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Po wielu miesiącach oczekiwa-
nia wszystko jest gotowe i dopięte
na ostatni guzik. Dziś prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-

zes Metra Warszawskiego Jerzy
Lejk i Mustafa Tuncer, dyrektor
polskiego oddziału firmy Güler-
mak, podpisali umowę na budo-
wę stacji Płocka, Młynów i Księ-
cia Janusza. Wykonawca ma do-
kładnie 38 miesięcy na wykonanie
wszystkich prac, co oznacza pla-

nowane zakończenie robót
pod koniec listopada 2019 roku.
Realnym terminem otwarcia jest
Boże Narodzenie za trzy lata.

– Postaramy się dogonić na-
szych włoskich kolegów z Astaldi,
budujących metro na Targówku
– powiedział Mustafa Tuncer.
– Największym przeciwnikiem bę-
dzie czas.

Przypomnijmy: budowa na Pra-
dze i Targówku rozpoczęły się już
pół roku temu. Wolski odcinek
czekał w tym czasie na niezbędne
pozwolenia.

– Wreszcie się udało – powie-
działa Hanna Gronkiewicz-Waltz.
– Metro to nie tylko najszybszy
środek transportu, ale też powa-
żny impuls do rozwoju miasta.
Najlepiej widać to na Woli,
w okolicy ronda Daszyńskiego.
Teraz metro dotrze w części mia-
sta bardziej oddalone od cen-
trum. Skorzystają z niego zarów-
no najbogatsi, jak i najbiedniejsi.

– Szacujemy, że za 10 lat
na Woli będzie o 20 tys. miesz-
kańców więcej niż dziś – dodał
burmistrz Krzysztof Strzałkowski.
– Metro jest niezbędne, by sko-

munikować dynamicznie rozwija-
jącą się dzielnicę z resztą miasta.

W najbliższych tygodniach
ogłoszone zostaną trasy objazdów
dla autobusów i samochodów,

które będą obowiązywać przez
wiele miesięcy. Planowana jest ta-
kże wielka akcja informacyjna
i seria spotkań z mieszkańcami.

(dg)

Umowa podpisana, prace startują

Budujemy metro na Wolę
� Krecik-robotnik zostanie z nami do końca 2019 roku jako symbol budowy metra pod Prostą, Płocką i Górczewską.

Szacujemy,
że za 10 lat na Woli
będzie o 20 tys.
mieszkańców więcej niż
dziś – dodał burmistrz
Krzysztof Strzałkowski.
– Metro jest niezbędne,
by skomunikować
dynamicznie rozwijającą
się dzielnicę z resztą
miasta.

Praktyka dziennikarska

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Umowa z turecką firmą Güler-
mak, która do 2019 roku zbuduje
linię metra na Wolę, została już
podpisana. Tunele podziemnej
kolei powstaną pod Prostą, Ka-
sprzaka, Płocką i Górczewską,
a stacje znajdą się w pobliżu
skrzyżowań Płockiej z Wolską
oraz Górczewskiej z Sokołowską
i Księcia Janusza.

Stacja „Płocka” zostanie zbu-
dowana po południowej stronie
skrzyżowania z Wolską i tam też
znajdą się wszystkie prowadzące
na nią schody i windy. Przy dzi-
siejszym układzie przystanków
oznacza to bardzo niewygodną
przesiadkę do tramwajów i świet-
ną 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, Woje-
wódzki Szpital Zakaźny, Szkoła
Wyższa AlmaMer, LO im. gen.
Józefa Sowińskiego, Narodowe
Centrum Kultury, Teatr na Woli,
sądy, zajezdnia tramwajowa czy
kultowa pracownia cukiernicza
Zagoździńskich, w Tłusty Czwar-
tek odwiedzana przez klientów
z całej Warszawy. Na co dzień sta-
cja będzie służyć mieszkańców
okolicznych osiedli, m.in. osiedla
Skierniewicka, kolonii Wawelber-
ga czy planowanego apartamen-
towca City Link.

Czas dojazdu ze stacji Płocka
na Młociny wyniesie 28 min, zaś
na Kabaty – 33 min. Warszawski
samorząd reklamuje na plaka-
tach, że do ścisłego centrum
(skrzyżowania Świętokrzyskiej

z Marszałkowską) metro dotrze
ze stacji Księcia Janusza w 12
min. Z Płockiej będzie to zaled-
wie 7 min. Trzeba jednak pamię-
tać, że na peron metra trzeba się
najpierw dostać, pokonując
znaczną różnicę poziomów i prze-
chodząc przez bramkę. Na tak
krótkiej trasie metro nie będzie
konkurencją nawet dla roweru,
którym można ją pokonać w 13
min, prawie w całości po wydzie-
lonej drodze. Z kolei na Pragę
rozsądniej będzie dojechać tram-
wajem, pokonującym drogę
do dworca Wileńskiego w 18 min.
W praktyce stacja Płocka przyda
się okolicznym mieszkańcom
głównie w dojazdach na Ursynów
i Bielany, a w nieco dalszej przy-
szłości także na Bemowo.

Jeszcze kilka lat temu stacja by-
ła planowana nie przy skrzyżowa-
niu Płockiej z Wolską, ale z Gór-
czewską. Kolejny przystanek me-
tra znalazły się wówczas przy Wo-
la Plaza (dawnym PDT Wola), co
prawdopodobnie mogłoby ozna-
czać zamknięcie na czas jej budo-
wy zajezdni tramwajowej. Prze-
ciwko aktualnemu projektowi
protestowali wolscy radni, doma-
gający się metra pod skrzyżowa-
niem Wolskiej z Młynarską, w po-
pularnym miejscu przesiadek.
Na zmiany jest już jednak za póź-
no.

W piątek prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz podpisała
umowę na dofinansowanie unijne
w wysokości 1,826 mld zł. Pozwoli
to pokryć część kosztów budowy
metra na Woli, Pradze i Targów-
ku, rozbudowy stacji techniczno-
-postojowej na Kabatach i zakupu
trzynastu nowych pociągów.

(dg)
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórzenia
materiału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę w na-
szej placówce łatwo można było
pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to oso-
by czynne zawodowo. Wykształ-
cenie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia nasze-

go Liceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs matural-
ny przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalne-
go, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczy-
nają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment, aby zdecy-
dować się na naukę w AS Liceum.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.aschools.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 110-00-99

Po wielu miesiącach doczekali-
śmy się pozwolenia na budowę
stacji metra „Księcia Janusza”,
zaś dziś do ratusza wpłynęła wy-
dana przez wojewodę Zdzisława
Sipierę zgoda na rozpoczęcie
prac na stacji „Młynów”.

Dla osób korzystających
z SKM-ki lokalizacja stacji „Mły-
nów” będzie niespodzianką, po-
wstanie ona bowiem obok przy-
stanku kolejowego, noszącego na-
zwę „Koło”. PKP Polskie Linie
Kolejowe obiecały uporządkować
ten bałagan po kapitalnym re-
moncie swojej stacji tak, by obie
części węzła przesiadkowego mia-
ły nazwę „Młynów”. Metro bę-
dzie zatrzymywać się pod ulicą
Górczewską, pomiędzy skrzyżo-
waniami z Syreny i Sokołowską.
Od najbliższego wyjścia będzie
na peron SKM-ki tylko kilkadzie-
siąt metrów, ale przy dwóch po-
ziomach różnicy.

Wyjścia ze stacji będą zgrupowa-
ne wokół skrzyżowania z Sokołow-
ską oraz po zachodniej stronie
skrzyżowania z Syreny, co powinno
być optymalne zarówno dla miesz-
kańców Młynowa, jak i pasażerów
przesiadających się do SKM-ki.
Obecnie koleją miejską można do-
jechać stamtąd do Dworców Za-
chodniego i Gdańskiego oraz
na Białołękę, do Legionowa i Wie-
liszewa. W przyszłości liczba połą-
czeń powinna jednak rosnąć.

Stację „Młynów” zbuduje tu-
recka firma Gülermak, która zaj-
mie się całym wolskim odcinkiem
metra. W najbliższych dniach
na przyszłym placu budowy mogą
trwać pomiary geodezyjne, nato-
miast właściwa budowa rozpocz-
nie się po podpisaniu umowy
i przekazaniu terenu, na którym
powstanie stacja. Turcy będą mieć
na jej budowę 38 miesięcy.

(dg)

Sprawdzamy stację pod Górczewską

Metrem na Młynów
� Jest pozwolenie na budowę kolejnej stacji metra.
Gdzie powstanie i co dzięki niej zyskamy?

Sprawdzamy stację Płocka

Metrem pod sam dom
� 1,8 mld zł z Unii na budowę metra i nowe pociągi to
już fakt. Płocką czeka prawdziwa rewolucja.
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Oryginalny pomysł warszawskie-
go ratusza zakładał, że budowa
metra na Woli, Pradze i Targówku
będzie trwać jednocześnie, ale tuż
po rozstrzygnięciu przetargu Wola
została w tyle. Budowa trzech sta-
cji na prawym brzegu rozpoczęła
się już w kwietniu, ale na przedłu-

żenie linii za rondo Daszyńskiego
wciąż nie ma wszystkich niezbęd-
nych pozwoleń. Dlaczego? W za-
leżności od sympatii politycznych
obowiązuje albo wersja, że woje-
woda Zdzisław Sipiera (PiS) chce
skierować gniew warszawiaków
przeciwko prezydent Hannie

Gronkiewicz-Waltz, albo że urzęd-
nicy z opanowanego przez PO ra-
tusza mieli problem z poprawnym
wypełnieniem dokumentów. Dziś
wojewoda wydał wreszcie pozwo-
lenie dla stacji „Księcia Janusza”.

Stacja powstanie pod północną
jezdnią Górczewskiej, pomiędzy

skrzyżowaniami z Ciołka a Krępo-
wieckiego. Jej bardzo duża dłu-
gość (aż 606 metrów) wynika z ko-
nieczności budowy torów, na któ-
rych pociągi będą zawracać i zo-
stawać na noc. Większą część sta-
cji będą zatem stanowić tory od-
stawcze oraz pomieszczenia tech-
niczne i służbowe. Przeciwko ta-
kiemu rozwiązaniu protestowali
mieszkańcy przedwojennych do-
mów, stojących po północnej stro-
nie Górczewskiej, obawiający się
drgań wywołanych przez zmienia-
jące tor pociągi i zniszczeń spowo-
dowanych przez jej budowę.

Ze stacji „Księcia Janusza”
skorzystają głównie mieszkańcy
okolicznych osiedli z lat 50. i 60.:
Koło-Sowińskiego, Koło-Gór-
czewska i Mszczonowska. Możli-
wa będzie też wygodna przesiad-
ka do autobusów kursujących Ja-
na Olbrachta i Ciołka. Docelowo
stacja będzie pełnić funkcję lokal-
ną, jednak przez kilka lat to
na właśnie na „Księcia Janusza”
będzie kończyć się zachodni odci-
nek linii metra. Przez pewien czas
będzie ona przyciągać pasażerów
z Górc, jadących dalej metrem
na Bielany, Targówek czy Ursy-
nów.

Wyjścia ze stacji będą roz-
mieszczone wokół skrzyżowania

z Księcia Janusza i Jana Olbrach-
ta oraz po zachodniej stronie
skrzyżowania z Ciołka. Brak
przejść pod tą ulicą utrudni prze-
siadkę w kierunku osiedli
przy Forcie Bema. Chcąc dostać
się do 197 trzeba będzie poczekać
na zielone światło. Pozostałe
przystanki będą połączone ze sta-
cją bezpośrednimi schodami.

– Umowę z firmą Gülermak bę-
dziemy mogli podpisać po otrzy-
maniu wszystkich sześciu pozwo-

leń na budowę, potrzebnych dla
tego odcinka metra – mówi Bar-
tosz Milczarczyk, rzecznik Urzędu
m.st. Warszawy. – Od jej podpisa-
nia wykonawca będzie mieć 38
miesięcy na budowę.

(dg)
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Sprawdzamy stację „Księcia Janusza”

Metrem na Koło
� Jest pozwolenie na budowę stacji pod Górczewską. Gdzie dokładnie
powstanie i co zyskamy?

Wyjścia
ze stacji będą
rozmieszczone wokół
skrzyżowania z Księcia
Janusza i Jana Olbrachta
oraz po zachodniej
stronie skrzyżowania
z Ciołka. Brak przejść
pod tą ulicą utrudni
przesiadkę w kierunku
osiedli przy Forcie Bema.
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Protest mieszkańców, domaga-
jących się ratowania XIX-wiecz-
nych zbiorników gazu przy Prą-
dzyńskiego, był na Woli najgło-
śniejszym wydarzeniem tej wio-
sny. Ogromne budowle, budzące
skojarzenia z rzymskim Kolo-
seum, zostały w 1991 roku prze-
kazane w użytkowanie wieczyste
fundacji Wystawa Warszawa Wal-
czy 1939–1945, zaś od równo 20
lat są w rękach prywatnych. Inwe-
stor został zobowiązany do utrzy-
mywania objętego ochroną kon-
serwatorską terenu w porządku
oraz naprawienia obiektów, zaś
w przyszłości planował otwarcie
tam np. multimedialnego mu-
zeum. Dziś zbiorniki niszczeją,

a wokół nich walają się materiały
budowlane.

– Kontrola wykazała, że użytkow-
nik wieczysty nie przeprowadził
adaptacji budynków, a na terenie
nieruchomości nie są prowadzone
żadne prace modernizacyjne – mó-
wi burmistrz Krzysztof Strzałkow-
ski. – Użytkownik korzysta z gruntu
w sposób sprzeczny z jego przezna-
czeniem określonym w decyzji.

Ponieważ użytkowanie wieczy-
ste (unikalne dla polskiego prawa)
w minimalnym stopniu różni się
od prawa własności, teren
przy Prądzyńskiego formalnie po-
zostaje własnością samorządu, ale
w praktyce ratusz nie ma naj-
mniejszego wpływu na poczynania

inwestora. Dlatego zarząd dzielni-
cy wezwał prezydent Hannę Gron-
kiewicz-Waltz do rozwiązania
umowy użytkowania wieczystego.

– To był nasz postulat – przypo-
mina Andrzej Chybowski, jeden
z inicjatorów akcji „Ratujmy Wol-
skie Koloseum!” – Właściciel
od 20 lat zapewnia, że zajmie się
obiektami i uprzątnie teren wokół
nich, ale nie wywiązuje się z obo-
wiązków, a rotundy niszczeją.
Po spotkaniach z nim i długich
rozmowach z konserwatorem za-
bytków uważam, że odzyskanie
terenu przez miasto to jedyna
droga do uratowania zbiorników,
które powinny zostać przeznaczo-
ne na cele społeczne.

Zbudowane z czerwonej cegły
zbiorniki są największym z ele-
mentów kompleksu gazowni, któ-
ry bez większych zniszczeń prze-
trwał II wojnę światową i częścio-
wo jest wykorzystywany do dziś.
Powstały pod koniec XIX wieku,

ale dopiero w latach 70. wie-
ku XX usunięto z nich metalowe
pojemniki, mieszczące po 57 mln
m3 gazu. Przez pewien czas roz-

ważana była adaptacja zbiorni-
ków na potrzeby Muzeum Po-
wstania Warszawskiego albo prze-
kształcenie ich w lofty.

(dg)

„Niszczeje od 20 lat”

Duma Woli wróci w ręce warszawiaków?
� Burmistrz stracił cierpliwość do inwestora, który od 1996 roku obiecuje zajęcie się bezcennym zabytkiem. Chce, by miasto odzyskało teren.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

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

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

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

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

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

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

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

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

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

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Zbudowane
z czerwonej cegły
zbiorniki są największym
z elementów kompleksu
gazowni, który bez
większych zniszczeń
przetrwał II wojnę
światową i częściowo jest
wykorzystywany do dziś.
Przez pewien czas
rozważana była
adaptacja zbiorników
na potrzeby Muzeum
Powstania Warszawskiego
albo przekształcenie ich
w lofty.
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Art De co po wsta nie przy Sied -
mio grodz kiej, na od cin ku po mię dzy
Ka rol ko wą a Ro ga liń ską. Wi zu ali -
za cje pre zen tu ją bu dy nek o bar dzo
nie ty po wej jak na na sze cza sy ar chi -
tek tu rze, ko ja rzą cej się z przed wo -
jen nym mo der ni zmem i ar chi tek tu -
rą Chi ca go. Po wsta nie w nim 68
miesz kań o po wierzch ni od 30
do 125 m2, z któ rych część bę dzie
mia ła do stęp do ogród ka, log gi lub
ta ra su. Część Art De co bę dzie sta -
no wić od two rzo ny bu dy nek fa brycz -
ny z lat 20., w któ rym po wsta ną
czte ry lo fty. Znaj dzie się miej sce ta -

kże dla si łow ni i ogro du na da chu,
z któ re go bę dzie roz po ście rać się
świet ny wi dok na cen trum War sza -
wy. Ele wa cja bę dzie po kry ta pia -
skow cem i drew nem. Wśród do dat -
ko wych udo god nień bę dą m.in. sta -
no wi ska do ła do wa nia sa mo cho dów
elek trycz nych i świa tło wód, za pew -
nia ją cy do stęp do In ter ne tu.

Bu dy nek za pro jek to wa ła war -
szaw ska pra cow nia ar chi tek to -
nicz na Ka zi mier ski i Ry ba. In we -
sto rem jest fir ma Ter ra Ca sa, zaś
wy ko naw cą – Stra bag.

(dg)

Stylowy budynek
przy Siedmiogrodzkiej
� Apartamentowiec w stylistyce nawiązującej do lat 30.
ubiegłego wieku może być jednym z ciekawszych
budynków Woli.

Nie któ re z war szaw skich pę tli
au to bu so wych są wy po sa żo ne
w bu dyn ki tzw. eks pe dy cji, w któ -
rych kie row cy kie row cy mo gą od -
po cząć, zjeść po si łek czy sko rzy -
stać z to a le ty. Na in nych sto ją
nie cie ka we, ale po trzeb ne toi -to -

ie. A na jesz cze in nych dzie ją się
dziw ne rze czy.

– Mły nów, go dzi na 19:38. Au -
to bus stoi sam, pu sty, szczel nie
za mknię ty. Chce my wejść, bo za -
raz po wi nien od je chać, ale drzwi
są za blo ko wa ne. Fo tel kie row cy
pu sty. Sto imy, cze ka my. Za glą -
dam przez szy bę i oczom nie wie -
rzę… Kie row ca si ka na prze gub!

– na pi sa ła na por ta lu spo łecz no -
ścio wym pa sa żer ka pe cho we go
au to bu su.

Za rząd Trans por tu Miej skie go
i Miej skie Za kła dy Au to bu so we
za in te re so wa ły się wpi sem i prze -
pro wa dzi ły ma łe śledz two. Oka -
za ło się, że opi sa ne wy da rze nia
rze czy wi ście mia ły miej sce.

– Za cho wa nie kie row cy by ło
skan da licz ne i nie do pusz czal ne
– na pi sał ZTM. – Dla te go wo bec
kie row cy zo sta ły wy cią gnię te naj -
su row sze mo żli we kon se kwen cje.

Chwi lo wy król Mły no wa, któ re -
mu wol no by ło wszyst ko, mu si te -
raz szu kać no wej pra cy.

(dg)

„Kierowca sikał na przegub autobusu”

Król Młynowa stracił pracę
� Kto bogatemu zabroni? Kierowca stojącego na pętli na Płockiej autobusu
postanowił opróżnić pęcherz w środku pojazdu.

Zachowanie
kierowcy było
skandaliczne
i niedopuszczalne
– napisał ZTM. – Dlatego
wobec kierowcy zostały
wyciągnięte najsurowsze
możliwe konsekwencje.

źródło: m
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Kie dy 75-let nia miesz kan ka
osie dla Czy ste na Wo li ode bra ła
te le fon, w któ rym po pro szo ną ją
o po moc w zli kwi do wa niu gru py
prze stęp czej, nie wa ha ła się ani
chwi li. Mia ła prze cież ode grać
wa żna ro lę w zła pa niu prze stęp -
ców, bez skru pu łów i per fid nie
okra da ją cych ta kie ja ona – star -
sze, scho ro wa ne oso by. Ty le ra zy
sły sza ła o oszu stach, któ rzy wy łu -
dza ją pie nią dze po da jąc się
za człon ków ro dzi ny, al bo uda ją
pra cow ni ków za kła du ener ge tycz -
ne go czy ga zow ni. A te raz sa ma
mo gła po móc roz pra wić się z na -
cią ga cza mi! Star sza pa ni nie zo -
rien to wa ła się oczy wi ście, że
i do niej za dzwo ni li zło dzie je
a nie po li cjan ci. Po słusz nie po szła
do ban ku w ce lu zli kwi do wa nia
lo ka ty. Po pro sił ją o to te le fo nu -
ją cy po li cjant. Za osz czę dzo ne 25
tys. zł mia ła wy pła cić i przy nieść
do miesz ka nia. Stam tąd go tów kę
miał już ode brać „funk cjo na riusz
ope ra cyj ny”.

Oszu stwo, jak dzie siąt ki po dob -
nych, pew nie by się po wio dło,

gdy by nie czuj ność pra cow ni ków
ban ku, któ rzy szyb ko zo rien to wa li
się, że ma ją do czy nie nia z pró bą

wy łu dze nia go tów ki. Dzię ki nim
star sza pa ni do do mu wró ci ła nie
tyl ko z ura to wa ny mi oszczęd no -
ścia mi, ale i z praw dzi wy mi funk -
cjo na riu sza mi, któ rzy w jej miesz -
ka niu cze ka li na oszu sta. Kie dy
za pu kał do drzwi, za sko czo ne by -
ły obie stro ny – zło dziej, któ ry za -

miast eme ryt ki za stał po li cjan tów,
oraz śled czy, któ rzy kaj dan ka mi
zmu sze ni by li skuć… 15-lat ka.
W ta kim wie ku bo wiem był chło -
pak, któ ry uknuł ca łą in try gę.

Ła god nie po trak to wa ny
Z uwa gi na wiek mło dy na cią -

gacz tra fił do po li cyj nej izby
dziec ka, a o je go spra wie za de cy -
du je sąd ro dzin ny i nie let nich.
Czyn 15-lat ka okre śla ny jest ja ko
ka ral ny i chło pak od po wie za usi -

ło wa nie oszu stwa. Po li cjan ci usta -
la ją te raz, czy pra co wał sam czy
w gru pie, acz kol wiek w te go ro -
dza ju prze stęp stwach za zwy czaj
bie rze udział wię cej niż jed na
oso ba.

Po li cja po raz ko lej ny prze strze -
ga przed po dob ny mi sy tu acja mi,
ape lu jąc o roz są dek i za cho wa nie
ostro żno ści. – Mie sięcz nie wol ska
po li cja od no to wu je śred nio pięć
zda rzeń pró by wy łu dze nia pie nię -
dzy na wnucz ka czy na po li cjan ta

– mó wi ofi cer pra so wy, pod kom.
Mar ta Su low ska. – Po li cja ni gdy
nie pro si te le fo nicz nie o po moc
w zła pa niu oszu sta i wy pła tę ja -
kich kol wiek pie nię dzy a na stęp nie
prze ka za nie ich nie zna nej oso bie.
Wszyst kie te le fo ny, w któ rych
ktoś żą da ta kiej „przy słu gę”, na le -
ży zgła szać pod nu mer 112,997
lub 22 60 33 222. Te le fo ny czyn ne
są przez ca łą do bę – do da je Su -
low ska.

(mk)

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

NAUKA
·Udzielę lekcji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. 40 zł za godz. tel. 797-954-208

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 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

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

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

Elektryk 506-506-006

FINANSE
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Pełna dyskrecja.
Szybka wypłata. 735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.
Maciej Chodkowski
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502-280-720
Można też kontaktować się
z Biurem Reklamy – e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza
na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl
OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

Zatrudnimy
dziennikarzy
zainteresowanych 

tematyką
miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży
powierzchni
reklamowej 
w gazetach

bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Firma z Warszawy zajmująca się czyszczeniem
technicznym maszyn, obiektów, malowaniem linii
i oznaczeń zatrudni od zaraz na stałe
pracowników. Praca w Warszawie i okolicy. Dobre
warunki finansowe. Kontakt tel. 22 828-26-17
„rekrutacja”

·Opiekunki do osób starszych z rejonu Woli,
Śródmieścia i Mokotowa zatrudnimy (robienie
zakupów, przygotowywanie posiłków, drobne
sprzątanie, opieka higieniczna). Stawki
godzinowe, różne wymiary godzin. Tel.
601-306-191, 22 877 – 09-81, 724-724-743

·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587

·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587

·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587

·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624
·Pomocnika elektromontera 721-473-080

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNACZENIA RYNGRAFY MUNDURY
BIBELOTY TEL. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Kiedy
75-letnia mieszkanka
osiedla Czyste na Woli
odebrała telefon,
w którym poproszoną ją
o pomoc w zlikwidowaniu
grupy przestępczej, nie
wahała się ani chwili.
Miała przecież odegrać
ważna rolę w złapaniu
przestępców, bez
skrupułów i perfidnie
okradających takie ja
ona – starsze,
schorowane osoby.

To już plaga. Emeryci łatwym celem naciągaczy
� Nie ma tygodnia, by wolska policja nie została wezwana przez zrozpaczonego emeryta, który odkrył, że został perfidnie
oszukany i pozbawiony wszystkich zgromadzonych oszczędności.

źródło: policja

Uzdro wi ciel 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. Wzmac nia na -
tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

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, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, 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.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

Zapisy i informacje 
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,

605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach



Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2015 roku, poz. 1297, z późn. zm.) – dalej jako utk, oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 353, z późn. zm.) – dalej jako utk, informujemy, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika
p. Grzegorza Mirosa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja o ustaleniu lokalizacji

linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pn.:
„Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego (od szlaku za stacją C09”
Rondo Daszyńskiego „do torów odstawczych za stacją C06 „Księcia Janusza”), w zakresie budowy

stacji C06 „Księcia Janusza” wraz z torami odstawczymi za stacją (wyznaczonej pikietażami torów:
tor lewy „L” – od L 66+39.469 do L 72+44.685; tor prawy „P”- od P 66+34.486 do P 72+38.885),

w skład której wchodzą: podziemny obiekt kubaturowy (korpus stacji z tunelem torów odstawczych)
wraz z infrastrukturą techniczną, elementy naziemne tj. pawilony wyjściowe, czerpnio-wyrzutnia

z wentylatornią, pawilony wyjściowe dla służb, pracowników i ekip ratunkowych wraz z infrastrukturą
techniczną, rozbudowa podziemnej infrastruktury technicznej, przebudowa układu drogowego
wynikająca z budowy metra, w zakresie obiektów metra oraz obiektów z nim związanych,
znajdujących się w obszarach, na których nie przewidziano obiektów metra w aktualnie

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, tj. na terenie działek
ewidencyjnych z obrębu 6–07–02, w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

opisanych w poniższej tabeli:

Oznaczenia: cz. dz. – część działki
Inwestor na wskazanym wyżej terenie planuje wykonanie:

1. czerpnio-wyrzutni z klatką ewakuacyjną, podziemnego kanału wentylacyjnego i elementów
infrastruktury drogowej (w obszarze wskazanym w wierszu 1. i 2. powyższej tabeli),

2. czerpnio-wyrzutni i podziemnego kanału wentylacyjnego (w obszarze wskazanym w wierszu 3.
powyższej tabeli),

3. wyjść pasażerskich, podziemnego korytarza łączącego wyjścia ze stacją metra i chodnika dla
pieszych (w obszarze wskazanym w wierszu 4. i 5. powyższej tabeli),

4. czerpnio-wyrzutni, wyjść pasażerskich, podziemnego korytarza łączącego wyjścia ze stacją metra
i chodnika dla pieszych (w obszarze wskazanym w wierszu 6. powyższej tabeli).

Zgod nie z prze pi sem art. 9q ust. 3 utk, któ ry mó wi, że „w za wia do mie niu o wy da niu de cy zji o usta le -
niu lo ka li za cji li nii ko le jo wej za miesz cza się in for ma cję o miej scu, w któ rym stro ny mo gą się za po -
znać z tre ścią de cy zji” i zgod nie z prze pi sem art. 72 ust. 6 ooś któ ry mó wi, iż „or gan wła ści wy do wy -
da nia de cy zji, (…), do ty czą cych przed się wzięć mo gą cych zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko, po -
da je do pu blicz nej wia do mo ści in for ma cje o wy da nej de cy zji i o mo żli wo ściach za po zna nia się z jej
tre ścią oraz z do ku men ta cją spra wy”, oraz w związ ku z art. 10 § 1 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 ro -
ku Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz.U. z 2016 ro ku, poz. 23, z późn. zm.) – da lej ja ko
Kpa, któ ry mó wi że „or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej obo wią za ne są za pew nić stro nom czyn ny udział
w ka żdym sta dium po stę po wa nia” in for mu je my, że z tre ścią de cy zji oraz z do ku men ta cją spra wy
stro ny mo gą się za po znać w Wy dzia le In fra struk tu ry Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go,
pl. Ban ko wy 3/5,00–950 War sza wa, po kój 601.
Od przed mio to wej de cy zji przy słu gu je stro nie od wo ła nie do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa,
za po śred nic twem or ga nu wy da ją ce go de cy zję, w ter mi nie 14 od dnia do rę cze nia de cy zji lub za wia -
do mie nia o jej wy da niu.
Do rę cze nie za wia do mie nia przez ob wiesz cze nie, zgod nie z art. 49 Kpa, uwa ża się za do ko na ne
po upły wie 14 dni, od dnia pu blicz ne go ogło sze nia.
Je że li do tych cza so wy wła ści ciel lub użyt kow nik wie czy sty nie ru cho mo ści ob ję tej de cy zją o usta le niu
lo ka li za cji li nii ko le jo wej dla obiek tów me tra od po wied nio wy da tę nie ru cho mość lub wy da nie ru cho -
mość i opró żni lo kal oraz in ne po miesz cze nie nie zwłocz nie, lecz nie póź niej niż w ter mi nie 28 dni
od dnia do rę cze nia za wia do mie nia o wy da niu tej de cy zji, wy so kość od szko do wa nia po więk sza
się o kwo tę rów ną 5% war to ści nie ru cho mo ści lub war to ści pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
(art. 9y ust. 3e utk).
Oświad cze nie o go to wo ści wy da nia nie ru cho mo ści prze zna czo nej pod in we sty cję do tych cza so wy
wła ści ciel mo że prze słać na ad res peł no moc ni ka in we sto ra:

p. Grzegorz Miros, BP Metro Projekt, ul. Solińska 19B, 02–142 Warszawa
oraz przekazać do wiadomości:

1) jednostce organizacyjnej zajmującej się bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji:
Metro Warszawskie Sp. z o. o., ul. Wilczy Dół 5, 02–798 Warszawa

2) tutejszemu organowi, wydającemu decyzję o wysokości przysługującego za nieruchomość
odszkodowania: Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa
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Lp
Dotychczasowi

właściciele/zarządcy
nieruchomości

Forma władania

nr działki
przed

podziałem
(powierzch.

w ha) 

nr działki
projektowanej
przeznaczonej
pod inwestycje

(powierzchnia w ha) 

nr działki
pozostającej

(powierzchnia
ha) /Uwagi

1 2 3 4 5 6

1.

Miasto Stołeczne
Warszawa

00–950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5

właściciel

35 (0,7993) cz. dz. 35

Działka nie
ulega

podziałowi,
obszar

inwestycji
wskazany

w załączniku
graficznym

Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Mszczonowska
01–111 Warszawa,

ul. Jana Olbrachta 64

władający

2.

Miasto Stołeczne
Warszawa

00–950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5

właściciel

52/31
(0,0116) cz. dz. 52/31

Działka nie
ulega

podziałowi,
obszar

inwestycji
wskazany

w załączniku
graficznym

Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy

00–950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5

gospodarowanie
zasobem

nieruchomości

3.

Miasto Stołeczne
Warszawa

00–950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5

właściciel

54/8
(0,0661) cz. dz. 54/8

Działka nie
ulega

podziałowi,
obszar

inwestycji
wskazany

w załączniku
graficznym

Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Mszczonowska
01–111 Warszawa,

ul. Jana Olbrachta 64

władający

4. „C.Ulrich” Założone
w 1805 roku w Warszawie

Spółka Akcyjna
81–540 Gdynia,

aleja Zwycięstwa 252 m. 3

właściciel 58/3
(0,0679) 58/6 (0,0036) 58/5 (0,0643)

5. właściciel 58/4
(0,0926) 58/8 (0,0189) 58/7 (0,0737)

6.

Miasto Stołeczne
Warszawa

00–950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5

właściciel

69 (0,1306) cz. dz. 69

Działka nie
ulega

podziałowi,
obszar

inwestycji
wskazany

w załączniku
graficznym

Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy

00–950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5

gospodarowanie
zasobem

nieruchomości

Koń czy się re wi ta li za cja ka mie -
ni cy przy ul. Ogro do wej 65, a od -
no wio ny bu dy nek szczy ci się kre -
atyw nym mu ra lem. PKon kurs
na pro jekt mu ral ogło sił wła ści ciel
ka mie ni cy fir ma Re al Co
przy współ pra cy z Urzę dem
Dziel ni cy. Do dys po zy cji stre etar -
to wych ar ty stów zo sta ła od da na
gład ka, bia ła po wierzch nia bez
okien – czy li coś w ro dza ju
ogrom ne go „płót na” o po -
wierzch ni 700 m2.

– Ce lem kon kur su by ło stwo rze -
nie w prze strze ni pu blicz nej dzie ła
sztu ki, któ re bę dzie wi zy tów ką
war szaw skiej Wo li. Ka mie ni ca
na Wo li, przy ul. Ogro do wej 65 jest
obec nie re wi ta li zo wa na z po sza no -
wa niem hi sto rycz nych war to ści.
Już je sie nią te go ro ku bu dy nek od -
zy ska daw ny blask, a mu ral ma być
te go do peł nie niem – mó wi Ka mil
Giem za, rad ny dziel ni cy Wo la.

Istot nym kon kur so wym wa run -
kiem by ło, by mu ral wy ró żniał się
es te tycz nie i na wią zy wał do hi sto -
rii miej sca, w któ rym zo sta nie zlo -
ka li zo wa ny, cha rak te ru bu dyn ku
i je go naj bli ższe go są siedz twa. Ju -
ry ogło si ło pod ko niec wrze śnia,
że na pu stej ścia nie ka mie ni cy po -
ja wią się „cy kli ści”. Au tor ką wy -
gra ne go pro jek tu mu ra lu jest Ali -
cja Bia ła – mło da ar tyst ka, zna na
m.in. ze swo je go mu ra lu w por tu -
gal skim Águ eda.

Za sa dą kon kur su by ło to, aby
mu ral na wią zy wał do hi sto rii lub
cha rak te ru naj bli ższej oko li cy
i sa mej ka mie ni cy wy bu do wa nej
przed woj ną przez wła ści cie la
słyn nej fir my prze wo zo wej, Wła -
dy sła wa Wę gieł ka. Jak mó wi au -
tor ka, jej in spi ra cją by ły sta re
zdję cia pra dziad ków po cho dzą -
cych z War sza wy, przed sta wia ją ce

ży cie lu dzi z okre su lat 20. i 30.
mi nio ne go wie ku.

– Wy grze ba łam sta re zdję cia
u mo ich pra dziad ków, ro dzi ny
po cho dzą cej z War sza wy. Szu ka -
łam fo to gra fii wspól no to wych,
gdzie po sta ci zle wa ją się w jed -
ność. Mo żna to od czy ty wać za -
rów no w kon tek ście ka mie ni cy ja -
ko wspól no ty osób ży ją cych w tym
bu dyn ku, jak i w kon tek ście hi sto -

rycz nym ja ko ano ni mo wych, daw -
nych lub dzi siej szych miesz kań -
ców.

Mu ral utrzy ma ny jest w sto no -
wa nych ko lo rach z prze wa ża ją cą
czer nią. Sce na z cy kli sta mi na wią -
zu je za rów no do re aliów tam tej
epo ki, jak i sta no wi cie ka wy ele -
ment współ gra ją cy z prze strze nią
tej czę ści mia sta. Mu ral ma cha -
rak ter me lan cho lij ny, po nie waż
jak przy zna je au tor ka, nie da się
uciec od po czu cia me lan cho lii
w War sza wie.

Kosz ty re ali za cji mu ra lu cał ko -
wi cie po kry ła fir ma Re al Co. Do -
dat ko wo zwy cię żczy ni otrzy ma ła
na gro dę w wy so ko ści 3000 zł.
W pierw szych dniach paź dzier ni -
ka mu ral zo stał od sło nię ty. Po do -
ba się?

(wk)

Nowy mural na Ogrodowej
� Na rewitalizowanej kamienicy przy ul. Ogrodowej 65
powstał kolejny na Woli mural.

Zasadą
konkursu było, aby mural
nawiązywał do historii lub
charakteru najbliższej
okolicy i samej kamienicy
wybudowanej
przed wojną przez
właściciela słynnej firmy
przewozowej,
Władysława Węgiełka.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

W przy szłym ro ku przy skrzy żo -
wa niu So wiń skie go i Gro dzi skiej
mia ła roz po cząć się bu do wa kom -

plek su, skła da ją ce go się z gim na -
zjum i szko ły pod sta wo wej. Za -
pew nił by on miej sce do na uki
dla 750 dzie ci z Odo lan, na któ -
rych licz ba lud no ści ro śnie z mie -
sią ca na mie siąc. Po nie waż mi ni -
ster edu ka cji An na Za lew ska za -

po wia da na przy szły rok po wrót
do sta re go mo de lu edu ka cji
z ośmio let nią pod sta wów ką i czte -
ro let nim li ceum, za rząd bur mi -
strza Krzysz to fa Strzał kow skie go
zmie nia pla ny in we sty cyj ne. Do tej
po ry za kła da ny koszt bu do wy pla -
ców ki przy So wiń skie go wy no sił 35
mln zł, ale zo sta nie on zmniej szo -
ny do 27 mln zł. Szko ła pod sta wo -
wa, na wet bu do wa na z my ślą o na -
uce w ośmiu kla sach, nie bę dzie
tak dro ga, jak ca ły kom pleks.

– Za za osz czę dzo ne 8 mln zł
chce my roz bu do wać przed szko le
przy Wol skiej 79, w któ rym stwo -
rzy my od dzia ły dla 150–200 dzie ci
– mó wi rzecz nik Urzę du Dziel ni -
cy Wo la, Ma riusz Gru za.

No we skrzy dło ma po wstać
z go to wych ele men tów, mon to wa -

nych na sta lo wym szkie le cie. Sa -
mo rząd za mie rza zle cić bu do wę
w tej tech no lo gii, bo bę dzie ona
znacz nie szyb sza, niż pro wa dzo na
tra dy cyj ny mi me to da mi. Dzie ci
sko rzy sta ły by z roz bu do wa ne go
przed szko la za dwa la ta. Ale czy
to wy star czy, że by roz wią zać pro -
ble my Odo lan?

– Przed szko le przy Wol skiej
jest do brze sko mu ni ko wa ne
z Odo la na mi – za pew nia Gru za,
przy zna jąc jed nak, że na Odo la -
nach nie ma ko mu ni ka cji miej -
skiej. – Na prze ło mie te go i przy -
szłe go ro ku go to we bę dzie przed -
szko le przy Bo gu szew skiej, zaś
w dal szej przy szło ści chcie li by śmy
otwo rzyć na Odo la nach ta kże fi -
lię przed szko la.

(dg)

Za zaoszczędzone
8 mln zł chcemy
rozbudować przedszkole
przy Wolskiej 79, w którym
stworzymy oddziały
dla 150–200 dzieci – mówi
rzecznik Urzędu Dzielnicy
Wola, Mariusz Gruza.

„Gimnazja już niepotrzebne”

Nowe plany dla Odolan
� Ponieważ rząd zapowiada likwidację gimnazjów, zarząd dzielnicy wstrzymuje prace
nad budową nowej placówki. W zamian powstanie 150–200 miejsc dla przedszkolaków.

– Wol skie Cen trum Kul tu ry zo -
sta nie wy bu do wa ne przy uli cy
Elek cyj nej, w Par ku Szy mań skie go
na prze ciw ko Ze spo łu Szkół nr 65
– mó wi Ma riusz Gru za rzecz nik
Urzę du Dziel ni cy Wo la. – Z uwa gi
na do brą ko mu ni ka cję i znaj du ją cy
się w tym sa mym miej scu am fi te -
atr te ren jest atrak cyj ny. Wszyst kie
in ne pro po zy cje lo ka li za cji zo sta ły
od rzu co ne wła śnie z uwa gi na sła -
by do jazd – do da je Gru za.

Obec nie wol scy urzęd ni cy ana -
li zu ją trzy kon cep cje no we go cen -
trum. – Nie prze wi du je my udzia łu
miesz kań ców w wy bo rze kon cep -

cji pro jek to wej – mó wi rzecz nik.
– Mo gę jed no cze śnie za pew nić,
że bu dy nek w ża den spo sób nie
zdo mi nu je prze strze ni par ko wej.

W no wej sie dzi bie Wol skie go
Cen trum Kul tu ry znaj dzie się
miej sce na sa lę wi do wi sko wą
na 300 osób, sa lę kon fe ren cyj ną,
stu dio na grań, pra cow nie ar ty -
stycz ne i pla stycz ne. Po wsta nie
rów nież sa la ba le to wa, ję zy ko wa,
kom pu te ro wa i stu dio fo to.

Pla no wa ne za koń cze nie in we -
sty cji to 2018 rok. Ca łość bę dzie
kosz to wał 16 mi lio nów zło tych.

(mk)

Centrum kultury
w Parku Szymańskiego
� Tuż obok amfiteatru w parku stanie nowoczesny
budynek z salą koncertową. Wolscy urzędnicy analizują
właśnie trzy koncepcje nowego centrum kultury.


