
Prawdopodobnie jeszcze w li-
stopadzie Górczewska zostanie
zamknięta między Trasą Prymasa
Tysiąclecia a Płocką oraz między
Elekcyjną w wjazdem do Wola
Parku, natomiast na odcinku
od Deotymy do Wola Parku ulica
będzie składać się… tylko z bu-
spasów. Ulice Księcia Janusza,
Jana Olbrachta i Ciołka stracą
połączenie z Górczewską. Miesz-
kańcom Bemowa i Jelonek mają
pomóc w dostaniu się do Śród-
mieścia dodatkowe tramwaje
i autobusy na Połczyńskiej, długi
buspas na Połczyńskiej, Wolskiej
i Kasprzaka (aż do ronda Daszyń-
skiego) oraz obustronne buspasy
na Towarowej od Kercelaka
do ronda Daszyńskiego.

Nie jest jasne, jak będzie wyglą-
dać organizacja ruchu na Elekcyj-
nej. Pierwsza propozycja zakłada,
że na odcinku Pustola – Górczew-
ska ulica będzie objęta zakazem
ruchu samochodów prywatnych,
druga zakłada jego częściowe za-
chowanie. Jezdnia Elekcyjnej jest
na odcinku Pustola – Górczewska
tak szeroka, że można wyznaczyć
na niej trzy pasy. W stronę Obo-
zowej prowadziłby tylko buspas,
natomiast w stronę Wolskiej – bu-
spas i pas ogólny. Na wysokości
parków Sowińskiego i Szymań-
skiego obowiązywałby wtedy za-
kaz parkowania.

Wiosną do listy zamkniętych
ulic dojdzie Płocka (na południe
od skrzyżowania z Wolską). Cze-
ka nas wówczas także kilkumie-
sięczne zwężenie Wolskiej
przy Płockiej, Górczewskiej
przy parku Moczydło i Kasprzaka
w rejonie Karolkowej i Rogaliń-
skiej. Prawdopodobnie czekają
nas także wyłączenia ruchu tram-
wajowego na Skierniewickiej, Ka-
sprzaka i Prostej. Na razie nie ma
informacji o utrudnieniach, zwią-
zanych z remontem Obozowej,
budową drugiej jezdni Lazurowej
i przebudową linii kolejowej
na Woli. Wszystkie te inwestycje
nałożą się w czasie na budowę
metra.

Pełna lista zmian w kursowaniu
linii tramwajowych i autobuso-
wych z Woli prezentuje się nastę-
pująco:
13 – Kawęczyńska-Bazylika

– Kawęczyńska
– al. Tysiąclecia – Kijowska

– Targowa – al. „Solidarności”
– most Śląsko-Dąbrowski
– „al. Solidarności” – Wolska
– Cm. Wolski (częstotliwość:
co 8 min w szczycie, 12 min
poza nim i 15 min
w weekend)

23 – nowa częstotliwość kursów:
co 4–8 min w szczycie, 12 min
poza szczytem i 15 min
w weekend

24 – nowa częstotliwość kursów:
co 8 min w szczycie, 12 min
poza szczytem i 15 min
w weekend

44 – nowa linia kursująca tylko
w szczycie (co 8 min) na trasie
Nowe Bemowo – Powstańców
Śląskich – Radiowa
– Dywizjonu 303 – Obozowa
– Młynarska – al.
„Solidarności” – Okopowa
– Towarowa – pl. Zawiszy
– Grójecka – pl. Narutowicza

E-2 – Wilanów – Przyczółkowa
– al. Wilanowska
– Jana III Sobieskiego
– Belwederska
– Al. Ujazdowskie
– pl. Trzech Krzyży – Nowy
Świat – Królewska
– Marszałkowska
– pl. Bankowy
– al. „Solidarności” – Leszno
– Górczewska
– Płocka-Szpital (co 10 min,
tylko w szczycie)

105 – Os. Górczewska
– Górczewska – Lazurowa
– Połczyńska – Wolska
– Kasprzaka – Prosta
– Towarowa – Grzybowska
– Królewska – Krakowskie
Przedmieście – Nowy Świat
– Świętokrzyska – Kopernika
– Tamka – Dobra – Lipowa
– Browarna (częstotliwość
do ronda Daszyńskiego
co 3–4 min w szczycie i co 7–8
min poza nim, zaś na pełnej
trasie co 10 min w szczycie
i co 15 min poza nim)

109 – Os. Górczewska
– Górczewska – Elekcyjna
– Ordona – Kasprzaka
– Prosta – al. Jana
Pawła II – Dw. Centralny (bez
zmiany częstotliwości)

129 – PKP Ursus – Regulska
– Sosnkowskiego – Kościuszki
– Bohaterów Warszawy
– Sławka – Dzieci Warszawy
– Ryżowa – Bolesława

Chrobrego – Popularna
– Techników – Cegielniana
– Sympatyczna – Wałowicka
– Dźwigowa – Powstańców
Śląskich – Strąkowa
– Boznańskiej – Jana
Olbrachta – Redutowa (bez
zmiany częstotliwości)

136 – Młynów – Płocka
– Kasprzaka – Trasa Prymasa
Tysiąclecia – Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
– Banacha – Żwirki i Wigury
– Racławicka – Wołoska

– Rzymowskiego – Dolina
Służewiecka – al. KEN
– Surowieckiego – Romera
– Herbsta – Pileckiego
– Ciszewskiego – Dereniowa
– Gandhi – Cynamonowa
– Płaskowickiej – Natolin Płn.
(bez zmiany częstotliwości)

154 – P+R Al. Krakowska
– al. Krakowska – 17 Stycznia
– Żwirki i Wigury – 1 Sierpnia
– al. Krakowska – Grójecka
– Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– Szczęśliwicka

– Grzymały-Sokołowskiego
– Al. Jerozolimskie – Trasa
Prymasa Tysiąclecia
– Kasprzaka – Ordona
– Elekcyjna – Górczewska
– Lazurowa – Kaliskiego
– Stare Bemowo (bez zmiany
częstotliwości)

155 – Znana – Jana Olbrachta
– Stroma – Strąkowa
– Boznańskiej – Jana
Olbrachta – Redutowa

naWoli
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Sprawdź objazdy i trasy autobusów

Komunikacja na Woli do góry nogami
� Po rozpoczęciu budowy metra trasy zmieni aż piętnaście linii i nowe buspasy, m.in. na Połczyńskiej i Towarowej.

dokończenie na stronie 8



Między ulicami Grzybowską,
Wronią i Krochmalną znajduje się
ogromny plac. Sto lat temu tętniło
tu życie. W tej części Krochmalnej
rządziło piwo. W okolicy mieściło
się kilka mniejszych i większych
browarów, ale największą sławę
zdobył ten pod historycznym ad-
resem Krochmalna 59 (dziś Grzy-
bowska 58).

Fantastyczny rozwój
Historia browaru Haberbusch

i Schiele zaczęła się w roku 1846.
Wtedy to Konstanty Schiele i Błażej
Haberbusch kupili zabudowania
browaru upadłej spółki „Schöffer
i Glimpf” wraz z działką o po-
wierzchni ok. 7 tys. m2. Na początku
istnienia browar zatrudniał jedy-
nie 20 pracowników i specjalizował
się wyłącznie w piwie porterowym.

Rozszerzenie profilu produkcji
o piwa pilzeńskie i bawarskie przy-
niosło szybki rozwój – pod ko-
niec XIX wieku stał się najwięk-
szym w całym Królestwie Polskim.

Niestety, wybuch I wojny świa-
towej przerwał fantastyczny roz-
wój browaru. W pierwszych
dniach wojny władze carskie za-
broniły produkcji piwa. Gdy War-
szawa została zajęta przez Niem-
ców, produkcję wprawdzie wzno-
wiono, ale w obliczu ogólnego zu-
bożenia popyt na piwo katastro-
falnie spadł. Trudna sytuacja ta-
kże po wojnie doprowadziła
w 1921 r. do połączenia pięciu
warszawskich browarów w „Zjed-
noczone Browary Warszawskie
pod firmą Haberbusch i Schiele”.

W roku 1925 obok działu piwo-
warskiego i napojów gazowanych

otwarto również Fabrykę Wódek
i Likierów przy ul. Ceglanej 4.
Zaś trzy lata później browar zbu-
dował na ulicy Sowińskiego wła-
sną bocznicę kolejową i magazy-
ny. Zorganizował także własną
straż pożarną. Zjednoczone Bro-
wary Warszawskie utrzymały po-
zycję największego browaru
w Warszawie i produkowały oko-
ło 10% piwa w Polsce.

Polacy z wyboru
Wrzesień 1939 r. przyniósł bro-

warowi duże straty. Po zajęciu
stolicy niemieccy okupanci wy-
znaczyli komisarza. Produkcją
kierował jednak dotychczasowy
zarząd. Jedynie niewielka część
produkcji była przeznaczona
na rynek polski, zaś lwia część
szła do hurtowników w Rzeszy.

Dyrekcja zatrudniała członków
podziemia poszukiwanych przez
Niemców, wyrabiając im fałszywe
dokumenty. Przez mur browaru
przylegający do getta przekazywa-
na była żywność. W październi-
ku 1943 roku zatrzymany został
dyrektor Aleksander Schiele oraz
jego dziewiętnastoletni syn Jerzy.
Osadzono ich na Pawiaku.
Po brutalnych przesłuchaniach
wypuszczono ojca, ale Jerzego, co
do którego Gestapo miało dowo-
dy, że działał aktywnie w Armii
Krajowej, na osobisty rozkaz He-
inricha Himmlera rozstrzelano
mimo udokumentowanego nie-
mieckiego pochodzenia.

W czasie Powstania Warszaw-
skiego spłonęła część budynków,
a po kapitulacji Niemcy wywieźli
ocalałe urządzenia. Po zrabowa-
niu podpalili zabudowania. Za-
chowała się częściowo lodownia,
w której znajdowało się 250 tys.
litrów piwa w zbiornikach.

Koniec piwnej historii
Po wojnie w 1946 roku browar

przy Grzybowskiej został częściowo
odbudowany przez ocalałego Alek-
sandra Schiele. Po nacjonalizacji
przeprowadzonej w 1949 roku bro-
war już nigdy nie powrócił
do przedwojennej świetności. Alek-
sander Schiele otrzymał stanowisko
dyrektora administracyjnego i był
jedynym w stolicy byłym właścicie-
lem tak dużej firmy, któremu po-
zwolono na pracę we własnym za-
kładzie. Przepracował w browa-
rze 39 lat. Zmarł w 1976 roku.

Po częściowej odbudowie bro-
war działał jako Warszawskie Za-
kłady Piwowarskie. W 1993 roku
państwową własność przejęła
w leasing spółka pracownicza,
która sprzedała go w roku 2003
austriackiej spółce „Brau Union”.
Austriacy sprzedali go koncerno-
wi Heineken, który w roku 2004
całą produkcję przeniósł do War-
ki. Rok później opuszczone bu-
dynki sprzedano firmom budow-
lanym, które rozpoczęły wyburza-
nie, szykując teren pod budowę
jak to ostatnio na Woli – luksuso-
wego apartamentowca.

Teren chroniony był wprawdzie
przepisami konserwatorskimi, jed-
nak przez ciągłe przebudowy i od-
budowy nastąpiło tu przemieszanie
stylów. Dlatego też konserwator
stwierdził, że obiekt od stanu ory-
ginalnego znacznie odbiega i dał
zgodę na wyburzanie. Dziś pozo-
stały jedynie dwa zabytkowe bu-
dynki z przełomu XIX i XX wieku
– laboratorium i willa fabrykancka.

Apartamenty i muzeum piwa
Dwa lata temu teren o po-

wierzchni 4,4 ha kupiła firma Echo
Investment. Chce tu zbudować ze-
spół budynków biurowo-mieszka-
niowo-usługowych o łącznej po-
wierzchni 100 000 m2. Ale też nie

będzie to jak wcześniej planowano
chromowo-szklany wysokościowiec,
a budynek integralnie wpisany
w otaczającą przestrzeń. Wizualiza-
cje wyglądają obiecująco. Lada
chwila ma się na działce pojawić
ciężki sprzęt i przygotować grunt,
a prace budowlane mają ruszyć
w przyszłym roku. Wartość całej in-
westycji deweloper szacuje na oko-
ło 1 mld zł. Na szczęście jednak
choć w części zachowana zostanie
piwna tradycja tego miejsca. – Na-
stępny etap naszego planu dla Sta-
rego Browaru zakłada utrzymanie
i remont jednego z budynków fa-
brycznych i zorganizowanie w nim
… muzeum piwa! Ściany będą
oplecione pnącym się chmielem,
a wewnątrz będzie miejsce na eks-
pozycję pamiątek po dawnym bro-
warze oraz pijalnię piwa – deklaruje
inwestor. Bardzo nam się taki po-
mysł podoba. Oby wypalił!

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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

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

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

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

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

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

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

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

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

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
+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!

Dziś
po browarze pozostały
jedynie dwa zabytkowe
budynki
z przełomu XIX i XX wieku
– laboratorium i willa
fabrykancka. W stanie
mocno zrujnowanym, ale
niepozbawionym
postindustrialnego,
modernistycznego uroku.
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Browar z Woli był prawdziwą potęgą

To nie koniec piwnej historii Woli
� Na terenie starego browaru Haberbuscha i Schielego przy Grzybowskiej rusza niebawem budowa nowego apartamentowca.

źródło:w
ikim

edia

te
le
fo
n
d
la
cz
yt
el
ni
kó

w
:

te
le
fo
n
d
la
re
kl
am

o
d
aw

có
w
:

e-
m

ai
l:

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

:W
yd

aw
ni

ct
w

o
P

ra
so

w
e

O
st

oj
a

20
12

sp
.z

o.
o.

ad
re

s
re

da
kc

ji:
03

-0
01

W
ar

sz
aw

a,
ul

.O
łó

w
ko

w
a

7a
D

ru
k:

E
dy

to
r

S
p.

z
o.

o.
,O

ls
zt

yn

51
9
61
0
43
8

51
9
61
0
52
3,

50
2
28
0
72
0

Za
pr

as
za

m
y

do
w

sp
ół

pr
ac

y
m

ie
sz

ka
ńc

ów
.N

ie
zw

ra
ca

m
y

m
at

er
ia

łó
w

ni
ez

am
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y

so
bi

e
pr

aw
o

do
sk

ra
ca

ni
a

ia
di

us
to

w
an

ia
na

de
sł

an
yc

h
m

at
er

ia
łó

w
or

az
op

at
ry

w
an

ia
ic

h
w

ła
sn

ym
ty

tu
łe

m
.N

ie
od

po
w

ia
da

m
y

za
tr

eś
ć

re
kl

am
io

gł
os

ze
ń.

„E
ch

o
na

W
o
li”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

na
cz

el
ny

:K
rz

ys
zt

of
K

at
ne

r
za

st
ęp

ca
:K

at
ar

zy
na

C
ho

dk
ow

sk
a

fa
x:

22
61

4
58

28



Rzeź Woli, jaka miała miejsce
podczas powstania warszawskie-
go, to bez wątpienia najtragicz-
niejsze wydarzenie w historii
dzielnicy. Zgodnie z osobistym
rozkazem Adolfa Hitlera, naka-

zującym całkowite zniszczenie
Warszawy, od 5 do 7 sierp-
nia 1944 roku naziści wymordo-
wali 30–65 tys. osób, w tym dzieci.
Do krwawych egzekucji docho-
dziło na niemal wszystkich uli-

cach Woli, w tym Górczewskiej
i Płockiej. Przy ich skrzyżowaniu
powstanie w przyszłym roku nowy
mural, upamiętniający tragiczne
wydarzenia sprzed 72 lat.

– Zapraszamy wszystkich arty-
stów do projektu, który będzie
opowieścią o 63 dniach powstania
warszawskiego, widzianego ocza-
mi ludności cywilnej – mówi bur-
mistrz Krzysztof Strzałkowski.

Mural powstanie na ślepej ścia-
nie kamienicy, noszącej adres
„Płocka 41” i będzie mieć po-
wierzchnię ok. 180 m2. Konkurs
na projekt i wykonanie ogłoszono
w ramach Obchodów Dni Pamię-
ci o Cywilnej Ludności Powstań-
czej Warszawy. Wolskie Centrum
Kultury czeka na prace do 30
grudnia. Zwycięski projekt wybie-
rze specjalna komisja. Jego autor
otrzyma nie tylko możliwość wy-
konania dzieła sztuki przy jednej
z głównych ulic Woli, ale także 6
tys. zł.

(dg)

Ageon Security wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom Wspólnot
– proponujemy E-ochronę24 – ra-
cjonalne zmniejszenie stacjonarnej
ochrony fizycznej połączone ze
stałą transmisją wizji z kamer zain-
stalowanych na osiedlu do naszego
centrum monitoringu oraz cyklicz-
ne prewencyjne podjazdy i obcho-
dy osiedla realizowane przez nasze
patrole interwencyjne. Na osie-
dlach, gdzie nie ma systemów

CCTV lub są niewystarczające
– dokonujemy instalacji i moderni-
zacji monitoringu. Usługa objęta
jest pełnym ubezpieczeniem.

Ageon Security jest koncesjo-
nowanym podmiotem specjalizu-
jącym się w kompleksowej ochro-
nie osób i mienia oraz instala-
cjach systemów zabezpieczeń
technicznych. Na warszawskim
rynku działamy od 2012 roku.

Posiadamy własne Centrum Mo-
nitoringu Wizji, własną Stację
Monitorowania Sygnałów Alar-
mowych, własne Patrole Inter-
wencyjne. Zaufało nam ponad 40
osiedli mieszkaniowych, jako je-
dyni w Polsce ochraniamy Za-
kon, zaufaniem obdarzyły nas ta-
kie firmy jak JW. Construction,
Budimex, Es-bud, Przedsiębior-
stwo Badań Geofizycznych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E-OCHRONA24 – najskuteczniejsza
ochrona Twojego osiedla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823;
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.
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Opowieść o największej tragedii Woli

Będzie nowy mural
� Przy Górczewskiej powstanie dzieło, upamiętniające tragedię Woli z 1944 roku.

Uzdrowiciel znajduje zaburze-
nia energetyczne różnych orga-
nów w ciele człowieka i skutecz-
nie je eliminuje. Wzmacnia na-
turalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały
energetyczne.

Pacjenci są zdumieni umiejęt-
nością bezbłędnego dotarcia
do źródła choroby oraz tym, jak

szybko ustępują ich wieloletnie
schorzenia. Pani Małgorzacie
z Lublina już w czasie pierwszej
wizyty pomógł w dolegliwościach
kobiecych. Wystarczyły trzy wizyty,
by innemu pacjentowi przestały
doskwierać bóle w kręgosłupie.
Pan Michałowi w ciągu dwóch se-
ansów zlikwidował problemy
z prostatą.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu innych chorób m.in.:
nowotworowych, zapaleniu sta-
wów, problemach i zmianach reu-
matycznych, chorobach układu
nerwowego, udarze mózgu, migre-
nie.

Uzdrowiciel przyjmuje na Zaci-
szu, ale dojeżdża też do domu pa-
cjenta oraz szpitala, jeśli chory nie
jest w stanie dotrzeć do gabinetu.

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

źródło:W
arszaw

ikia
/M

ikiapole3



reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

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

Nadchodząca zima nie oznacza,
że Stadion Narodowy przestanie
pełnić funkcje sportowe. Przeciw-
nie, już 5 listopada otwarte zosta-
ną trzy lodowiska (w tym jedno
z górką lodową), górka do zje-
żdżania na pontonach i tor
do curlingu. Dla dzieci przygoto-
wano „Poranki z Kinder Pingui”,
naukę jazdy na łyżwach prowa-
dzoną przez instruktorów ze
szkółki Ice&Fun, dla dorosłych
– Disco Lodowisko z 4Fun.TV.
Oprócz tego na gości odwiedzają-
cych Zimowy Narodowy czekają
liczne imprezy tematyczne, kon-
kursy i niespodzianki.

– W ubiegłym roku odwiedziło
nas ponad pół miliona gości
– mówi Katarzyna Ziemska, dy-
rektorka Testa Communications,
organizatora zimowych atrakcji
na stadionie. – W tym roku Zimo-
wy Narodowy potrwa aż do
5 marca, dlatego liczymy na kolej-
ne rekordy. Tym bardziej, że przy-
gotowaliśmy mnóstwo atrakcji

i pomysłów na aktywny wypoczy-
nek.

Imprezom odbywającym się
na stadionie będzie towarzyszyć
skatepark, urządzony na terenie
parkingu podziemnego. Oprócz jaz-
dy na rolkach, deskorolce czy long-
boardzie, będą odbywać się tam ta-
kże warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Godziny otwarcia:
• poniedziałek

– czwartek: 15.00–23.00
• piątek: 15.00–00.45
• sobota i niedziela” 9.00–00.00

Ceny biletów:
• lodowisko: normalne od 13 zł,

ulgowe od 10 zł
• górka lodowa: od 5 zł
• wejście na płytę: 5 zł
• curling: 25 zł bilet

normalny, 20 zł bilet ulgowy
• skatepark: 7 zł

Więcej informacji na www.zi-
mowynarodowy.pl

(red)

Ogromne lodowisko i moc atrakcji

Stadion Narodowy zimą
� Nasz stadion już po raz czwarty zmienia się w największe
w Polsce centrum zimowych sportów i rozrywek.

Pomysł budowy siedziby Wol-
skiego Centrum Kultury na skraju
parku Szymańskiego, naprzeciwko
zespołu szkół przy Elekcyjnej, po-
dzielił naszych czytelników. Niektó-
rzy uważają, że lokalizacja na po-
pularnym terenie zielonym to do-
bry pomysł, inni – że to bardziej
odpowiednie miejsce dla sportu,
niż kultury, w dodatku z kiepskim
dojazdem (dziś autobusy przeje-
żdżają obok co 15 min, a przysta-
nek znajduje się dopiero przy Mon-
te Cassino). Na protesty jest już
jednak za późno. Złożona z przed-
stawicieli WCK, wolskiego samo-
rządu, Urzędu m.st. Warszawy
i Centrum Komunikacji Społecznej
komisja wybrała już projekt, we-
dług którego powstanie budynek.

Jednym z najważniejszych zało-
żeń, którymi kierowała się komi-
sja, było dopasowanie siedziby
WCK do parku Szymańskiego.
Budynek będzie miał dwie kondy-
gnacje naziemne i jedną pod-
ziemną. Elewacja wykonana bę-

dzie z pofałdowanego szkła, zaś
na dachu powstanie taras widoko-
wy, na którym możliwe będzie sa-
dzenie krzewów i małych drzew.

– To będzie również przestrzeń
dla mieszkańców – mówi wicebur-
mistrz Mariusz Budziszewski.
– Na dachu będziemy mogli orga-
nizować różnego rodzaju warsztaty,
spotkania czy projekcje filmowe.

Bezpośrednie wejście i wjazd
rowerem na taras będą możliwe
dzięki pochylni, zimą pełniącej

funkcję górki saneczkowej. W bu-
dynku znajdzie się sala o po-
wierzchni 1200 m2 z ruchomymi
ścianami wewnętrznymi, dzięki
którym możliwe będzie dzielenie
jej na mniejsze pomieszczenia
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Obok znajdą się m.in.: studio na-
grań, sala baletowa, studio foto-
graficzne i klubokawiarnia.

– Będzie to nowoczesny i funk-
cjonalny budynek – podsumowuje
Anna Podłucka, dyrektorka WCK
– Nasza nowa siedziba będzie
miejscem idealnie wkomponowa-
nym w park i otwartym na miesz-
kańców. Będzie również dawała
maksymalną swobodę ekspresji
artystom zaangażowanym w naj-
różniejsze projekty realizowane
zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz budynku.

Budowa będzie kosztować 16
mln zł. WCK przeniesie się
z obecnej siedziby przy Działdow-
skiej w 2018 roku.

(dg)

Taras widokowy w parku Szymańskiego
� Popularny park wzbogaci się o pełen atrakcji, nowoczesny budynek centrum
kultury. Otwarcie za dwa lata.

Budynek
będzie miał dwie
kondygnacje naziemne
i jedną podziemną.
Elewacja wykonana
będzie z pofałdowanego
szkła, zaś na dachu
powstanie taras
widokowy, na którym
możliwe będzie sadzenie
krzewów i małych drzew.
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Tramwaje Warszawskie otrzy-
mały decyzję środowiskową dla
nowej trasy, z której skorzystają
przede wszystkim mieszkańcy
Odolan i Jelonek. Powstanie ona
na Kasprzaka, pomiędzy Skier-
niewicką a Redutą Wolską.
Na całym tym odcinku tramwaje
będą mieć priorytet w sygnalizacji
świetlnej, dzięki czemu postoje
poza przystankami zostaną nie-
mal wyeliminowane.

Nowe torowisko rozpocznie się
rozjazdem na skrzyżowaniu ze
Skierniewicką i zajmie szeroki

pas rozdzielający ulicy Kasprzaka.
Przystanki „Szpital Wolski” zosta-
ną zbudowane między skrzyżowa-
niem z Płocką i Krzyżanowskiego
a przejściem dla pieszych
przy Brylowskiej, dzięki czemu
będą dostępne z obu końców.

Kolejne przystanki znajdą się
między skrzyżowaniem z Bema
a rondem Tybetu, przy okazji ich
budowy powstanie dodatkowe
przejście przez Kasprzaka. Na-
stępnie tramwaje przetną skrzy-
żowanie z Grabowską (zostaną
tam założone światła dla pie-

szych) i zatrzymają się przy Ordo-
na. Dalej na zachód torowisko
będzie się stopniowo obniżać
i przejdzie pod Redutową bezko-
lizyjnie, w miejscu dzisiejszej pół-
nocnej jezdni Kasprzaka. Przy-
stanki zostaną zbudowane w za-
głębieniu terenu.

– Istniejące przejście podziem-
ne zapewniające do nich dojście
będzie wyremontowane i przysto-
sowane do potrzeb osób o ograni-
czonej mobilności poprzez budo-
wę pochylni – czytamy w opisie
wybranego przez Tramwaje War-
szawskie wariantu trasy. – Zasto-
sowanie pochylni zamiast wind
ma w założeniu zapewnić dostęp-
ność peronów w sposób bezawa-
ryjny, odporny np. na skutki wan-
dalizmu. Ze względu na wykorzy-
stanie istniejącego wykopu
pod prowadzenie trasy tramwajo-
wej, jezdnia północna Kasprzaka
zostanie powiązana z Wolską po-
przez nowe skrzyżowanie położo-
ne między cerkwią a kościołem.

Jednocześnie przełożone zosta-
nie torowisko biegnące wzdłuż
Wolskiej. Znajdzie się ono
w miejscu dzisiejszego pasa roz-
dzielającego i będzie stopniowo
obniżać, aż do połączenia z toro-
wiskiem na Kasprzaka. W miejscu
torów obok cerkwi św. Jana Kli-
maka i kościoła św. Wawrzyńca
powstanie nowy chodnik, droga
rowerowa i zieleń.

– Termin budowy uzależniony
jest od możliwości koordynacji
z budową II linii metra i jej objaz-
dami, tym niemniej chcielibyśmy
otworzyć trasę dla warszawiaków
jak najszybciej – informują Tram-
waje Warszawskie.

Prace na Kasprzaka powinny
zacząć się w 2019 roku. Na wyso-
kości skrzyżowania z Księcia Ja-
nusza południowa jezdnia Gór-
czewskiej powinna być już czyn-
na, ale w miejscu północnej aż
do listopada tego roku będzie
trwała budowa stacji metra. Pod-
czas budowy linii tramwajowej

powinny zniknąć pozostałości jej
poprzedniczki, zamkniętej 26 lat
temu. Fragmenty torowiska i sieci
trakcyjnej nie zostały rozebrane
do dziś.

Warto pamiętać, że na ulicy
Kasprzaka prowadzone będą ta-
kże dwie inne inwestycje: przebu-

dowa drogi rowerowej na asfalto-
wą oraz kapitalny remont wia-
duktu kolejowego. Wszystkie
utrudnienia – dla pieszych, rowe-
rzystów i kierowców – powinny
zakończyć się w roku 2020. Wtedy
właśnie mają zakończyć się prace
nad nową linią tramwajową.

(dg)

Jeszcze jedna budowa na Woli

Tramwaje wrócą na Kasprzaka
� Budowa metra, remont Obozowej i przebudowa linii kolejowej to wciąż nie wszystkie duże inwestycje, które
w najbliższych latach będą prowadzone na Woli.

Na Kasprzaka
prowadzone będą także
dwie inne inwestycje:
przebudowa drogi
rowerowej na asfaltową
oraz kapitalny remont
wiaduktu kolejowego.
Wszystkie utrudnienia
– dla pieszych,
rowerzystów i kierowców
– powinny zakończyć się
w roku 2020. Wtedy
właśnie mają zakończyć
się prace nad nową linią
tramwajową.
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GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenu Puszczy
Kozienickiej. W piątki dowóz gratis na
terenie Warszawy. Tel. 721-833-721

4-POKOJOWE SPRZEDAM

MMiieesszzkkaanniiee  LLeeggiioonnoowwoo  CCeennttrruumm,,  uull..
SSiieemmiirraaddzzkkiieeggoo,,  44 ppookkoojjee  9933,,1177 mm22,,  22 ppiięęttrroo  rrookk

bbuuddoowwyy  22000077  –– 550044--112200--776600

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

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

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

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

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

·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

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

·VRILBUD – Profesjonalna, terminowa ekipa
budowlana. Istniejemy od 26 lat! t: 504-948-950

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

·Kredyty do 550 tys. Konsolidacja chwilówek,
Leasing bez BIK/KRD wpłata od 0% tel.
510-051-934

·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl

·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138

·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

RRoozznnoosszzeenniiee  uullootteekk  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  ddoo  sskkrrzz..
ppoocczzttoowwyycchh..  SSttaawwkkaa  ddzziieennnnaa  6600--110000  zzłł  nneettttoo..  TTeell..

669955--880000--008800

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki orzełki ryngrafy szable bagnety
mundury dokumenty zdjęcia gotówka 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
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Przy ję ta w War sza wie za sa da
gło si, że pa tro nem uli cy, pla cu czy
skwe ru mo żna zo stać naj wcze -
śniej pięć lat po śmier ci. Od stęp -
stwa od niej sto so wa ne są bar dzo
rzad ko i nie by ło pew ne, czy po -
mysł na zwa nia imie niem Wła dy -
sła wa Bar to szew skie go skwe ru
na ty łach Są dów na Lesz nie
w ogó le tra fi pod gło so wa nie
w Ra dzie War sza wy.

Z pro po zy cją wy szedł ak ty wi sta
No wo cze snej Ma riusz Ma li now -
ski, któ re mu uda ło się ze brać po -
nad 4 tys. pod pi sów. Po mysł po -
par li m.in. pre zy dent Nie miec Jo -
achim Gauck i by ły pre zy dent
Pol ski Bro ni sław Ko mo row ski,
a po zy tyw nie wy po wie dzia ło się
kil ka na ście or ga ni za cji, zaj mu ją -
cych się pra wa mi czło wie ka i hi -
sto rią.

Znaj du ją cy się mię dzy gma -
chem są du a so cre ali stycz ny mi
ka mie ni ca mi Mi ro wa za nie dba ny
skwer nie jest oczy wi ście wy bo -
rem przy pad ko wym. Pod czas nie -
miec kiej oku pa cji pod ziem na or -
ga ni za cja „Że go ta” prze pro wa -
dza ła tam tę dy Ży dów, któ rym wy -

ro bio no fał szy we do ku men ty
i mo gli opu ścić get to. Bar to szew -
ski był jed nym z li de rów Ra dy Po -
mo cy Ży dom.

– Wła dy sław Bar to szew ski i je go
ży cie sta no wi wzór pol skie go pa -
trio ty zmu i po świę ce nia w słu żbie
Pol sce – na pi sał w li ście do rad -
nych Wo li by ły pre zy dent, hi sto ryk
Bro ni sław Ko mo row ski. – Jed ną
z naj pięk niej szych kart je go ży cia
by ło za an ga żo wa nie w „Że go tę”,
Ra dę Po mo cy Ży dom, struk tu rę
pol skie go pań stwa pod ziem ne go
nio są cą po moc śmier tel nie za gro -
żo nym Ży dom pol skim. Za dzia -
łal ność w ra mach Że go ty, w 1965
ro ku Wła dy sław Bar to szew ski zo -
stał uho no ro wa ny ty tu łem Spra -
wie dli we go wśród Na ro dów Świa -
ta, nada nym przez In sty tut Yad
Va shem w Je ro zo li mie.

Ar gu men ty te nie prze ko na ły
lo kal nych rad nych PiS. Ja ro sław
Le wan dow ski wy gło sił opi nię, że
Bar to szew ski był zwią za ny z nie -
miec ki mi śro do wi ska mi nie przy -
chyl ny mi Pol sce i na zwa nie skwe -
ru je go imie niem jest nie od po -
wied nie, sko ro żad nej uli cy nie

pa tro nu je jesz cze zmar ły pre zy -
dent Lech Ka czyń ski. Osta tecz nie
PiS zo stał prze gło so wa ny za rów -
no w ra dzie dziel ni cy, jak i ra dzie
mia sta.

Wła dy sław Bar to szew ski
(1922–2015) po cho dził z War sza -
wy. Pod czas oku pa cji był nie tyl ko
dzia ła czem „Że go ty”, ale też pod -
po rucz ni kiem Ar mii Kra jo wej,
wal czą cym w po wsta niu war szaw -

skim. W cza sach sta li now skim był
więź niem po li tycz nym, a po „od -
wi lży” pra co wał ja ko dzien ni karz,
pi sał ksią żki hi sto rycz ne i dzia łał
w opo zy cji, za co tra fił w sta nie
wo jen nym do wię zie nia na Bia ło -
łę ce. W wol nej Pol sce stał się jed -
ną z naj bar dziej roz po zna wal nych
oso bi sto ści ży cia spo łecz ne go
i po li tycz ne go. Peł nił funk cje am -
ba sa do ra w Au strii, mi ni stra

spraw za gra nicz nych, se na to ra,
se kre ta rza sta nu w kan ce la rii pre -
mie ra oraz prze wod ni czą ce go Ra -
dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -

czeń stwa. Wy dał oko ło 50 ksią -
żek, w więk szo ści po świę co nych
hi sto rii II woj ny świa to wej. Był
dok to rem ho no ris cau sa kil ku na -
stu uczel ni oraz lau re atem wie lu
od zna czeń, w tym Or de ru Or ła
Bia łe go i me da lu Spra wie dli we go
wśród Na ro dów Świa ta. Je go
grób znaj du je się na Cmen ta rzu
Woj sko wym przy Po wąz kow skiej.

(dg)

Władysław Bartoszewski ma swój skwer
� Mimo sprzeciwu PiS zmarły w ubiegłym roku dyplomata bardzo został patronem skweru na Mirowie.

Znajdujący
się między gmachem
sądu a socrealistycznymi
kamienicami Mirowa
zaniedbany skwer nie jest
oczywiście wyborem
przypadkowym. Podczas
niemieckiej okupacji
podziemna organizacja
„Żegota” przeprowadzała
tamtędy Żydów, którym
wyrobiono fałszywe
dokumenty i mogli
opuścić getto.
Bartoszewski był jednym
z liderów Rady Pomocy
Żydom.

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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Informacja
Niniejszym informujemy, że w obwieszczeniu Wojewody

Mazowieckiego, które ukazało się w dniu 7 października 2016 r.,
dotyczącym wydania decyzji 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 (…).”
został omyłkowo wskazany inwestor w osobie: PKP Polskie Linie

Kolejowej SA, 03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, zamiast
właściwego inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy,

00–950 Warszawa, plac Bankowy 3/5.
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W naj więk szym skró cie, bo
o ka mie ni cy na ro gu Zło tej i Że -
la znej pi sa li śmy wie lo krot nie

– by ła to kie dyś bu dow la ele ganc -
ka i re pre zen ta cyj na, po woj nie
ro bi ła za „Pe kin”, sys te ma tycz nie

de wa sto wa na, sta ła się ru de rą.
Pięć prób sprze da nia jej w pry -
wat ne rę ce i ura to wa nia speł zło
na ni czym, wresz cie w kwiet niu
ubie głe go ro ku się uda ło – ka mie -
ni cę ku pi ła fir ma de we lo per ska
AFI Eu ro pe. W li sto pa dzie fir ma
po ka za ła wstęp ny pro jekt re no -
wa cji bu dyn ku za kła da ją cy od -
two rze nie rzeźb, gzym sów i zdo -
bień, przy wró co ne bal ko ny z tral -
ka mi i rzeź bio ny mi wspor ni ka mi,
a przede wszyst kim ka pi tal ny re -
mont ele wa cji i re no wa cję wnętrz
w kształ cie jak naj bar dziej zbli żo -
nym do ory gi nal ne go.

Od in for ma cji na te mat za mie -
rzeń wła ści cie la mi nął pra wie rok
i pó ki co żad ne pra ce nie są w ka -
mie ni cy pro wa dzo ne. Za nie po ko je -
ni zwo len ni cy ra to wa nia tej ka mie -
ni cy py ta ją: dla cze go? Je den z na -
szych czy tel ni ków wie trzy pod stęp.

– Mo że pla ny się zmie ni ły, a ze -
szło rocz ny po żar uła twi roz biór kę
i wsta wie nie plom by ze szkła
i chro mu? – spe ku lu je.

– Nic z tych rze czy – uspo ka ja
przed sta wi ciel in we sto ra – kom -
ple tu je my po pro stu do ku men ta -
cję, ma my już za le ce nia kon ser -
wa tor skie, wa run ki za bu do wy,
do koń ca ro ku być mo że uda się
do pra co wać osta tecz ny pro jekt.

Na ra zie wciąż jed nak nie wia -
do mo, kie dy pra ce wresz cie ru szą.
Pew ne jest, że mu szą za koń czyć
się do kwiet nia 2020 ro ku, czy li
pięć lat do pod pi sa niu umo wy.

Ra to wać ka żdą bu dę?
Mi ło śni kom sta rej wol skiej za -

bu do wy sen z po wiek spę dza też
py ta nie, czy pla no wa ny re mont
nie bę dzie miał skut ków ubocz -
nych w po sta ci roz biór ki za byt ko -
wej przed wo jen nej pod sta cji
ener ge tycz nej przy Że la znej 24.
In we stor za po wia dał bo wiem, że
na są sied niej dział ce (czy li wła -
śnie tej, na któ rej stoi pod sta cja)
pla nu je do bu do wa nie do ka mie -
ni cy utrzy ma ne go w no wo cze -
snym sty lu skrzy dła.

Nie wiel ki bu dy nek zbu do wa no
mię dzy 1929 i 1931 ro kiem
po znacz nym po więk sze niu sie ci
ener ge tycz nej. Dziś sta cja jest
moc no za nie dba na i opusz czo na,
a ochro ną kon ser wa tor ską ob ję ta
jest tyl ko jej przed nia ścia na. Jed -
ni chcie li by za wszel ką ce nę pa -

miąt ko wy bu dy nek oca lić i od no -
wić, wzo rem po dob nej pod sta cji
na Ni skiej, in ni prze ko nu ją, że
nie war to wal czyć o ka żdą bu dę
tyl ko dla te go, że jest przed wo jen -
na, tak czy siak nisz cze je i szpe ci
oko li cę. In we stor uspo ka ja, że
na ra zie nie pod jął jesz cze osta -
tecz nych de cy zji, ale ochro na
kon ser wa tor ska nie po zwa la bu -
dyn ku cał ko wi cie zbu rzyć. – Je śli
in we sty cja na są sied niej dział ce

doj dzie do skut ku, po sta ra my się
wkom po no wać pod sta cję w no wy
bu dy nek, tak aby pa so wa ła
do kon tek stu, oczy wi ście ta kże ją
od no wi my i za adap tu je my.

Wy glą da za tem na to, że tym
ra zem i wilk bę dzie sy ty, i owca
ca ła. I bar dzo do brze!

(wk)

Od sprzedaży minęło półtora roku

Co dalej z „Pekinem”?
� O tym, że kamienica Wolfa Krongolda ma odzyskać dawny blask i stać się
apartamentowcem w stylu retro, wiemy już od roku. Kiedy remont wreszcie ruszy?

Miłośnikom
starej wolskiej zabudowy
sen z powiek spędza też
pytanie, czy planowany
remont nie będzie miał
skutków ubocznych
w postaci rozbiórki
zabytkowej
przedwojennej podstacji
energetycznej
przy Żelaznej 24.
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Tak ma wyglądać kamienica Krongolda po remoncie



W tech no lo gii Vir tu al Re ali ty
po wstał film „Po Apo ka lip sie”, któ -
ry za bie ra nas w wir tu al ny spa cer
po Wo li z 1945 r. oraz tej te raź niej -
szej. Głów ną atrak cją ta kie go fil -
mo we go spa ce ru jest po czu cie, że
po nie kąd uczest ni czy my w fil mie,
a na wet je ste śmy je go ele men tem.
Tech no lo gia VR po zwa la „wejść”
w film i ob ser wo wać wy da rze nia
w pierw szej oso bie. Mo że my swo -
bod nie roz glą dać się na czte ry stro -
ny świa ta i pa trzeć, co dzie je się
za na szy mi ple ca mi lub nad na mi.

„Po Apo ka lip sie” jest dzie łem
Wol skie go Cen trum Kul tu ry i Do mu
Spo tkań z Hi sto rią. Ob raz jest wir tu -
al ną wy ciecz ką po Wo li z dwóch
okre sów. Naj pierw wi dzi my te raź -
niej szą Wo lę, z jej dra pa cza mi
chmur, uli ca mi i sa mo cho da mi. Po -
tem zo sta je my prze nie sie ni do znisz -
czo nej woj ną dziel ni cy z 1945 r.

– Od biór fil mu zo sta je zmie nio -
ny z pa syw ne go oglą da nia na ak -
tyw ne do świad cza nie wy da rzeń.
Naj pierw widz po ru sza się po obec -
nej Wo li, po czym na gle znaj du je
się w tym sa mym miej scu, tyl ko
zruj no wa nym woj ną. To po zwa la
uru cho mić emo cje i em pa tię wi dza
– mó wi An na Po dłuc ka, dy rek tor
Wol skie go Cen trum Kul tu ry.

Dzi siej szą Wo lę na krę co no
w tech no lo gii 360 stop ni. Część ar -
chi wal ną przed sta wia ją cą nie koń -
czą ce się mo rze ru in z ko lei opar to
na au ten tycz nych fo to gra fiach
z 1945 ro ku, w więk szej czę ści wy -

ko na ne przez Ju liu sza Bog da na
Decz kow skie go „Lau dań skie go”
po cho dzą ce z ar chi wum Mu zeum
Po wsta nia War szaw skie go. Uzu peł -
nie niem zdjęć są zaś gło so we re la -
cje świad ków tam tych wy da rzeń,
m.in.: Ju lian ny Ro zen baum, Bog -
da na Wy por ka, An drze ja Pla skow -
skie go, Ha li ny Ro ści szew skiej.

Film „Po Apo ka lip sie” da je rzad ką
szan sę po ka za nia hi sto rii War sza wy.

Nie ty le bier nie oglą da my, co prze no -
si my się do trój wy mia ro wej War sza wy
w 1945 i 2016 ro ku, pa trząc na nią
z nie do stęp ne go na co dzień miej sca
– wie ży ko ścio ła św. Au gu sty na
na Mu ra no wie. Ob raz jest nie tyl ko
pró bą po ka za nia pej za żu po za gła -
dzie mia sta, ale też przy wo ła niem
wie lo let nie go spo ru o od bu do wę
War sza wy i jej dzi siej szy kształt.

(wk)
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Po Apokalipsie. Przenieś się
do trójwymiarowej Warszawy
� Wirtualna rzeczywistość wkroczyła na Wolę. Dzięki nowoczesnej technologii
możemy nie tylko przenieść się w zniszczone wojną ruiny dzielnicy, ale i znaleźć się
w samym centrum wydarzeń.

Tech no lo gia po zwa la „wejść” w film i ob ser wo wać wy da rze nia
w pierw szej oso bie

– Kasprzaka – Prosta – Rondo
Daszyńskiego (częstotliwość:
co 10–12 w szczycie, 15 min
poza nim, 20 min w weekend)

167 – Siekierki-Sanktuarium
– Gwintowa – Gościniec
– Bartycka – Czerniakowska
– Gagarina – Spacerowa
– Goworka – Puławska
– Rakowiecka
– al. Niepodległości
– Wawelska – Grójecka
– Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– Trasa Prymasa Tysiąclecia
– Kasprzaka – Ordona
– Wolska – Redutowa – Jana
Olbrachta – ZNANA (bez
zmiany częstotliwości)

171 – Nowe Bemowo
– Powstańców Śląskich
– Piastów Śląskich – Żołnierzy
Wyklętych – Wrocławska
– Radiowa – Powstańców
Śląskich – Górczewska
– Elekcyjna – Ordona
– Kasprzaka – Prosta
– Świętokrzyska – Plater
– Al. Jerozolimskie – Bracka
– pl. Trzech Krzyży – Książęca
– Rozbrat – Górnośląska
– Solec – Łazienkowska
– Torwar
(częstotliwość: co 7–8 min
w szczycie i co 10 min poza
nim)

184 – Młociny – Kasprowicza
– al. Reymonta (powrót:
Żeromskiego
– Przybyszewskiego
– Kasprowicza) – Powstańców
Śląskich – Wrocławska
– Radiowa – Dywizjonu 303
– Obozowa – Deotymy
– Elekcyjna – Ordona
– Kasprzaka – Trasa Prymasa
Tysiąclecia – Aleje
Jerozolimskie
– Grzymały-Sokołowskiego
– Szczęśliwicka – Szczęśliwice
(częstotliwość: co 10–12 min
w szczycie, co 15
poza nim i co 20 min
w weekend)

190 – Os. Górczewska
– Górczewska – Lazurowa
– Człuchowska – Powstańców
Śląskich – Górczewska
– Elekcyjna – Ordona
– Kasprzaka – Prosta
– Towarowa – Okopowa – al.
„Solidarności” – most
Śląsko-Dąbrowski
– al. „Solidarności”
– Radzymińska – CH Marki
(częstotliwość: co 7–8 min
w szczycie i co 10 min poza
nim)

197 – Gwiaździsta – Podleśna
– Marymoncka
– al. Zjednoczenia
– Żeromskiego
– Perzyńskiego – Rudnickiego
– Obrońców Tobruku
– Księcia Bolesława – Księcia
Janusza – Obozowa – Ciołka
– Brożka – Deotymy
– Elekcyjna – Wolska
– Połczyńska
– Gierdziejewskiego
– Warszawska – Keniga
– Orląt Lwowskich
– Ursus-Niedźwiadek (bez
zmiany częstotliwości)

520 – Płocka-Szpital
– Górczewska – Leszno
– Okopowa
– al. „Solidarności” – pl.
Bankowy – Marszałkowska
– pl. Konstytucji
– Waryńskiego – Trasa
Łazienkowska – most
Łazienkowski – Trasa
Łazienkowska
– Ostrobramska – Marsa
– Okularowa – Stepowa
– Korkowa – Marysin (bez
zmiany częstotliwości)

N42 – Dw. Centralny
– Al. Jerozolimskie
– Marszałkowska
– pl. Bankowy – al.
„Solidarności” – Wolska
– Połczyńska – Lazurowa
– Człuchowska – Powstańców
Śląskich – Górczewska
– Os. Górczewska (bez
zmiany częstotliwości)

(dg)
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Komunikacja na Woli
do góry nogami


