ISSN 2451–1099

www.gazetaecho.pl

DWUTYGODNIK

Nr 7 (184) 21 kwietnia 2017

NAKŁAD 15 000 EGZ.

   

na Woli

Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl
REKLAMA w „Echu” - tel. 519-610-523
reklama@gazetaecho.pl

Odzyskać wolskie „Koloseum”
 Samorząd próbuje odzyskać zabytkowe zbiorniki gazu przy Prądzyńskiego, ale nikt nie ma
pomysłu na ich zagospodarowanie. Jak podobny problem rozwiązali wiedeńczycy?
Druga rotunda została osłonięta 17-piętrowym akademikiem nazwanym Tarczą, zaś wewnątrz niej
stanął budynek z dwunastoma piętrami mieszkalnymi, piętrem handlowym, garażem podziemnym i salą koncertową na 3 tys. osób. Gasometer C wypełniły mieszkania socjalne, sklepy, biura, garaże i duża
kawiarnia, umieszczona bezpośrednio pod świetlikiem. Ostatni budynek wypełniły mieszkania, archiwum miejskie i biblioteka. Wszystkie cztery rotundy zostały połączone
pasażem handlowym. Tak ogromna
inwestycja była możliwa wyłącznie
dzięki współpracy wiedeńskiego samorządu z deweloperami.

Wnioski dla Woli

Protest mieszkańców, domagających się ratowania XIX-wiecznych zbiorników gazu przy Prądzyńskiego, był na Woli najgłośniejszym wydarzeniem minionej

W odróżnieniu
od wiedeńskich,
warszawskie rotundy
znajdują się bardzo blisko
centrum miasta
i w sąsiedztwie
największego dworca
kolejowego w kraju.
Na najbliższe lata
planowany jest nie tylko
remont Dworca
Zachodniego, ale też
budowa linii
tramwajowej, łączącej
Wolę z Ochotą, Stegnami
i Wilanowem.
wiosny. Dwie ogromne budowle
są obecnie w rękach prywatnych,

ale urząd dzielnicy stara się
na drodze sądowej o rozwiązanie
umowy użytkowania wieczystego.
Zdaniem burmistrza Krzysztofa
Strzałkowskiego inwestor nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań,
do których należała rewitalizacja
obiektów. Niedawno, na wniosek
konserwatora zabytków, rozpoczęły się prace zmierzające do zabezpieczenia rotund przed dalszym niszczeniem.
– Wolskie rotundy to unikatowe obiekty zabytkowe nie tylko
w skali kraju, ale w skali europejskiej, dlatego powinny być przedmiotem szczególnej troski – uważa burmistrz.

Jak to się robi w Austrii?
XIX-wieczne, ceglane obudowy
zbiorników gazu znajdują się
w wielu miastach europejskich
i amerykańskich, jednak rzadko
są one tak duże i atrakcyjne wizualnie, jak nasze. Najbardziej po-

dobne obiekty znajdują się
w Wiedniu. Gasometer A, B, C
i D były niegdyś zbiornikami największej gazowni w Europie, ale
w roku 2001 – kilkanaście lat
po wyłączeniu z użytkowania
– Austriacy tchnęli w nie całkiem
nowe życie.
Wiedeńskie zbiorniki znajdowały się w słabo skomunikowanej
części miasta, więc jednocześnie
z ich rewitalizacją zaplanowano
budowę stacji metra, nowych ulic
i dróg rowerowych. Każdą z czterech części kompleksu zajął się
inny architekt: Coop Himmelblau, Manfred Wehdorn, Wilhelm
Holzbauer lub późniejszy laureat
Nagrody Pritzkera („architektonicznego Oscara”) Jean Nouvel.
Pierwszą rotundę wypełniła otaczająca wewnętrzny dziedziniec
nowa zabudowa: dziewięć kondygnacji zajęły mieszkania, trzy
– biura i sklepy, zaś pod ziemią
powstał garaż.

W odróżnieniu od wiedeńskich,
warszawskie rotundy znajdują się
bardzo blisko centrum miasta
i w sąsiedztwie największego
dworca kolejowego w kraju.
Na najbliższe lata planowany jest
nie tylko remont Dworca Zachod-

niego, ale też budowa linii tramwajowej, łączącej Wolę z Ochotą,
Stegnami i Wilanowem. Według
najbardziej prawdopodobnego
wariantu trasa będzie w tym rejonie rozwidlona na Ordona i ciąg
Prądzyńskiego – Krzyżanowskiego. Jeśli tak się stanie, przystanek
tramwajowy wypadnie dokładnie
przy rotundach. Potencjalna inwestycja na terenie starej gazowni
będzie wtedy doskonale skomunikowana z resztą Warszawy.
Jak pokazuje doświadczenie
Wiednia, są trzy warunki sukcesu:
udział architektów na światowym
poziomie (a takich w Polsce zarówno mamy, jak i gościmy), udana współpraca samorządu z deweloperami (z tym jest różnie)
i wymieszanie różnych funkcji.
Wiedeński Gasometer mieści zarówno mieszkania, jak i biura,
sklepy, bibliotekę i salę koncertową, dzięki czemu życie toczy się
tam codziennie i o każdej porze.
(dg)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór
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techniki. Raz są to manualne mani-
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„Echo na Woli”

Dawny Mirów ma się doskonale
 Opuszczone zabytkowe kamienice i stosy śmieci, a na horyzoncie czterogwiazdkowy hotel i plac budowy apartamentowców – nowe inwestycje zmienią Wronią czy… Wronia zmieni nowe inwestycje?

Jeszcze 10–30 lat temu Wronia
kojarzyła się przede wszystkim

z narkomanami, biegającymi bez
żadnej kontroli dziećmi i podej-

Zmagania starego z nowym są tu dobrze widoczne

rzanymi postaciami, na widok
których dobrze było przejść
na drugą stronę ulicy. Dziś pierzeję, tworzoną przez siedem kamienic (najstarsza pochodzi
z ok. 1900 roku), uzupełnia nowa
zabudowa z biurami i mieszkaniami, zaś na horyzoncie widać hotel, którego właściciel reklamuje
okolicę jako „biznesowo-finansowy rejon w centrum Warszawy”.
Dawny Mirów ma się jednak
doskonale, o czym świadczy wystawiona przed kamienicą przy al.
„Solidarności” kanapa, na której
urzędują bezdomni, i stosy śmieci
zalegające przy murach kamienic.
Przedwojenne domy są w większości zamknięte na kłódkę, choć niektórzy doskonale znają sposoby,
jak się do nich dostać. Chyba
na żadnej innej ulicy lewobrzeżnej
Warszawy zmagania starego z no-

wym nie są tak widoczne, jak tutaj.
Czasem polega ona na komicznym
zaklinaniu rzeczywistości.

Jeszcze
10–30 lat temu Wronia
kojarzyła się przede
wszystkim z podejrzanymi
postaciami, na widok
których dobrze było
przejść na drugą stronę
ulicy. Dziś pierzeję,
tworzoną przez siedem
kamienic, uzupełnia
nowa zabudowa
z biurami i mieszkaniami.
– Ten lekki architektonicznie
obiekt powstał w sercu biznesowego centrum Warszawy, wprowadzając swoją sylwetką synergię
pomiędzy szklanymi biurowcami

a budownictwem kameralnym
– pisze zarządca jednego z nowych budynków, które powstały
w ostatnich latach przy Wroniej.
Od niedawna na terenie dawnego browaru Haberbuscha
i Schielego pomiędzy Grzybowską a Chłodną trwa budowa kompleksu apartamentowo-biurowo-handlowego Browary Warszawskie. Od zachodu nowa zabudowa
uzupełni pierzeję Wroniej, która
na wizualizacjach prezentuje się
jak porządna, europejska ulica.
Żadnych
odrapanych
ścian
i śmietnisk, rozgrzebywanych
przez koty i wrony. „Kto kogo?”
– odwieczne pytanie jest na Wroniej aktualne jak nigdy przedtem.
Prywatni inwestorzy zmienią ulicę
czy „zła ulica” zmieni prywatne
inwestycje?
(dg)

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t os o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Tak zmieni się skwer w sercu Woli
 Kiedyś działały tam kino W-Z i bar Wenecja. Dziś przestrzeń na rogu Wolskiej i Młynarskiej wymaga pilnej rewitalizacji.

W tym roku
chcemy skupić się
na poznaniu potrzeb
i oczekiwań
mieszkańców, tak aby
nowy skwer tętnił życiem
– zapowiada burmistrz
Krzysztof Strzałkowski.
macji, np. sportowych i kulturalnych. Na skwerze byłoby również
miejsce na czasowe wystawy plenerowe. Klimat temu miejscu
nadawałoby nietypowe oświetlenie: sznury kolorowych lamp, nawiązujące do oświetlenia tarasu
w dawnym barze Wenecja. Rewitalizacja skweru to również likwi-

źródło: UD Wola

Kilka stref tematycznych, plac
zabaw dla dzieci, nowe nasadzenia i oświetlenie – to tylko niektóre spośród propozycji zmian
na skwerze obok Wola Plaza
(dawnego PDT Wola). Już
w przyszłym miesiącu czekają nas
konsultacje społeczne, dotyczące
koncepcji jego zagospodarowania.
Opracowanie zakłada podział
skweru na strefy rekreacyjną, parkową, wydarzeń sąsiedzkich i animacji. W pierwszej, rekreacyjnej
planowany jest plac zabaw dla
dzieci i „polana”, na której można byłoby organizować różnego
rodzaju wydarzenia. Wschodnią
część skweru tworzy szeroka aleja, która może być wykorzystana
jako miejsce różnego rodzaju ani-

dacja barier dla osób z wózkami
i niepełnosprawnych, nasadzenia
drzew, krzewów i roślin ozdobnych, ławki, siedziska, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.
Koncepcję rewitalizacji przygotował Łukasz Kowalski we współpracy z Fundacją Na Miejscu.
Opracowanie jest wynikiem ubiegłorocznych warsztatów, przeprowadzonych wspólnie z mieszkańcami okolic skweru.
– Pomysły dotyczące przyszłego
zagospodarowania skweru zostały
ujęte w prezentowanej koncepcji
– mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. – Uwzględnione zostały
również audyty dostępności okolicy
dla pieszych, seniorów, rodziców
i wózków, jakie Fundacja Na Miejscu zrealizowała w roku 2016
w partnerstwie z firmą Skanska.
– Mieszkańcy wskazali skwer
jako miejsce wymagające nowej
odsłony – dodaje Krzysztof Wilczek, dyrektor regionalny w Skan-

ska Property Poland. – Dzięki
przychylności władz dzielnicy
zgłoszone propozycje mają możliwość faktycznej realizacji. Pokazujemy razem, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu gospodarzy
miejsca, partnera społecznego
oraz prywatnego inwestora możemy zrobić wiele dobrych rzeczy.
– Skierowaliśmy naszą uwagę
na dawną Wenecję po badaniu
potrzeb mieszkańców i serii działań animacyjnych w okolicy – wyjaśnia Marta Trakul, prezes Fun-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

dacji Na Miejscu. – Wniosek
z nich jest jeden: bardzo potrzebne jest miejsce spotkań w tym rejonie, dobrej jakości przestrzeń
publiczna. Przyjazna, bezpieczna,
dostępna. Skwer ma wielki potencjał również z perspektywy urbanistycznej. Ma szanse stać się nowym centrum lokalnym Młynowa.
Koncepcja to punkt wyjścia
do dyskusji i konsultacji, które
prowadzone będą przez fundację.
Konsultacje rozpoczną się 8 maja
i potrwają trzy tygodnie. Punktem

wyjścia do rozmów z mieszkańcami o projekcie będzie makieta.
Uwagi będą zbierane podczas
najbliższych imprez sąsiedzkich
w okolicy skweru: pikniku sąsiedzkiego przy Młynarskiej 13
maja i Święta Kolonii Wawelberga 21 maja. Uwagi będzie można
przesyłać także mailem na adres
fundacja@namiejscu.org.
Wola planuje przeprowadzić
modernizację skweru w trakcie
najbliższych trzech lat.
– W tym roku chcemy skupić
się na poznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców, tak aby nowy
skwer tętnił życiem – zapowiada
burmistrz Strzałkowski. – Ponadto chcemy posadzić nowe krzewy:
forsycję, berberys oraz tawułę.
Pojawią się również nowe drzewa,
ławki i kosze na śmieci. W przyszłym roku planujemy przystąpić
do prac projektowych i uzyskać
niezbędne pozwolenia. Prace budowlane planujemy zacząć w 2019
roku.
(red)
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Listonosze powinni pracować popołudniami?
 Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?
Pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy
odebrać na poczcie, czyli awizo,
to rozwiązanie funkcjonujące
od dawien dawna. Ma chyba równie dużo plusów co minusów.
Ostatnio coraz częściej słychać
głosy o minusach. Skargi na notorycznie zostawiane awizo w sytuacji, gdy odbiorca był w domu, nie
omijają żadnej dzielnicy, żadnego
osiedla. Co może być powodem?
Czy w grę wchodzi przekonanie,
że odbiorcy „i tak nie uda się zastać, bo jest w pracy”?

a także w placówce pocztowej
bądź w jednym z całodobowych
automatów pocztowych dostępnych w wybranych placówkach.
Brak entuzjazmu dla pomysłu
wykazał także Jacek Tuszyński,
szef warszawskich struktur Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Listonoszy Poczty
Polskiej. Zaznaczył przy tym, że
jest to tylko jego prywatna opinia
a nie oficjalne stanowisko. – Prze-

W godzinach
8–16 listonosze
najczęściej nikogo
w domach nie zastają.
Do skrzynek trafiają
awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę.
A tam wiadomo: kolejki.

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy
Tak czy inaczej dobrze byłoby
znaleźć jakieś antidotum na problem, który dotyka wielu
z nas. I tu pewien pomysł „podrzuca” nasz Czytelnik. Zaproponował, a właściwie zapytał: czy listonosze mogliby pracować popołudniami? W swym liście zwraca
uwagę, że w godzinach 8–16 doręczyciele najczęściej nikogo w domach nie zastają. Do skrzynek
trafiają awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę. A tam
wiadomo: kolejki. Dodatkowa
liczba okienek generuje wyższe
koszty dla Poczty Polskiej.
„Wszyscy niezadowoleni i drogo” – podsumowuje Czytelnik,
sugerując, by listonosze pracowali
po południu – na przykład od godziny 12 do 20. Jego zdaniem
przesyłki polecone miałyby większą szansę trafić na czas do adre-
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sata – zarówno firm, jak i osób
prywatnych.

Poczta niechętna do zmian
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Poczty Polskiej, pytając czy firma byłaby gotowa rozważyć pomysł naszego Czytelnika.
Jeden z przedstawicieli tej instytucji przyznał, że teoretycznie byłoby to możliwe, chociaż rzecz
musiałaby być skonfrontowana
z szeregiem kwestii prawnych czy
regulaminowych. Jego zdaniem
jednak, nawet gdyby takie rozwiązanie zostało faktycznie przyjęte,

to wówczas z kolei odezwaliby się
zwolennicy obecnego stanu rzeczy. Padłyby wówczas pytania,
dlaczego przesyłki nie są, tak jak
dawniej, dostarczane rano czy we
wczesnych godzinach popołudniowych.
Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski podkreśla, że
jego firma w ostatnim czasie
wprowadziła liczne udogodnienia,
które powinny zminimalizować
problemy z odbiorem paczek
i ważnych przesyłek.
– W przypadku rynku paczkowego jedną z opcji jest doręcze-
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nie przez kuriera, odbiór w maszynie samoobsługowej, ale także
skorzystanie z sieci około 7 tys.
punktów odbioru. Tutaj klienci
korzystając z atrakcyjnej ceny
za przesłanie paczki, odbierają ją
w najbliższej dla siebie lokalizacji
(placówka pocztowa, stacja PKN
Orlen czy kiosk Ruchu) – informuje rzecznik. W przypadku odbioru korespondencji także jest
kilka rozwiązań – doręczenie
przez listonosza do mieszkania,
odbiór przesyłek ze skrzynki oddawczej (także poleconych, jeśli
zażyczymy sobie takiej usługi)

sunięcie godzin pracy to operacja,
na którą musiałoby się składać
wiele czynników. Pierwszym krokiem i tak byłoby rozpatrzenie
rozwiązania pod kątem zgodności
z prawem (w tym prawem pracowniczym) i możliwościami
przeorganizowania całej firmy
– powiedział. Także on zwrócił
uwagę, że ewentualne zmiany
w godzinach dostarczania przesyłek wielu mogłyby się nie spodobać. – Spora grupa ludzi już się
przyzwyczaiła do tego, że jesteśmy rano albo we wczesnych godzinach popołudniowych. To też
nasi klienci – dodaje.
(AS)

Tramwaje na Woli? Były wszędzie
 Na ulicach Woli wciąż można znaleźć pamiątki po zlikwidowanych liniach tramwajowych. Niektóre z nich zamykano jeszcze przed wojną.
terii Warszawy, odpowiednikiem
Połczyńskiej i trasy S8. Tory tramwajowe można oglądać na Chłodnej do dziś. Oryginalnie torowisko omijało Koszary Mirowskie
(dzisiejszą remizę) przez Żelazną
i Leszno (al. „Solidarności”), ale
docelowo poprowadzono je pomiędzy zabytkowymi budynkami.
Taką trasą tramwaje kursowały
jeszcze podczas okupacji i krótko
po wojnie. Zniknęły krótko
przed otwarciem trasy W-Z.

…całym Mirowie…

wisk – wydawało się, że w kwestii
tramwajów nad Wisłę zawitała
prawdziwa nowoczesność.

Przedwojenny Mirów był nierozłączną częścią warszawskiego
Śródmieścia, gęsto zabudowaną
kamienicami i pełną restauracji
czy kin. W ostatnim roku
przed wojną sieć tramwajowa była tam niezwykle gęsta. Tory były
na Żelaznej, Smoczej, pl. Kercelego, Towarowej, Srebrnej, Twardej i Złotej. Najtrudniej wyobrazić sobie tramwaje jadące tą
ostatnią ulicą. Wagony jechały
z Mirowa w linii prostej do Marszałkowskiej, pokonując odcinek
zlikwidowany podczas budowy
Pałacu Kultury.

Czyżby?

I komu to przeszkadzało?

Ówczesne tramwaje były nie
tylko niewygodne i mało pojemne, ale też powolne. Gęsta sieć
torów na wąskich ulicach wkrótce
stała się przekleństwem, gdy wagony zaczęły tkwić w korkach.
Okazało się też, że niektóre trasy
były zupełnie nietrafione – brakowało na nich pasażerów. Tak było
m.in. na Srebrnej, gdzie torowisko wyszło z użycia już na początku 1939 roku. Co prawda tramwaje kursowały tamtędy podczas
okupacji, ale wynikało to z odgrodzenia części ulic murem getta.

Porównując
przedwojenne
i dzisiejsze tempo prowadzenia
inwestycji można się uśmiechnąć.
Tylko w 1928 roku otwarto 17 km
nowych torów, m.in. na Górczewskiej. Trasa ówczesnej „dziewiątki” była dziwnie podobna
do przedłużanej właśnie linii metra – biegła ze Śródmieścia przez
Leszno, Żelazną, Chłodną, Wolską, Młynarską i Górczewską
do pętli przy Księcia Janusza.

Porównując
przedwojenne i dzisiejsze
tempo prowadzenia
inwestycji można się
uśmiechnąć. Tylko w 1928
roku otwarto 17 km
nowych torów, m.in.
na Górczewskiej.

Były na Chłodnej…
Dzisiejszy
deptak
był
przed wojną jedną z głównych ar-

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-3999

Ubiegłoroczne obchody 150-lecia Tramwajów Warszawskich były sporym nadużyciem historycznym, bo uruchomiona w roku 1866 linia tramwaju konnego
była prywatnym i nieudanym eksperymentem. Prawdziwą sieć komunikacji miejskiej na szynach
zaczęto tworzyć dopiero 15 lat
później, zaś prawdziwy boom inwestycyjny nastąpił na początku XX wieku, w ostatnich latach
zaboru rosyjskiego. Otwarcie specjalnej elektrowni (dziś mieści się
w niej Muzeum Powstania), elektryfikacja i budowa nowych toro-

zachowane do dziś tory na Bema
zostały zastąpione nowymi, które
ułożono na trasie Rewolucji Październikowej (dziś Prymasa Ty-

siąclecia). Trasę tę zlikwidowano
w roku 1990, ale historia jak zawsze zatoczyła koło. Za kilka lat
tramwaje mają wrócić.

Dominik Gadomski
Na podstawie:
* tramwar3.republika.pl
* „Plan Wielkiej Warszawy z wymienieniem wszystkich ulic miasta”, Warszawa 1938.

Dziwne losy Bema i Prymasa
Planowany obecnie tunel tramwajowy z Woli na Ochotę pod
Dworcem Zachodnim to pomysł
z lat 30., w którego realizacji
przeszkodziła wojna. Częściowo
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Tak buduje PKP. Pełen profesjonalizm
 Iść przez plac budowy albo nadłożyć półtora kilometra – taki wybór mają mieszkańcy Odolan, chcący dostać się
na Dworzec Zachodni. Kolejarze informują o tymczasowej drodze dojścia…
…na rozwieszonych w okolicy
kartkach z wydrukami z Google
Maps. Odręcznie, flamastrem
i długopisem, zaznaczono na nich
najkrótszą trasę łączącą ulicę Ar-

Okoliczni
mieszkańcy całkowicie
ignorują zakaz przejścia.
Zagradzająca najkrótszą
drogę barierka została już
przewrócona a niektóre
z tabliczek informacyjnych
– zniszczone.
matnią z pobliskim dworcem.
Prowadzi ona wzdłuż trasy Prymasa Tysiąclecia, kładką przy Parafialnej, znowu wzdłuż trasy, tunelem pieszo-rowerowym, skrajem ronda Zesłańców Syberyjskich i Alejami Jerozolimskimi.
To około dwóch kilometrów marszu – czterokrotnie więcej, niż
przed rozpoczęciem przebudowy
linii kolejowej między dworcami
Zachodnim i Gdańskim.

OGŁOSZENIA DROBNE
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 2000 m2 z możliwością budowy domów
jednorodzinnych. Kształt – kwadrat. W tym
1000 m2 zalesiona. Dojazd do nieruchomości
z dwóch stron, od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej.
Główny dojazd zapewnia droga na zasadzie
służebności. Posesja ogrodzona – siatka. Media:
prąd – siła, studnia wiercona. Wodociąg
w drodze. Księga wieczysta na działkę
i służebność dojazdu. Zapraszam do obejrzenia.
Lokalizacja: Wysychy gm. Zabrodzie, kierunek
Warszawa – Wyszków. 44 km od Warszawy.
508-385-718
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
Zdecydowany nabywca kupi mieszkanie
do remontu na Woli. Pośrednikom
dziękuję! 518-487-272
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 karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
TWORZENIE STRON www 298 zł! www.prodo.pl
tel.888-537-633
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Okoliczni mieszkańcy całkowicie ignorują zakaz przejścia. Zagradzająca najkrótszą drogę barierka została już przewrócona
a niektóre z tabliczek informacyjnych – zniszczone. Wystarczy
przejść przez dziurę w ogrodzeniu, by dostać się na nieczynne

tory i szybko dotrzeć nimi
na dworzec. Droga ta jest oczywiście całkowicie niedostępna dla
osób z wózkami dziecięcymi i niepełnosprawnych.
Przebudowa biegnącej przez
Wolę linii kolejowej potrwa
do marca przyszłego roku. Do te-

go czasu powstaną nowe stacje
przy Obozowej i Powązkowskiej,
zaś przystanki Koło i Kasprzaka
oraz ósmy peron Dworca Zachodniego zostaną wyremontowane. Kolejarze przebudują także
siedem wiaduktów i wybudują
trzy kładki dla pieszych. Jedna

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

·A.Antyki meble obrazy grafiki brązy porcelanę
srebra platery książki pocztówki odznaki
odznaczenia szable bagnety orzełki ryngrafy tel.
504-017-418

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

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

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

·Każdy 513-606-666

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776
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@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH ARKADIA. Praca 7 dni
w tygodniu w godzinach porannych (6:30-9:30),
Tel. 797-339-914
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
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KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

powstanie między ósmym peronem Dworca Zachodniego a ulicą
Prądzyńskiego
i
centrum
Expo XXI, dwie połączą stację
Koło z południową stroną Górczewskiej.
(dg)

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Plac Europejski: „Super, ale trochę pusto”

 Nowy plac na Woli w Polsce i na świecie zbiera nagrody, ale wśród komentujących w Internecie
okolicznych mieszkańców jest wyłącznie krytykowany.
Otwarty w maju ubiegłego roku
pl. Europejski to pierwsza na Woli
tak duża przestrzeń publiczna
od niepamiętnych czasów. Belgijski
deweloper Ghelamco zbudował dla

Towarzystwo
Urbanistów Polskich
niedawno uznało pl.
Europejski za „najlepiej
nowo wykreowaną
przestrzeń miejską
w Polsce”.
warszawiaków ogólnodostępny plac
z dużą ilością zieleni i wody, galerią
plenerową, kawiarnią i restauracją.
– Było super, ale trochę pusto!
Myślę, że poprawa pogody przyciągnie dużo spacerowiczów! Warto zajrzeć – to jedna z opinii o placu zamieszczonych na Facebooku.
Rzeczywiście, fontanny jeszcze
nie zostały włączone, zieleni jest
na razie niewiele a spacerowicze
to pojedyncze osoby (co ciekawe,
jest wśród nich sporo zagranicz-

nych turystów). A co o pl. Europejskim sądzą mieszkańcy Woli?
– Korpo-potworna architektura
dla krawaciarzy – przeczytaliśmy
pod artykułem o otwarciu placu.
– Z elegancją nie ma to nic

wspólnego. Kolejny korpo-obóz
dla korpoludków, żeby sobie pomyśleli, że są superpracownikami.
Nie wiem kto inny, jak korpoludki, może podniecać się takim architektonicznym syfem.

Towarzystwo Urbanistów Polskich niedawno uznało pl. Europejski za „najlepiej nowo wykreowaną
przestrzeń miejską w Polsce”. Jedenasta edycja konkursu była zarazem pierwszą, w której nagrodę

zdobyła Warszawa. Z kolei sam
kompleks Warsaw Spire otrzymał
niezwykle prestiżowe wyróżnienie
MIPIM Awards 2017 jako najlepsza inwestycja biurowa na świecie.
(dg)

Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-

czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo
doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)
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Ofiar nie było, pomniki są. Teorie spiskowe na Woli
 „Zwycięstwo prawdy” głosi napis na tablicy obok pomnika na skwerze Pawełka. Upamiętnia on wydarzenia, które nie miały miejsca.
Od kiedy XIX-wieczne zbiorniki gazu przy Prądzyńskiego cieszą
się dużym zainteresowaniem warszawiaków, liczba spacerowiczów
odwiedzających sąsiedni skwer
Alojzego Pawełka zdecydowanie
wzrosła. Coraz więcej osób czyta
także treść tablic informacyjnych,
umieszczonych obok znajdującego
się na skwerze okazałego pomnika. Kamień węgielny poświęcony
przez Jana Pawła II, akt erekcyjny
wmurowany przez kapelana Rodzin Katyńskich Zdzisława Peszkowskiego, 200 tys. zamordowanych warszawiaków, komory gazowe w tunelu obok Dworca Zachodniego, „obóz zagłady dla Polaków” – to wszystko robi wielkie
wrażenie. Problem w tym, że…
żadnego obozu zagłady nie było.

Teoria spiskowa sprzed lat
„Obóz zagłady w centrum Warszawy. Konzentrationslager Warschau” to tytuł książki, wydanej
w 2002 roku przez Marię Trzcińską (1931–2011) z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, która w la-
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tach 70. i 80. prowadziła w tej
sprawie śledztwo. Autorka, która
nie była historyczką, na podstawie
relacji jednego świadka opisała

Badaczowi udało się także dotrzeć do producentów urządzeń
nawiewnych, którzy wykonali ich
głowice… 27 lat po wojnie.

Jak było naprawdę?

„Informacje”
o obozie umieszczone
obok pomnika
na skwerze Pawełka nie
mają nic wspólnego
z prawdą. Niestety dopóki
„miejsce pamięci” nie
zostanie zlikwidowane, nie
ma najmniejszych szans
na to, że teoria spiskowa
odejdzie do lamusa.
nazistowski obóz zagłady z komorami gazowymi w tunelu dzisiejszej trasy Prymasa Tysiąclecia,
w których zginęło 200 tys. osób.
Choć historycy – na czele z prof.
Janem Żarynem i prof. Tomaszem Szarotą – wyraźnie podkreślali, że nie ma żadnych dowodów
na istnienie obozu zagłady, teoria
spiskowa zaczęła żyć własnym życiem. Ostatecznie środowiskom

związanym z Radiem Maryja udało się doprowadzić do budowy
pomnika na skwerze Pawełka
i odsłonięcia tablicy pamiątkowej
na kościele przy Bema, którą poświęcił kardynał Kazimierz Nycz.

Podróże w czasie?
Według Marii Trzcińskiej ważnym dowodem na istnienie komór gazowych są dwa ceglane cylindry, znajdujące się na szczycie

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

tunelu trasy Prymasa Tysiąclecia.
Według zwolenników jej teorii
bez wątpienia były one częścią instalacji do rozpylania cyklonu B.
Niedawno Zygmunt Walkowski,
specjalizujący się w zdjęciach
Warszawy z czasów II wojny światowej, udowodnił, że tunel był
podczas okupacji przejezdny dla
samochodów, w pobliżu nie było
żadnej infrastruktury obozowej,
a cylindry wówczas nie istniały.

Według ustaleń historyków obóz
koncentracyjny „Warszawa” (KL
Warschau) obejmował wyłącznie
teren dawnego więzienia na Muranowie, zwanego Gęsiówką, i sąsiadujących z nim ulic. Zginęło tam
ok. 20 tys. osób, z czego połowę
stanowili Polacy. Niemcy ewakuowali obóz na wieść o zbliżającej
się Armii Czerwonej. Po wojnie
komuniści urządzili w części KL
Warschau obóz jeniecki, a następnie obóz pracy. Został on zlikwidowany w 1956 roku.
Podsumowując: „Informacje”
o obozie umieszczone obok pomnika na skwerze Pawełka nie
mają nic wspólnego z prawdą.
Niestety dopóki „miejsce pamięci” nie zostanie zlikwidowane, nie
ma najmniejszych szans na to, że
teoria spiskowa odejdzie do lamusa.
Dominik Gadomski

