
W październiku na Woli padł
rekord wysokości transakcji
na polskim rynku nieruchomości.
Firma Griffin Real Estate, do nie-
dawna planująca budowę w miej-
scu Jupitera przy Towarowej
ogromnego centrum handlowego
o powierzchni porównywalnej
z Arkadią, zdecydowała się sprze-
dać ziemię. Echo Investment
i Echo Polska Properties zgodziły
się zapłacić za nią łącznie 120 mln
euro, czyli ponad 500 mln zł.

Niechciany olbrzym
Plany budowy przy Towarowej

handlowego giganta wzbudziły
ogromne kontrowersje wśród
mieszkańców i aktywistów. Jesz-
cze rok temu wydawało się, że bę-
dący w przygotowaniu plan miej-
scowy zmusi inwestora do zago-

spodarowania kwartału mniejszy-
mi budynkami, a Wronia odzyska
straconą po wojnie ciągłość. Kie-
rowane przez Marka Mikosa Biu-
ro Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy

zaprezentowało jednak projekt
planu, zgodnie z którym cała
działka przy Towarowej może być
zabudowana „drugą Arkadią”.
Po spóźnionym proteście aktywi-
stów i wolskich radnych zapadła

decyzja o powrocie do prac
nad planem. Od tego czasu o in-
westycji nie było słychać…

…aż do teraz
Niedawno portal inwestycyjny

Eurobuild CEE poinformował, że
Echo rozważa budowę przy Towa-
rowej 110 tys. m2 powierzchni han-
dlowej, 60–70 tys. m2 biur i 15 tys.

m2 mieszkań. Pojawiły się także
wizualizacje, które określono póź-
niej jako „jeden z wariantów”.

– Staramy się, aby projekt był
wielofunkcyjny i oferował dużo
nowych funkcji dla mieszkańców
tej części Warszawy – mówi Paweł
Słupski z Echo Investment.
– O szczegółach będziemy infor-
mować już wkrótce. Wtedy też
przedstawimy aktualne wizualiza-
cje.

Aktualnie największą warszaw-
ską inwestycją dewelopera jest za-
budowa terenu po dawnych Bro-
warach Warszawskich między
Chłodną a Grzybowską. Powstaje
tam szesnaście budynków, w któ-
rych znajdą się mieszkania, biura
i sklepy, a także plac miejski po-
równywalny rozmiarami z Ryn-
kiem Starego Miasta. Czy tak
właśnie należy rozumieć „wielo-
funkcyjność” inwestycji przy To-
warowej? Czas pokaże.

Jak ustaliliśmy w Urzędzie m.st.
Warszawy, na razie dla działki
przy Towarowej 22 wydano tylko
tzw. decyzję o warunkach zabudo-
wy, zgodnie z prawem stosowaną
na terenach nieobjętych planami
miejscowymi. Żaden wniosek
o pozwolenie na budowę nie zo-
stał jeszcze złożony.

(dg)

Staramy się,
aby projekt był
wielofunkcyjny i oferował
dużo nowych funkcji dla
mieszkańców tej części
Warszawy – mówi Paweł
Słupski z Echo Investment.

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 519-610-433
reklama@gazetaecho.pl

N
r8

(1
85

)
12

m
a

ja
20

17
D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

IS
SN

24
51

–1
09

9

Co powstanie przy Towarowej?

Jupiter zniknie
� Miała być „druga Arkadia”, jest tajemniczy „wielofunkcyjny” projekt.



Towarowa zmienia się praktycz-
nie z miesiąca na miesiąc. Buduje
się tam coraz więcej i wyżej, wciąż
jednak są w okolicy miejsca zanie-
dbane, wołające o pilną rewitaliza-
cję. Jednym z nich jest z pewnością
dworzec Warszawa Główna, wybu-
dowany tuż po II wojnie światowej,
żyjący dziś wyłącznie dzięki Nocne-
mu Marketowi i Stacji Muzeum,
którą PKP planuje przenieść
do nowoczesnej siedziby na Odola-

nach. O przebudowie zaniedbane-
go dworca mówi się od lat.

Miały być wieżowce…
Po raz ostatni kolejarze prezen-

towali wizualizacje nowego Głów-
nego w roku 2015. Na stację mia-
ły wrócić pociągi, kursujące po li-
nii obwodowej między Wolą
i Pragą. Budynek z lat 40. miał
zostać wyremontowany i otoczony
biurowcami, budynkami miesz-
kalnymi, centrum handlowym
i garażami. Na dachach nowej za-

budowy planowano ogrody
a od strony pl. Zawiszy – dwa
wieżowce.

– Znając sposób prowadzenia
inwestycji przez PKP najlepiej
jednak przyjąć strategię „uwierzy-
my jak zobaczymy” – napisaliśmy
wówczas. Dziś wiadomo już, że…
nie zobaczymy. Plany PKP zmie-
niają się jak w kalejdoskopie
w miarę kolejnych zmian perso-
nalnych w zarządach kolejowych
spółek i… wyborów.

…ale będzie znacznie
skromniej

Ostatecznie kolejarze ogłosili
przetarg na przebudowę dworca,
po której ma on zostać węzłem
przesiadkowym dla pasażerów
dojeżdżających z Radomia czy
Piaseczna. Istniejące perony mają
zostać rozebrane i zastąpione no-
wymi, umieszczonymi pod ziemią.
Przy Towarowej planowany jest
plac z parkingiem na 15 aut, po-
stojem taksówek, miejscami
kiss&ride i stojakami rowerowy-

mi. W ramach przebudowy ma
powstać także zadaszona kładka
pieszo-rowerowa, łącząca Kolejo-
wą z Alejami Jerozolimskimi.

PKP PLK czeka na oferty
na projekt i budowę do 12 czerw-
ca. Przebudowa ma kosztować 69
mln zł netto. Dla porównania:

koszt budowy kompleksu plano-
wanego dwa lata temu szacowano
na 700 mln euro.

(dg)

Pociągi wrócą na dworzec przy Towarowej
� 20 lat po zamknięciu dla ruchu stacji Warszawa Główna kolejarze ogłaszają przetarg na jej przebudowę.

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
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

– Prze sta łem ustę po wać miej -
sca, jak usły sza łem od star sze go
pa na, że go ob ra zi łem, bo on
wca le nie jest sta ry – pi sze nasz
czy tel nik. – Pa rę dni póź niej sie -
dzia łem w tram wa ju prze glą da jąc
na te le fo nie In ter net, kie dy po -
czu łem, że ktoś opie ra się tył -
kiem o mo ją rę kę! Kul tu ral nie
po pro si łem pa nią w wie ku 50–60
lat, że by prze sta ła. Za raz po tem
usły sza łem jej gło śną dys ku sję
z ko le żan ką, że „mło dzież”
(mam 35 lat) jest nie wy cho wa na.
Rę ce opa da ją! Mo ja pro po zy cja
jest ta ka: ustę puj my miej sca

na proś bę. Wi dzia łem kie dyś, jak
ko bie ta po pro si ła o ustą pie nie
miej sca mó wiąc po pro stu, że źle
się czu je, i dwóch pa nów od ra zu
wsta ło. Mo że to lep sze od opie -
ra nia się o czy jąś rę kę?

Ustę po wać czy nie ustę po wać?
Pro sić czy cze kać? Te mat po zo -
sta wia my do dys ku sji, zaś sa mi
spraw dza my…

…co mó wi re gu la min ZTM?
W po cią gach, tram wa jach i au to -

bu sach znaj du ją się spe cjal nie
ozna ko wa ne miej sca sie dzą ce dla
osób z dziec kiem na rę ku, ko biet

w cią ży, nie peł no spraw nych i „osób
star szych”, a więc – zgod nie z pra -
wem – wszyst kich, któ rzy ukoń czy -
li 60. rok ży cia. Ta cy pa sa że ro wie
ma ją „pierw szeń stwo w zaj mo wa -
niu wy dzie lo nych miejsc”.

Je śli in ter pre to wać prze pis do -
słow nie, wszy scy młod si i bar -
dziej spraw ni po win ni po wej ściu
do po jaz du po cze kać, aż uprzy -
wi le jo wa ni pa sa że ro wie usią dą
i do pie ro wte dy zaj mo wać po zo -
sta łe miej sca. W prze pi sach po -
rząd ko wych nie ma mo wy o ustę -
po wa niu miejsc sie dzą cych.

(dg)

Ustępować czy nie?
� Stary zwyczaj mówi, że na widok siwizny młodszy pasażer powinien zwolnić
miejsce siedzące. Ale obyczaje się zmieniają.
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Przy Towarowej
planowany jest plac
z parkingiem na 15 aut,
postojem taksówek,
miejscami kiss&ride
i stojakami rowerowymi.
W ramach przebudowy
ma powstać także
zadaszona kładka
pieszo-rowerowa,
łącząca Kolejową
z Alejami Jerozolimskimi.
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Plac Opol ski na Mły no wie to
po ten cjal nie uro kli wy za ką tek. Mi -
mo nie wiel kich roz mia rów po tra fił
swe go cza su przy cią gać spo rą rze -
szę miesz kań ców oko licz nych ka -
mie nic szu ka ją cych od po czyn ku
i kon tak tu z na tu rą. Mie wał i gor -
sze mo men ty, bo nie ste ty ta kże
wan da le lu bi li tam wpa dać. Ostat -
nio, jak twier dzą nie któ rzy, miej -
sce nie co pod upa dło. Je den z kry -
ty ków sta nu obec ne go po sta no wił,
że za miast na rze kać – za cznie

dzia łać. Tak po ja wił się po mysł re -
wi ta li za cji, któ ry tra fił ja ko jed na
z pro po zy cji do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go. War tość pro jek tu to
nie co po nad pół mi lio na zło tych.

Po my sło daw ca pi sze tak: „Plac
Opol ski jest zie lo nym, spo koj nym,
lecz bar dzo za nie dba nym za kąt -
kiem na Mły no wie. Po ten cjał te go
miej sca nie jest obec nie wy ko rzy -
sty wa ny, po nie waż urzą dze nia
na pla cu za baw są wy słu żo ne, a te -
ren zie lo ny jest za pusz czo ny.”

Na pro jekt, któ ry miał by tchnąć
w to miej sce no we go du cha, skła -
da ją się dwa głów ne ele men ty.
Pierw szy to bu do wa pro fe sjo nal -
ne go pla cu za baw. Ma być on za -
pro jek to wa ny zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi nor ma mi, wy po sa żo ny
w atrak cyj ne urzą dze nia za ba wo -
we (obec ne ma ją być zde mon to -
wa ne) oraz syn te tycz ną, amor ty -
zu ją cą dzie cię ce upad ki na -
wierzch nię. Dru gi fi lar kon cep cji
to sta ran ne za pro jek to wa nie czę -

ści zie lo nej. Tu w pla nach jest na -
sa dze nie drzew, krze wów i kwia -
tów oraz re no wa cja fon tan ny.
Do dat ko wo na drze wach po ja wią
się bud ki lę go we dla pta ków.

W po bli żu pla cu Opol skie go
zlo ka li zo wa ne są trzy przed szko la

i szko ła pod sta wo wa. Od ra zu
trze ba jed nak pod kre ślić, iż au tor
pro jek tu za strze ga, że jest on ad -

re so wa ny nie tyl ko do naj młod -
szych. Po ten cjal ny mi od bior ca mi
ma ją być „do ro śli, se nio rzy oraz
ro dzi ny z dzieć mi”, a jed ną
z funk cji jest idea in te gra cji – są -
siedz kiej i mię dzy po ko le nio wej.

Czy war to wes przeć pro jekt?
Po my sło daw ca zwra ca uwa gę, że
Mły nów, gdzie zlo ka li zo wa ny jest
plac Opol ski, to jed no z naj in ten -
syw niej zmie nia ją cych się osie dli
w War sza wie. Od re mon to wa ne
ka mie ni ce sta ją się mod ne, przy -
by wa mło dych lu dzi, ro dzin
z dzieć mi. Dzię ki te mu zmie nia
się cha rak ter te go miej sca. Po mi -
mo po zy tyw nych zmian bra ku je
no wo cze snych, funk cjo nal nych
pla ców za baw oraz do brze za go -
spo da ro wa nej prze strze ni zie lo -
nej. Być mo że od no wio ny plac
Opol ski mógł by stać się jed nym
z ta kich miejsc.

Gło so wa nie już w czerw cu.
(AS)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Plac Opolski
jest zielonym, spokojnym,
lecz bardzo
zaniedbanym zakątkiem
na Młynowie. Potencjał
tego miejsca nie jest
obecnie wykorzystywany,
ponieważ urządzenia
na placu zabaw są
wysłużone, a teren zielony
jest zapuszczony – pisze
projektodawca.

Plac Opolski dostanie szansę?

To miejsce ma potencjał
� Urządzenia na placu zabaw są wysłużone, a stan terenu zielonego pozostawia wiele do życzenia. To miejsce
może się jednak bardzo zmienić.

SŁUCH STA TY STYCZ NIE

Zgod nie z wy ni ka mi Na ro do we go

Spi su Po wszech ne go pro blem nie do -

słu chu do ty czy w Pol sce po nad 6 mln

osób. Nie mal po ło wa osób po 50. ro -

ku ży cia ma kło po ty ze zro zu mie niem

roz mo wy w ha ła sie, a wśród osób

star szych na nie do słuch cier pi aż 74%

ba da nych. Nie do słuch nie jest już wy -

łącz nie do me ną se nio rów, do ty ka ta -

kże mło dzież i ma łe dzie ci. Co czwar ty

pol ski na sto la tek ma kło po ty ze słu -

chem – wy ni ka z da nych ze bra nych

pod czas Na ro do we go Te stu Słu chu. 

Dla cze go sły szy my co raz go rzej?

Pierw szą przy czy ną na by te go nie -

do słu chu jest sta rze nie się spo łe czeń -

stwa, co jest pro ce sem nie unik nio -

nym. Dru gim po wo dem jest wszech -

obec ny ha łas: go dzi ny spę dzo ne ze

słu chaw ka mi w uszach, spa ce ry

po ru chli wych i gwar nych uli cach,

har mi der pod czas kon cer tów i im prez,

pra ca w fa bry ce przy gło śno pra cu ją -

cych urzą dze niach. 

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia sza -

cu je, że aż 1/10 lu dzi na ca łym świe cie

jest co dzien nie na ra żo na na ucią żli we

dźwię ki, któ re po wo du ją sta łą de gra -

da cję słu chu.

NAD STAW USZU

Twoi bli scy iry tu ją się, że zbyt gło śno

oglą dasz te le wi zję? Masz wra że nie, że

Twoi roz mów cy mó wią nie wy raź nie

przez te le fon? Sły szysz dźwięk w gło -

śnym oto cze niu, ale nie je steś w sta nie

zlo ka li zo wać je go kie run ku? Od czu wasz

brzę cze nie, bądź szu mie nie w uszach?

SŁUCH POD LU PĄ

Ludz ki układ słu cho wy jest bar dzo

zło żo ny, a gdy za czy na szwan ko wać, nie

wy star czy po pro stu za ło żyć do wol ny

apa rat słu cho wy, włą czyć go i usta wić

gło śność. Aby jak naj le piej wy ko rzy stać

słuch, na le ży za cząć od wi zy ty u spe cja -

li sty. Zba da on słuch, wy py ta o styl ży cia

i wspól nie z pa cjen tem znaj dzie naj lep -

sze roz wią za nie. Ba da nie słu chu jest

bez bo le sne, bez in wa zyj ne i szyb kie,

a wie le ga bi ne tów aku sty ki słu chu wy ko -

nu je je bez płat nie. Czę sto sku tecz nym

roz wią za niem otwie ra ją cym drzwi

do świa ta dźwię ków, któ re wy da wa ły się

bez pow rot nie utra co ne, mo że oka zać się

apa rat słu cho wy.

APA RAT NIE TA KI STRASZ NY

W Pol sce apa ra ty słu cho we, bez

wzglę du na wiek są re fun do wa ne.

Współ cze sne apa ra ty słu cho we to ma -

leń kie cu da tech ni ki. Ich czu łe mi kro fo ny

kon cen tru ją się na mo wie, jed no cze śnie

wy tłu mia jąc ha ła sy oto cze nia. Mo gą one

być re gu lo wa ne za po śred nic twem

smart fo na, współ pra cu ją z wie lo ma in -

ny mi urzą dze nia mi elek tro nicz ny mi,

z któ rych ko rzy sta my na co dzień. Są

pra wie nie wi docz ne lub zmi nia tu ry zo wa -

ne do ele ganc kich i es te tycz nych kształ -

tów, a ich ob słu ga jest bar dzo pro sta.

Apa ra ty słu cho we do pa so wa ne

do mo żli wo ści słu cho wych i po trzeb pa -

cjen ta po ma ga ją sły szeć opty mal nie

w ró żnych sy tu acjach i w ka żdych wa -

run kach aku stycz nych. Ich no sze nie po -

wo du je mniej szy wy si łek słu cho wy, ła -

twiej sze za pa mię ty wa nie oraz lep sze ro -

zu mie nie mo wy na wet w gło śnym oto -

cze niu. Po zwa la ją rów nież zlo ka li zo wać

źró dło dźwię ku, co znacz nie pod no si

bez pie czeń stwo użyt kow ni ków. 

No sze nie ich za po bie ga dal szej de gra -

da cji słu chu, zwięk sza kom fort sły sze -

nia, a tym sa mym funk cjo no wa nia osób

nie do sły szą cych. Za czy na ją czuć się

bez piecz niej, wra ca ich pew ność sie bie

oraz ra dość ży cia.

Na naszym słuchu polegamy w wielu

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

nie zapominajmy go cenić i dbać o

niego.

SŁUCH nieIDEALNY
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Po nad sto lat te mu war szaw ski
przed się bior ca i fi lan trop Hi po lit
Wa wel berg stwier dził, że jed nym
z naj więk szych pro ble mów ro bot -
ni czej Wo li są fa tal ne wa run ki
miesz ka nio we. Ty sią ce pra cow ni -
ków szyb ko roz wi ja ją cych się za -

kła dów prze my sło wych ży ło w cia -
snych lo ka lach w drew nia nych
do mach. Wraz z żo ną Lu dwi ką
Wa wel berg za ło żył fun da cję, dzię -
ki któ rej w cią gu trzech lat po -
wsta ły bar dzo no wo cze sne – jak
na tam te cza sy – mu ro wa ne do -

my, w któ rych za miesz ka ło 300
bied nych ro dzin. Bu dyn ki
przy Gór czew skiej 15 i 15A oraz
Wa wel ber ga 3 to dziś jed no z naj -
ład niej szych osie dli w War sza wie.
Je go miesz kań cy od kil ku lat or -
ga ni zu ją wła sne świę to.

Mu ral dla Wa wel ber ga
Pod czas III Świę ta Ko lo nii Wa -

wel ber ga na po dwór ku przy Gór -
czew skiej 15A od sło nię ty zo sta nie
mu ral, upa mięt nia ją cy za ło ży cie li.
Gra fi kę za pro jek to wa li i wy ko na -
ją ar ty ści Da riusz Pacz kow ski,
An na Koź biel -Wa las, Adam Wa -
las i An drzej Chy bow ski. Pro jekt
współ two rzy Fun da cja Klam ra,
dzia ła ją ca na rzecz rów no ści i to -
le ran cji. Na wy ko na nych dzię ki
niej upa mięt nio no już m.in. Mar -
ka Edel ma na i Ire nę Sen dle ro wą.
Człon ko wie fun da cji tłu ma czą, że
wa żne są dla nich au to ry te ty, któ -
re war to sta wiać za wzór dla mło -
dych Po la ków.

Pod zna kiem ksią żki…
W tym ro ku or ga ni za to rzy chcą

przy po mnieć war sza wia kom, że
Wa wel berg był wiel kim mi ło śni -
kiem pol skiej li te ra tu ry i przy ja -
cie lem m.in. Ma rii Ko nop nic kiej
i Hen ry ka Sien kie wi cza, któ re mu
ufun do wał sty pen dium i spła cił
dłu gi. Był ta kże wy daw cą naj wa -
żniej szych pol skich dzieł, któ re
wpro wa dzał na ry nek w naj ni -
ższych mo żli wych ce nach – tak, by
ku po wa li je ta kże naj bied niej si.

Pod czas świę ta bę dzie mo żna
po słu chać frag men tów wy da nych
przez Wa wel ber ga ksią żek i je go
li stów z za przy jaź nio ny mi pi sa rza -
mi w wy ko na niu ak to rów war -
szaw skich te atrów. Pre mie ro wo
wy sta wio ne zo sta ną frag men ty
po wie ści Eli zy Orzesz ko wej „Be -
ne na ti” w re ży se rii Jo an ny Gra -

bo wiec kiej. Na dzie ci cze ka ją
kon kur sy i warsz ta ty li te rac kie.

…jaz zu…
Nie za brak nie oczy wi ście mu zy ki.

Na sce nie wy stą pią spe cja li ści od ta -
necz ne go jaz zu ro dem z ame ry kań -
skie go Po łu dnia – Wi sła Hot, mło dzi
war szaw scy mu zy cy z Kwar te tu Jaz -
zo we go i Whe eling Qu ar te ty oraz
lau re at ka fe sti wa li pio sen ki Mał go -
rza ta Woj cie chow ska. W fi nale ar -
gen tyń skie tan go za tań czą An na
Iber szer (tan cer ka i ak tor ka, zna na
m.in. z se ria lu „Ran czo” i Piotr
Woź niak (tan cerz i cho re ograf).
Świę to za koń czy wspól na mi lon ga.

Na te re nie po dwó rek za pla no -
wa no kon kur sy i atrak cje dla
dzie ci i mło dzie ży. Bę dzie mo żna
wziąć udział m.in. w warsz ta tach
sztuki ulicznej i gwa ry war szaw -
skiej, obej rzeć po kaz szer mier ki,
sko rzy stać z dar mo we go ser wi su
ro we ro we go i zro bić so bie zdję cie
z za byt ko wym Sa abem 95. Hi sto -
rię Ko lo nii przy bli żą prze wod ni cy
(opro wa dza nie ta kże w ję zy ku an -
giel skim) a Dom Spo tkań z Hi -
sto rią przy go tu je wy sta wę zdjęć
„Od bu do wa War sza wy”.

…i pącz ków
Tra dy cyj nie już z oka zji świę ta

otwar ta bę dzie Pra cow nia Cu -
kier ni cza Za goź dziń skich, gdzie
ka żdy bę dzie mógł spró bo wać
naj lep szych w War sza wie pącz -
ków, wy pie ka nych od 1925 ro ku
we dług tej sa mej re cep tu ry.

(red)

Nowy mural i święto w rytmie jazzu
� Coroczne imprezy na najstarszym istniejącym osiedlu w Warszawie to już nowa, wolska tradycja. Świętujemy już w niedzielę 21 maja.



Jed na z naj bar dziej nie sa mo wi -
tych ulic w War sza wie znaj du je
się w ser cu daw nej prze my sło wej
Wo li, „na za ple czu” Pro stej. Idąc
Hru bie szow ską od Ka rol ko wej

w kie run ku ron da Da szyń skie go
mi ja my zruj no wa ne po zo sta ło -
ści XIX -wiecz nych za bu do wań
prze my sło wych, przed wo jen ne
ka mie ni ce i szkla ne ścia ny biu -
row ców z wjaz da mi do ga ra ży,
do da ją ce ulicz ce kli ma tu „ka nio -
nu”, zna ne go z ame ry kań skich
miast. W mia rę zbli ża nia się
do ron da Hru bie szow ska na gle
zmie nia się w pie szy pa saż i „roz -
pły wa” w no wej za bu do wie. Dziw -
na uli ca w dziw nej dziel ni cy.

Drew no i łań cu chy
Wi docz ny na zdję ciu dom stał

na na ro żni ku skrzy żo wa nia
z Przyo ko po wą. Pod ko niec
lat 30., gdy wy ko na no fo to gra fię,
w bu dyn ku mie ścił się sklep spo -
żyw czy, zaś obok nie go – po stój
do ro żek. Rzut be re tem od Hru -
bie szow skiej, za li nią dzi siej szej
To wa ro wej, za czy nał się już wiel ki

świat – Pa ryż Pół no cy. Wo la by ła
je go za ple czem, pro du ku ją cym
prąd i gaz, ma szy ny i na rzę dzia,
sa mo cho dy i pod kła dy ko le jo we.
Przy Hru bie szow skiej dzia ła ła fa -
bry ka o szum nej na zwie „Pierw -
sza Pol ska Wy twór nia Łań cu chów
Rol ko wych Sta ni sła wa Ku bia ka”.
Dom wła ści cie la, zbu do wa ny
w ro ku 1920, stoi do dziś – to bu -
dy nek nr 9.

Si ła Wo li
Pre zen to wa ne przez nas zdję cie

po cho dzi z wy sta wy pt. „Si ła Wo li”,
pre zen to wa nej 11–15 ma ja w bu -
dyn ku In Ci ty przy Sied mio grodz -

kiej 1. Fo to gra fie sprzed II woj ny
świa to wej, epo ki ko mu ni zmu
i współ cze sne two rzą opo wieść
o zmie nie ją cej się dziel ni cy, któ ra
– jak mó wią or ga ni za to rzy – roz wi -

ja się, czer piąc si łę ze swo jej hi sto -
rii. Od 15 ma ja do 9 czerw ca wy -
sta wę bę dzie mo żna oglą dać
na ogro dze niu pla cu bu do wy osie -
dla Me tro po int przy Ka rol ko wej,

a na stęp nie – w fi lii Wol skie go
Cen trum Kul tu ry.

Me ce na sa mi wy sta wy są de we -
lo pe rzy As bud i Okam.

Do mi nik Ga dom ski

Hrubieszowska – dziwna uliczka w sercu miasta
� Złote czasy przemysłu to już odległa przeszłość. Co jest siłą Woli dzisiaj?
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Widoczny
na zdjęciu dom stał
na narożniku
skrzyżowania
zPrzyokopową. Pod koniec
lat 30., gdy wykonano
fotografię, w budynku
mieścił się sklep
spożywczy, zaś obok
niego – postój dorożek.

źródło: m
ateriały prasow

e

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne -

ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• 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



GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360

KUPIĘ MIESZKANIE

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

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

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Malowanie mieszkań, kładzenie paneli
podłogowych i inne prace remontowe. Atrakcyjne
ceny. Krzysztof Tel. 531-777-306

FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

DAM PRACĘ
·Apteka Od Serca w Warszawie (Wola, Bemowo)
oraz w Radzyminie zatrudni technika farmacji.
Oferujemy pracę na pełny etat na podstawie
umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet
premiowy i dodatki do wynagrodzeń,
ubezpieczenie medyczne. Stawiamy na fachową
obsługę pacjentów, opiekę farmaceutyczną,
rozwój i szkolenie pracowników. Dbamy o dobrą
atmosferę i zgrany zespół. CV
info@aptekaodserca.pl

·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

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę

o kontakt 669-114- 442

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493

·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki szable bagnety odznaki
odznaczenia orzełki 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 AUTO-SKUP Kupimy
Każde Auto Całe i Rozbite 501-690-905

·Każdy 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

KUPIĘ CZĘŚCI

·Kupię części do motocykla sokół, cws,

podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych

505-529-328

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

WYPOCZYNEK

·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,

JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.

89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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!

„Mo der ni za cja sta cji ru szy
w 2019 ro ku. No wa Za chod nia
bę dzie zin te gro wa nym wę złem
prze siad ko wym (…) Prze bu do wa -
ne zo sta ną ist nie ją ce pe ro ny, wy -
bu do wa ny zo sta nie je den no wy.
Dla pa sa że rów prze wi dzia no
prze my śla ne roz wią za nia ar chi -
tek to nicz ne – ha lę pe ro no wą,
świe tli ki w pe ro nach, do świe tla ją -

ce przej ście pod ziem ne, in tu icyj -
ne ozna ko wa nie i funk cjo nal ne
oświe tle nie” – to frag ment z za -
po wie dzi prze bu do wy War sza wy
Za chod niej, pla no wa nej przez
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
na la ta 2019–2021.

Tu na ra zie jest śmiet ni sko, ale
bę dzie San Fran ci sco?

(red)

Oto największy
dworzec w Polsce
� Warszawa Zachodnia to stacja o największym ruchu
pociągów w Polsce, przez którą przejeżdża tysiąc
pociągów na dobę.
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Po wie lu la tach War sza wa
wresz cie za czy na wpi sy wać się
w eu ro pej ski trend bu do wa nia no -
wo cze snych li nii szyb kie go tram -
wa ju. Naj więk szą in we sty cją te go
ty pu ma być „tram waj do Wi la no -
wa”, łą czą cy Odo la ny, Dwo rzec
Za chod ni, Ocho tę, Mo ko tów, Ste -
gny i wła śnie Wi la nów. Od ci nek
bie gną cy przez Wo lę po wsta nie
w po ro zu mie niu z PKP Pol ski mi
Li nia mi Ko le jo wy mi, przy mie rza -
ją cy mi się do prze bu do wy War sza -
wy Za chod niej. Pla no wa ny przez
Tram wa je War szaw skie układ to -
rów jest za ska ku ją cy…

Tramwajem obok rotund
gazowych…

…ale po za sta no wie niu jak
na dło ni wi dać, z cze go wy ni ka.
Choć oczy wi stym roz wią za niem by -
ło by przy wró ce nie to ro wi ska na tra -
sę Pry ma sa Ty siąc le cia i do su nię cie
do niej dwor ca, tram wa ja rze wy raź -
nie nie chcą kon flik tu z kie row ca mi.
Tra sa Pry ma sa wciąż jest czę ścią
dro gi kra jo wej Gdańsk -War sza wa -

-Kra ków i wszel kie pró by ogra ni -
cze nia miej sca dla sa mo cho dów by -
ły by ma ło „me dial ne”. W za mian
TW opra co wu ją skom pli ko wa ny
prze bieg to ro wi ska, pe łen za krę tów
i pod ziem nych od cin ków.

Ja dą ce od stro ny Ocho ty tram -
wa je ma ją za trzy my wać się
pod Dwor cem Za chod nim na po -
zio mie – 2, zmu sza jąc prze sia da -
ją cych się pa sa że rów do po ko ny -
wa nia ró żni cy wy so ko ści dwóch
pię ter. Na wol skiej stro nie tu nel
bę dzie się roz ga łę ziać. Raz na 8
mi nut tram waj bę dzie je chać
na pół noc, skrę cać w pra wo Prą -
dzyń skie go, a na stęp nie w le wo
– przy sta nek znaj dzie się mię dzy
skwe rem Pa weł ka a XIX -wiecz ny -
mi zbior ni ka mi ga zu. Stąd tram -
wa je do ja dą do Ka sprza ka.

…skra jem Odo lan…
TW za kła da ją, że więk szość skła -

dów – je den na 3 mi nu ty w go dzi -
nach szczy tu – bę dzie skrę cać
za Za chod nim w le wo, w kie run ku
Odo lan. Tu nel z dwo ma za krę ta mi

wy pro wa dzi je na po wierzch nię
po odo lań skiej stro nie tra sy Pry ma -
sa, obok po wsta ją ce go osie dla Par -
ki War sza wy. Stąd tram wa je po ja dą
uli cą Or do na, na któ rej po wsta ną
dwie pa ry przy stan ków, a na stęp nie
skrę cą w kie run ku Je lo nek. Pro po -
zy cja ta spo tka ła się już z pierw szy -
mi ne ga tyw ny mi ko men ta rza mi.

– Nie zga dza my się na wy ty cze -
nie no wej tra sy tram wa ju na Or -
do na – pi sze na Fa ce bo oku au tor
stro ny Uli ca Or do na – Miesz kań cy
– Po to jest sze ro ka tra sa Pry ma sa
Ty siąc le cia, aby tam ku mu lo wać
ruch. Doj dzie my so bie do Pry ma -
sa. Zo staw cie nam ci szę i spo kój.

…i na Ka sprza ka
Na li ście pla no wa nych in we sty -

cji jest ta kże przy wró ce nie li nii
tram wa jo wej na Ka sprza ka, zli kwi -
do wa nej w ro ku 1990. No we to ro -
wi sko roz pocz nie się roz jaz dem
na skrzy żo wa niu ze Skier nie wic ką
i zaj mie sze ro ki pas roz dzie la ją cy
uli cy. Przy stan ki „Szpi tal Wol ski”
zo sta ną zbu do wa ne mię dzy skrzy -
żo wa niem z Płoc ką i Krzy ża now -
skie go a przej ściem dla pie szych
przy Bry low skiej, dzię ki cze mu bę -
dą do stęp ne z obu koń ców.

Ko lej ne przy stan ki znaj dą się
mię dzy skrzy żo wa niem z Be ma
a ron dem Ty be tu. Na stęp nie

tram wa je prze tną skrzy żo wa nie
z Gra bow ską i za trzy ma ją się
przy Or do na. Da lej na za chód to -
ro wi sko bę dzie się stop nio wo ob -
ni żać i przej dzie pod Re du to wą
bez ko li zyj nie, w miej scu dzi siej -
szej pół noc nej jezd ni Ka sprza ka.
Przy stan ki zo sta ną zbu do wa ne
w za głę bie niu te re nu.

– Ist nie ją ce przej ście pod ziem -
ne za pew nia ją ce do nich doj ście
bę dzie wy re mon to wa ne i przy sto -
so wa ne do po trzeb osób o ogra ni -
czo nej mo bil no ści po przez bu do -
wę po chyl ni – czy ta my w opi sie
wy bra ne go przez Tram wa je War -
szaw skie wa rian tu tra sy. – Za sto -
so wa nie po chyl ni za miast wind
ma w za ło że niu za pew nić do stęp -
ność pe ro nów w spo sób bez a wa -
ryj ny, od por ny np. na skut ki wan -
da li zmu. Ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie ist nie ją ce go wy ko pu
pod pro wa dze nie tra sy tram wa jo -
wej, jezd nia pół noc na Ka sprza ka
zo sta nie po wią za na z Wol ską po -
przez no we skrzy żo wa nie po ło żo -
ne mię dzy cer kwią a ko ścio łem.

Bu do wa to ro wi ska na Ka sprza -
ka jest pla no wa na na la -
ta 2019–2020, tu ne lu przy Dwor -
cu Za chod nim i li nii na Or do na,
Prą dzyń skie go i Krzy ża now skie go
– 2019–2021.

(dg)

Tramwaje w dziwnych miejscach
� Krzyżanowskiego, Prądzyńskiego, Ordona i Kasprzaka – trudno wyobrazić sobie, że
powstaną tam torowiska, ale takie właśnie są plany.
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