Komunikacja. 200 złotych za przejazd z centrum na lotnisko?
To możliwe tylko w Warszawie. Stołeczni taksówkarze nałogowo żerują na
turystach z zagranicy. Nieświadomi niczego cudzoziemcy płacą za usługi
bajońskie sumy. Fora internetowe puchną od wpisów oszukanych.

w czwartek

www.echomiasta.pl
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Cicha Starówka
ARCHIWUM

Warszawa jest
najczęściej
odwiedzanym przez
turystów miastem
Polski. Tyle że
najpopularniejsze
miejsce w stolicy
– Starówka – jest
niemal martwe

Metro Warszawskie zakłada, że najwcześniej pierwsze kursy
bez przesiadek BĘDĄ WYKONYWANE OD CZWARTKU
Prawdopodobnie dzisiaj
metro przestanie kursować
wahadłowo do stacji Marymont. Dzięki temu całą trasę
podziemnej kolejki pokonamy bez przesiadek.

Stefan Wroński

P

stefan.wronski@echomiasta.pl
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uż od dwóch miesięcy
„Echo Miasta” zajmuje
się tym problemem. Dziś
kolejny głos w sprawie „jak
ożywić Stare Miasto„.
Wprawdzie zdecydowana
większość turystów przyjeżdża do nas w celach służbowych, ale to nie znaczy, że nie
chcieliby odpocząć lub zabawić się w atrakcyjnym miejscu, np. na Starówce. I tu zaczyna się problem, bo o ile
w lecie nie jest jeszcze tak tragicznie (np. organizowany jest
festiwal Jazz na Starówce), to
jesienią, zimą i wczesną wiosną na wąskich uliczkach hula
jedynie wiatr.

Cicho, czyli
niebezpiecznie
– Jest tak cicho, że odwiedzający nas goście pytają, czy
na pewno jest bezpiecznie
– mówi Łucja Mikołajczuk,
właścicielka nowo otwartego
hoteliku Castle Inn przy ul.
Świętojańskiej. – Musimy się
gęsto tłumaczyć, że jest poza
sezonem, że mieszkają tu ludzie i że po pewnej godzinie
nie można się już bawić.
Inwestorom, którzy
chcieliby ożywić Stare
Miasto, brakuje

SEBASTIAN LUTEK

Ernest i Łucja
MIKOŁAJCZUK

Metrem pojedziesz
bez przesiadek

Pomysły na ożywienie Starówki są, trzeba tylko PRZEKONAĆ DO TEGO WSZYSTKICH

już sił. Wychodzenie z inicjatywą przypomina walkę z wiatrakami. Poza konserwatorem
zabytków, trudności mnożą
urzędnicy i mieszkańcy. Tym
ostatnim, zdaniem rozgoryczonych inwestorów, najmniej
przeszkadzają śmierdzące
budki z zapiekankami.

Recepta
na Starówkę
Kłopoty mieli też właściciele Castle Inn, mimo to wierzą, że Starówkę da się ożywić.
Przeciętnie turysta w Polsce
zostawia 284 dolary. O te pieniądze trzeba walczyć. – Na
Starym Mieście muszą być sta-

DEBATA „ECHA MIASTA”
łe punkty rozrywki, a nie tylko
festiwale i koncerty – twierdzi
Ernest Mikołajczuk. – Potrzeba
klubów, restauracji. Cudzoziemcy z nich nie korzystają.
W zeszłym roku 11 proc.
turystów przyjechało do Pol- Problemem ożywienia Staski na zakupy. Gdyby na Sta- rego Miasta zajmujemy się
rym Mieście było miejsce od stycznia.
na butiki, to by w nich kupoczwartek, 27 marca,
wali. A tak wybierają się do
o godz. 10 w siedzibie
galerii handlowych.
„Echa Miasta” rozpocznie się
Lokalizacja
dyskusja „Jak ożywić Stare
i komunikacja
Miasto?”.
Dużym problemem jest
W czwartkowej debacie
też brak dobrej komunikacji udział zapowiedzieli: przedmiejskiej. Turyści nie wie- stawiciel burmistrza dzielnicy
dzą, jak się dostać na Sta- Śródmieście, Grzegorz Buczek
rówkę, a tubylcom nie chce z Towarzystwa Urbanistów
się przebijać przez miasto, Polskich, Wiesława Majewska
aby pójść np. na koncert. – członek zarządu Wspólnoty
– Nie ma dobrych połączeń Mieszkaniowej ulic Freta i Koźi parkingów – mówi Łucja lej; Krzysztof Górski – prezes
Mikołajczuk. – Likwidowane Stowarzyszenia Mieszkańców
są miejsca postojowe.
Starego i Nowego Miasta; RoNo cóż, widać włodarze man Popowski – prezes Zarządecydujący o kulturze du Stowarzyszenia Prywatna Starówce nie czytali nych Przedsiębiorców Warwspomnień Conrada szawskiego Traktu KrólewHiltona, założyciela skiego; Jacek Sas-Uhrynowski
sieci hotelarskiej o tej – z SPPWTK, odpowiedzialny
samej nazwie. Pisał on, za sprawy związane z kulturą
że są trzy stopnie suk- i promocją Starego Miasta; Jacesu: „Po pierwsze – lo- cek Zawistowski – z SPPWTK
kalizacja, po drugie ds. letnich ogródków restaura– lokalizacja i po trze- cyjnych i Łucja Mikołajczuk
cie – lokalizacja”.
– właścicielka Castle Inn.

Będziemy
rozmawiać

W

asażerowie bez przesiadania się na pl. Wilsona będą
mogli ze stacji Marymont dojechać aż na Kabaty – mówi
Wioletta Olszewska, rzecznik
spółki Metro Warszawskie.
Dotąd do stacji Marymont można było dotrzeć tylko pociągiem wahadłowym,
który kursował z pl. Wilsona.
Przesiadki były na tyle dokuczliwe, że warszawiacy rzadko
korzystali z przystanku Marymont. Niewielu kierowców zostawiało swoje auta na parkin-

gu „Parkuj i Jedź” na tyłach
Hali Marymonckiej. – Liczymy
na to, że likwidacja ruchu wahadłowego po brzegi zapełni
Marymont pasażerami – mówi Igor Krajnow z Zarządu
Transportu Miejskiego.
Metro Warszawskie zakłada, że najwcześniej pierwsze kursy bez przesiadek będą wykonywane od czwartku. Najpóźniej stanie się to
31 marca.
Także jeszcze w tym miesiącu ma być gotowa kolejna
stacja pierwszej linii podziemnej kolejki – Słodowiec. Wtedy
zaczną się kontrole i odbiory
techniczne. – Otwarcie najwcześniej w połowie kwietnia
– zdradza rzeczniczka MW.
MARZENA ZEMLICH

Czystość na telefon
Nie miałeś czasu na zrobienie
wiosennych
porządków
przed świętami? Nie trać głowy! Kompleksowe sprzątanie
mieszkania możesz zamówić,
nie wychodząc z domu.

Z

a kompleksowe sprzątnięcie mieszkania zapłacimy
4 zł za mkw. To znaczy, że
czyszczenie podłóg w 50-metrowym lokum będzie kosztowało 200 zł. Do tego trzeba
doliczyć powierzchnię okien
i również pomnożyć ją przez
4 zł. Wypranie dwóch kanap
to koszt 150-250 zł. – Im bardziej zabrudzona tapicerka,
tym wyższa opłata – tłumaczą
fachowcy. Do tego należy doliczyć koszty zakupu środków
czyszczących. Firmie sprzątającej płacimy zazwyczaj tylko
za usługę.
Oferta tego typu serwisów obejmuje przede wszystkim mycie okien, odkurzanie,
pastowanie, czyszczenie tapicerki i wiele innych specjalistycznych usług. – Najwięcej
zleceń mamy na standardowe

sprzątanie, czyli mycie okien
i podłóg oraz odkurzanie
– mówi Agnieszka Wojda-Gościniewska z firmy Animus.
Żeby zamówić którąś
z nich, wystarczy zadzwonić
lub wysłać e-maila do firmy
sprzątającej. Coraz częściej firmy sprzątające oferują tzw.
pogotowie sprzątające, które
jest czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Jak twierdzą właściciele
firm sprzątających, zainteresowanie ich usługami stale
rośnie. Dlatego, jeśli ktoś
chce, by jego mieszkanie lśniło jeszcze przed Wielkanocą,
musi spieszyć z zamówieMZ
niem usługi.

przydatne adresy
Adresy internetowe warszawskich firm sprzątających:
www.animus-awg.pl,
www.perfectclean.pl,
www.amalblysk.pl,
www.omegalux.pl

