
12 marca rozpoczyna się na Wo-
li kolejna wielka inwestycja – PKP
Polskie Linie Kolejowe rozpoczy-
nają przebudowę stacji, wiaduk-
tów i torów wzdłuż trasy Prymasa
Tysiąclecia. Przez około 15 miesię-
cy przystanki Koło i Kasprzaka
oraz 8. peron Dworca Zachodnie-
go będą nieczynne. Chcąc doje-
chać koleją na Pragę, Białołękę
lub do Legionowa, będziemy mu-
sieli dostać się najpierw na Dwo-
rzec Gdański lub Zachodni.

196 mln zł na przebudowę
Istniejące perony zostaną wy-

posażone w nowe wiaty, oświetle-
nie, ławki i tablice informacyjne
oraz dostosowane dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Po
przebudowie stacje zmienią na-
zwy. Pomiędzy Kasprzaka a Wol-
ską będziemy mieć „Wolę”, zaś
przy Górczewskiej – „Młynów”,
gdzie powstanie węzeł przesiad-
kowy z metrem, SKM-ką i auto-
busami. Powstaną także nowe sta-

cje: „Koło” przy Obozowej i „Po-
wązki” przy Powązkowskiej.

Pochodzące sprzed I wojny świa-
towej wiadukty kolejowego nad
Obozową i przy Zawiszy zostaną
przebudowane, podobnie jak
młodsze wiadukty nad Kasprzaka,
Wolską i Zawiszy. Powstaną kładki
dla pieszych na Górczewską i tora-
mi na wysokości Prądzyńskiego.
Do budowy tej ostatniej zostaną
wykorzystane elementy rozebrane-
go wiaduktu przy Zawiszy. PKP

PLK zapowiada, że rozbiórka kon-
strukcji nad Kasprzaka, Wolską
i Obozową będzie prowadzona
weekendami, by ograniczyć wyłą-
czenia z ruchu tramwajów i zamy-
kanie jezdni.

Co z pamiątkami przeszłości?
Biegnąca przez Wolę linia kole-

jowa powstała w drugiej poło-
wie XIX wieku, ale w dzisiejszym
kształcie istnieje od lat 20. ubie-
głego stulecia. Wspomniane wia-

dukty nad Obozową i przy Zawi-
szy znajdują się w gminnej ewi-
dencji zabytków, ale były stołecz-
ny konserwator Piotr Brabander
dał kolejarzom zielone światło
do „remontu”.

Bezpośrednio przy linii kolejo-
wej znajduje się także pięć żelbe-
towych schronów bojowych, nazy-
wanych „tobrukami”. Są to umoc-
nione stanowiska przeznaczone
dla trzech strzelców, zbudowane
przez Niemców podczas II wojny
światowej. Konstrukcje te są re-
gularnie odkrywane podczas prac
ziemnych, prowadzonych w sta-
rych dzielnicach Warszawy. Ze

względu na gigantyczne koszty
wydobycia ważących około 100
ton konstrukcji zazwyczaj pozo-
stawia się je w ziemi lub niszczy
na miejscu. Odkopany w Śród-
mieściu „tobruk” można oglądać
na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.

(dg)

naWoli
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Kolej na kolej
� Budowa metra w toku, czas na przebudowę wiaduktów nad Kasprzaka,
Wolską i Obozową. Na Woli trwa rok wielkich utrudnień.

Istniejące
perony zostaną
wyposażone w nowe
wiaty, oświetlenie, ławki
i tablice informacyjne
oraz dostosowane dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Po przebudowie stacje
zmienią nazwy. Pomiędzy
Kasprzaka a Wolską
będziemy mieć „Wolę”,
zaś przy Górczewskiej
– „Młynów”, gdzie
powstanie węzeł
przesiadkowy z metrem,
SKM-ką i autobusami.
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Po ostatnich ulewach „ulica”
Gniewkowska, łącząca Odolany
z Włochami i będąca jedynym
łącznikiem ze światem dla miesz-
kańców ulicy Przyce, ponownie
zmieniła się w coś, co wspaniale
opisał jeden z naszych czytelni-
ków: „To nie jest już żadna droga,
ulica ani nawet dukt. To jest eks-
perymentalny teren dla kierow-

ców szkolących się do rajdu Paryż
– Dakar pod auspicjami stołecz-
nego ratusza.

Same dziury, doły, bagno, sto-
jące pionowo trylinki, doły
na metr, mieszanina cementu,
błota, gruzu, dookoła śmietniska,
złomowiska, betoniarnie, brud,
smród i ubóstwo. A do centrum
jedzie się z tego miejsca 15 minut.

Żenada, totalne olanie potrzeb
mieszkańców, oraz pracowników.
Nie dojadą tu kurierzy, nie doje-
dzie karetka pogotowia. Inter-
wencje nic nie dają. Każdy roz-
kłada ręce albo obiecuje gruszki
na wierzbie”.

– Od 20 do 24 lutego wpłynęło
sześć zgłoszeń dotyczących tej uli-
cy, dotyczących zalania jezdni

i wykruszeń – informuje Paweł
Olek z Zarządu Dróg Miejskich.
– W pierwszym przypadku od-
pompowujemy wodę, w drugim
zabezpieczamy miejsce asfaltem.
Na mocy porozumienia z Zakła-
dem Remontów i Konserwacji
Dróg wykruszenia w jezdni nie-
stanowiące zagrożenia dla bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym są
usuwane w ciągu maksymalnie
dziewięciu dni od momentu zgło-
szenia. W stosunku do ubiegłego
roku czas ten został skrócony
o pięć dni.

Odpompowywanie wody i łata-
nie trylinki asfaltem to oczywiście
działania doraźne. Gniewkowska
wymaga zbudowania od nowa.
Decyzja o przyznaniu pieniędzy
należy do Rady Warszawy, ale za-
nim nastąpi głosowanie, radni
muszą zapoznać się z listą najpil-
niejszych inwestycji, przygotowa-
ną przez Biuro Drogownictwa
i Komunikacji. Pytanie „Czy
Gniewkowska będzie na liście re-
komendowanych inwestycji?” za-
daliśmy Tomaszowi Kunertowi
z biura prasowego warszawskiego

ratusza. W odpowiedzi najpierw
przyszła kopia maila z ZDM,
a dopiero po wyraźnej prośbie
o odpowiedź na pytanie padło
zdanie:

– Biuro Drogownictwa i Komu-
nikacji pozytywnie zaopiniowało
wniosek ZDM o wpisanie realiza-
cji ul. Gniewkowskiej do budżetu
miasta.

Ustaliliśmy także, że urzędnicy
ratusza pytali już drogowców
o kryteria techniczne, które trzeba
zastosować w razie kapitalnego re-
montu Gniewkowskiej. Czy ozna-
cza to, że pieniądze się znajdą?

– Nic na ten temat nie słychać
– informuje źródło zbliżone
do ratusza. – Pojawiają się głosy,
żeby do remontu dołożyły się fir-
my, których ciężarówki jeżdżą
Gniewkowską, bo im też zależy
na dobrej drodze.

Dziury i rozlewiska na Gniew-
kowskiej najwygodniej zgłaszać
pod numerem telefonu 19-115.
Liczba zgłoszeń od mieszkańców
to także argument za przyzna-
niem pieniędzy na remont.

(dg)

Prawie centrum Warszawy. „To już nawet nie ulica”
� „To hańba, że prawie centrum Warszawy jest taka ulica” piszą nasi czytelnicy. Drogę trzeba w zasadzie zbudować od nowa.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

– Nowe lokalizacje i wiele do-
datkowych udogodnień, jak żelo-
we siodełka, wypożyczanie przez
kody QR i miejsce na większy ba-
gaż – podsumowują aktywiści
z Woli na 2 koła. – Niestety zi-
dentyfikowaliśmy brak planowa-
nej stacji na Kercelaku.

– Kilkanaście stacji w całej
Warszawie uruchomimy później
– przyznaje Mikołaj Pieńkos,
rzecznik Zarządu Dróg Miej-
skich. – Jest za to szansa, że
w marcu przekroczymy liczbę 300
stacji i dodamy kilka dodatko-
wych: tych, w których problemy

z montażem spowodowały rezy-
gnację z uruchomienia 1 marca.

W sumie na Woli przybędzie
aż 25 wypożyczalni. Nowe lokali-
zacje to skrzyżowania al. Jana
Pawła II ze Złotą, trasy Prymasa
Tysiąclecia z Górczewską, Ka-
sprzaka i Obozową, Dzielnej
z Bellottiego, Jana Kazimierza
z Gizów i Antka Rozpylacza, Ka-
sprzaka z Karolkową i Skiernie-
wicką, Kolejowa przy 19. Dzielni-
cy, skrzyżowania Jana Olbrachta
z Okocimską, rondo Daszyńskie-
go, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, skrzyżowania Obozowej

z Ciołka i Radziwiem, Okopowej
z Anielewicza, Powązkowskiej
z Burakowską, Prostej z Wronią,
Smoczej z Anielewicza, Miłą i No-
wolipkami, Bellottiego z Wolność,
Wolskiej z Elekcyjną, pl. Kercele-
go i stacja WKD Śródmieście.

Patrząc na rowerową mapę
dzielnicy można zobaczyć teraz
wyraźne linie, tworzone przez gę-
sto rozstawione stacje: w al. Jana
Pawła II, na Smoczej i Żelaznej
oraz na Prostej. Widać także zieją-
cą wokół Kercelaka dziurę. Pomię-
dzy al. Jana Pawła II i Tyszkiewicza
oraz między Anielewicza a rondem

Daszyńskiego nie ma ani jednego
metra, który można w pełni bez-
piecznie pokonać rowerem. Zmie-

ni się to wraz z budową drogi
na Towarowej i Okopowej.

(dg)

Veturilo opanowało Wolę
� Dzięki 25 dodatkowym wypożyczalniom Wola jest tą dzielnicą,
w której sieć Veturilo urosła w tym roku najbardziej.
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tel. 502-280-720 3

SŁUCH STATYSTYCZNIE

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu

Powszechnego problem niedosłuchu do-

tyczy w Polsce ponad 6 mln osób. Niemal

połowa osób po 50. roku życia ma kłopoty

ze zrozumieniem rozmowy w hałasie,

a wśród osób starszych na niedosłuch

cierpi aż 74% badanych. Niedosłuch nie

jest już wyłącznie domeną seniorów, doty-

ka także młodzież i małe dzieci. Co czwarty

polski nastolatek ma kłopoty ze słuchem

– wynika z danych zebranych podczas Na-

rodowego Testu Słuchu.

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego niedosłu-

chu jest starzenie się społeczeństwa, co

jest procesem nieuniknionym. Drugim po-

wodem jest wszechobecny hałas: godziny

spędzone ze słuchawkami w uszach, spa-

cery po ruchliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i imprez,

praca w fabryce przy głośno pracujących

urządzeniach.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje,

że aż 1/10 ludzi na całym świecie jest co-

dziennie narażona na uciążliwe dźwięki,

które powodują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie przez

telefon? Słyszysz dźwięk w głośnym oto-

czeniu, ale nie jesteś w stanie zlokalizować

jego kierunku? Odczuwasz brzęczenie,

bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ

Ludzki układ słuchowy jest bardzo zło-

żony, a gdy zaczyna szwankować, nie wy-

starczy po prostu założyć dowolny 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 pa-

cjentem znajdzie najlepsze rozwiązanie.

Badanie słuchu jest bezbolesne, szybkie

i bezpłatne. Często skutecznym rozwiąza-

niem otwierającym drzwi do świata dźwię-

ków, które wydawały się bezpowrotnie

utracone, może okazać się aparat słucho-

wy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, bez wzglę-

du na wiek oraz rodzaj niedosłuchu są re-

fundowane przez NFZ oraz, alternatywnie

przez PCPRy. Współczesne aparaty słu-

chowe to maleńkie cuda techniki. Ich czu-

łe mikrofony koncentrują się na mowie,

jednocześnie wytłumiając hałasy otocze-

nia. Mogą one być regulowane za pośred-

nictwem smartfona, współpracują z wielo-

ma innymi urządzeniami elektronicznymi,

z których korzystamy na co dzień. Są pra-

wie niewidoczne lub zminiaturyzowane

do eleganckich i estetycznych kształtów,

a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane do mo-

żliwości słuchowych i potrzeb pacjenta

pomagają słyszeć optymalnie w różnych

sytuacjach i w każdych warunkach aku-

stycznych. Ich noszenie powoduje mniej-

szy wysiłek słuchowy, łatwiejsze zapamię-

tywanie oraz lepsze rozumienie mowy na-

wet w głośnym otoczeniu. Pozwalają rów-

nież zlokalizować źródło dźwięku, co

znacznie podnosi bezpieczeństwo użyt-

kowników.

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

dacji słuchu, zwiększa komfort słyszenia,

a tym samym funkcjonowania osób nie-

dosłyszących. Zaczynają czuć się bez-

pieczniej, wraca ich pewność siebie oraz

radość życia.

Na naszym słuchu polegamy w wielu

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

nie zapominajmy go cenić i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY

Kiedy w 2014 roku pl. Powstań-
ców Warszawy przeszedł szybki
remont, stanęło na nim 120 wiel-
kich, kolorowych donic z drzew-
kami. Zebrały one wśród warsza-
wiaków fatalne recenzje, a już
niecały rok później głosy po-
nad 1600 osób zdecydowały, że
trzeba je pogonić. Projekt „Po-
gońmy plastikowe donice” został
wybrany do budżetu partycypacyj-
nego i – z kilkumiesięcznym

opóźnieniem – będzie wkrótce re-
alizowany. Tymczasem drzewka
w donicach zostały rozdzielone
pomiędzy siedem dzielnic.

– Zarząd Dróg Miejskich zapy-
tał, czy Wola zechce przyjąć część
drzewek i nasi urzędnicy zdecydo-
wali, że mogą stanąć w parku Szy-
mańskiego i przy lodowisku obok
ratusza w al. „Solidarności” – do-
wiedzieliśmy się w Urzędzie
Dzielnicy Wola.

W sumie na Wolę trafiło piętna-
ście niechcianych w Śródmieściu
donic. „To straszny kicz”, „Kolory-
styka pasuje do barw oczyszczalni
ścieków”, „Po co, ni z gruszki ni
z pietruszki, donice z drzewami
w parku?” – komentują w Interne-
cie mieszkańcy. Mimo fali krytyki
Urząd Dzielnicy Wola nie zamie-
rza rezygnować z donic ani prze-
stawiać ich w inne miejsce.

(dg)

„Straszny kicz”

Donice z drzewkami ozdobiły park
� Niechciane w Śródmieściu kolorowe donice znalazły schronienie m.in. w parku
Szymańskiego i al. „Solidarności”.

źródło:C
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28 lutego mija dziesiąta rocznica
wyburzenia biurowca Zakładów
Maszyn Budowlanych im. Ludwika
Waryńskiego. W kilka sekund po-
nad 130 kg ładunków wybuchowych
zrównało z ziemią 10-piętrowy bu-
dynek z lat 60. Teraz na Czystem
powstaje osiedle 19. Dzielnica.

Przy Kolejowej stoją już cztery
budynki mieszkalne, a w tym roku
oddane do użytku zostaną kolejne
dwa. Za przywrócenie terenów po-
przemysłowych na Czystem warsza-
wiakom firma Pro Urba otrzymała
w 2015 roku I nagrodę w ogólno-
polskim konkursie Ministra Środo-
wiska „Projekt: Przestrzeń”. Osie-
dle zostało także laureatem Nagro-
dy Architektonicznej Prezydenta
m.st. Warszawy w kategorii „najlep-
szy zespół mieszkalny 2001–2014”.

– Jeszcze niedawno poprzemy-
słowe okolice Woli nie wywoływa-
ły entuzjazmu wśród mieszkań-
ców – przypomina Katarzyna Ka-
jak, dyrektorka d/s sprzedaży
i marketingu firmy Pro Urba.
– Na naszych oczach zmieniły się
nie do poznania. Dziś przyciągają
młodych ludzi oraz entuzjastów
dobrego, nowoczesnego designu.

Prawie dwa wieki z przemysłem
Przemysł zawitał na Kolejową

już… 184 lat temu. W roku 1833 Se-
bastian Bańkowski otworzył tam
warsztat kotlarski, pół wieku później
znacznie rozbudowany przez firmę
Borman i Szwede. W nowoczesnym
jak na tamte czasy zakładzie produ-

kowano kotły grzewcze, podobne
do małych parowozów lokomobile,
a przede wszystkim maszyny rolni-
cze. Na przełomie XIX i XX wieku
miało tam zatrudnienie ok. 300
mieszkańców Woli, ale już 20 lat
później pracowników było 1800.

Wszystko za sprawą nowego in-
westora. Warszawska Spółka Ak-
cyjna Budowy Parowozów odkupi-
ła fabrykę i – jak wskazuje nazwa
– rozpoczęła na Czystem produk-
cję i remonty parowozów. W la-
tach 30. zakład przejęła Spółka
Akcyjna Wielkich Pieców i Zakła-
dów Ostrowieckich. Parowozy
z Kolejowej eksportowano wów-
czas nawet do Związku Radziec-
kiego i Turcji. Wielka fabryka zo-
stała niemal całkowicie zniszczona
podczas powstania warszawskiego.

Po powojennej odbudowie za-
kład został upaństwowiony i prze-
mianowany na Warszawskie Zakła-
dy Budowy Urządzeń Przemysło-
wych. Pod patronatem rewolucjo-
nisty Ludwika Waryńskiego produ-
kowano tam m.in. żurawie wieżo-
we, kotły grzewcze i przenośniki ta-
śmowe. Znakiem firmowym „Wa-
ryńskiego” były jednak koparki.

Po upadku komunizmu zakłady
przekształcono w spółkę akcyjną.
Koparki produkowano jeszcze
w latach 90., ale szybko okazało
się, że nie wytrzymują konkuren-
cji na wolnym rynku. Produkcję
maszyn budowlanych marki „Wa-
ryński” zakończono w 2001 roku.

Dominik Gadomski

tel. 502-280-720 5reklama w „Echu”
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Dziesięć lat bez „Waryńskiego”
� Jutro mija równo dekada od zburzenia ruin fabryki koparek przy Kolejowej. Powoli zastępuje ją świetnie oceniane osiedle.

Znakiem firmowym „Waryńskiego” były koparki

Fragment Obozowej na wschód
od trasy Prymasa Tysiąclecia to
zupełnie martwy kawałek miasta.
Zakład Energetyki Trakcyjnej
i Torów, siedziba MPO i niezbyt
urokliwe garaże – to nie jest oko-
lica, w której toczyłoby się nor-
malne, miejskie życie. Wszystko
zmieni się na początku 2019 roku,
gdy zostanie oddany do użytku
biurowiec Vector+.

Na zarośniętym, opuszczonym
terenie między trasą a torami ko-

lejowymi od kilku tygodni trwają
prace porządkowe. To właśnie
przygotowania do budowy biu-
rowca, którego inwestorem jest
firma City Level. Budynek będzie
składać się z dwóch połączonych
części – 6-piętrowej i 14-piętrowej
– w których znajdzie się w su-
mie 13,5 tys. m2 biur. W trójpo-
ziomowym garażu zmieści się po-
nad 190 aut i wyznaczona część
dla rowerów.

(dg)

Między torami a trasą
Nietypowy biurowiec na Woli
� Pusta od lat działka przy Obozowej zostanie wreszcie
zabudowana. Za dwa lata wprowadzą się tam pierwsze firmy.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, do
zabudowy 1000 m2. WYSYCHY gm. ZABRODZIE
pow. WYSZKÓW. 44 km od Warszawy. Dojazd do
działki od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej. Na
rekreacyjną lub budowę domu jednorodzinnego.
Prąd-siła, woda-studnia wiercona, wodociąg
w drodze. Ogrodzona-siatka. Księga wieczysta.
Notarialnie. Cena za całość: 95000 zł.
508-385-718

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

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

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

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Elektryk Hydraulik 502-951-212

·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·DO OCHRONY BIUROWCA TEL. 502-063-247

·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

·Roznoszenie ulotek po blokach. Praca pon-pt
w godz 7:00 – 15:00. Stawka 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669-980-003

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 666-900-333

·Skup książek 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 odznaczenia szable bagnety tel.
601-336-063

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

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

·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Od kil ku ty go dni ma my do czy -
nie nia z nie ty po wym zja wi skiem:
spór mię dzy PiS a PO spra wia, że
war szaw scy sa mo rzą dow cy na gle
znaj du ją roz wią za nia pro ble mów,
na któ re wcze śniej nie po tra fi li
wpaść. Wszyst ko z po wo du tzw.
usta wy Jac ka Sa si na, czy li pro jek -
tu po łą cze nia aglo me ra cji war -
szaw skiej w gi gan tycz ny po wiat.
By ły wo je wo da twier dzi, że War -
sza wa źle współ pra cu je z są sied -
ni mi gmi na mi, cze go skut kiem
jest m.in. rze ko my brak zbio ro wej

ko mu ni ka cji aglo me ra cyj nej. Aby
po ka zać, że PiS się my li, war szaw -
ska PO przy go to wa ła zmia ny
w ta ry fie bi le to wej.

No wo ści do ty czą przede
wszyst kim miesz kań ców II stre fy,
któ rzy za pła cą mniej za bi le ty 30-
i 90-dnio we. Sko rzy sta ją jed nak
ta kże war sza wia cy. W ta ry fie po -
ja wi się bi let o nie zwy kle skom pli -
ko wa nej na zwie: jed no ra zo wy
prze siad ko wy gru po wy ulgo wy dla
mak sy mal nie 10 osób. Bę dzie on
kosz to wać 22 zł i po słu ży przede

wszyst kim wy ciecz kom szkol nym
z gim na zjów i li ce ów (ucznio wie
pod sta wó wek od wrze śnia po ja dą
za dar mo). Dzię ki nie mu opie ku -
no wie prze sta ną oku po wać ka -
sow ni ki i ka so wać pli ki bi le tów,

ale ska su ją 2–3 kar to ni ki za ca łą
wy ciecz kę.

Po wie lu ape lach war sza wia ków
do ta ry fy wró ci bi let trzy dnio wy,
wy co fa ny ze sprze da ży z koń -
cem 2013 ro ku. Bę dzie on kosz to -

wać 36 zł (I stre fa lub 57 zł (obie
stre fy).

Po ja wi się też bi let kon fe ren cyj -
ny, umo żli wia ją cy or ga ni za to rom
kon fe ren cji za kup bi le tów dla
uczest ni ków na do wol nie wy bra ny
okres. Bi le ty bę dą ko do wa ne
na spe cjal nych War szaw skich

Kar tach Miej skich lub w in nej
for mie, uzgod nio nej z or ga ni za to -
rem.

Zmia ny mu si jesz cze za twier -
dzić Ra da War sza wy, ale wy da je
się to być for mal no ścią. Zmia ny
ma ją wejść w ży cie od 1 czerw ca.

(dg)

Po wielu
apelach warszawiaków
do taryfy wróci bilet
trzydniowy, wycofany ze
sprzedaży z końcem 2013
roku. Będzie on
kosztować 36 zł (I strefa
lub 57 zł (obie strefy).

Nowe bilety w taryfie

Trzydniowy wraca
� Projekt „ustawy Sasina” przynosi pozytywne efekty.
Aby udowodnić, że metropolia ma się dobrze,
warszawski samorząd wprowadza nowe bilety
komunikacji miejskiej.

źródło: ZT
M



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Pa trząc na wiel ki te ren mię dzy
Chłod ną, Wro nią, Grzy bow ską
i Kroch mal ną ła two za po mnieć,
że jesz cze kil ka na ście lat te mu
pro du ko wa no tam pi wo. W la -
tach 1846–1944 ist niał tam je den
z naj bar dziej zna nych pol skich

bro wa rów, Ha ber busch i Schie le.
Znisz czo ny pod czas woj ny za kład
zo stał przez ko mu ni stycz ne wła -
dze upań stwo wio ny i od bu do wa -
ny. W la tach 1954–2004 pro du ko -
wa no tam m.in. pi wo Kró lew skie
i Co ca -Co lę. Dzie sięć lat te mu te -

ren zo stał uprząt nię ty. Po zo sta ły
tyl ko ob ję te ochro ną kon ser wa -
tor ską obiek ty z XIX i po cząt -
ku XX wie ku.

Te raz te ren jest wła sno ścią pol -
skie go de we lo pe ra Echo In ve st -
ment. In we stor za mie rza za bu do -

wać kwar tał bu dyn ka mi miesz kal -
ny mi i biu row ca mi, wkom po no -
wu jąc je w za byt ko we po zo sta ło -
ści bro wa ru i urzą dza jąc miej ski
plac, na zy wa ny ro bo czo „Pla cem
przy Wa rzel ni”. W pierw szym bu -
dyn ku miesz kal nym, po wsta ją cym

przy skrzy żo wa niu Wro niej i Ko -
tlar skiej sprze da no już… 87%
miesz kań. Je go bu do wa za koń czy
się już w przy szłym ro ku. Ca ły
kwar tał po wi nien być go to wy
w 2022 ro ku.

(dg)

Były browary, będzie miasto. Prace ruszyły
� Kilkanaście budynków mieszkalnych i biurowych oraz miejski plac powstanie między Chłodną a Grzybowską. Prace potrwają pięć lat.

Tak było, gdy skończyła się produkcja piwa
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