobie znać.

nak, że powinno się to odbyć bez
pośpiechu, z należytym szacunkiem dla niedawno zmarłego.
Zazwyczaj radni podłączają się
pod dobre pomysły mieszkańców,
czasem podpisując się pod nimi
i wypisując później wśród własnych dokonań na ulotkach wyborczych. Ze skwerem Gwary
Warszawskiej był jednak pewien
problem polityczny: w promocję
nazwy jest mocno zaangażowana
radna niezależna Aneta Skubida,
znana z ostrej krytyki lokalnej PO
i burmistrza dzielnicy. Co ciekawe, propozycja radnych Platformy została ogłoszona dzień

Dla mnie

Skwer im. gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa” – taką nazwę dla skweru między Wolską, Młynarską i Lesznem zaproponowali właśnie wolscy radni
PO. Wniosek został poparty
przez Urząd Dzielnicy i trafił już
do Biura Geodezji i Katastru.
– Chcemy w ten sposób upamiętnić niezwykłą postać – mówi
radny Kamil Giemza. – Generał
„Gryf” był związany z dzielnicą
Wola do ostatnich lat swojego życia i upowszechniał pamięć o powstaniu warszawskim.
Brochwicz-Lewiński był żołnierzem batalionu Armii Krajowej
„Parasol”, który podczas powsta-

nia dowodził obroną pałacyku
Michla. Po II wojnie światowej
mieszkał w Wielkiej Brytanii,
gdzie służył jako gwardzista króla
Jerzego VI i agent wywiadu.
Po powrocie do wolnej Polski został awansowany na generała brygady i otrzymał tytuł honorowego
obywatela Warszawy.
Ponieważ „Gryf” zmarł 5 stycznia, nazwanie skweru jego imieniem wymagałoby zastosowania
odstępstwa od zasady mówiącej, że
patronem można zostać najwcześniej pięć lat po śmierci. Reguła ta
była już łamana dla Jana Pawła II (jeszcze za jego życia), Jana
Nowaka-Jeziorańskiego i Włady-

sława Bartoszewskiego. Gdyby dołączył do nich generał, będący niestety postacią nieznaną przez większość warszawiaków, drzwi do błyskawicznego, nieprzemyślanego
upamiętniania zmarłych osób zostałyby otwarte jeszcze szerzej. Nie
sposób nie odnieść jednak wrażenia, że wybór „Gryfa”, który siedem lat temu zasiadał w komitecie
honorowym kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, to
zagrywka polityczna. Dla tego samego skweru mieszkańcy zaproponowali bowiem nazwę „Gwary
Warszawskiej”.
– Promocję nazwy rozpoczęliśmy pół roku temu – napisali

w oświadczeniu członkowie Społecznego Komitetu Obchodów
Stulecia Przyłączenia Woli do Warszawy. – Zebraliśmy ok. 600 podpisów mieszkańców, uzyskaliśmy też
listy od organizacji popierających
tą inicjatywę. W sierpniu ubiegłego
roku zorganizowaliśmy tu koncert
Grupy Teatralnej Warszawiaki
i spektakl „Cafe pod Minogą”.
Dziś skwer starszym mieszkańcom
kojarzy się z przedwojennym parkiem Wenecja i powojenną restauracją, zabawą, tańcem, handlem
i piwem. Jednocześnie wyrażamy
poparcie dla uczczenia pamięci generała „Gryfa”, bohatera powstania warszawskiego. Sądzimy jed-

nie jest ważne, kto
w jakich majtkach „mecz
rozgrywa” – napisał
na Facebooku Janusz
Dziano ze Stowarzyszenia
Gwara Warszawska. – Tu
miał decydować głos
mieszkańców Woli
i warszawiaków z całej
stolicy, pragnących
uhonorować historię
naszego miasta i ludzi tu
żyjących.
po tym, jak wolscy aktywiści złożyli podpisy pod petycją.
– Dla mnie nie jest ważne, kto
w jakich majtkach „mecz rozgrywa” – napisał na Facebooku Janusz Dziano ze Stowarzyszenia
Gwara Warszawska. – Tu miał decydować głos mieszkańców Woli
i warszawiaków z całej stolicy,
pragnących uhonorować historię
naszego miasta i ludzi tu żyjących.
Dominik Gadomski

Badanie oka, które zdradzi wszystko o stanie Twojego zdrowia
Irydologia zajmuje

się diagnozą stanu
zdrowia na podstawie
wyglądu tęczówki
oka. Umożliwia kompleksową ocenę funkcjonowania układów
i narządów w całym
organizmie.

Podstawowym założeniem irydologii jest stwierdzenie, że każdej
części naszego organizmu odpowiada ściśle określony obszar na powierzchni tęczówki oka. Jest to możliwe, bo nasze organy wewnętrzne
są połączone nerwami z określonymi częściami tęczówki. W ten sposób wszystkie zmiany chorobowe
w naszym organizmie są od razu
widoczne na tęczówce.
Irydologia nie jest nową metodą
diagnozowania. Pierwsze wzmianki
pochodzą sprzed 3000 lat ze starożytnych Chin. Praktykowana była
również w Egipcie i Indiach.
W Grecji stosował ją sam Hipokrates i Paracelsus.
Obecnie dzięki irydologii można:
– określić predyspozycje genetyczne do osłabienia określonych

Dr Enkhe Choijo przyjmuje regularnie w Warszawie
Zapisy : tel.32 757 27 76, www.biomat.pl
narządów wewnętrznych i zachorowania na poszczególne choroby.
– zobaczyć zmiany świadczące
o rozwijającej się chorobie, której
fizycznych oznak jeszcze się nie odczuwa. Tak jest np. w przypadku
miażdżycy i wysokiego cholesterolu.
– zaobserwować zmiany wskazujące na zawał serca, udar mózgu
czy chorobę nowotworową.
– zlokalizować narząd, w którym
toczy się stan zapalny, co nie zawsze jest oczywiste i może być trudne do zdiagnozowania w klasycznych badaniach.

Co mówią pacjenci o wizycie
u irydologa?
– Kilka miesięcy temu znacznie
pogorszyło się moje samopoczucie
– mówi Pani Malwina. – Oprócz tego, że byłam ciągle zmęczona, pojawiało się u mnie kołatanie serca,
skaczące ciśnienie, nie potrafiłam
się na niczym skupić. Badania kardiologiczne były w normie, morfologia również. Moja mama namówiła mnie na wizytę u Pani dr En-

khe Choijo, która po obejrzeniu tęczówki mojego oka powiedziała
– ma Pani guzki na tarczycy, proszę
zrobić szczegółowe badania w tym
kierunku. Diagnoza okazała się trafiona w 100 procentach. Teraz jestem pod kontrolą endokrynologa
i mam ustawione odpowiednie leczenie. Moje samopoczucie wyraźnie się poprawiło.
Pan Andrzej przyszedł na spotkanie z irydologiem z ciekawości.
Swój stan zdrowia określił jako dobry, nic mu nie dolegało. Po badaniu irydologicznym Pani doktor
stwierdziła problemy w obrębie
układu moczowego. Pan Andrzej
zaniepokojony diagnozą wykonał
badanie USG, które wykryło niegroźną na szczęście torbiel na nerce. Obecnie jest pod stałą kontrolą
urologa.
Inny z kolei pacjent, który często
korzysta z usług irydologa, przyszedł potwierdzić diagnozę postawiona wcześniej przez lekarza
pierwszego kontaktu. Okazało się,
że cierpi na zespół jelita drażliwego. Pani doktor irydolog nie tylko
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

wiedziała o dysfunkcji, ale przepisała odpowiednią suplementację
do codziennej diety. Lekarz z poradni był zdumiony, że tak szybko
nastąpiła poprawa.

Kiedy warto skorzystać
z wizyty u irydologa?
Pani dr Enkhe Choijo zaleca wizytę w swoim gabinecie, jeśli źle się
czujemy, wykonaliśmy szereg badań,
które nic nie wykazały i nadal nie
wiemy, co nam jest. Drugim wskazaniem jest chęć sprawdzenia, czy obciążenia genetyczne dotyczą również
nas. Irydologia jest wspaniałą i skuteczną metodą profilaktyczną, gdy
chcemy zadbać o siebie i cieszyć się
zdrowiem przez wiele lat.

Wizyta u Pani doktor obejmuje;
badanie irydologiczne, czyli ocenę
stanu zdrowia, prognozy, wykonanie zdjęcia oka, a po rozmowie
z pacjentem i po ustaleniu głównej
przyczyny zmian chorobowych podjęcie decyzji o dalszym leczeniu.

Pacjenci, którzy
zgłoszą się
na wizytę z tym
kuponem
otrzymują

10% zniżki
5

Dzień dobry, w budynku jest bomba
 Brzmi groźnie, prawda? A właśnie z taką informacją zadzwonił na policję 20-latek z Woli.
źródło: policja

Trudno powiedzieć, dlaczego
w pewien grudniowy dzień młody

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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 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
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
·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
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mężczyzna postanowił sięgnąć
po telefon, wybrać numer 112

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

i skłamać na temat podłożonej
w jednym z budynków na Woli
bomby. Wezwani na miejsce saperzy niczego nie znaleźli, zaś autorem fałszywego alarmu zainteresowała się policja.
Sytuacja powtórzyła się jeszcze
trzykrotnie. 20-latek za każdym razem stawiał na nogi służby miejskie, informując o nieistniejących
bombach i pożarach w piwnicy. Zamiast piątego razu było już spotkanie z prokuratorem. 20-latek przebywa teraz pod policyjnym dozorem. Jeśli sąd zastosuje wobec niego najwyższy wymiar kary, spędzi
w więzieniu następnych osiem lat.
(red)

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

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·Pożyczki pozabankowe 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

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
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

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@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, 13 zł. 506-158-658
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy przy
porannym sprzataniu sklepów odzieżowych w CH
ARKADIA. Tel. 797-339-914
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy
odznaki odznaczenia książki pocztówki dokumenty
zdjęcia gotówka tel. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
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Warszawa dofinansuje in vitro

 Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.
Świetne wiadomości dla par,
borykających się z problemem
bezpłodności. W warszawskim ratuszu trwają bardzo zaawansowane prace nad wprowadzeniem dofinansowania zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli
in vitro.
– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajewska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% całych kosztów. Będzie obejmować po trzy próby.
Skorzystają z niego osoby w wie-

ku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych.
Zapłodnienie in vitro (łac.
w szkle) jest uznawane za najskuteczniejszą metodę leczenia bezpłodności. W Polsce refundacja
zabiegów została wprowadzona
przez rząd PO-PSL i obowiązywała w latach 2013–2016. Po zakończeniu ogólnopolskiego programu ciężar finansowy leczenia bezpłodności przejęły niektóre samorządy, m.in. poznański i łódzki.
(dg)

Spacerkiem po Woli
 Spacery po Woli z przewodnikiem od lat cieszą się ogromną popularnością.
Miłośników miejskich ciekawostek z pewnością zainteresuje wydany z okazji
podsumowania 100. rocznicy przyłączenia Woli do Warszawy „Spacerownik po Woli „,
zawierający najciekawsze trasy piesze i rowerowe.
źródło: www.facebook.com/MiejskaWola

żna w siedzibie urzędu dzielnicy,
zaś w formie elektronicznej pobrać ze strony www.wola.waw.pl.

Legendarne miejsca dzielnicy
Tras jest rzeczywiście sporo. Historyczne dotyczą dziejów wolnej
elekcji, historii przemysłu, robotniczego międzywojnia, oczywiście
Powstania Warszawskiego, ale też
np. czasów znanych ze „Złego”
Leopolda Tyrmanda, współczesne
prezentują nowe „szklane domy”,
street art, czy postindustrialny
krajobraz zachodniej części dzielnicy, tematyczne szlaki zapoznają
z wielowyznaniową tradycją albo
filmowymi tropami. Jest w czym
wybierać.
Mnie najbardziej przypadł
do serca chyba najpiękniejszy
i najbardziej sentymentalny
z przewodnikowych spacerów
wiodący tropem miejsc legendarnych, kultowych, szemranych,
od pałacyku Michla do Kercelaka. Trasa wiedzie przez legendarne, miejsca istotne dla tożsamości
Woli przedwojennej i powojennej. Chociaż niektóre znane są
już tylko ze zdjęć, opowieści, książek i piosenek, wciąż tworzą legendę dzielnicy. Spacer zaczyna

się na owianym niegdyś złą sławą
Gibalaku, czyli rejonie wokół ulicy Gibalskiego, czyli miejscu, któ-

Industrialna przeszłość Woli
Piękna i unikalna jest także
propozycja wycieczki rowerowej
po dawnej mecce powojennego
przemysłu – Woli Zachodniej.
W latach 40. XX w. po zakończeniu II wojny światowej budowana
była na Woli mozolnie i znojnie
dzielnica przemysłowa, gdzie miały się skupiać nowoczesne zakłady, by uczynić z Polski mocarstwo.
W miejscu przedwojennych fabryk, fabryczek i manufaktur powstawały nowe państwowe molo-

chy: Zakłady im. Róży Luksemburg, Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka, Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. Część zakładów produkcyjnych władze usytuowały bardziej na zachód, za linią
kolei obwodowej, zapewniając dostęp do transportu kolejowego.
Powstawały przy istniejącej linii
kolejowej, albo prowadzono tam
osobne linie. Sporo z tych nieużywanych torowisk do dzisiaj jeszcze
istnieje. Podczas wycieczki można
zobaczyć świadectwa industrialnej
przeszłości Woli, począwszy
od wielkich zakładów: Nowotki,
Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych, ale też np. dawną stację rozdziałową przy Ordona,
gdzie kiedyś trafiały towary z fabryk i surowce dla fabryk, a niebawem pewnie staną bloki albo coś
innego. Warto się więc pośpieszyć,
bo miejsca są wielce klimatyczne.
A za „Spacerownik” dzielnicy
należą się pochwały. Świetnie
opracowane merytorycznie, pomysłowe i pożyteczne wydawnictwo.
(wk)

15 mln zł dla „Moczydła”
 Czy popularny ośrodek sportu na Woli może być jeszcze ciekawszy? Odpowiedź
brzmi: tak.
źródło: www.wola.waw.pl

Wydany przez Dzielnicę „Spacerownik po Woli” to bogato ilustrowane, opatrzone mapkami,
bezpłatne wydawnictwo dostępne
dla mieszkańców w formie książkowej i elektronicznej. 150-stronicowe opracowanie to swoisty
przewodnik po historycznej
i współczesnej Woli, zaproszenie
do spacerów śladami osiedli i ulic,
dawnych fabryk, wolnych elekcji, II wojny światowej czy sztuki
miejskiej oraz miejsc uwiecznionych w filmach i literaturze.
W sumie do odkrycia jest 20 tras,
w tym szlaki rowerowe.
Autorami tekstów są przewodnicy z Fundacji Hereditas i Stowarzyszenia Masław, którzy od lat
wraz z Dzielnicą Wola realizują
spacery z mieszkańcami.
– Spacerownik jest podsumowaniem ostatnich lat wspólnych
wycieczek po Woli. Od niemal
dekady organizujemy dla mieszkańców bezpłatne, edukacyjne
spacery z przewodnikami, które
ukazują różnorodność Woli – jej
historię, wielokulturowość i przeobrażenia architektoniczne – mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. Bezpłatny „Spacerownik
w formie książkowej dostać mo-

re szemrana ferajna obrała sobie
za mekkę. A potem mijając kolejne punkty wycieczki – słynny
w PRL -u Bar Chińczyk, Kolonię
Wawelberga, pałacyk Michla, Pałacyk Biernackich docieramy
ostatecznie na teren dawnego
Kercelaka, gdzie narodziła się
gwara wolska i gdzie dawniej biło
serce Woli. Po wojnie funkcję takiego centrum pełnił Pedet wraz
z kinem „W-Z” oraz barem „Wenecja”, więc i do tych miejsc też
po drodze wypada zajrzeć.

Ośrodek sportu przy Górczewskiej to dziś jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacji w Warszawie. Do dyspozycji warszawiaków są tam: baseny (w tym olimpijski), brodzik dla dzieci, 70-me-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

trowa
zjeżdżalnia,
skocznia
do bungee, plac zabaw dla dzieci,
pole do paintballa, boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz hala
do jazdy na rolkach, zimą zmienia-

na w lodowisko. Teraz popularny
ośrodek czeka poważny remont.
Najważniejsze prace zostaną
przeprowadzone na basenie rekreacyjnym, którego niecka zostanie wymieniona, a obok powstanie wodny plac zabaw dla
dzieci, zjeżdżalnia i brodziki. Boiska do piłki nożnej, siatkówki
i badmintona czeka remont
i rozbudowa. Powstaną także dodatkowe miejsca do plażowania,
monitoring i nowe oświetlenie.
Remont „Moczydła” będzie kosztować 15 mln zł. Pieniądze na ten cel
zostały już przyznane przez Radę
Warszawy. Obecnie Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa
szuka firmy, która zaprojektuje rewitalizację ośrodka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się w 2019 roku.
(red)

7

