
O pomyśle przywrócenia ko-
munikacji tramwajowej na ul. Ka-
sprzaka pisaliśmy we wrześniu,
gdy Tramwaje Warszawskie ogło-
siły pięć wariantów przeprowa-
dzenia linii przez skrzyżowanie
z Redutową. We współpracy z Za-
rządem Transportu Miejskiego
i Komisją Dialogu Społecznego
ds. Transportu tramwajarze wy-
brali opcję, w której tramwaje
z Wolskiej i Kasprzaka będą zje-
żdżać do istniejącego już tunelu,
w którym znajdą się przystanki
Reduta Wolska (pasażerowie doj-
dą do nich przejściami podziem-
nymi, które wyposażone zostaną
w rampy dla wózków). Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu tramwaje
osiągałyby na tym odcinku pręd-
kość handlową 24 km/h (obecna
to ok. 15 km/h). Ale to nie koniec

zmian w całej okolicy, wpisanych
do tego wariantu.

Zysk dla pieszych
i rowerzystów

W miejscu starego torowiska
na Wolskiej (od Elekcyjnej
do Redutowej) miałyby powstać:
droga rowerowa, chodnik i pas
zieleni. Na przejściu dla pieszych
przy Grabowskiej stanęłaby sy-
gnalizacja świetlna, a przystanki
Szpital Wolski znalazłyby się po-
między przejściami przy Płockiej
i Skierniewickiej, dzięki czemu
byłaby możliwość wejścia na pe-
rony z obu końców. „Wariant in-
westorski” zakłada więc radykal-
ną poprawę sytuacji pieszych, du-
ży zysk dla rowerzystów i utrud-
nienie życia kierowcom w postaci
nowych świateł na skrzyżowaniu

Kasprzaka i Wolskiej. Jest to
w 100% zgodne ze strategią
transportową miasta, dającą prio-
rytet komunikacji miejskiej kosz-
tem samochodów. Koszt tego wa-
riantu to 103 mln zł.

Jaka alternatywa?
Przygotowano także dwa inne

warianty. „Alternatywny” jest…
całkowicie niezgodny ze wspo-
mnianą strategią:

„Rozwiązanie z wariantu W2
różni się od wariantu W1 lepszymi
warunkami ruchu samochodowe-
go i gorszą dostępnością dla pasa-
żerów peronów tramwajowych
w zespole Reduta Wolska ze
względu na brak bezpośredniego
połączenia z istniejącym tunelem
pieszym” – czytamy w opisie.
– „Ponadto wprowadzenie w wy-

kop jezdni i torowiska wiąże się
z koniecznością wykonania znacz-
nej ilości przebudów sieci pod-
ziemnych, jak i rozbiórką i wznie-
sieniem na nowo wiaduktów w cią-
gu ul. Redutowej i ul. Wolskiej”.

…co można przetłumaczyć
na język potoczny jako „Wydamy
o 30 mln zł więcej i rozkopiemy
okolicę na rok, żeby w przyszłości

nie denerwować kierowców”. Ku-
riozalny jest również ostatni wa-
riant, zakładający wydanie co
prawda tylko 53 mln zł, ale nie
dający… nic. Zgodnie z tym roz-
wiązaniem tramwaje jechałyby
– jak przed 1990 rokiem – ulicami
Kasprzaka, Prymasa Tysiąclecia
i Wolską z prędkością handlo-
wą… roweru (14 km/h).

Jeszcze nie wiadomo, który wa-
riant zostanie wybrany. Do 7
czerwca potrwają konsultacje
społeczne, w ramach których od-
będą się dwa spotkania: 21 maja
(czwartek) o godz. 18:00 w liceum
przy Bema 76 oraz 27 maja (śro-
da) o godz. 18:00 w zespole szkół
przy Elekcyjnej 21/23. Będzie ta-
kże wizja lokalna: 30 maja (sobo-
ta) o godz. 10:30 przy Teatrze
na Woli. Dodatkowo w Forcie
Wola (23 maja godz. 9:00–17:00)
i wolskim ratuszu (2 czerwca
godz. 16:00–21:00) staną punkty
konsultacyjne. A najwygodniej
po prostu wysłać swoje uwagi
na adres kasprzaka@tw.waw.pl.

Dominik Gadomski

Tramwaje w tunelu przy Reducie Wolskiej?
� Poznaliśmy trzy warianty nowej linii tramwajowej na Woli: optymalny, niezgodny ze strategią transportową miasta
i całkowicie chybiony. Do 7 czerwca potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie.
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Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720

Organizujemy spotkania rodzinne,
jubileusze, komunie, urodziny, chrzciny,
przyjęcia weselne, oraz eventy firmowe,
kolacje biznesowe, konferencje, kolacje z
degustacją win oraz warsztaty kulinarne z

Szefem Kuchni, dostarczamy cateringi
(spotkania firmowe, lunche), dysponujemy
dużym, bezpłatnym parkingiem, posiadamy
TV (do projekcji zdjęć i filmów), mikrofon,
private room oraz salę konferencyjną dla
100 osób, ooffeerrttęę  ddoossttoossuujjeemmyy  ddoo  oocczzeekkiiwwaańń
ii  bbuuddżżeettuu  GGoośśccii..

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  !!

Warszawa ul. Młynarska 42
Vipol Plaza

tel. 516-704-640 
lub 516-704-560

kacprzakizabella@gmail.com
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Po otwar ciu ostat nie go frag -
men tu li nii tram wa jo wej na Po -
wstań ców Ślą skich Za rząd Trans -
por tu Miej skie go za pro po no wał
dość ra dy kal ne zmia ny w kur so -
wa niu au to bu sów na Be mo wie
i Wo li, jed nak po kon sul ta cjach
spo łecz nych wy co fał się z du żej
czę ści pro jek tu. W dru giej pro po -
zy cji, przed sta wio nej w ostat nich
dniach, nie zmie nia ją się roz kła dy
jaz dy 129 i 167.197 mia ło by kur -
so wać nie co rza dziej (w go dzi -
nach szczy tu co 15 mi nut), ale

Ko ło z For tem Be ma i Sta ry mi
Bie la na mi po łą czy no wa li nia 397
(tyl ko w szczy cie, co 7,5 min).

Naj więk sze zmia ny cze ka ły -
by 184, kur su ją ce z no wą, ni ską czę -
sto tli wo ścią (za wsze co 20 mi nut)
i na no wej tra sie ze Szczę śli wic
przez Człu chow ską i La zu ro wą
na osie dle Gór czew ska. Na wol skim
od cin ku bez zmian. Dru gi pro jekt
ZTM wciąż nie jest osta tecz ny. Nie
wia do mo ta kże, kie dy pla no wa ne
zmia ny mia ły by wejść w ży cie.

Do mi nik Ga dom ski

129, 167 i 197 jednak zostają?
� ZTM wycofał się z większości zmian, planowanych
w układzie linii autobusowych na Woli.

Pro blem do ty czy opraw oświe -
tle nio wych pro du ko wa nych w la -
tach osiem dzie sią tych i dzie więć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku. Nie -
któ re mo de le ma ją ten man ka -
ment, że po kil ku la tach roz sz -
czel nia się klosz. Po pro stu par -
cie je gu mo wa uszczel ka i mię dzy
kor pu sem a klo szem lam py znaj -
du je się kil ka mi li me trów prze -
strze ni. Przez szcze li ny do środ ka

klo sza do sta wa ły się wsze la kie
bru dy: kurz, dym spa lin, a na wet
owa dy, któ re lgną do świe cą cej
żół tą bar wą ża rów ki. Stwo rzon ka
umie ra ją w klo szu a ich szcząt ki
osa dza ją się na je go dnie po wo -
du jąc za ciem nie nie lam py.

Tak jest na przy kład wzdłuż uli -
cy Gór czew skiej. Ar te ria na wol -
skim od cin ku by ła prze bu do wy -
wa na od 1999 ro ku, wte dy sta nę ły

wzdłuż niej ist nie ją ce do dziś la -
tar nie. To me ta lo we słu py z za -
chod ni mi opra wa mi Phi lips
SGS 204. Dziś nie są już one pro -
du ko wa ne, ale wów czas ro bi ły ist -
ną fu ro rę na sto łecz nych uli cach.
Czas jed nak ro bi swo je i po pięt -
na stu la tach wy glą da ją, jak by ktoś
unu rzał je w py le wę glo wym. Klo -
sze są po pro stu czar ne od bru du.
Nie prze pusz cza ją świa tła, przez
co mo żna od nieść wra że nie, że
w oko li cy jest bar dzo ciem no.

– Umy je my te klo sze – mó wi
Adam So bie raj, rzecz nik Za rzą du
Dróg Miej skich. – Prze ka że my
kon ser wa to rom, by oczy ści li lam -
py – obie cu je i do da je, że sto łecz -
ne oświe tle nie dzie li się na dwie
ge ne ra cje. – Pierw sza to ta ka,
w któ rej jest pro blem ze szczel no -
ścią klo szy ze wzglę du na wiek
opraw i daw ną tech no lo gię pro -
duk cji. Dru ga to lam py su per sz -
czel ne. I ta kie sys te ma tycz nie
mon tu je my na war szaw skich uli -
cach – wy ja śnia Adam So bie raj.

Prze my sław Bur kie wicz

Ciemno z powodu brudnych latarni
� Okazuje się, że w mieście stołecznym latarnie stojące wzdłuż głównych ulic dają
słabe światło nie dlatego, że są stare, lecz po prostu… brudne. Klosze lamp są aż
czarne od kurzu, brudu i zaschniętych owadów, które przez szczeliny dostają się
do śmiertelnej pułapki i padają w oprawie oświetleniowej.
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Ka mie ni ca po wsta ła po pierw -
szej woj nie świa to wej i na le ża ła
za pew ne do ro dzi ny ży dow skiej
– jak więk szość czyn szó wek
w oko li cy. Dom no sił wów czas ad -
res Lesz no 73 i za li czał się
do dość luk su so wych bu dyn ków.
Głów ny bo ha ter po wie ści „Szo -
sza” Isa aca B. Sin ge ra wła śnie
przy Lesz nie wy na jął miesz ka nie.
Lo kal był ogrze wa ny, pięk nie
ume blo wa ny a ścia ny po kry to
ozdob ny mi ta pe ta mi.

Dom prze trwał wrze śnio we
bom bar do wa nia we wrze -
śniu 1939, po wsta nie war szaw skie
i po wo jen ną prze bu do wę Lesz na
w ale ję gen. Świer czew skie go. Zo -
stał nie ste ty ob ni żo ny o jed no
pię tro i stra cił ozdob ną sztu ka te -
rię ele wa cji.

Z cza sem lo ka to rów za czę ło
uby wać. Sta rzy po umie ra li, mło dzi
prze nie śli się do no wych do mów.
Sta ra ka mie ni ca na Lesz nie nie
mia ła już roz świe tlo nych po zmro -
ku okien w miesz ka niach. Wie czo -

rem świe ci ły się świa tła w po je dyn -
czych lo ka lach. Na po dwór ku sta ła
ka plicz ka, do któ rej w mrocz nym

cza sie nie miec kiej oku pa cji mo dli -
li się str wo że ni Po la cy. Je sie nią ka -
plicz ka tra fi ła do Mu zeum Po wsta -
nia War szaw skie go, a w bu dyn ku
wy buchł po żar.

Tyl ko pa trzeć, jak dom wy sta -
wio ny przez wol ski ra tusz
na sprze daż, ku pi pry wat na fir ma,

któ ra go zbu rzy. I po wsta nie tu
ko lej ny „apar ta men to wiec”.

Prze my sław Bur kie wicz

Te dom pamięta cara

Smutek po starym Lesznie
� To niewątpliwie koniec. Budynek w alei „Solidarności” 145 powoli szykuje się
do swej ostatniej drogi: do krainy wiecznych remontów i pięknych elewacji.
Przedwojenna kamienica była kiedyś perełką, a dziś po prostu straszy.

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Ks. Janusza 23, 
tel 22 392 75 38, 668 138 921
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Rzeźb jest sie dem na ście i za słu -
ży ły już na czysz cze nie z praw dzi -
we go zda rze nia. Ro bot ni cy usu wa -
li za bru dze nia szczot ka mi i pędz la -
mi, po czym ka żda fi gu ra by ła my -
ta cie płą wo dą pod ci śnie niem.
Wy pu co wa ne rzeź by zo sta ły na -

stęp nie za im pre gno wa ne, aby nie
za rdze wia ły, zaś wszel kie uster ki
na pra wio ne. Po wszyst kich tych
za bie gach cze ka ło je ma lo wa nie.

Eks tra wa ganc kie in sta la cje na
Ka sprza ka po wsta ły w 1968 ro ku.

PB

Migawka z okolicy

Wielkie czyszczenie rzeźb
� Metalowe rzeźby stojące pośrodku pasa zieleni
rozgraniczającego jezdnie ulicy Kasprzaka
na Odolanach przeszły gruntowne odświeżanie.

Dom przetrwał
wrześniowe
bombardowania we
wrześniu 1939, powstanie
warszawskie i powojenną
przebudowę Leszna
w aleję
gen. Świerczewskiego.
Został niestety obniżony
o jedno piętro i stracił
ozdobną sztukaterię
elewacji.



Kie dyś w ta kich miej scach mo żna
by ło za mó wić ke bab, za pie kan kę,
ka nap kę gril lo wa ną. Me nu, jak wi -
dać na za łą czo nym ob raz ku, jest
dość ob szer ne i ró żno rod ne, a mi mo
to wo kół „Star Ke bab” ja koś pu sto
i to w go dzi nach szczy tu. Mo żna by
po my śleć, że wła ści ciel opu ścił ro le -
ty i ce le bru je sje stę, ale to nie ten

kli mat i nie ta kul tu ra. Wy glą da ra -
czej na to, że któ re goś dnia wy szedł
i już do swo je go in te re su nie wró cił.

Aż dziw bie rze i prze cie ra my
oczy (by naj mniej nie z po wo du
gwiezd nej gra fi ki na bud ce), że
ta kie zja wi ska znaj du ją się w sa -
mym cen trum mia sta.

Jan Księ żyk

Uli ca Kło pot to od nie daw na
dro ga pro wa dzą ca na za ple czu
Ar ka dii do uli cy Bu ra kow skiej
na Po wąz kach. Po za Kło po tem
przy wró co no tu ta kże dwie in ne
sta re na zwy, któ re znik nę ły w wy -
ni ku po wo jen nej prze bu do wy sie -
ci ulicz nej Mu ra no wa i pół noc ne -

go Śród mie ścia. Kło pot od da -
wien daw na znaj do wa ła się w in -
nym miej scu – bie gła na przed łu -
że niu ul. Bo ni fra ter skiej. Jej na -
zwa po cho dzi ła od Ma te usza Kło -
poc kie go – wła ści cie la kil ku dzia -
łek na Mu ra no wie.

Ka mie ni ce i ofi cy ny
„Po wsta ła w pierw szej po ło -

wie XVIII wie ku ja ko dro ga
na przed łu że niu Bo ni fra ter skiej,
wio dą ca do szpi ta la sie rot mo ral -
nie za nie dba nych – ze spo łu za bu -
do wań ukoń czo nych w 1720
z fun da cji bi sku pa po znań skie go
Krzysz to fa A. Szem be ka. (…)
W 1808 znaj do wa ły się tu 23 bu -
dyn ki drew nia ne i dwa bu dyn ki
mu ro wa ne na po se sji daw nych
ma ga zy nów. Ta ry fy z 182 i 1817
wy mie nia ją ka mie nicz kę na po se -
sji nr hip. 1145 (nie co na za chód
od dzi siej sze go Dwor ca War sza wa
Gdań ska, na wy so ko ści pe ro nów).
Na po se sji nr hip. 2140B nie mal
na prze ciw wy mie nio nej po przed -
nio, ist nia ła w 1819 ka mie nicz ka
z kuź nią, któ ra pod ów czas i przez
kil ka dzie siąt na stęp nych lat na le -
ża ła do Ma rian ny Lę dzo wi czo wej.
W 1829 oprócz wspo mnia nych

do mów mu ro wa nych przy Kło pot
znaj do wa ły się 24 drew nia ne bu -
dyn ki fron to we oraz ok. 30 ofi cyn
ró żne go prze zna cze nia, w tym tyl -
ko jed na mu ro wa na” – pi sze
w ksią żce „Ilu stro wa ny Atlas
Daw nej War sza wy” zna ny ba dacz
dzie jów sto li cy Ja ro sław Zie liń ski.

Po wol na za gła da
Bu do wa Cy ta de li i na stęp nie li -

nii ko le jo wej po zba wi ły uli cę Kło -
pot za bu do wań. Z cza sem sta ła
się do jaz dem do szo sy ma ry monc -
kiej, jed nak prak tycz nie za ni kła
pod czas bu do wy wia duk tu łą czą -
ce go uli ce Bo ni fra ter ską i Mic kie -
wi cza. Osta tecz ny cios za da ła uli -
cy bu do wa tra sy mo stu Gdań skie -
go. Kło pot znik nął, od cza su
do cza su po ja wia jąc się ja ko ście -
żka po mię dzy al tan ka mi ogród -
ków dział ko wych przy dwor cu.

Po sta rym, przed wo jen nym
Kło po cie po zo stał pod ziem ny ka -
nał bu rzo wy. Wy ko naw ca jed ne go
z bu dyn ków mu siał omi nąć bu -
rzo wiec po przez zo sta wie nie wol -
nej prze strze ni. „Bra ma” w bry le
bu dyn ku bie gnie pod ką tem – tak
jak daw ny, sta ry Kło pot.

Prze my sław Bur kie wicz

Wola ma stary Kłopot
� Po blisko półwieczu na plany miasta wróciła ulica Kłopot. Niedawno drogowcy
zawiesili tabliczki z tą nazwą wzdłuż drogi biegnącej od Burakowskiej do Arkadii.
Kłopot to nazwa historyczna, ma prawie 250 lat. Kiedyś była zabudowana dworkami,
ale od blisko stu lat zaczęła zanikać, aż całkowicie o niej zapomniano. Na szczęście
wróciła – jest co świętować.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Migawka z okolicy

Nobliwe otoczenie sądu
� Mało estetyczne budki stoją przy samym budynku
Sądu Okręgowego przy al. Solidarności.
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LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·GLAZURA, REMONTY KOMPLEKSOWO
796-664-599
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

FINANSE
·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agenta ochrony apartament lub szpital
Mokotów, osiedle Bemowo tel. 506-158-658,
22 66-333-55
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię Pana do sprzątania posesji. Tel.
660-531-987 Bożena Sawicka

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, ryngrafy,
książki, pocztówki tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Poszukujemy 
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać
na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna

Pol ska to dziw ny kraj, w któ rym
– po za oczy wi sty mi wy jąt ka mi,
do któ rych ma ło kto się sto su je
– mo żna par ko wać sa mo cho dy
na chod ni kach, któ re nie są do te -
go przy sto so wa ne, nisz czą się
i trze ba je re gu lar nie re mon to -
wać. Na szczę ście dziw ne nad wi -
ślań skie pra wo prze wi du je, że
kie row ca mu si zo sta wić pie -
szym 1,5 m i nie utrud nić im
przej ścia. Ty le teo ria.

– Ro zu miem po trze by kie row -
ców, jed nak po win ni śmy dbać
o to, by chod nik fak tycz nie mógł
słu żyć do prze cho dze nia, a nie
tyl ko i wy łącz nie do par ko wa nia,
tak jak ma to miej sce na tym ma -
łym od cin ku – mó wi rad na Ane ta
Sku bi da, któ ra wnio sku je o usta -
wie nie na So ko łow skiej słup ków
lub do nic. – Uwa żam, że w przy -

pad ku ta kich zwę żeń nie ste ty po -
trzeb ne jest za bez pie cze nie prze -
strze ni chod ni ka na przy kład
słup ka mi. Mo gło by być też in ne
roz wią za nie, jak wą skie be to no we
do ni ce z kwia ta mi.

Do ni ce z kwia ta mi i nor mal ne
przej ście w miej sce ta ra su ją cych
dro gę sa mo cho dów? Świet ny po -
mysł. Urząd dziel ni cy nie pod jął
jesz cze de cy zji w tej spra wie, nie -
ste ty przy mon ta żu słup ków trze -
ba za cho wać skraj nię jezd ni a to
mo że ozna czać, że słup ki sta ną
nie mal w po ło wie te go wy jąt ko wo
wą skie go chod ni ka. I tak źle, i tak
nie do brze. Naj le piej by ło by, gdy -
by kie row cy po pro stu przy po -
mnie li so bie lek cje z kur su na uki
jaz dy i przy ję li do wia do mo ści, że
ist nie je ży cie po za ka ro se rią.

Do mi nik Ga dom ski

Orły parkowania
opanowały Sokołowską
� Samochody zajmujące cały chodnik, piesi chodzący
po jezdni i trawniku i zero szans na przedostanie się
z wózkiem albo na wózku. Czy da się coś z tym zrobić?

Wy bu do wa ne 115 lat te mu osie -
dle, zlo ka li zo wa ne mię dzy
ul. Gór czew ską 15,15A i Wa wel -
ber ga 3, po wsta ło z my ślą o ro -
bot ni kach z war szaw skiej Wo li.
W XIX i na po cząt ku XX wie ku
w tej czę ści sto li cy prę żnie roz wi -
jał się prze mysł (do 1938 r. dzia ła -
ło tu aż 170 za kła dów). Nie ste ty,
rze sze pra cow ni ków fa bryk
miesz ka ły w fa tal nych wa run kach
– czę sto w cia snych, po zba wio -
nych ka na li za cji, drew nia nych do -
mach. War szaw ski fi nan si sta
i spo łecz nik, Hi po lit Wa wel berg
wy my ślił i ufun do wał Ko lo nię
za nie ba ga tel ną wte dy su mę
ok. 550 tys. ru bli. Uwa żał, że fa -
tal ne wa run ki miesz ka nio we są

głów ną przy czy ną wie lu nie -
szczęść miesz kań ców Wo li. Ra -
zem z żo ną po wo łał „In sty tu cję
Ta nich Miesz kań Hi po li ta i Lu -
dwi ki Wa wel ber gów”. W trzy la ta
w są siedz twie drew nia nych bud
wy ro sło no wo cze sne mu ro wa ne
osie dle. Dach nad gło wą zna la zło
tu kil ka set ro dzin ró żnych sta -
nów. Wkrót ce wo kół Ko lo nii za -
czę to bu do wać ko lej ne bu dyn ki,
i od tąd to tu tęt ni ło ser ce Wo li.

Świę to Ko lo nii Wa wel ber ga to
oka zja, by przy po mnieć hi sto rię
osie dla i je go fun da to ra. Na spe -
cjal nej, ple ne ro wej wy sta wie fo to -
gra fii przy go to wa nej przez Mu -
zeum Wo li bę dzie mo żna zo ba -
czyć, jak wy glą da ła dziel ni ca

na prze ło mie XIX i XX w. Hi sto -
rię Ko lo nii opo wie prze wod nik,
któ ry bę dzie opro wa dzał chęt nych
w kil ku tu rach. Przy go to wa no bo -
ga ty pro gram kul tu ral ny: na sce -
nie za pre zen tu ją się m.in. gru pa
fla men co „Ma dru ga da”, Mag da -
le na Nie rn see – tan cer ka kla sycz -
ne go tań ca in dyj skie go, ze spół
bęb niar ski „Vi va el ca jon”. Bę dzie
mo żna wziąć udział w warsz ta tach
two rze nia ce ra mi ki na ko le garn -
car skim. Za ję cia dla dzie ci po pro -
wa dzą spe cja li ści z po bli skie go
Do mu Kul tu ry Dział dow ska.

Im pre za, któ ra roz po czy na się
w sa mo po łu dnie, od bę dzie się
przy Gór czew skiej 15.

(red)

Kolonia Wawelberga będzie świętować
� Zabytkowa Kolonia Wawelberga doczekała się swojego święta. W niedzielę 24 maja,
po raz pierwszy, przestronne zielone podwórka wypełnią się muzyką i gwarem. Imprezę
organizują mieszkańcy kamienic, pod patronatem Muzeum Woli i urzędu dzielnicy.



Czy jest po trzeb ne? Na pew no.
Jak się oka zu je, prze pi so wa jaz da
ro we rem nie jest ta ka ła twa, jak
mo że się wy da wać. A wła śnie
do na uki prze pi sów i prak tycz ne go
ich sto so wa nia po wsta ją ta kie mia -
stecz ka. Stra żni cy miej scy i eg za mi -
na to rzy nie ma ją po bła ża nia
przy zda wa niu na kar tę ro we ro wą
– a trze ba pa mię tać, że ten do ku -
ment jest po trzeb ny, by nie peł no -
let ni ro we rzy sta mógł po ru szać się
po dro gach pu blicz nych. Je śli zo -
sta nie zła pa ny bez niej – wnio sek

o uka ra nie mo że tra fić do są du ro -
dzin ne go, bo na ma ło la ta man da tu
na ło żyć nie mo żna.

Po bła ża nia być nie mo że, bo
od zna jo mo ści za sad za le ży bez pie -
czeń stwo ro we rzy sty. – Ja w pew -
nym mo men cie stra ci łem ro ze zna -
nie i nie ste ty po je cha łem pod prąd.
Za ga pi łem się i nie za uwa ży łem
zna ków, wła śnie dla te go nie zda -
łem. Mu szę nad tym po pra co wać
– przy zna je po eg za mi nie Ma ciej
z pią tej kla sy. Ja też nie ste ty nie
zda łem – mó wi 11-let ni Al bert

– Pan stra żnik ob ser wu ją cy eg za -
min po wie dział, że za ma ło uwa ża -
łem i że sza la łem – do da je i przy -
zna je, że nie je chał uwa żnie,
a na do da tek za szyb ko.

Na szczę ście ta kich mło dych ro -
we rzy stów jest nie wie lu. – To spo -
ra dycz ne przy pad ki, kie dy eg za min
na kar tę ro we ro wą jest nie za li cza -
ny – mó wi Mo ni ka Ni żniak, rzecz -
nik stra ży miej skiej. – Na gru pę eg -
za mi no wa nych li czą cą kil ka dzie siąt
osób znaj dą się mo że dwie lub trzy,
któ re bę dą mu sia ły po dejść do nie -
go po now nie.

War to wspo mnieć, że od po cząt -
ku ist nie nia mia stecz ka prze eg za -
mi no wa no na nim kil ka ty się cy ro -
we rzy stów.

Mia stecz ko dzia ła przez ca ły ty -
dzień od kwiet nia do paź dzier ni ka,
w week en dy do stęp ne jest dla
wszyst kich (w wy zna czo ne dni, ter -
mi ny mo żna zna leźć na stro nie
h t t p : / / w w w . s t r a  z m i e j  -
ska.waw.pl/mia stecz ko -ru chu -dro -
go we go -2.html), w ty go dniu – dla
grup zor ga ni zo wa nych.

(red)

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:

22.05 - 5.06
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
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Co raz mniej osób pa mię ta, że
obec na ale ja „So li dar no ści” w la -
tach 1949–1991 by ła ale ją gen. Ka ro -
la Świer czew skie go. So ko le oko mo -
że dziś za uwa żyć dwie ka mien ne ta -
bli ce ze sta rą na zwą, któ re ucho wa ły
się na na sy pach przy tu ne lu pod pla -
cem Zam ko wym. Ja ką jed nak treść
za pi sa no na gra na to wych, ema lio wa -
nych ta blicz kach, któ re wi sia ły
na skrzy żo wa niach z in ny mi uli ca mi?

To za gad ka, po nie waż nie wi dzia -
łem żad nej fo to gra fii ilu stru ją cej te
ozna ko wa nia. Pro szę więc Czy tel ni -
ków o po moc w usta le niu, ja ki na pis
umiesz czo ny był na ta bli cach me ta -
lo wych, po któ rych po zo sta ły tyl ko
śla dy na ele wa cjach ka mie nic i gma -

chów. Mo żli wo ści jest wie le. Oto
one: Ale ja Świer czew skie go, Ale ja
Gen. Świer czew skie go, Ale ja Gen.
Ka ro la Świer czew skie go, Al. Świer -
czew skie go, Al. Gen. Świer czew skie -
go, Al. Gen. Ka ro la Świer czew skie -
go a mo że po pro stu „Świer czew -

skie go”? Oso by, któ re pa mię ta ją
treść ta blic z na zwą alei „ge ne ra ła,
któ ry się ku lom nie kła niał”, pro si my
o kon takt z re dak cją. A mo że w czy -
imś ar chi wum za cho wa ło się zdję cie
ema lio wa nej ta blicz ki?

Prze my sław Bur kie wicz

Jakie tabliczki były w alei Świerczewskiego?
� A to zagadka! Choć od przemianowania al. gen. Karola Świerczewskiego na al.
„Solidarności” minęły zaledwie 24 lata, to niewiele osób pamięta, jaki napis nosiły
emaliowane tabliczki z nazwą arterii. Czy uda się nam rozwikłać nazewniczą zagadkę?

To już sie dem na sta od sło na tej
im pre zy. O godz. 9.00 – msza św.
w ko ście le św. Jó ze fa (De oty -
my 41) z po słu gą nie peł no spraw -
nych mi ni stran tów, a po niej wrę -
cze nie Me da li In te gra cji, któ re są
przy zna wa ne oso bom, w wy jąt ko -
wy spo sób re ali zu ją cym na co
dzień ideę in te gra cji. Po mszy
na te re nie Ze spo łu Szkół In te gra -
cyj nych swo je sto iska wy sta wią:
Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej Ka -
to lic kie go Sto wa rzy sze nia Nie peł -
no spraw nych Ar chi die ce zji War -
szaw skiej z De oty my, Ka rol ko wej,

Mi la nów ka i Za le sia, Śro do wi sko -
wy Dom Sa mo po mo cy KSN AW
z Pod ko wy Le śnej, oko licz ne szko -
ły, przed szko la, do my kul tu ry, fun -
da cje: Chleb Ży cia, Do mak ton,
Sto wa rzy sze nie Dzie ci Afry ki, po -
li cja i straż miej ska. Swo ją ksią żkę
bę dzie pod pi sy wa ła Lau ra Jur ga.
A na es tra dzie zo ba czy my kon cert
gwiazd, pod opiecz nych Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej Ka to lic kie -
go Sto wa rzy sze nia Nie peł no -
spraw nych: od naj młod szych
po se nio rów.

(red)

Ulica Integracyjna 
� 23 maja w Zespole Szkół Integracyjnych
przy Deotymy 37 na Kole odbędzie się festyn
integracyjny przygotowany przez niepełnosprawnych
dla niepełnosprawnych.

Dzie ci bę dą ma lo wa ły baj ko we
mu ra le, stwo rzą gi gan tycz ną ma -
kie tę „Pod wod ne go świa ta Ma łej
Sy ren ki”, we zmą udział w ro dzin -
nym bi ciu re kor du w ma lo wa niu hi -
sto rii Ca li necz ki i po bie gną to rem
prze szkód ba śnio wej kra iny Kró lo -
wej Śnie gu. Im pre zie bę dą to wa -
rzy szyć za ba wy i warsz ta ty pla stycz -
ne, ta necz ne, zręcz no ścio we, licz ne

kon kur sy, ma lo wa nie bu ziek, pan -
to mi ma i mi niklau na da. Wśród
atrak cji ta kże przed sta wie nie „Te -
atru Ro dzi ców Aka de mia” pt.
„Czar no na bia łym” oraz zje żdżal -
nie, wiel kie bań ki, ka ru zele
– wszyst ko co naj młod si lu bią naj -
bar dziej. Im pre za bę dzie trwa ła
w godz. 12.00–18.00.

(red)

Dzień dziecka na Woli
� Tegoroczny dzień najmłodszych na Woli świętujemy
już 30 maja – razem z mistrzem Andersenem w parku
Sowińskiego 30 maja.

Bez karty rowerowej nie pojedziesz!
� Istnieje od listopada 2014 roku, mieści 4 tysiące metrów kwadratowych placu
manewrowego, 750 metrów jezdni i ścieżek rowerowych, 20 sygnalizatorów świetlnych, 130
znaków drogowych, tramwaj, zapory kolejowe, trzy skrzyżowania i rondo. Jedyne
w Warszawie Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego mieści się przy Sołtyka na Woli.
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Bar dzo do bry se zon 2014/2015
siat ka rze MOS Wo la za koń czy li we
wspa nia łym sty lu. Aż trzy ze spo ły
wol skie go klu bu awan so wa ły do eli ty
naj lep szych w Pol sce i uczest ni czy ły
w tur nie jach fi na ło wych o mi strzo -
stwo kra ju. Wcze śniej ju nio rzy (U -
-19) za ję li szó ste miej sce w Pol sce,
mło dzi cy (U -15) by li na czwar tym
miej scu i do pie ro ka de tom (U -17)
uda ło się zdo być upra gnio ny me dal.

Wiel ki fi nał o zło to stał na bar -
dzo wy so kim po zio mie i do star czył

kom ple to wi pu blicz no ści (na try -
bu nach ki bi co wa ło oko ło ty sią ca
osób) nie sa mo wi tych emo cji.
W ka żdym se cie trwa ła nie by wa ła
wal ka punkt za punkt. MOS Wo la
mo że mó wić o wiel kim pe chu, bo -
wiem na po cząt ku dru gie go se ta
roz gry wa ją cy wol skie go klu bu Ra -
fał Pro kop czuk skrę cił po wa żnie
no gę i nie był zdol ny do dal szej
gry. W me czu fi na ło wym to wiel kie
osła bie nie. Na do da tek Re so via
mia ła znacz nie ła twiej szy pół fi nał,

a siat ka rze MOS -u sto czy li po nad
dwu go dzin ny bój z Ja strzęb skim
Wę glem w dniu po przed nim.

Fi nał AKS Re so via Rze szów
– MOS Wo la War sza wa 3:1
(24:26, 25:23, 30:28, 25:21).

– Gra tu lu ję wi ce mi strzo stwa Pol -
ski za wod ni kom i tre ne rom. My ślę,
że do brze re pre zen to wa li śmy Wo lę
wśród naj lep szych klu bów siat kar -
skich w Pol sce. To już 31. siat kar ski
me dal MOS Wo la w mi strzo stwach

Pol ski. Na si mło dzi siat ka rze zro bi li
wspa nia ły pre zent na sze mu ośrod -
ko wi na 50-le cie MOS Wo la, któ re
ob cho dzi my w tym ro ku – mó wi
pre zes UMKS MOS Wo la Krzysz -
tof Zim nic ki.

Wśród wy ró żnio nych in dy wi du -
al nie naj lep szych za wod ni ków
zna la zło się dwóch gra czy MOS:
Ma te usz Reć ko zo stał uzna ny
naj lep szym ata ku ją cym mi -
strzostw, zaś Mar cin Ja sku ła naj -
lep szym li be ro.

Skład dru ży ny MOS Wo la, wi ce -
mi strzów Pol ski ka de tów: Wik tor
Sie wier ski kpt, Ma ciej Kuć, Ra fał
Pro kop czuk, Ma te usz Reć ko, Kon -
rad Bą czek, Ja kub Szy mań ski, Ad -
rian Kac per kie wicz, Mar cin Ja sku -
ła, Da niel Grzy ma ła, Adam Gie lo,
Kac per Ża bic ki, Mi chał Pod gó rzak,
Pa weł Bo row ski, Pa weł Bel kie wicz.

Sztab tre ner ski: Ka mil Trzciń ski
(I tre ner), Krzysz tof Fel czak, Łu -
kasz Ja nic ki – asy stent, Do mi nik Po -
smyk – sta ty styk. (red)

Siatkarze MOS Wola wicemistrzem Polski
� W zakończonym w Kętrzynie turnieju finałowym mistrzostw Polski kadetów (do lat 17) siatkarze MOS Wola wygrali cztery mecze i dopiero
w wielkim finale, po wspaniałej grze, ulegli Resovii Rzeszów 1:3 i zdobyli tytuł wicemistrzów Polski 2015.

– Te pa wi lo ny przy Gór czew -
skiej pa mię ta ją nie tyl ko „naj -
pięk niej sze” cza sy re al ne go so cja -
li zmu, czy li la ta 70. ubie głe go
wie ku, ale na wet wcze śniej szy
okres. Wszyst ko tam by ło. Pie kar -
nia, mię sny, a na wet księ gar nia.
Ta bu da sta nę ła du żo póź niej.
Naj pierw mie li śmy tam kwia ciar -
nię, a przez ostat nich kil ka lat
bud kę z ke ba ba mi. Od po nad
dwóch stoi pu sta. To dziw ne, że
nikt te go nie za go spo da ru je – ko -
men tu je pan Ma rek, miesz ka ją cy
w są siedz twie.

Drob na, zda wa ło by się spra wa,
oka za ła się znacz nie bar dziej
skom pli ko wa na – a przede
wszyst kim cza so chłon na.

– Wła ści cie lo wi skoń czy ła się
trzy let nia dzie rża wa, jesz cze w ro -
ku 2012. Zo stał we zwa ny do zli -
kwi do wa nia na nie sień, bo bez te go
nie mo że my roz pi sać prze tar gu.
By ło już kil ku chęt nych. Zda je się,
że na wet by ły wła ści ciel… My mo -
że my je dy nie po rząd ko wać te ren
wo kół bu dyn ku i dbać, że by ja koś
to wy glą da ło – mó wi Ma riusz Gru -
za, rzecz nik urzę du dziel ni cy.

Wo bec bra ku od ze wu by łe go
dzie rżaw cy na ko lej ne mo ni ty,
urząd dziel ni cy skie ro wał do są du
po zew o usu nię cie na nie sień bu -
dow la nych, a ta kże po nie sie nie
kosz tów za bez praw ne użyt ko wa -
nie grun tu. Spra wa wciąż jest
w to ku.

– Ty lu lu dzi chęt nie by to miej -
sce za go spo da ro wa ło. Mar no -
traw stwo, że by tak to sta ło. By le
tyl ko nie ko lej ny ke bab… – ko -
men tu je je den z miesz kań ców
blo ku przy Ol brach ta.

mac

Zapomniany pawilon przy Olbrachta
� Już trzeci rok pawilon na rogu Olbrachta i Górczewskiej świeci pustkami.
– Zapuszczony, zapomniany, obklejony reklamami – ohydny! Czas go rozebrać
– pisze do nas czytelnik. Okazuje się, że sprawa blaszaka wcale nie jest tak prosta.



Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar -
dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem
– po ru sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia -
dów. Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie
znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz na Woli firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

O na zew nic twie sta cji me tra
de cy du je Ra da War sza wy, któ rej
po su nię cia w tej ma te rii są za zwy -
czaj nie zro zu mia łe. Zmie nia nie
ist nie ją cych od lat nazw na no we,
za wie ra ją ce błę dy (z „Ra tusz”
na „Ra tusz Ar se nał” – po win no
być „Ra tusz – Ar se nał”), two ry
o ba ro ko wej dłu go ści („No wy
Świat – Uni wer sy tet”, „Cen trum
Na uki Ko per nik”), brak do pa so -
wa nia na zew nic twa do ist nie ją -
cych sta cji ko le jo wych („Sta dion
Na ro do wy” obok „Sta dio nu”,
„Cen trum” obok „Śród mie ścia”).
De li ka nie mó wiąc Ra da War sza -
wy naj wy raź niej nie ma po my słu.
Wi dać to ta kże na przy kła dzie
sta cji me tra pro jek to wa nych
na Wo li.

Pierw sza sta cja na za chód
od Ron da Da szyń skie go znaj dzie
się na skrzy żo wa niu Wol skiej
i Płoc kiej, gdzie ist nie je przy sta -
nek tram wa jo wy i au to bu so wy
„Płoc ka”. Zgod nie z de cy zją

sprzed dwóch lat sta cja me tra bę -
dzie na zy wać się tak sa mo, dzię ki
cze mu za osz czę dzi my na zmia -
nach nazw przy stan ków. Kon se -

kwen cji wy star czy ło Ra dzie War -
sza wy na jed ną sta cję…

…bo już na stęp na, zlo ka li zo wa -
na pod Gór czew ską ma na zy wać
się „Księ cia Ja nu sza”. By ło by to
roz sąd ne gdy by nie fakt, że przy -
stan ki au to bu so we w tym miej scu
są opa trzo ne ta blicz ka mi „Ja na
Ol brach ta”. Czy żby rad ni za po -
mnie li, że król jest w na zew nic -
twie ZTM wa żniej szy od księ cia?

Na stęp na sta cja: „Mły nów”. Czy li
„Ko ło”, bo sta cja me tra ma stwo -
rzyć wę zeł z ist nie ją cą od wie lu lat
sta cją ko le jo wą, z któ rej ko rzy sta ją
SKM -ki. Choć sta cja znaj du je się
na Mły no wie, naj tań szym roz wią za -
niem by ło by do pa so wa nie na zwy
do sto so wa nej przez PKP Pol skie
Li nie Ko le jo we. Ko le ja rze i tak pla -
nu ją na bie gną cej przez Wo lę li nii
ko le jo wej ra dy kal ne zmia ny, po le -
ga ją ce na bu do wie no wych sta cji,
więc zmie nić na zwę na „War sza wa
Mły nów” mo gą nie ja ko przy oka zji.
Tak wła śnie za po wie dzie li, więc Ra -
da War sza wy prze gło so wa ła „Mły -
nów”. A to ozna cza zmia ny nazw
przy stan ków „PKP Ko ło” oraz pę tli
au to bu so wej i przy stan ku tram wa -
jo we go na ro gu Płoc kiej i Obo zo -
wej, bo dwóch „Mły no wów” (?!)
na ma pie mieć nie mo że my. Na ja -
ką? „Obo zo wa”? „Mły nów Płn.”?
Ja rzu cam na zwę „Po le Elek cyj ne”,
mo że ktoś pod chwy ci tę pro po zy cję.

I wresz cie ostat nia sta cja na Wo -
li, na gra ni cy z Be mo wem. Jed ni
mó wią „Wo la Park”, in ni „Ulry -
chów”, a na przy stan kach au to bu -
so wych i tak na ra zie wid nie je
„Bia ło wiej ska” … Na zwa hi sto -
rycz na by ła by chy ba naj ład niej sza,
ale trze ba jesz cze prze ko nać ko le -
ja rzy, by pla no wa ne pe ro ny dla
SKM -ek prze chrzci li z „War sza wy
Gór czew skiej” na „War sza wę
Ulry chów”. Do otwar cia ko lej nych
sta cji jesz cze czte ry la ta, jest więc
du żo cza su na dys ku sje. Dys ku sje
aka de mic kie i pew nie cał kiem
zbęd ne, ale kto ich nie lu bi?

Do mi nik Ga dom ski

Jak nazwać kolejne stacje metra?
� W ciągu najbliższych siedmiu lat na Woli powstaną cztery nowe stacje metra. Jak
będą się nazywać?

Na po nad 80 sta no wi skach pre -
zen to wać się bę dą or ga ni za cje sa -
mo rzą do we i po za rzą do we oraz
pla ców ki zdro wot ne, któ re po ka żą,
w czym mo gą po móc przy co dzien -
nych trud no ściach – od po mo cy
dzie ciom aż po kwe stie zwią za ne
ze zdro wiem. Przy by li bę dą mo gli
sko rzy stać z po rad, kon sul ta cji, ba -
dań i warsz ta tów po mo co wych.

Oprócz te go bę dzie mo żna wziąć
udział w atrak cjach to wa rzy szą -
cych: wy stę pach, kon cer tach
i spek ta klach te atral nych. Gwiaz dą
dnia bę dzie An na De re szow ska.

Do mia stecz ka na mio to we go
bę dzie mo żna zaj rzeć w nie dzie -
lę 24 ma ja od 14.00. Atrak cje ar -
ty stycz ne za czną się o 17.30.

(red)

Szukasz pomocy? Zajrzyj
do Parku Sowińskiego
� Po raz kolejny w parku Sowińskiego odbędzie się
„Wolski korowód” – przegląd ofert pomocowych
publicznych i pozarządowych.

Pierwsza
stacja na zachód
od Ronda Daszyńskiego
znajdzie się
na skrzyżowaniu Wolskiej
i Płockiej, gdzie istnieje
przystanek tramwajowy
i autobusowy „Płocka”.

Do otwarcia kolejnych stacji jeszcze cztery lata, jest więc dużo
czasu na dyskusje Atrakcje artystyczne zaczną się o 17.30
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