
Protest mieszkańców, domaga-
jących się ratowania XIX-wiecz-
nych zbiorników gazu przy Prą-
dzyńskiego, był na Woli najgło-
śniejszym wydarzeniem minionej

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 wy-
wiązuje się ze swoich zobowiązań,
do których należała rewitalizacja
obiektów. Niedawno, na wniosek
konserwatora zabytków, rozpo-
częły się prace zmierzające do za-
bezpieczenia rotund przed dal-
szym niszczeniem.

– Wolskie rotundy to unikato-
we obiekty zabytkowe nie tylko
w skali kraju, ale w skali europej-
skiej, dlatego powinny być przed-
miotem szczególnej troski – uwa-
ża 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 wizu-
alnie, jak nasze. Najbardziej po-

dobne obiekty znajdują się
w Wiedniu. Gasometer A, B, C
i D były niegdyś zbiornikami naj-
większej gazowni w Europie, ale
w roku 2001 – kilkanaście lat
po wyłączeniu z użytkowania
– Austriacy tchnęli w nie całkiem
nowe życie.

Wiedeńskie zbiorniki znajdo-
wały się w słabo skomunikowanej
części miasta, więc jednocześnie
z ich rewitalizacją zaplanowano
budowę stacji metra, nowych ulic
i dróg rowerowych. Każdą z czte-
rech części kompleksu zajął się
inny architekt: Coop Himmel-
blau, Manfred Wehdorn, Wilhelm
Holzbauer lub późniejszy laureat
Nagrody Pritzkera („architekto-
nicznego Oscara”) Jean Nouvel.
Pierwszą rotundę wypełniła ota-
czająca wewnętrzny dziedziniec
nowa zabudowa: dziewięć kondy-
gnacji zajęły mieszkania, trzy
– biura i sklepy, zaś pod ziemią
powstał garaż.

Druga rotunda została osłonię-
ta 17-piętrowym akademikiem na-
zwanym Tarczą, zaś wewnątrz niej
stanął budynek z dwunastoma pię-
trami mieszkalnymi, piętrem han-
dlowym, garażem podziemnym i sa-
lą koncertową na 3 tys. osób. Gaso-
meter C wypełniły mieszkania so-
cjalne, sklepy, biura, garaże i duża
kawiarnia, umieszczona bezpośred-
nio pod świetlikiem. Ostatni budy-
nek wypełniły mieszkania, archi-
wum miejskie i biblioteka. Wszyst-
kie cztery rotundy zostały połączone
pasażem handlowym. Tak ogromna
inwestycja była możliwa wyłącznie
dzięki współpracy wiedeńskiego sa-
morządu z deweloperami.

Wnioski dla Woli
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 tram-
wajowej, łączącej Wolę z Ochotą,
Stegnami i Wilanowem. Według
najbardziej prawdopodobnego
wariantu trasa będzie w tym rejo-
nie rozwidlona na Ordona i ciąg
Prądzyńskiego – Krzyżanowskie-
go. Jeśli tak się stanie, przystanek
tramwajowy wypadnie dokładnie
przy rotundach. Potencjalna inwe-
stycja na terenie starej gazowni
będzie wtedy doskonale skomuni-
kowana z resztą Warszawy.

Jak pokazuje doświadczenie
Wiednia, są trzy warunki sukcesu:
udział architektów na światowym
poziomie (a takich w Polsce za-
równo mamy, jak i gościmy), uda-
na współpraca samorządu z de-
weloperami (z tym jest różnie)
i wymieszanie różnych funkcji.
Wiedeński Gasometer mieści za-
równo mieszkania, jak i biura,
sklepy, bibliotekę i salę koncerto-
wą, dzięki czemu życie toczy się
tam codziennie i o każdej porze.

(dg)

naWoli
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@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?

Absolwent Ortanez University

w Quezon City oraz Azjatyckiego

Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

z prowincji górskiej i wioski Anapo

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

kowanego i przechodzącego z po-

kolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetycz-

ne różnych organów w ciele czło-

wieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne siły obronne

organizmu, udrażnia i oczyszcza

kanały energetyczne. Działa

na wszystkich poziomach energii

duchowej likwidując całe spectrum

choroby. Poświęca choremu ok. pół

godziny, ale zależy to od stanu cho-

rego. Od tego też uzależnia wybór

techniki. Raz są to manualne mani-

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne bądź magne-

tyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

nymi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

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 LOTHAR C. METZ

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.



Jeszcze 10–30 lat temu Wronia
kojarzyła się przede wszystkim

z narkomanami, biegającymi bez
żadnej kontroli dziećmi i podej-

rzanymi postaciami, na widok
których dobrze było przejść
na drugą stronę ulicy. Dziś pie-
rzeję, tworzoną przez siedem ka-
mienic (najstarsza pochodzi
z ok. 1900 roku), uzupełnia nowa
zabudowa z biurami i mieszkania-
mi, zaś na horyzoncie widać ho-
tel, którego właściciel reklamuje
okolicę jako „biznesowo-finanso-
wy rejon w centrum Warszawy”.

Dawny Mirów ma się jednak
doskonale, o czym świadczy wysta-
wiona przed kamienicą przy al.
„Solidarności” kanapa, na której
urzędują bezdomni, i stosy śmieci
zalegające przy murach kamienic.
Przedwojenne domy są w większo-
ści zamknięte na kłódkę, choć nie-
którzy 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.

– Ten lekki architektonicznie
obiekt powstał w sercu bizneso-
wego centrum Warszawy, wpro-
wadzając swoją sylwetką synergię
pomiędzy szklanymi biurowcami

a budownictwem kameralnym
– pisze zarządca jednego z no-
wych budynków, które powstały
w ostatnich latach przy Wroniej.

Od niedawna na terenie daw-
nego browaru Haberbuscha
i Schielego pomiędzy Grzybow-
ską a Chłodną trwa budowa kom-
pleksu apartamentowo-biurowo-
-handlowego Browary Warszaw-
skie. 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 Wro-
niej aktualne jak nigdy przedtem.
Prywatni inwestorzy zmienią ulicę
czy „zła ulica” zmieni prywatne
inwestycje?

(dg)

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
tel. 667-292-145

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!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Daw ny Mi rów ma się do sko na le
� Opusz czo ne za byt ko we ka mie ni ce i sto sy śmie ci, a na ho ry zon cie czte ro gwiazd ko wy ho tel i plac bu do wy apar ta men -
tow ców – no we in we sty cje zmie nią Wro nią czy… Wro nia zmie ni no we in we sty cje?

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.
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Kil ka stref te ma tycz nych, plac
za baw dla dzie ci, no we na sa dze -
nia i oświe tle nie – to tyl ko nie któ -
re spo śród pro po zy cji zmian
na skwe rze obok Wo la Pla za
(daw ne go PDT Wo la). Już
w przy szłym mie sią cu cze ka ją nas
kon sul ta cje spo łecz ne, do ty czą ce
kon cep cji je go za go spo da ro wa nia.

Opra co wa nie za kła da po dział
skwe ru na stre fy re kre acyj ną, par -
ko wą, wy da rzeń są siedz kich i ani -
ma cji. W pierw szej, re kre acyj nej
pla no wa ny jest plac za baw dla
dzie ci i „po la na”, na któ rej mo -
żna by ło by or ga ni zo wać ró żne go
ro dza ju wy da rze nia. Wschod nią
część skwe ru two rzy sze ro ka ale -
ja, któ ra mo że być wy ko rzy sta na
ja ko miej sce ró żne go ro dza ju ani -

ma cji, np. spor to wych i kul tu ral -
nych. Na skwe rze by ło by rów nież
miej sce na cza so we wy sta wy ple -
ne ro we. Kli mat te mu miej scu
nada wa ło by nie ty po we oświe tle -
nie: sznu ry ko lo ro wych lamp, na -
wią zu ją ce do oświe tle nia ta ra su
w daw nym ba rze We ne cja. Re wi -
ta li za cja skwe ru to rów nież li kwi -

da cja ba rier dla osób z wóz ka mi
i nie peł no spraw nych, na sa dze nia
drzew, krze wów i ro ślin ozdob -
nych, ław ki, sie dzi ska, sto ja ki ro -
we ro we i ko sze na śmie ci.

Kon cep cję re wi ta li za cji przy go -
to wał Łu kasz Ko wal ski we współ -
pra cy z Fun da cją Na Miej scu.
Opra co wa nie jest wy ni kiem ubie -
gło rocz nych warsz ta tów, prze pro -
wa dzo nych wspól nie z miesz kań -
ca mi oko lic skwe ru.

– Po my sły do ty czą ce przy szłe go
za go spo da ro wa nia skwe ru zo sta ły
uję te w pre zen to wa nej kon cep cji
– mó wi bur mistrz Krzysz tof Strzał -
kow ski. – Uwzględ nio ne zo sta ły
rów nież au dy ty do stęp no ści oko li cy
dla pie szych, se nio rów, ro dzi ców
i wóz ków, ja kie Fun da cja Na Miej -
scu zre ali zo wa ła w ro ku 2016
w part ner stwie z fir mą Skan ska.

– Miesz kań cy wska za li skwer
ja ko miej sce wy ma ga ją ce no wej
od sło ny – do da je Krzysz tof Wil -
czek, dy rek tor re gio nal ny w Skan -

ska Pro per ty Po land. – Dzię ki
przy chyl no ści władz dziel ni cy
zgło szo ne pro po zy cje ma ją mo żli -
wość fak tycz nej re ali za cji. Po ka -
zu je my ra zem, że dzię ki wspól ne -
mu za an ga żo wa niu go spo da rzy
miej sca, part ne ra spo łecz ne go
oraz pry wat ne go in we sto ra mo że -
my zro bić wie le do brych rze czy.

– Skie ro wa li śmy na szą uwa gę
na daw ną We ne cję po ba da niu
po trzeb miesz kań ców i se rii dzia -
łań ani ma cyj nych w oko li cy – wy -
ja śnia Mar ta Tra kul, pre zes Fun -

da cji Na Miej scu. – Wnio sek
z nich jest je den: bar dzo po trzeb -
ne jest miej sce spo tkań w tym re -
jo nie, do brej ja ko ści prze strzeń
pu blicz na. Przy ja zna, bez piecz na,
do stęp na. Skwer ma wiel ki po ten -
cjał rów nież z per spek ty wy urba -
ni stycz nej. Ma szan se stać się no -
wym cen trum lo kal nym Mły no wa.

Kon cep cja to punkt wyj ścia
do dys ku sji i kon sul ta cji, któ re
pro wa dzo ne bę dą przez fun da cję.
Kon sul ta cje roz pocz ną się 8 ma ja
i po trwa ją trzy ty go dnie. Punk tem

wyj ścia do roz mów z miesz kań ca -
mi o pro jek cie bę dzie ma kie ta.
Uwa gi bę dą zbie ra ne pod czas
naj bli ższych im prez są siedz kich
w oko li cy skwe ru: pik ni ku są -
siedz kie go przy Mły nar skiej 13
ma ja i Świę ta Ko lo nii Wa wel ber -
ga 21 ma ja. Uwa gi bę dzie mo żna
prze sy łać ta kże ma ilem na ad res
fun da cja@na miej scu.org.

Wo la pla nu je prze pro wa dzić
mo der ni za cję skwe ru w trak cie
naj bli ższych trzech lat.

– W tym ro ku chce my sku pić
się na po zna niu po trzeb i ocze ki -
wań miesz kań ców, tak aby no wy
skwer tęt nił ży ciem – za po wia da
bur mistrz Strzał kow ski. – Po nad -
to chce my po sa dzić no we krze wy:
for sy cję, ber be rys oraz ta wu łę.
Po ja wią się rów nież no we drze wa,
ław ki i ko sze na śmie ci. W przy -
szłym ro ku pla nu je my przy stą pić
do prac pro jek to wych i uzy skać
nie zbęd ne po zwo le nia. Pra ce bu -
dow la ne pla nu je my za cząć w 2019
ro ku.

(red)

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.
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W tym roku
chcemy skupić się
na poznaniu potrzeb
i oczekiwań
mieszkańców, tak aby
nowy skwer tętnił życiem
– zapowiada burmistrz
Krzysztof Strzałkowski.
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Pi sem ne za wia do mie nie o na -
dej ściu prze sył ki, któ rą na le ży
ode brać na po czcie, czy li awi zo,
to roz wią za nie funk cjo nu ją ce
od da wien daw na. Ma chy ba rów -
nie du żo plu sów co mi nu sów.
Ostat nio co raz czę ściej sły chać
gło sy o mi nu sach. Skar gi na no to -
rycz nie zo sta wia ne awi zo w sy tu -
acji, gdy od bior ca był w do mu, nie
omi ja ją żad nej dziel ni cy, żad ne go
osie dla. Co mo że być po wo dem?
Czy w grę wcho dzi prze ko na nie,
że od bior cy „i tak nie uda się za -
stać, bo jest w pra cy”?

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy

Tak czy ina czej do brze by ło by
zna leźć ja kieś an ti do tum na pro -
blem, któ ry do ty ka wie lu
z nas. I tu pe wien po mysł „pod -
rzu ca” nasz Czy tel nik. Za pro po -
no wał, a wła ści wie za py tał: czy li -
sto no sze mo gli by pra co wać po po -
łu dnia mi? W swym li ście zwra ca
uwa gę, że w go dzi nach 8–16 do rę -
czy cie le naj czę ściej ni ko go w do -
mach nie za sta ją. Do skrzy nek
tra fia ją awi za, a ad re sa ci mu szą
fa ty go wać się na pocz tę. A tam
wia do mo: ko lej ki. Do dat ko wa
licz ba okie nek ge ne ru je wy ższe
kosz ty dla Pocz ty Pol skiej.

„Wszy scy nie za do wo le ni i dro -
go” – pod su mo wu je Czy tel nik,
su ge ru jąc, by li sto no sze pra co wa li
po po łu dniu – na przy kład od go -
dzi ny 12 do 20. Je go zda niem
prze sył ki po le co ne mia ły by więk -
szą szan sę tra fić na czas do ad re -

sa ta – za rów no firm, jak i osób
pry wat nych.

Pocz ta nie chęt na do zmian
Skon tak to wa li śmy się z przed -

sta wi cie la mi Pocz ty Pol skiej, py -
ta jąc czy fir ma by ła by go to wa roz -
wa żyć po mysł na sze go Czy tel ni ka.
Je den z przed sta wi cie li tej in sty -
tu cji przy znał, że teo re tycz nie by -
ło by to mo żli we, cho ciaż rzecz
mu sia ła by być skon fron to wa na
z sze re giem kwe stii praw nych czy
re gu la mi no wych. Je go zda niem
jed nak, na wet gdy by ta kie roz wią -
za nie zo sta ło fak tycz nie przy ję te,

to wów czas z ko lei ode zwa li by się
zwo len ni cy obec ne go sta nu rze -
czy. Pa dły by wów czas py ta nia,
dla cze go prze sył ki nie są, tak jak
daw niej, do star cza ne ra no czy we
wcze snych go dzi nach po po łu -
dnio wych.

Rzecz nik Pocz ty Pol skiej Zbi -
gniew Ba ra now ski pod kre śla, że
je go fir ma w ostat nim cza sie
wpro wa dzi ła licz ne udo god nie nia,
któ re po win ny zmi ni ma li zo wać
pro ble my z od bio rem pa czek
i wa żnych prze sy łek.

– W przy pad ku ryn ku pacz ko -
we go jed ną z opcji jest do rę cze -

nie przez ku rie ra, od biór w ma -
szy nie sa mo ob słu go wej, ale ta kże
sko rzy sta nie z sie ci oko ło 7 tys.
punk tów od bio ru. Tu taj klien ci
ko rzy sta jąc z atrak cyj nej ce ny
za prze sła nie pacz ki, od bie ra ją ją
w naj bli ższej dla sie bie lo ka li za cji
(pla ców ka pocz to wa, sta cja PKN
Or len czy kiosk Ru chu) – in for -
mu je rzecz nik. W przy pad ku od -
bio ru ko re spon den cji ta kże jest
kil ka roz wią zań – do rę cze nie
przez li sto no sza do miesz ka nia,
od biór prze sy łek ze skrzyn ki od -
daw czej (ta kże po le co nych, je śli
za ży czy my so bie ta kiej usłu gi)

a ta kże w pla ców ce pocz to wej
bądź w jed nym z ca ło do bo wych
au to ma tów pocz to wych do stęp -
nych w wy bra nych pla ców kach.

Brak en tu zja zmu dla po my słu
wy ka zał ta kże Ja cek Tu szyń ski,
szef war szaw skich struk tur Nie za -
le żne go Sa mo rząd ne go Związ ku
Za wo do we go Li sto no szy Pocz ty
Pol skiej. Za zna czył przy tym, że
jest to tyl ko je go pry wat na opi nia
a nie ofi cjal ne sta no wi sko. – Prze -

su nię cie go dzin pra cy to ope ra cja,
na któ rą mu sia ło by się skła dać
wie le czyn ni ków. Pierw szym kro -
kiem i tak by ło by roz pa trze nie
roz wią za nia pod ką tem zgod no ści
z pra wem (w tym pra wem pra -
cow ni czym) i mo żli wo ścia mi
prze or ga ni zo wa nia ca łej fir my
– po wie dział. Ta kże on zwró cił
uwa gę, że ewen tu al ne zmia ny
w go dzi nach do star cza nia prze sy -
łek wie lu mo gły by się nie spodo -
bać. – Spo ra gru pa lu dzi już się
przy zwy cza iła do te go, że je ste -
śmy ra no al bo we wcze snych go -
dzi nach po po łu dnio wych. To też
na si klien ci – do da je.

(AS)

Listonosze powinni pracować popołudniami?
� Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?

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.



Ubie gło rocz ne ob cho dy 150-le -
cia Tram wa jów War szaw skich by -
ły spo rym nad uży ciem hi sto rycz -
nym, bo uru cho mio na w ro -
ku 1866 li nia tram wa ju kon ne go
by ła pry wat nym i nie uda nym eks -
pe ry men tem. Praw dzi wą sieć ko -
mu ni ka cji miej skiej na szy nach
za czę to two rzyć do pie ro 15 lat
póź niej, zaś praw dzi wy bo om in -
we sty cyj ny na stą pił na po cząt -
ku XX wie ku, w ostat nich la tach
za bo ru ro syj skie go. Otwar cie spe -
cjal nej elek trow ni (dziś mie ści się
w niej Mu zeum Po wsta nia), elek -
try fi ka cja i bu do wa no wych to ro -

wisk – wy da wa ło się, że w kwe stii
tram wa jów nad Wi słę za wi ta ła
praw dzi wa no wo cze sność.

Czy żby?
Ów cze sne tram wa je by ły nie

tyl ko nie wy god ne i ma ło po jem -
ne, ale też po wol ne. Gę sta sieć
to rów na wą skich uli cach wkrót ce
sta ła się prze kleń stwem, gdy wa -
go ny za czę ły tkwić w kor kach.
Oka za ło się też, że nie któ re tra sy
by ły zu peł nie nie tra fio ne – bra ko -
wa ło na nich pa sa że rów. Tak by ło
m.in. na Srebr nej, gdzie to ro wi -
sko wy szło z uży cia już na po cząt -
ku 1939 ro ku. Co praw da tram -
wa je kur so wa ły tam tę dy pod czas
oku pa cji, ale wy ni ka ło to z od gro -
dze nia czę ści ulic mu rem get ta.

By ły na Chłod nej…
Dzi siej szy dep tak był

przed woj ną jed ną z głów nych ar -

te rii War sza wy, od po wied ni kiem
Po łczyń skiej i tra sy S8. To ry tram -
wa jo we mo żna oglą dać na Chłod -
nej do dziś. Ory gi nal nie to ro wi -
sko omi ja ło Ko sza ry Mi row skie
(dzi siej szą re mi zę) przez Że la zną
i Lesz no (al. „So li dar no ści”), ale
do ce lo wo po pro wa dzo no je po -
mię dzy za byt ko wy mi bu dyn ka mi.
Ta ką tra są tram wa je kur so wa ły
jesz cze pod czas oku pa cji i krót ko
po woj nie. Znik nę ły krót ko
przed otwar ciem tra sy W -Z.

…ca łym Mi ro wie…
Przed wo jen ny Mi rów był nie -

roz łącz ną czę ścią war szaw skie go
Śród mie ścia, gę sto za bu do wa ną
ka mie ni ca mi i peł ną re stau ra cji
czy kin. W ostat nim ro ku
przed woj ną sieć tram wa jo wa by -
ła tam nie zwy kle gę sta. To ry by ły
na Że la znej, Smo czej, pl. Ker ce -
le go, To wa ro wej, Srebr nej, Twar -
dej i Zło tej. Naj trud niej wy obra -
zić so bie tram wa je ja dą ce tą
ostat nią uli cą. Wa go ny je cha ły
z Mi ro wa w li nii pro stej do Mar -
szał kow skiej, po ko nu jąc od ci nek
zli kwi do wa ny pod czas bu do wy
Pa ła cu Kul tu ry.

I ko mu to prze szka dza ło?
Po rów nu jąc przed wo jen ne

i dzi siej sze tem po pro wa dze nia
in we sty cji mo żna się uśmiech nąć.
Tyl ko w 1928 ro ku otwar to 17 km
no wych to rów, m.in. na Gór czew -
skiej. Tra sa ów cze snej „dzie wiąt -
ki” by ła dziw nie po dob na
do przed łu ża nej wła śnie li nii me -
tra – bie gła ze Śród mie ścia przez
Lesz no, Że la zną, Chłod ną, Wol -
ską, Mły nar ską i Gór czew ską
do pę tli przy Księ cia Ja nu sza.

Dziw ne lo sy Be ma i Pry ma sa
Pla no wa ny obec nie tu nel tram -

wa jo wy z Wo li na Ocho tę pod
Dwor cem Za chod nim to po mysł
z lat 30., w któ re go re ali za cji
prze szko dzi ła woj na. Czę ścio wo

za cho wa ne do dziś to ry na Be ma
zo sta ły za stą pio ne no wy mi, któ re
uło żo no na tra sie Re wo lu cji Paź -
dzier ni ko wej (dziś Pry ma sa Ty -

siąc le cia). Tra sę tę zli kwi do wa no
w ro ku 1990, ale hi sto ria jak za -
wsze za to czy ła ko ło. Za kil ka lat
tram wa je ma ją wró cić.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie:
* tram wa r3.re pu bli ka.pl
* „Plan Wiel kiej War sza wy z wy mie nie niem wszyst -
kich ulic mia sta”, War sza wa 1938.
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Porównując
przedwojenne i dzisiejsze
tempo prowadzenia
inwestycji można się
uśmiechnąć. Tylko w 1928
roku otwarto 17 km
nowych torów, m.in.
na Górczewskiej.

Tramwaje na Woli? Były wszędzie
� Na ulicach Woli wciąż można znaleźć pamiątki po zlikwidowanych liniach tramwajowych. Niektóre z nich zamykano jeszcze przed wojną.
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…na roz wie szo nych w oko li cy
kart kach z wy dru ka mi z Go ogle
Maps. Od ręcz nie, fla ma strem
i dłu go pi sem, za zna czo no na nich
naj krót szą tra sę łą czą cą uli cę Ar -

mat nią z po bli skim dwor cem.
Pro wa dzi ona wzdłuż tra sy Pry -
ma sa Ty siąc le cia, kład ką przy Pa -
ra fial nej, zno wu wzdłuż tra sy, tu -
ne lem pie szo -ro we ro wym, skra -
jem ron da Ze słań ców Sy be ryj -
skich i Ale ja mi Je ro zo lim ski mi.
To oko ło dwóch ki lo me trów mar -
szu – czte ro krot nie wię cej, niż
przed roz po czę ciem prze bu do wy
li nii ko le jo wej mię dzy dwor ca mi
Za chod nim i Gdań skim.

Oko licz ni miesz kań cy cał ko wi -
cie igno ru ją za kaz przej ścia. Za -
gra dza ją ca naj krót szą dro gę ba -
rier ka zo sta ła już prze wró co na
a nie któ re z ta bli czek in for ma cyj -
nych – znisz czo ne. Wy star czy
przejść przez dziu rę w ogro dze -
niu, by do stać się na nie czyn ne

to ry i szyb ko do trzeć ni mi
na dwo rzec. Dro ga ta jest oczy wi -
ście cał ko wi cie nie do stęp na dla
osób z wóz ka mi dzie cię cy mi i nie -
peł no spraw nych.

Prze bu do wa bie gną cej przez
Wo lę li nii ko le jo wej po trwa
do mar ca przy szłe go ro ku. Do te -

go cza su po wsta ną no we sta cje
przy Obo zo wej i Po wąz kow skiej,
zaś przy stan ki Ko ło i Ka sprza ka
oraz ósmy pe ron Dwor ca Za -
chod nie go zo sta ną wy re mon to -
wa ne. Ko le ja rze prze bu du ją ta kże
sie dem wia duk tów i wy bu du ją
trzy kład ki dla pie szych. Jed na

po wsta nie mię dzy ósmym pe ro -
nem Dwor ca Za chod nie go a uli cą
Prą dzyń skie go i cen trum
Expo XXI, dwie po łą czą sta cję
Ko ło z po łu dnio wą stro ną Gór -
czew skiej.

(dg)

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

TTWWOORRZZEENNIIEE  SSTTRROONN  wwwwww  229988  zzłł!!  wwwwww..pprrooddoo..ppll
tteell..888888--553377--663333

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

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

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..  660088  ––  554411--227722

·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@kancelarie-
doradcze.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

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

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

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

·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

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

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

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

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Okoliczni
mieszkańcy całkowicie
ignorują zakaz przejścia.
Zagradzająca najkrótszą
drogę barierka została już
przewrócona a niektóre
z tabliczek informacyjnych
– zniszczone.

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…
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OR LEN War saw Ga mes to nie -
spo ty ka ne w ska li kra ju wy da rze nie
spor to we, w któ rym uczest ni czyć
bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du
na wiek i po ziom swo jej ak tyw no ści
spor to wej. Uni kal ne atrak cje po -
wią za ne z naj bar dziej po pu lar ny mi
dys cy pli na mi spor tu w Pol sce po -
zwo lą przy bli żyć uczest ni kom za sa -
dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je
pre dys po zy cje do ich upra wia nia.
To wszyst ko pod czuj nym okiem
mi strzów olim pij skich, człon ków
Gru py Spor to wej OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji bę dzie

Mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię, or ga -
ni zo wa ny wspól nie z Pro gra mem
Trze cim Pol skie go Ra dia. 3333 oso -
by wy star tu ją w pa miąt ko wych ko -
szul kach na trzy ki lo me tro wej tra sie
wio dą cej przez Ła zien ki Kró lew -
skie i ul. My śli wiec ką, aby na stęp -
nie wró cić na me tę u stóp Zam ku
Ujaz dow skie go.

Sportowe atrakcje dla ka żde go
Po ło żo ne na te re nie Par ku Agry -

ko la sta dion i bie żnia sta ną się are -
ną zma gań naj młod szych spor tow -
ców w ra mach za wo dów „Lek ko -
atle ty ka dla ka żde go”. Po za koń -

czo nych za wo dach, od godz. 14:30,
ka żdy chęt ny pod okiem in struk to -
rów bę dzie mógł spró bo wać swo ich
sił w tech nicz nych dys cy pli nach lek -
ko atle tycz nych.

Z ko lei słyn ny zjazd na uli cy
Agry ko la sta nie się miej scem ry wa -
li za cji long bo ar dów i po cho dzą cych
z No wej Ze lan dii trzy ko ło wych po -
jaz dów ty pu Drift Tri ke. Do dat ko -
wo, pod czas OR LEN War saw Ga -
mes w stre fie spor tów miej skich po -
wsta nie ska te park, w któ rym bę dzie
mo żna wziąć lek cję na uki jaz dy
na de sce. 

Rów nież fa ni gier ze spo ło wych
znaj dą coś dla sie bie. Pił ka no żna
za pre zen tu je się w dwóch od sło -
nach: bub ble fo ot ball, gdzie za wod -
ni cy pod czas roz gry wek za ło żą wy -
peł nio ne po wie trzem ku le oraz fre -
esty le fo ot ball w for mie warsz ta tów
i po ka zów ewo lu cji pił kar skich.
Stre et ball – ulicz na wer sja ko szy -
ków ki okra szo na bę dzie po ka zem
wsa dów Ra fa ła „Lip ka” Li piń skie -
go oraz kon kur sem rzu tów za 3
punk ty. Na to miast na bo isku
do siat ków ki od bę dą się lek cje WF -
-u z Mi strzem, czy li roz gryw ki i za -
ję cia ze zna ny mi spor tow ca mi.

Ko lej ną stre fą pod czas ro dzin -
ne go pik ni ku or ga ni zo wa ne go
przez PKN OR LEN bę dzie stre fa
spor tów si ło wych, a więc ogól no -
do stęp ne tre nin gi i za wo dy cross -
fit, po ka zy stre et wor ko ut oraz za -
ję cia Bo ot Camp Po wer Tra ining.
Mi ło śni cy pre cy zji w spor to wej ry -
wa li za cji bę dą mo gli spró bo wać
swych sił w spor tach skan dy naw -

skich jak na przy kład bo ule, czy
fiń skie krę gle.

Gwiaz dy na sce nie
Oprócz spor to wych wy zwań

i spo tkań z mi strza mi olim pij ski mi
wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą kon -
cer ty gwiazd pol skiej sce ny mu zycz -
nej. Do bór ar ty stów, któ rzy wy stą -
pią na spe cjal nie wy bu do wa nej sce -
nie u pod nó ża Zam ku Ujaz dow -
skie go, nie jest przy pad ko wy:
na im pre zie nie mo gło choć by za -
brak nąć Jac ka Me zo Me je ra, na co
dzień szyb kie go bie ga cza ama to ra
z re kor dem ży cio wym w ma ra to nie

na po zio mie 2 go dzin i 48 mi nut.
Pod czas OR LEN War saw Ga mes
na pew no usły szy my kil ka naj now -
szych utwo rów, w któ rych Me zo
do sko na le łą czy pop z hip -ho pem.

Ko lej ną gwiaz dą bę dzie Sar sa,
zna na z te le wi zyj nych ta lent shows
wszech stron na gwiaz da mło de go
po ko le nia oraz Na ta lia Ny kiel,
obec nie naj go ręt sze na zwi sko
na pol skiej sce nie mu zycz nej. 

Na ko niec im pre zy wy stą pi le -
gen dar ny ze spół Va rius Manx &
Ka sia Stan kie wicz. Ra zem za bio rą
uczest ni ków pik ni ku na wspól ną
mu zycz ną pod róż po pio sen kach,

któ re przez wie le lat oku po wa ły
pierw sze miej sca wszyst kich pol -
skich list prze bo jów. Jak pod kre śla
Ka sia, nie wy obra ża so bie ży cia bez
spor tu: – Uwiel biam wszel kie ak -
tyw no ści, któ re an ga żu ją nie tyl ko
cia ło, ale ta kże mózg, a ćwi cze nia
ze ste pem są jed ny mi z mo ich ulu -
bio nych.

OR LEN War saw Ga mes od bę -
dzie się w so bo tę się 22 kwiet nia
na te re nach war szaw skiej Agry ko -
li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji
na www.or len ma ra thon.pl.

(red)

Spor to wa ener gia i gwiaz dy pol skiej mu zy ki na OR LEN War saw Ga mes
�Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się naj więk sze spor to we wy da rze nie tej wio sny czy li OR LEN War saw Ga mes, ro dzin ny pik nik otwar ty dla wszyst kich
miesz kań ców War sza wy. Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach Na ro do we go Świę ta Spor tu i po prze dzi zma ga nia bie ga czy na naj więk szej im pre -
zie bie go wej w Pol sce – OR LEN War saw Ma ra thon. Pod czas ca ło dnio we go pik ni ku, któ ry od bę dzie się w so bo tę 22 kwiet nia na te re nie Par ku
Agry ko la, wy stą pią gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej: Me zo, Sar sa, Na ta lia Ny kiel i Va rius Manx & Ka sia Stan kie wicz.

Otwar ty w ma ju ubie głe go ro ku
pl. Eu ro pej ski to pierw sza na Wo li
tak du ża prze strzeń pu blicz na
od nie pa mięt nych cza sów. Bel gij ski
de we lo per Ghe lam co zbu do wał dla

war sza wia ków ogól no do stęp ny plac
z du żą ilo ścią zie le ni i wo dy, ga le rią
ple ne ro wą, ka wiar nią i re stau ra cją.

– By ło su per, ale tro chę pu sto!
My ślę, że po pra wa po go dy przy -
cią gnie du żo spa ce ro wi czów! War -
to zaj rzeć – to jed na z opi nii o pla -
cu za miesz czo nych na Fa ce bo oku.

Rze czy wi ście, fon tan ny jesz cze
nie zo sta ły włą czo ne, zie le ni jest
na ra zie nie wie le a spa ce ro wi cze
to po je dyn cze oso by (co cie ka we,
jest wśród nich spo ro za gra nicz -

nych tu ry stów). A co o pl. Eu ro -
pej skim są dzą miesz kań cy Wo li?

– Kor po -po twor na ar chi tek tu ra
dla kra wa cia rzy – prze czy ta li śmy
pod ar ty ku łem o otwar ciu pla cu.
– Z ele gan cją nie ma to nic

wspól ne go. Ko lej ny kor po -obóz
dla kor po lud ków, że by so bie po -
my śle li, że są su per pra cow ni ka mi.
Nie wiem kto in ny, jak kor po lud -
ki, mo że pod nie cać się ta kim ar -
chi tek to nicz nym sy fem.

To wa rzy stwo Urba ni stów Pol -
skich nie daw no uzna ło pl. Eu ro pej -
ski za „naj le piej no wo wy kre owa ną
prze strzeń miej ską w Pol sce”. Je de -
na sta edy cja kon kur su by ła za ra -
zem pierw szą, w któ rej na gro dę

zdo by ła War sza wa. Z ko lei sam
kom pleks War saw Spi re otrzy mał
nie zwy kle pre sti żo we wy ró żnie nie
MI PIM Awards 2017 ja ko naj lep -
sza in we sty cja biu ro wa na świe cie.

(dg)

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.

Towarzystwo
Urbanistów Polskich
niedawno uznało pl.
Europejski za „najlepiej
nowo wykreowaną
przestrzeń miejską
w Polsce”.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Od kie dy XIX -wiecz ne zbior ni -
ki ga zu przy Prą dzyń skie go cie szą
się du żym za in te re so wa niem war -
sza wia ków, licz ba spa ce ro wi czów
od wie dza ją cych są sied ni skwer
Aloj ze go Pa weł ka zde cy do wa nie
wzro sła. Co raz wię cej osób czy ta
ta kże treść ta blic in for ma cyj nych,
umiesz czo nych obok znaj du ją ce go
się na skwe rze oka za łe go po mni -
ka. Ka mień wę giel ny po świę co ny
przez Ja na Paw ła II, akt erek cyj ny
wmu ro wa ny przez ka pe la na Ro -
dzin Ka tyń skich Zdzi sła wa Pesz -
kow skie go, 200 tys. za mor do wa -
nych war sza wia ków, ko mo ry ga zo -
we w tu ne lu obok Dwor ca Za -
chod nie go, „obóz za gła dy dla Po -
la ków” – to wszyst ko ro bi wiel kie
wra że nie. Pro blem w tym, że…
żad ne go obo zu za gła dy nie by ło.

Teo ria spi sko wa sprzed lat
„Obóz za gła dy w cen trum War -

sza wy. Kon zen tra tion sla ger War -
schau” to ty tuł ksią żki, wy da nej
w 2002 ro ku przez Ma rię Trzciń -
ską (1931–2011) z Głów nej Ko mi -
sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko
Na ro do wi Pol skie mu, któ ra w la -

tach 70. i 80. pro wa dzi ła w tej
spra wie śledz two. Au tor ka, któ ra
nie by ła hi sto rycz ką, na pod sta wie
re la cji jed ne go świad ka opi sa ła

na zi stow ski obóz za gła dy z ko mo -
ra mi ga zo wy mi w tu ne lu dzi siej -
szej tra sy Pry ma sa Ty siąc le cia,
w któ rych zgi nę ło 200 tys. osób.
Choć hi sto ry cy – na cze le z prof.
Ja nem Ża ry nem i prof. To ma -
szem Sza ro tą – wy raź nie pod kre -
śla li, że nie ma żad nych do wo dów
na ist nie nie obo zu za gła dy, teo ria
spi sko wa za czę ła żyć wła snym ży -
ciem. Osta tecz nie śro do wi skom

zwią za nym z Ra diem Ma ry ja uda -
ło się do pro wa dzić do bu do wy
po mni ka na skwe rze Pa weł ka
i od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej
na ko ście le przy Be ma, któ rą po -
świę cił kar dy nał Ka zi mierz Nycz.

Pod ró że w cza sie?
We dług Ma rii Trzciń skiej wa -

żnym do wo dem na ist nie nie ko -
mór ga zo wych są dwa ce gla ne cy -
lin dry, znaj du ją ce się na szczy cie

tu ne lu tra sy Pry ma sa Ty siąc le cia.
We dług zwo len ni ków jej teo rii
bez wąt pie nia by ły one czę ścią in -
sta la cji do roz py la nia cy klo nu B.
Nie daw no Zyg munt Wal kow ski,
spe cja li zu ją cy się w zdję ciach
War sza wy z cza sów II woj ny świa -
to wej, udo wod nił, że tu nel był
pod czas oku pa cji prze jezd ny dla
sa mo cho dów, w po bli żu nie by ło
żad nej in fra struk tu ry obo zo wej,
a cy lin dry wów czas nie ist nia ły.

Ba da czo wi uda ło się ta kże do -
trzeć do pro du cen tów urzą dzeń
na wiew nych, któ rzy wy ko na li ich
gło wi ce… 27 lat po woj nie.

Jak by ło na praw dę?
We dług usta leń hi sto ry ków obóz

kon cen tra cyj ny „War sza wa” (KL
War schau) obej mo wał wy łącz nie
te ren daw ne go wię zie nia na Mu ra -
no wie, zwa ne go Gę siów ką, i są sia -
du ją cych z nim ulic. Zgi nę ło tam
ok. 20 tys. osób, z cze go po ło wę
sta no wi li Po la cy. Niem cy ewa ku -
owa li obóz na wieść o zbli ża ją cej
się Ar mii Czer wo nej. Po woj nie
ko mu ni ści urzą dzi li w czę ści KL
War schau obóz je niec ki, a na stęp -
nie obóz pra cy. Zo stał on zli kwi -
do wa ny w 1956 ro ku.

Pod su mo wu jąc: „In for ma cje”
o obo zie umiesz czo ne obok po -
mni ka na skwe rze Pa weł ka nie
ma ją nic wspól ne go z praw dą.
Nie ste ty do pó ki „miej sce pa mię -
ci” nie zo sta nie zli kwi do wa ne, nie
ma naj mniej szych szans na to, że
teo ria spi sko wa odej dzie do la -
mu sa.

Do mi nik Ga dom ski

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.

„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.


