
Do tej pory tramwaje na Wol-
skiej i Kasprzaka były w głębokiej
defensywie. 24 lata temu, podczas
budowy Trasy Prymasa Tysiącle-
cia, wycofały się z dawnej al. Re-
wolucji Październikowej i z Ka-
sprzaka, zaś ich prędkość na Wol-
skiej pozostawia wiele do życze-
nia. Tramwaje Warszawskie za-
mierzają to zmienić.

Prywatne Biuro Projektów Bu-
downictwa Komunalnego przygo-
towało na zlecenie tramwajarzy
pięć wariantów trasy. Na samej
Kasprzaka nie ma wątpliwości:
tramwaj pojedzie tak jak dawniej,
choć nieznany jest jeszcze układ
przystanków. Różne opcje rozwa-
żane są dopiero na zachód
od wiaduktu kolejowego:
1) Powrót do stanu sprzed 1990

r. Tramwaje wróciłyby
na Kasprzaka i Trasę Prymasa
Tysiąclecia.

2) Połączenie torów
na Kasprzaka i Wolskiej
nowym odcinkiem
na Ordona.

3) Połączenie Kasprzaka

z Wolską tunelem
pod skrzyżowaniem
z Redutową.

4) Połączenie Kasprzaka
z Wolską na powierzchni,
obok Wolskiego Cmentarza
Prawosławnego.

5) Całkowita przebudowa węzła
na Reducie Wolskiej
i umieszczenie w tunelu
zarówno dla samochodów, jak
i tramwajów.

– Bardzo poważnie bierzemy
pod uwagę warianty trzeci i piąty
– mówi Michał Powałka, rzecznik
Tramwajów Warszawskich. – Wa-
riant piąty wymaga przebudowy
wszystkich istniejących obiektów
drogowych oraz wykonania prze-
plotu torów na Kasprzaka w spo-
sób bezkolizyjny.

Nieoficjalnie wiadomo, że tram-
wajarze nie zamierzają inwestować
w tunel dla samochodów i zdecydo-
wanym faworytem jest wariant
trzeci, dzięki któremu odcinek tra-
sy z Bemowa zostałby podniesiony
do statusu szybkiego tramwaju.
Wbrew nazwie „szybki tramwaj”

(znany z Krakowa, Poznania i wielu
innych miast Europy) niekoniecz-
nie rozwija dużą prędkość, ale jego
trasa składa się z odcinków bezkoli-
zyjnych i skrzyżowań z bezwzględ-
nym priorytetem, więc jego pręd-
kość handlowa jest znacznie więk-
sza, niż na tradycyjnych liniach.

Jednocześnie Zarząd Transportu
Miejskiego zapowiada przekształ-
cenie pod koniec roku najmniej

wykorzystywanych przystanków
tramwajowych w przystanki na żą-
danie. Obie te informacje powinny
ucieszyć mieszkańców Bemowa,
dalekiej Woli i nowych osiedli
na Odolanach, którzy dostaną lep-
sze połączenie z II linią metra.

Tramwaje Warszawskie planują
otwarcie nowej trasy tramwajowej
na koniec roku 2018.

DG

Tramwajowa ofensywa na Reducie
� Szykuje się mała rewolucja na Reducie Wolskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
tramwaje pojadą tunelem.
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Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Ks. Janusza 23
tel. 22 392 75 38,

668 138 921

promocja

W Krakowie niektóre przystanki szybkiego tramwaju są
podziemne. Czy tak będzie wyglądać Reduta Wolska?
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O budowie w lasku tras biego-
wych zdecydowało w głosowaniu
nad budżetem partycypacyj-
nym 1850 mieszkańców. Wart pra-
wie 60 tys. zł projekt zakłada re-
mont znajdujących się już tam urzą-
dzeń gimnastycznych, ustawienie
drewnianej siłowni plenerowej bez
elementów ruchomych, ustawienie
tablic z planami ćwiczeń i mapami
tras biegowych oraz uporządkowa-
nie zarośniętych ścieżek. Większość
okolicznych mieszkańców być może
skorzysta z nowych atrakcji lasku,
ale tylko wtedy, gdy słońce będzie
wysoko. Bo gdy słońce zachodzi…

– Wieczorem w Lasku na Kole
są dwie opcje: albo jesteś ninją
i się przedostaniesz, albo dosta-
niesz wp…l – mówi pan Dariusz,
mieszkający w okolicy od 25 lat.
– Najlepiej w ogóle tam nie wcho-
dzić, jeśli samemu nie jest się dre-
siarzem, którego znają.

Mieszkańcy obawiają się, że nowe
elementy, które staną w lasku w przy-

szłym roku, zostaną szybko zdewa-
stowane. Recepta jest według nich
prosta: oświetlić teren i zwracać uwa-
gę, by policja częściej tam zaglądała.

– Oczywiście kiedy nowa inwe-
stycja zostanie oddana do użytku,
będziemy starali się o nią zadbać.
– mówi Monika Beuth-Lutyk,
rzeczniczka wolskiego ratusza.
– W Parku Szymańskiego
i na skwerze Apfelbauma też było
kiedyś niebezpiecznie, ale to
zmieniło się, gdy pojawiły się no-
we elementy, przyciągające więcej
osób. Osoby zaniepokojone bez-
pieczeństwem w Lasku na Kole
zapraszamy na debatę o bezpie-
czeństwie na Woli i Bemowie, któ-
ra odbędzie się 15 października
o 18.00 w szkole przy ul. Zacho-
dzącego Słońca 25.

Oświetlenie lasku na razie nie jest
brane pod uwagę. Może jest to po-
mysł na projekt do budżetu partycy-
pacyjnego na rok 2016?

(dg)
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– Przekazałem mieszkańcom na-
sze wsparcie jako radnych w tych
działaniach. Oczywiście, tory od-
stawcze znajdują się w podziemiu,
ale przy nich muszą być zlokalizo-
wane wentylatory. Przeprowadzono
badania i okazało się, że wszelkie
normy hałasu będą zachowane, jed-
nak mieszkańcy i tak mają sporo
wątpliwości. Wystąpiliśmy z wnio-
skiem do pani prezydent i rady
Warszawy o ponowne rozważenie
możliwości przedłużenia trasy II li-
nii metra. Uważamy, że zamiast za-
kończyć ją na Wola Park warto
przedłużyć ją o jedną stację do Be-
mowo Ratusz. Dzięki temu nie by-
łoby tam torów odstawczych, któ-
rych potencjalna lokalizacja wzbu-
dza tyle kontrowersji wśród miesz-
kańców – stwierdza radny Marek
Bojanowicz z wolskiej komisji pla-
nowania przestrzennego i ochrony
środowiska.

Wskazuje też dodatkowe plusy
tego rozwiązania. – W październiku
zakończą się prace związane z połą-
czeniem ul. Górczewskiej z Radio-
wą i tramwaj jadący na Bemowie
będzie mógł przecinać tę dzielnicę
wzdłuż ul. Powstańców Śląskich
od samego początku, tj. od ul. Po-
łczyńskiej aż do Bielan. Przecią-
gnięcie linii metra o jedną stację

do ratusza pozwoliłoby stworzyć
węzeł komunikacyjny do czasu bu-
dowy dalszych odcinków metra.
Dzięki temu mieszkańcy Bemowa
i Koła mogliby w większy sposób

korzystać z metra – argumentuje
radny Bojanowicz.

Miasto jeszcze nie wypowiedziało
się oficjalnie w tej sprawie, jednak
sprawa wydaje się przesądzona, bo-
wiem w tej chwili na finiszu jest już
postępowanie o wydanie decyzji
środowiskowej dla dotychczas pla-
nowanego odcinka metra.

– Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie prowadzi
postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia, po-
legającego na budowie II linii metra

w Warszawie – I etap realizacji od-
cinka zachodniego – od szlaku
za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego”
do torów odstawczych za stacją C6
„Księcia Janusza” – potwierdza
Agata Antonowicz z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie. Decyzja środowisko-
wa dla tego odcinka ma być wydana
do 30 września.

Bemowo mówiło to samo
już w 2011 roku

Przypomnijmy, że o takie wła-
śnie rozwiązanie już kilka lat tre-
mu walczyły władze Bemowa argu-
mentując, że metro kończące się
przy Wola Parku jest zupełnie bez
sensu. – Zakończenie, nawet tym-
czasowe, odcinka zachodniego
na wolskiej stacji Ulrychów spowo-
dowałoby odcięcie ponad 110-ty-
sięcznej dzielnicy Bemowo od bez-
pośredniego dostępu do metra.
Wymusiłoby na pasażerach uciążli-
we przesiadki do autobusów i po-
konywanie i tak już znacznie za-
korkowanego fragmentu ulicy
Górczewskiej – pisały w 2011 roku
władze Bemowa dodając argu-
ment, że naturalnym węzłem prze-
siadkowym jest skrzyżowanie Po-
wstańców z Górczewską.

Kolejny raz władze Warszawy
wykazały się jednak nieudolno-
ścią podczas budowy metra, cał-
kowitym brakiem perspektywicz-
nego myślenia oraz realnej oceny
komunikacyjnej po oddaniu dru-
giego etapu. Niestety!

amk, oko

Trzeba być ninją na Kole
� W przyszłym roku w Lasku na Kole powstaną trasy
biegowe i ścieżka zdrowia. Okoliczni mieszkańcy
nieśmiało zauważają, że ścieżkę zdrowia gwarantuje
samo wejście do lasku w odpowiednich godzinach.

Metro musi dojechać do ratusza Bemowa
� Część mieszkańców Woli protestuje przeciwko planom lokalizacji i budowy torów
odstawczych II linii metra na ulicy Górczewskiej – w okolicy skrzyżowania Górczewska
– Księcia Janusza. Będzie za głośno – przekonują i wskazują idealne rozwiązanie:
niech metro szybciej dojedzie do ratusza Bemowo.

Wystąpiliśmy
z wnioskiem o ponowne
rozważenie możliwości
przedłużenia trasy II linii
metra. Uważamy, że
zamiast zakończyć ją
na Wola Park warto
przedłużyć ją o jedną
stację do Bemowo Ratusz
– stwierdza radny Marek
Bojanowicz.

O zbudowanie stacji Bemowo Ratusz w drugim etapie budowy
metra już w 2011 roku walczyły władze Bemowa
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Fragment Chłodnej i Elektoral-
nej w rejonie kościoła św. Karola
Boromeusza wyremontowany
w 2011 r. stał się „salonem Woli”
i miejscem odwiedzanym przez tu-
rystów. Budowa szerokiego depta-
ka, rewitalizacja skweru przed ko-
ściołem, nowe kawiarnie i restaura-
cje oraz trochę imprez plenerowych
– to wystarczyło, by straszliwie za-
niedbana po II wojnie światowej
ulica odzyskała skromną część daw-
nego blasku i stała się miejscem
spotkań. Ciekawe upamiętnienie
getta i goszczący żydowskiego pisa-
rza „najwęższy dom świata” przy-
ciągnęły nawet wycieczki z Izraela.

– Po udanym remoncie część uli-
cy stała się prestiżowym deptakiem,
nie tylko mieszkańców Woli, ale ca-
łej Warszawy – pisze w interpelacji
radna Joanna Tracz-Łaptaszyńska.
– Historia ulicy Chłodnej przyciąga
również wielu turystów odwiedzają-
cych Warszawę. Miejsce to jest jed-
nym z symboli warszawskiego getta.
Niestety piękny spacer po Chłodnej

kończy się na ulicy Żelaznej, co
w odczuciu zwiedzających, miesz-
kańców oraz uczestników różnego
rodzaju wydarzeń kulturalnych po-
zostawia dyskomfort i niedosyt oraz
ciągle jeszcze nie najlepszy obraz
tak pięknego miejsca.

„Nie najlepszy obraz” i „dyskom-
fort” to bardzo łagodne określenia
tego, jak wygląda zachodni odcinek
Chłodnej. Jezdnia z kocich łbów
jest w stanie katastrofalnym, prze-
jechanie po niej miejskim rowerem
(np. z wypożyczalni Veturilo na ro-
gu z Żelazną) graniczy z cudem.
Chodnik to krzywe i połamane pły-
ty. Większość południowej pierzei
zajmują pawilony z sex shopami
i tanimi barami. Lepiej poinformo-
wani wiedzą też, że to zagłębie bur-
deli i fragment „trójkąta heroino-
wego”. Ale są też miejsca ciekaw-
sze: klubokawiarnia, restauracja,
winiarnia w miejscu dawnego kina,
zabytkowa kamienica. Okolicę bar-
dzo ożywił otwarty w ubiegłym ro-
ku biurowiec na rogu z Wronią,

którego parter wypełniają sklepy.
Kiedy nastąpi remont ulicy?

– Inwestycja nie jest przewidzia-
na do realizacji w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na la-
ta 2014–2018 – informuje Artur
Wołczacki, wiceburmistrz Woli.
– Przyległy do ul. Chłodnej
na omawianym odcinku teren sta-
nowi obszar inwestycyjny, który
podlega gruntownej przebudowie.
Wykonanie przebudowy ulicy
przed zagospodarowaniem tere-
nów przyległych byłoby niecelowe
ze względu na potencjalne znisz-
czenie nowo wybudowanej ulicy
poprzez ruch ciężkich pojazdów
obsługujących budowy oraz ko-
nieczność realizacji prac ziemnych
związanych z wykonaniem przyłą-
czy i wjazdów do nowych obiektów.

W lipcu Dellia Investments ku-
piła teren dawnego browaru Ha-
berbuscha i Schielego i zamierza
zbudować tam biurowce i bloki
mieszkalne w ciągu… 5–7 lat. Je-
śli samorząd dzielnicy będzie uza-
leżniać remont Chłodnej od tej
inwestycji, to znaczy, że rozpocz-
nie się on najwcześniej po 2021 r.

DG

Kiedy odnowa pozostałej części Chłodnej?
� Trzy lata po rewitalizacji wschodni odcinek ul. Chłodnej ma się coraz lepiej. Kiedy
remont zachodniego?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Prace nad jej przywróceniem
do ruchu obejmowały nie tylko jej
odnowienie, ale też ulicę „wypro-
stowano”, zmieniając nieco jej
przebieg i poszerzając do czterech
jezdni. Prosta zyskała też ścieżki
rowerowe i chodniki, a torowisko
tramwajowe nie będzie, jak dotąd,
betonowe, tylko trawiaste – prze-
strzenie między szynami wysypano
ziemią i obsiano. Oprócz estetyki

ma to też poprawić tłumienie wi-
bracji i zmniejszać hałas.

We wrześniu złożone zostaną
dokumenty niezbędne do uzyska-
nia pozwolenia na użytkowanie
i ulica zostanie oddana do ruchu
pomiędzy rondem Daszyńskiego
a rondem ONZ.

Prosta była zamknięta od 2011
roku.

(red)

Prosta na finiszu
� Ulica Prosta, zamknięta na czas budowy wolskiego
odcinka II linii metra, już wkrótce zostanie otwarta.



Okręg nr 4:
Wola
Liderem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej będzie:

Barbara Różewska
Liderka ruchu spółdzielczego w Warszawie, z którym pozostaje zwią-

zana od ponad 20 lat. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzą-
dzania, w SGH odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką
komunalną i mieszkaniową, w latach 90-tych odbyła staż w Holandii.
Pełniła funkcje zarządcze w spółdzielniach mieszkaniowych na Woli
i Mokotowie oraz funkcję nadzorczą i zarządzającą na Bemowie. Obec-
nie jako dyrektor własnej firmy Centrum Obsługi Nieruchomości
„Dom Plus” zajmuje się doradztwem technicznym oraz finansowym.
Interesują ją nowoczesne rozwiązania, zmierzające do obniżenia kosz-
tów utrzymania mieszkań i ich adaptacja na polski grunt. Zabiegała
skutecznie, jako przedstawiciel środowiska o pozostawienie siedmio-
procentowej stawki VAT w budownictwie przed wejściem Polski
do UE. Działa na rzecz przekształcenia użytkowania wieczystego
– w związku ze wzrostem jego kosztów – w prawo własności z 95-pro-
centową bonifikatą. Obywatelską inicjatywę w tej kwestii wsparło swo-
im podpisem ponad 40 tysięcy warszawiaków. Zakładała stowarzysze-
nie „Grunt to Warszawa”. Członek Konfederacji Warszawskiej, 12 lat
pracowała w jej zarządzie. Przedstawiciel Związku Pracodawców War-
szawy i Mazowsza, bierze udział w pracach Komitetu Monitorującego,
opiniując projekty rewitalizacyjne w Warszawie. Wie, jak przygotowuje
się plan zarządzania miastem. Uważa, że biznes jest Warszawie po-
trzebny, ale najbardziej liczą się mieszkańcy. Opowiada się za przywró-
ceniem gospodarczej roli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz
ich udziałem w nowym systemie gospodarowania odpadami komunal-
nymi oraz przyjęciem polityki budowy mieszkań na wynajem oraz spół-

dzielczych lokatorskich i własnościowych. Za działania społeczne Rada
m.st. Warszawy przyznała jej „Syrenkę Warszawy”. Przed rokiem z ini-
cjatywy Barbary Różewskiej prezydent stolicy powołała „zespół
do spraw trudnych i niezałatwionych” – zajmujący się gruntami, repry-
watyzacją, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
i gospodarką odpadami.

Na liście do Rady m.st. Warszawy znajdą się między innymi:
Bożena Ługowska, ekonomistka i prywatny przedsiębiorca, od lat za-

biega o zwiększenie nakładów na remonty i budowę nowych lokali ko-
munalnych. Kolejnymi kandydatami są Ilona Kos, technolog żywienia,
absolwentka SGGW, zajmuje się ubezpieczeniami i nieruchomościami,
oraz Jarosław Religioni, lekarz chirurg w jednym z wolskich szpitali.

Na listach do wolskiego samorządu znajdą się między innymi:
Z osiedla Koło o miejsce w Radzie Dzielnicy ubiega się urodzony

na Woli Marek Makuch, obecnie przedsiębiorca, jeden z inicjatorów
ubiegłorocznego referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkie-
wicz-Waltz z funkcji prezydenta Warszawy, wieloletni radny na Woli
i w Radzie m.st. Warszawy, oraz były zastępca burmistrza dzielnicy Wo-
la. O mandat z osiedla „Za Żelazna Bramą” ubiega się również od uro-
dzenia związany z Wolą i prowadzący tu własną firmę reklamową Mar-
cin Rolski, przedsiębiorca, radny od 2006 r. Młodsze pokolenie repre-
zentuje dynamiczny student budownictwa Mateusz Stefaniak. Na uwa-
gę zasługuje również Piotr Lipiński, zaangażowany wolontariusz, far-
maceuta prowadzący znaną aptekę, oraz Edyta Taborowicz, finansist-
ka, działająca na rzecz poprawy sytuacji wolskich rodzin.

Warszawską Wspólnotę Samo-
rządową tworzą mieszkańcy
wspólnot lokalnych, samorządow-
cy związani z niepartyjnymi komi-
tetami wyborczymi, podzielający
przekonanie, iż w działalności sa-
morządowej nie powinny mieć
znaczenia sympatie i przynależno-
ści partyjne. Nie jesteśmy antypar-
tyjni. Uważamy, że miejsce partii
jest w parlamencie, natomiast sa-
morząd terytorialny powinien być
tworzony przez pasjonatów War-
szawy, działaczy lokalnych znają-
cych problemy mieszkańców
i umiejących z nimi rozmawiać.

WWS w minionym roku zaini-
cjowała przeprowadzenie referen-
dum w sprawie odwołania Hanny
Gronkiewicz-Waltz z funkcji Pre-
zydenta Warszawy. Teraz Wspól-
nota proponuje pozytywny pro-
gram dla Stolicy, pozwalający
na uwolnienie społecznej energii
Warszawiaków. Kandydatem
WWS na Prezydenta Miasta jest
Piotr Guział, burmistrz Ursynowa.
WWS wystawia listy wyborcze
do Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy oraz do Rad
Dzielnic. Startują z nich samorzą-
dowcy, którzy są fachowcami
w swoich dziedzinach, są kompe-
tentni i posiadają szeroki zasób
doświadczenia z różnych sektorów
i tematów.

Kandydaci WWS różnią się
między sobą poglądami politycz-
nymi i światopoglądem. Różnią
się wykonywanymi zawodami,
płcią i wiekiem. Łączy ich za to
miłość do naszego Miasta i prze-
świadczenie, że pora w Warszawie
na innowacyjne zarządzanie
i uważne słuchanie Warszawia-
ków, a nie partyjnych rozkazów.

Warszawska Wspólnota
Samorządowa
Ul. Marszałkowska 34/50 lok. 99
tel. 22 127 68 92
e-mail: biuro@wws.org.pl
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„Bliżej chmur” to wystawa fo-
tograficzna Jerzego i Piotra Pa-
jewskich, której bohaterami są
warszawskie wieżowce, zróżnico-
wane architektonicznie, królujące
ponad naszymi głowami. Od lat
wzbudzają skrajne emocje, od za-
chwytów po niechęć. Autorzy wy-
stawy uchwycili w obiektywie za-
równo najmłodsze i najnowocze-
śniejsze wysokościowce, jak i te

najpopularniejsze, jakim niewąt-
pliwie jest Pałac Kultury i Nauki.
Autorami wystawy są ojciec i syn.
Obaj zafascynowani fotografią
i Warszawą – nie tylko pod wzglę-
dem architektonicznym. Efekty
ich pasji można oglądać w holu
głównym Biblioteki Publicznej
przy al. Solidarności 90 do 30
października.

(red)

– Prace rozpoczęliśmy w ma-
ju 2010, we wrześniu 2011 osią-
gnęliśmy stan surowy, a rok póź-
niej dostaliśmy pozwolenie
na użytkowanie. Podjęliśmy się
wyzwania dotyczącego nie tylko
wybudowania wieży mieszkalnej
o skomplikowanej konstrukcji,
ale również wykończenia wszyst-
kich apartamentów. To unikalny
projekt na naszym rynku, na któ-
rym mieszkania sprzedawane są
głównie w stanie deweloperskim.
Ponad 80 procent sprzedanych
apartamentów przekazaliśmy już
właścicielom. Część została wyna-
jęta, część na cele komercyj-
ne. M.in. zacznie u nas działać
znana na świecie japońska restau-
racja – mówi Borowski.

Wieżowiec ma 160 metrów wy-
sokości, 44 piętra i 236 gotowych
apartamentów o powierzchni

od 54 do 700 m2. (to całe piętro).
Mieszkańcy wprowadzają się
do wykończonych i wyposażonych
przez dewelopera mieszkań o dę-
bowych podłogach i z wszystkimi
możliwymi udogodnieniami. Dla
mieszkańców dostępne są siłow-
nia, fitness i jacuzzi, natomiast
nie ma basenu, na co niektórzy
od razu zwrócili uwagę.

A ile to wszystko kosztuje? Ce-
na za metr kwadratowy wynosi 22
tys. zł z VAT-em. Czyli za miesz-
kanko 54 m2 nabywca zapłacił
prawie 1,2 mln zł. Za to właściciel
największego apartamentu w bu-
dynku, czyli 700-metrowego pola
– 15,4 mln.

Miesięczny czynsz kosztu-
je 10,80 zł za metr. Czyli, jeszcze
raz przeliczając – za najmniejsze
lokum będzie to 583 zł. Za naj-
większy zaś – 7560 zł miesięcznie.

No, ale w tym czynszu już policzo-
ne jest trzykrotne w ciągu roku
mycie okien, z których większość
zresztą się nie otwiera. W każdym
pomieszczeniu jest klimatyzacja.

Kto może sobie na taką przy-
jemność pozwolić? Głównie ob-
cokrajowcy, przedsiębiorcy i – jak
stwierdził dowcipnie prezes
– „młodzież, która trafnie wybra-
ła sobie rodziców”.

Dane osobowe klientów są
chronione, ale szybko wydało się,
że od maja mieszka tu Zbigniew
Bartman z narzeczoną. Do nie-
dawna podstawowy reprezentant
Polski w siatkówce, który miał pe-
cha, bo akurat na tak udane dla
naszej drużyny mistrzostwa świata
nie dostał powołania. Jak się do-
wiedzieliśmy, apartament nabyła
także Karolina Wozniacka, czoło-
wa tenisistka świata (była nawet
numerem jeden, a w ostatnim US
Open doszła do finału), Dunka
polskiego pochodzenia. To jednak
nie dziwi, bo wiadomo ile zara-
biają sportowcy.

Nie trzeba dodawać, że widok
z najwyższych pięter jest napraw-
dę piękny. Przez sięgające od su-
fitu do podłogi okna widać prak-
tycznie całą Warszawę.

mac

Gotowy Cosmopolitan przy Twardej
� Przy ul. Twardej 2/4, na styku Woli i Śródmieścia, otwarto najnowocześniejszy
i najwyższy apartamentowiec w mieście – Cosmopolitan. – To nie biurowiec a przede
wszystkim budynek mieszkalny – mówi Michał Borowski, prezes spółki Tacit Development
JS. Wśród lokatorów są siatkarz Zbigniew Bartman i tenisistka Karolina Wozniacka.

Inne spojrzenie na wieżowce
� Czy stołeczne drapacze chmur są ładne? Większość
z nas nawet ich nie zauważa, bo mocno wpisały się
w pejzaż miasta. A może właśnie warto na nie
popatrzeć „innym” okiem? Widok z czterdziestego piętra

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!
tel. 502-280-720
wybory2014@gazetaecho.pl



NAUKA
·Udzielę korepetycji z j.angielskiego dzieciom
i młodzieży. tel. 797-954-208

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panie do sprzątania na Żoliborzu
nowych budynków mieszkalnych o charakterze
apartamentowym. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt w godz 9-19; tel. 793 – 982-080
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

Ogłoszenia drobne nadasz 
na www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Kie dyś po dob nych miejsc
w War sza wie by ło kil ka, jed nak
zo sta ły zli kwi do wa ne, a w ich
miej scu sto ją te raz biu row ce i in -
ne bu dyn ki. Od 2010 ro ku ta kie
mia stecz ko znaj du je się na Gro -
cho wie, po nad to dzia ła też mo bil -
na wer sja, któ ra słu ży pod czas eg -
za mi nów na kar tę ro we ro wą.
Przy po mnij my, że ka żdy, kto nie
ma jesz cze osiem na stu lat czy
pra wa jaz dy, a ukoń czył już lat
dzie sięć mu si mieć ten do ku ment,
by móc le gal nie po ru szać się ro -
we rem po dro gach pu blicz nych
– a eg za mi ny na kar tę pro wa dzo -
ne są w szko łach lub wła śnie
na te re nie mia ste czek ru chu dro -
go we go, w któ rych dość wier nie
od da ne są wa run ki, ja kie spo tkać
mo żna na dro gach.

I wła śnie ta kie mia stecz ko po -
wsta je przy uli cy Soł ty ka za po -
nad 820 ty się cy zło tych. Na ob sza -

rze po nad 3 tys. m2 za pla no wa no
bu do wę jezd ni as fal to wych, ście -
żek ro we ro wych, ron da, skrzy żo -
wań, w tym skrzy żo wa nia z to ro -
wi skiem po jaz dów szy no wych,
chod ni ków dla ru chu pie sze go
oraz wpro wa dze nie po zio me go
i pio no we go ozna ko wa nia. Sta nie
też sa la do za jęć teo re tycz nych.
Za koń cze nie bu do wy mia stecz ka
pla no wa ne jest pod ko niec paź -
dzier ni ka.

Tyl ko w pierw szym pół ro czu te -
go ro ku stra żni cy miej scy prze -
szko li li po nad 12 tys. uczniów
w 185 szko łach. Uczest ni czy li
rów nież w eg za mi nach na kar tę
ro we ro wą w 57 pla ców kach
oświa to wych, do któ rych przy stą -
pi ło po nad 3 tys. uczniów.

A nam spodo bał się ko men tarz
in ter nau ty na jed nym z por ta li in ter -
ne to wych: „Bra ku je fo to ra da rów”.

(red)

Budują miasteczko
ruchu drogowego
� Przy ulicy Sołtyka powstaje miasteczko ruchu
drogowego.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

Co praw da bu dy nek pierw sze go
cyr ku już nie ist nie je (w je go miej -
scu wzno si się te raz gmach Aka -
de mii Mu zycz nej u zbie gu Or dy -
nac kiej i uli cy Okól nik), ale pol -
ska sztu ka cyr ko wa zna na jest
na ca łym świe cie. Do dzi siaj ist -
nie je Pań stwo wa Szko ła Sztu ki
Cyr ko wej, któ ra prze ję ła obo wiąz -
ki zli kwi do wa ne go w 1999 ro ku
Stu dium Sztu ki Cyr ko wej w Ju lin -
ku. A ka żde go, kto cyrk lu bi, ucie -
szy wia do mość, że przy Wo la Par -
ku na Gór czew skiej do 16 li sto pa -
da bę dzie stał na miot (naj więk szy
w Pol sce i je den z naj więk szych
w Eu ro pie), w któ rym od by wać się
bę dzie Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Sztu ki Cyr ko wej.

To już pięt na sta edy cja im pre -
zy, któ ra po zwa la obej rzeć naj -

bar dziej uzna nych ar ty stów are ny
z ca łe go świa ta w jed nym miej scu.

– Zo ba czą Pań stwo m.in. nie -
bez piecz ną „Wy so ką Li nę Po zio -
mą” w wy ko na niu du etu ar ty stów
z Por tu ga lii, gim na sty cy z Bia ło -
ru si wy ko na ją im po nu ją ce show
na drą żkach – za chę ca Cyrk Za -
lew ski, or ga ni za tor im pre zy.

Na are nie po ja wią się ol brzy -
mie sło nie, wiel błą dy, 15 pu dli
oraz wie le in nych atrak cji m.in.
show o na zwie La ser Man i nie -
bez piecz ny nu mer na mo to rach
w „Ku li Śmier ci”, któ ry wy ko na ją
bra zy lij scy ar ty ści – gru pa Dio rio.

Bi le ty w ce nach od 30 zło tych
wzwyż do ku pie nia w ka sach cyr ku.
Szcze gó ły mo żna zna leźć na stro -
nie www.cyrk -za lew ski.com.pl.

(wt)

Cyrk przyjechał na Górczewską
� Polskie tradycje cyrkowe zaczęły się w roku 1883 roku,
kiedy to Wilhelmina Ciniselli zbudowała pierwszy taki
obiekt na ziemiach polskich. I mają się dobrze do dzisiaj!

źródło: w
w

w.cyrk-zalew
ski.com

.pl
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źródło: strazm
iejska.w

aw.pl



Po przy łą cze niu w 1916 ro ku
wsi Wo la do War sza wy sieć tram -
wa jo wa ob ję ła ta kże te re jo ny. Li -
nie 11 i 21 skrę ca ły w Be ma
z ul. Wol skiej i tam koń czy ły bieg.
Wła śnie w tym miej scu mie li śmy
za jezd nię.

– Pę tla zo sta ła wy bu do wa na
pod ko niec lat 20. ubie głe go stu le -
cia. By ła w tym miej scu do ro -
ku 1944. Wszyst ko urwa ło się
po wy bu chu po wsta nia i już nie
wró ci ło – cho ciaż w ro ku 1935 to ry
zo sta ły przed łu żo ne w kie run ku
par ku So wiń skie go. Póź niej po pro -
wa dzo no je jesz cze da lej, do cmen -
ta rza Wol skie go. Po woj nie pusz -
czo no tram waj przez Ka sprza ka,
skąd za czę ły skrę cać w kie run ku
Wol skiej. A o Be ma za po mnia no.
Gdy by nie to, mło dzież z wy bu do -
wa ne go po nad 20 lat póź niej Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Mi -
ko ła ja Ko per ni ka mia ła by przy sta -
nek wła ści wie przed wej ściem

do szko ły – opo wia da To masz Za -
pert, znaw ca dzie jów War sza wy
i jej daw nych zwy cza jów.

Sko ro tram waj nie jeź dzi
po Be ma już od 70 lat, to po co
na tej uli cy frag ment to ro wi ska?
Prze cież tyl ko prze szka dza. Mniej
wię cej 120-me tro wy od ci nek za -
czy na się tro chę przed Ka sprza ka
i bie gnie w głąb – na tym od cin ku
głów nie par ku ją sa mo cho dy. Dru -
gi, ma ją cy ja kieś 30 me trów, za -
czy na się jesz cze przed li ceum,
a koń czy przed Wol ską. Na wet,
gdy by ko muś na gle przy szło
do gło wy re ak ty wo wać tu taj tram -
waj, by ło by to trud ne. Za wą sko.

– Przez Chłod ną też bie gną sta re,
nie uży wa ne to ry i ni ko mu to nie
prze szka dza. Tam to miej sce jest jed -
nak bar dziej zna ne, hi sto rycz ne, bo
to te ren get ta. Ale to ry na Be ma też
ma ją war tość za byt ko wą. Wszyst ko
do oko ła sta je się co raz bar dziej no -
wo cze sne, a ta kie sta ro cia przy po mi -

na ją o na szej hi sto rii. To chy ba do -
brze? – za sta na wia się pan To masz.

– To ry na Chłod nej by ły prze -
kła da ne, za cho wa li śmy je w sta -
rym sta nie ze wzglę du na ich spe -
cy ficz ny, sto so wa ny za cza sów
car skich roz staw. Za ję li śmy się ni -
mi w trak cie re wi ta li za cji tam tej
uli cy. To ry na Be ma ma ją po dob -
ną war tość – mó wi Mo ni ka
Beuth -Lu tyk, rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy.

mac

Tory na Bema – znasz ich historię?
� Ze starego, poklejonego kawałka ulicy Bema wystają tory, po których kiedyś jeździły
tramwaje. Po kilkudziesięciu metrach ślad się urywa. Po co to? Skąd? Od lat mieszkańcy
pytają, ale mało kto wie, jaka była ich historia. Tory są w tym miejscu nie bez powodu.

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
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Spra wa do ty czy nie wiel kiej
dział ki na skra ju skwe ru, od stro -
ny uli cy Dziel nej. Znaj du je się
ona po za zre wi ta li zo wa ną czę ścią
skwe ru i obej mu je… chod nik
i traw nik. Trud no uwie rzyć, że sta -
rzy -no wi wła ści cie le ubie ga ją się
o zwrot tyl ko po to, by ka żdej zi -
my pła cić za od śnie ża nie, jed nak
do pó ki dział ka nie zo sta nie prze -
ka za na, nie bę dzie nic wia do mo
o jej przy szło ści. A co z po zo sta łą
czę ścią skwe ru Ap fel bau ma?

– W chwi li obec nej brak jest in -
for ma cji o zło że niu ja kich kol wiek
in nych, no wych wnio sków, za wie -
ra ją cych dal sze rosz cze nia w sto -
sun ku do te re nów skwe ru Ap fel -

bau ma – in for mu je urząd dziel ni -
cy Wo la, któ ry nie jest stro ną
w spra wie. – Po stę po wa nia ad mi -
ni stra cyj ne zwią za ne z rosz cze nia -
mi daw nych wła ści cie li nie ru cho -
mo ści war szaw skich to czą się
przed pre zy den tem War sza wy.

Przed II woj ną świa to wą skwe ry
Ap fel bau ma i Ju ra -Go rze chow -
skie go nie ist nia ły. Oko li ca by ła gę -
sto za bu do wa na ka mie ni ca mi, two -
rzą cy mi rów ne pie rze je. Do my te
zo sta ły zrów na ne z zie mią po po -
wsta niu w get cie w 1943 ro ku, zaś
lud ność Mu ra no wa wy mor do wa -
no. Po woj nie wła dze ko mu ni stycz -
ne upań stwo wi ły pu ste dział ki.

DG

Chcą odzyskać fragment skweru
� Kawałek skweru Apfelbauma może wrócić w ręce
prywatne. O zwrot ubiegają się spadkobiercy właścicieli,
wywłaszczonych w 1945 roku dekretem Bieruta.
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