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Park Szymańskiego po przepro-
wadzonej kilka lat temu moderni-
zacji rozkwitł. Czaruje kolorami,
spływającą kaskadami sztuczną
rzeką, ozdobnymi mostkami, uro-
kliwymi alejkami wśród zadba-

nych spacerowych alejek, ścieżka-
mi rowerowymi, wrotkowiskiem.
Słowem: pięknie! Tyle że jak to
zwykle bywa – nie do końca. Bo
zmodernizowana została tylko

część parku. Tereny bliżej ulicy
Wolskiej pozostały zaniedbane.
W oczy kłują zarośnięte ścieżki,
zdewastowane elementy małej ar-
chitektury, a na samym środku
straszy zdewastowana betonowa
fontanna z czasów gierkowskiej
świetności.

A szkoda, bo plan rewitalizacji
okolic fontanny jest gotowy
od kilku lat. Zakłada rozbiórkę
starej konstrukcji i zastąpienie jej
zespołem pięciu różnokoloro-
wych fontann tworzących w słoń-
cu efekt tęczy. Projekt przewiduje
też poprowadzenie nowych alejek

i wymianę oświetlenia. Koszt
oszacowano na około 300 tys. zł.

Niestety, inwestycja co roku
spada z planu budżetowego.
Rzecznik urzędu dzielnicy pocie-
sza, że w tym roku zostanie
na pewno przygotowana szczegó-
łowa dokumentacja planowanego
zespołu fontann. Prace zaś mają
ruszyć w roku 2017. W tym urzęd-
nicy planują za to remont brzegów
rozlewiska między sztuczną rzeką
a jeziorkiem od strony Wolskiej.
Warto wspomnieć, że swoje pomy-
sły na park mają także mieszkań-
cy. W ramach tegorocznego bu-

dżetu partycypacyjnego zgłoszony
został projekt remontu ścieżek
spacerowych, tras dla rolkarzy, wy-
miany ławek. Jest więc szansa, że

niezbyt licznie dziś odwiedzana
część parku Szymańskiego już
wkrótce na nowo zatętni życiem.

(wk)

Fontanny odmienią park Szymańskiego
� Odrestaurowany w ubiegłych latach park Szymańskiego przeżywa renesans. Niestety, tylko częściowo. Czy zaniedbana część parku
od strony Wolskiej także doczeka się wreszcie rewitalizacji?

Plan
rewitalizacji okolic
fontanny jest gotowy
od kilku lat. Zakłada
rozbiórkę starej konstrukcji
i zastąpienie jej zespołem
pięciu różnokolorowych
fontann tworzących
w słońcu efekt tęczy.
Projekt przewiduje też
poprowadzenie nowych
alejek i wymianę
oświetlenia. Koszt
oszacowano
na około 300 tys. zł.

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Montownia to miejsce urządzo-
ne bez przepychu acz wygodnie,

gdzie znajdą się miejsca do spo-
kojnej kolacji we dwoje jak i więk-

szej biesiady. Nawet najmłodsi
znajdą dla siebie kącik. Ale to, co
wyróżnia to miejsce, to choćby
fakt, że właściciele są też szefami
kuchni. Nie korzysta się tu z pół-
produktów, wszystkie dania two-
rzone są na miejscu, z wykorzysta-
niem świeżych ziół i sezonowych
warzyw. A jeśli w daniu coś komuś
nie odpowiada – wystarczy popro-
sić o zmianę.

Tutejszą kuchnię wyróżnia wie-
lokulturowość, świeżość i lekkość
potraw. W karcie każdy znajdzie
coś dla siebie – od smacznych
starterów, przez coś dla bardzo
głodnych, jak burgery, żeberka,

stek czy kaczka z ul Kaczej,
po wyśmienite pasty i lekkie sałat-
ki. Nie zapomina się też również
o słodkich deserach i ciastach, wy-
rabianych na miejscu. Codziennie
układane są nowe lunche, których
cena to 19 zł, wraz z deserem.
Do wyboru zawsze jest zupa lub
krem oraz więcej niż jedna opcja
drugich dań, zarówno wegetaria-
nie jak i amatorzy mięsa znajdą tu
coś dla siebie. Wnętrze lokalu
sprawia bardzo kameralne i przy-
tulne wrażenie domowej atmosfe-
ry. Wygodne kanapy zdają się za-
praszać do środka, a jasne ściany
sprawiają wrażenie otwartości.

Oprócz jedzenia w karcie znaleźć
można wszelakiego rodzaju kok-
tajle – zarówno ze świeżych, mik-
sowanych owoców, jak i alkoholo-
we. Latem działa zewnętrzny
ogródek, zimą można spróbować
rozgrzewających herbat i drinków.
A dodatkową atrakcją jest facebo-
okowy profil Montowni Smaków
– codziennie pojawia się tam re-
bus, a ten, kto go rozwiąże, może
liczyć na darmowy poczęstunek
w lokalu. Zabawa jest przednia,
pomysł – niebanalny.

Bo i Montownia Smaków
banalna nie jest.

Montownia smaków,
Kacza 8, lokal C
512–945–245,

biuro@montowniasmakow.pl
www.montowniasmakow.pl

Przede wszystkim – w żadnej sy-
tuacji nie należy patrzeć na ogół
przez pryzmat jednostek. To, że
dwaj strażnicy miejscy pobili ko-
gokolwiek, nie znaczy przecież, że
wszyscy strażnicy to bandyci. Tak
samo jak nie każdy kierowca au-
tobusu to cham lub wesołek, nie
każdy ksiądz to pedofil i nie każdy
polityk to złodziej. O tym zapomi-
namy najczęściej, dając się po-
nieść emocjom. Owszem, zdarzają
się czarne owce – ale one trafiają
się w każdym środowisku zawodo-
wym czy grupie społecznej. Czy
to, że dwóch funkcjonariuszy
przekroczyło swoje uprawnienia
– bo takie zarzuty postawiła im
prokuratura i za to zostali dyscy-
plinarnie wyrzuceni z pracy – ma
oznaczać, że całą formację należy
opluć a najlepiej rozwiązać?

25 tysięcy zgłoszeń
miesięcznie

Popatrzmy, czym zajmuje się
straż miejska w Warszawie. Do jej
zadań należy m.in. ochrona spo-
koju i porządku w miejscach pu-
blicznych, kontrola ruchu drogo-

wego, zabezpieczanie miejsc
przestępstw czy pomoc organiza-
torom imprez zbiorowych
w utrzymaniu porządku. Do tego
dochodzą interwencje związane
ze zwierzętami (EkoPatrol), któ-
rych wcale nie jest mało. Tylko
w grudniu ubiegłego roku miesz-
kańcy Warszawy wzywali strażni-
ków do ponad 25,4 tysięcy inter-
wencji. Na Woli – 2,8 tysiąca razy,
na Bielanach – o tysiąc mniej.

Targówek – 1,1 tysiąca zgłoszeń,
Białołęka – ponad tysiąc, Bemo-
wo – 980, Wawer – blisko 600.
Wszystko to w ciągu jednego mie-
siąca, podczas którego strażnicy
zatrzymali też 38 przestępców.
Czy tak często wzywa się ludzi
niepotrzebnych? Takich, których
trzeba się bać? Oczywiście można
stwierdzić, że jak się ich utrzymu-
je z podatków, to można i trzeba
wymagać. Miasto w tym roku za-

mierza wydać na utrzymanie stra-
ży miejskiej 141 milionów złotych.
Dla porównania – planowane wy-
datki na komunikację miejską to
blisko 3,3 miliarda przy wszyst-
kich miejskich wydatkach zbliża-
jących się do 14,7 miliardów.

Zajmują się głupotami
Najczęściej krytyka spada

na nich za „błahe” interwencje.
Głównie ze strony tych, których
ta interwencja dotknęła bezpo-
średnio. – Często słyszymy
„Za robotę się weźcie uczciwą,
a nie za karanie za parkowanie”
– mówią strażnicy. Tyle, że często
właśnie te drobne interwencje,
najmniej widoczne, są najbardziej
potrzebne. Ponad połowa wszyst-
kich zgłoszeń dotyczy nieprawi-
dłowości w ruchu drogowym
– czyli m.in. właśnie złego parko-
wania i zastawiania ulic czy wjaz-
dów. Co trzecie – to sprawy zwią-
zane z bezpieczeństwem i porząd-
kiem publicznym – zatem wszel-
kie akty wandalizmu, picie alko-
holu w miejscach publicznych itp.
Najczęściej chodziło o zakłócanie

ciszy nocnej (ponad 9 tysięcy in-
terwencji w ubiegłym roku). Co
dziesiąta interwencja to sprawy
związane ze zwierzętami (a były
wśród nich m.in. czarna wdowa
w samochodzie sprowadzonym ze
Stanów, egzotyczne jaszczurki czy
wąż w pudełku na parkingu samo-
chodowym). To, za co można ga-
nić strażników, to stosunkowo
mały odsetek własnych interwen-
cji – niecała jedna czwarta. Ale
czy to słuszny zarzut? Ilu należa-
łoby zatrudnić ludzi, żeby na bie-
żąco patrolować ulice Warszawy
i jednocześnie być gotowym
na wezwanie? Z jednej strony
chciałoby się, by strażnicy sami
wiedzieli, gdzie mogą się trafiać
niebezpieczne sytuacje, z drugiej
– kto jeśli nie mieszkaniec wie
najlepiej, co złego dzieje się w je-
go okolicy? Wystarczy zgła-
szać. I wtedy oczekiwać.

Z ponad 1500 strażników
dwóch wyleciało z roboty, bo nad-
użyli funkcji, zaufania i kompe-
tencji.

Dwóch.
Wiktor Tomoń

Fala krytyki wobec straży miejskiej. Strażnicy niepotrzebni?
� Po doniesieniach prasowych – także naszych – o tym, jak dwóch strażników miejskich pobiło na białołęckim Tarchominie mężczyznę, który zwrócił
im uwagę, że źle zaparkowali swój służbowy samochód, przez internet przelała się fala nienawiści wobec całej straży miejskiej. Czy uzasadniona?

źródło:strazm
iejska.w

aw.pl

Montownia smaków – dobry lokal od przyjaciół
� W lipcu zeszłego roku przy Kaczej powstała Montownia smaków - lokal prowadzony przez dwóch
przyjaciół, Pawła i Łukasza, którzy po latach doświadczeń postanowili stworzyć coś własnego.

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej

w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

te
le
fo
n
d
la
cz
yt
el
ni
kó

w
:

te
le
fo
n
d
la
re
kl
am

o
d
aw

có
w
:

e-
m

ai
l:

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

:W
yd

aw
ni

ct
w

o
P

ra
so

w
e

O
st

oj
a

20
12

sp
.z

o.
o.

ad
re

s
re

da
kc

ji:
03

-0
26

W
ar

sz
aw

a,
ul

.B
oh

at
er

ów
18

a
D

ru
k:

E
dy

to
r

S
p.

z
o.

o.
,O

ls
zt

yn

51
9
61
0
43
8,

22
61
4
58

03
50
2
28
0
72
0,

22
61
4
58

03
Za

pr
as

za
m

y
do

w
sp

ół
pr

ac
y

m
ie

sz
ka

ńc
ów

.N
ie

zw
ra

ca
m

y
m

at
er

ia
łó

w
ni

ez
am

aw
ia

ny
ch

.
Za

st
rz

eg
am

y
so

bi
e

pr
aw

o
do

sk
ra

ca
ni

a
ia

di
us

to
w

an
ia

na
de

sł
an

yc
h

m
at

er
ia

łó
w

or
az

op
at

ry
w

an
ia

ic
h

w
ła

sn
ym

ty
tu

łe
m

.N
ie

od
po

w
ia

da
m

y
za

tr
eś

ć
re

kl
am

io
gł

os
ze

ń.

„E
ch

o
na

W
o
li”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

na
cz

el
ny

:K
rz

ys
zt

of
K

at
ne

r
za

st
ęp

ca
:K

at
ar

zy
na

C
ho

dk
ow

sk
a

fa
x:

22
61

4
58

28



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

„(…) w kinie „Czary”, na Żela-
znej czy na Chłodnej, już nie pa-
miętam, gdzie było kino” Czary „…
Człowieku, co za czasy! Taka mała,
brudna, zapluta salka, zaduch i”
dalszy ciąg za chwilę „co parę mi-
nut, w najbardziej interesujących
momentach, i deszcz na płótnie,
na starej, zużytej taśmie (…) w ki-
nie” Bajka „. Też gdzieś na Chłod-
nej czy na Żelaznej. Taka sama
smrodliwa salka, brudne schody
i krzesła. Te kina, wiesz, drugorzęd-
ne i czwartorzędne, to były uniwer-
sytety naszego pokolenia w wielkich
miastach. (…) my, tam na salce ki-
na” Forum „czy” Uciecha „, wielbi-
liśmy siłę, zręczność i prawość sze-
ryfa, a nienawidziliśmy, aż do wrza-
sku, podłych złodziei bydła, ohyd-
nych koniokradów i szatańskich
morderców”. Taki pean na cześć
warszawskich kin włożył w usta re-
daktora Edwina Kolanko Leopold
Tyrmand w „Złym”.

Już wtedy kina, o których mówił,
dawno zniknęły z pejzażu Chłodnej
i Żelaznej. Po wojnie na Woli po-
wstawały na ich miejsce nowe. Lep-
sze i gorsze. Wielu z nich też już
dziś nie ma, po niektórych nie po-
został nawet ślad.

Chłodna – ulicą kin
Zacznijmy od kina, które redak-

tor Kolanko wspomina z rozrzew-
nieniem, choć nie pamięta, gdzie
się mieściło – „Czary”. Oczywiście
na Chłodnej 29. Otwarto je

w pierwszej dekadzie XX wieku.
Miało 300-osobową widownię, było
faktycznie dość podłe, za to tanie.
Projekcje można było czasem po-
dejrzeć przez otwór, oczekując
na tramwaj. Przechodziło z rąk
do rąk kolejnych żydowskich właści-
cieli. Funkcjonowało do 1940 roku.
Po utworzeniu getta znajdowały się
tu zakłady krawieckie, po włączeniu
do „strefy aryjskiej” aż do wybuchu
powstania warszawskiego funkcjo-
nowało kino „Faun”, po wojnie
warsztat samochodowy. A teraz jest
tu… kino „Czary”. Nie takie jak
kiedyś. Jest częścią Winosfery – re-
stauracji, sklepu winiarskiego, gale-
rii. Ma tylko 50 miejsc, charakter
studyjny i nie gra filmów repertu-
arowych. I w przeciwieństwie do te-
go przedwojennego – jest eleganc-
kie.

Przed wojną ulica Chłodna, obok
Marszałkowskiej i Chmielnej, była
prawdziwą mekką kinomanów.
W ostatnich latach przed wojną
na Chłodnej i na początkowym od-
cinku Wolskiej oprócz „Czarów”
prosperowało pięć innych kin.
Pod numerem 47–49 mieściła się
słynna „Kometa” z teatrzykiem re-
wiowym. Widownia liczyła aż 1500
miejsc. Było to więc jedno z naj-
większych kin przedwojennej War-
szawy, a właściciele Jan Giziński
i Witold Kwiatkowski dbali o to, by
wystój i repertuar były symbolem
„wielkiego świata” w proletariackiej
i drobnomieszczańskiej dzielnicy.

Na Wolskiej pod numerem 8
działało kino „Helios” (300 miejsc)
i pod numerem 14 malutkie „Roxy”
(180 miejsc), pyszniące się ogrom-
nym szyldem reklamowym w posta-
ci 4-metrowego żelaznego daszku
nad wejściem, ozdobionego mnó-
stwem żarówek. Pod numerem 32
na rogu Młynarskiej działało kino
„Italia” (498 miejsc). Kino było też
w Domu Katolickim, zbudowanym
w podwórzu posesji przy Chłodnej
nr 9. Oczywiście dominowały filmy
religijne, ale księża czasem wabili
wolskie dzieciaki filmami z Dougla-
sem Fairbanksem.

Bajka w Bajce, Uciecha
w Uciesze, a chusteczki
w Feminie

Redaktor Kolanko wspomina ki-
no „Bajka”. Niby wszyscy wiedzą,
że było przy Marszałkowskiej i już
nie istnieje. Ale to nie ta „Bajka”.
Przed wojną kino o tej nazwie znaj-
dowało się przy ul. Żelaznej. Wspo-
minane jest w piosence „Marzenia”
z repertuaru kabaretu Qui Pro
Quo, a śpiewanej przez Hankę Or-
donównę.

Z kolei również z nostalgią wspo-
minana w „Złym” „Uciecha”
przy Złotej 62–72 słynęła z seansów
przerywanych. – Uciecha to była
naprawdę. Chyba jedyne kino
w Warszawie, w którym rekordowo
zrywała się taśma. I to wcale nie sta-
ra i ograna po setki razy – wspomi-
nał Teodor Niewiadomski.

Femina głównie dla pań
Kin na Woli było przed wojną

więcej, otwierały się i upadały,
o niektórych nikt nie pamięta, ale
jedno było jak arka przymierza mię-
dzy przedwojenną i powojenną
Warszawą – „Femina”. Kino mie-
ściło się w kamienicy wzniesionej
w 1935 roku pod adresem ul. Lesz-
no 35. Budynek miał siedem kondy-
gnacji, a jego właścicielem był Da-
wid Bachrach. W 1936 uzyskał on
pozwolenie na urządzenie w kamie-
nicy kina. Licząca prawie 900 miejsc
„Femina” została otwarta w 1938
i nastawiała się – zgodnie z nazwą
– na płeć piękną: stateczne mieszcz-
ki i gospodynie domowe. W reper-
tuarze dominowały melodramaty,
a do biletu dodawano ponoć chus-
teczkę. Po kapitulacji Warszawy
w kamienicy ulokowała się niemiec-
ka rewia. Gdy budynek znalazł się
w obrębie warszawskiego getta, za-
gościł w nim Teatr Femina, którego
dyrektorem artystycznym i literac-
kim był Jerzy Jurandot. Po likwida-
cji getta budynek zajął koncesjono-
wany teatr „Figaro”, który działał
tam do wybuchu powstania war-
szawskiego. W 1958 w miejscu daw-
nego teatru ponownie uruchomio-
no kino, zachowując jego historycz-
ną nazwę, choć zmienił się adres
– na Świerczewskiego. W la-
tach 70. XX wieku było ono zalicza-
ne do tzw. kin I kategorii. Mogło
wówczas pomieścić 635 widzów.
W 1996 roku „Femina” została

przebudowana i zmodernizowana,
stając się pierwszym w Warszawie
czterosalowym multipleksem, zno-
wu pod nowym adresem – aleja So-
lidarności 115. „Femina” przegrała
jednak z nowymi multipleksami
i w 2014 roku dokonała żywota.
Od półtora roku budynek stoi pu-
sty, ma tu powstać „Biedronka”.

Kina z peerelu
O tych kinach Tyrmand nie pisał,

za to ja je pamiętam. Były moimi
uniwersytetami. I wspominam z no-
stalgią choćby kino W-Z przy wol-
skim PeDeCie, przy ulicy Lesz-
no 12. Dziwne, niby socrealistyczny
minimalizm, ale miało klimat. Za-
projektował je naczelny powojenny
projektant warszawskich przybyt-
ków X Muzy Mieczysław Piprek
w latach 1949–1950. Było bliźniaczo
podobne do zaprojektowanych ta-
kże przez Pipreka kin: Ochota, Sto-
lica, czy 1 Maj. Kino W-Z działało
do roku 1991, następnie mieściły się
tu klub „Fugazi” i sklep dyskontowy
„Grosz”. W czerwcu 2010 r. rozpo-
częła się rozbiórka budynku.

Nie istnieje też „Delfin” – bodaj
najbardziej psychodeliczne kino
Warszawy, bo mieszczące się
na ostatnim piętrze biurowca Pol-
skiego Związku Wędkarskiego
przy Twardej 42 (wtedy KRN).

Ech, były i nie ma. Łza się w oku
kręci. Niby są multipleksy. Ale
wszystkie do siebie podobne,
od jednej sztancy, z tym samym po-
pcornem. Cóż, jakie czasy, takie
uniwersytety…

(wk)

W starym kinie na Woli. Chłodna była mekką kinomanów!
� Podróż nostalgiczna po wolskich kinach. Nie tych dzisiejszych, ale tych, które były kiedyś, a dziś już ich nie ma.

Kino „Czary”. Rok 1938 Kino „Kometa” na 1500 miejsc! 1939

źródło
zdjęć:w
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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. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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!

Jeśli dziś ktoś wie, gdzie jest sta-
dion Olimpii, to raczej dlatego, że
co niedziela klubowe boisko zmie-

nia się w bazar i pchli targ. O spor-
towych osiągnięciach klubu z Gór-
czewskiej wiedzą cokolwiek tylko
najbardziej zagorzali sympatycy.

Trochę ich jest, ale powodów
do radości mają niewiele. Ostat-
nim było bodaj powołanie do re-
prezentacji Adama Nawałki wy-
chowanka Olimpii Rafała Lesz-
czyńskiego. Aktualny bramkarz
Piasta Gliwice, który jednak
w ekstraklasie nie rozegrał dotąd
ani minuty, zadebiutował w kadrze
w 2014 roku w towarzyskim meczu
z Norwegią. Sam wtedy przypo-
mniałem sobie, że Olimpia w ogó-
le istnieje. Jak się dziś miewa?

Zniknie bazar, zniknie Olimpia
Klub stawia przede wszystkim

na trampkarzy i juniorów. W tej
chwili w Olimpii trenuje około 300
zawodników. Olimpia zdana jest
tylko na siebie, nie ma na dobrą
sprawę ani budżetu ani zabezpie-
czenia na przyszłość. W praktyce
wygląda to więc tak, że dziś jest,
bo jest bazar. Kiedy bazar zniknie,

zniknie i Olimpia. Chyba że po-
mogą władze dzielnicy, w co dzia-
łacze klubu mocno wątpią, bo dziś
prawie nie pomagają.

Na Górczewskiej jest dziwnie.
Czas jakby się tu zatrzymał gdzieś
w końcu komuny. Mały parterowy
budynek, w którym po prawej jest
gabinet, po lewej – dość obskurne
szatnie. Pośrodku na ścianie wisi
flaga „Solidarności”. Za budyn-
kiem wytyczono plac manewrowy
do nauki jazdy, obok jest boisko
treningowe, a po sąsiedzku głów-
na płyta z dwiema trybunami…
za bramką. W sumie – niecałe
2 tys. miejsc. Oczywiście trybuny
i tak nigdy się nie zapełniają.

Klub ledwo wiąże koniec z koń-
cem. Podupadł finansowo po tym,
jak przeszło 6-hektarowy plac stał
się własnością dewelopera – firmy
Insbud, która wcześniej pomagała
– płaciła pensje zawodnikom, wy-

remontowała nawet trybuny.
Głównie w nadziei na zysk. Bo,
gdy ostatecznie Insbud przejął te-
ren, chciał tu postawić osiedle.
Ostatecznie do tego nie doszło,
ale Olimpia w tej chwili dzierżawi
od Insbudu swój obiekt, a utrzy-
muje się jedynie z targowiska.

„Każdy ma szansę na karierę”
W ponad 60-letniej historii, za-

łożona w 1952 roku Olimpia do-
chowała się kilku znanych na-
zwisk. Numer jeden to oczywiście
Wojciech Kowalczyk do dziś sta-
wiany wychowankom jako przy-
kład, że „każdy ma szansę na ka-
rierę”. Wśród podopiecznych
Olimpii byli też znani swego cza-
su piłkarze jak Krzysztof Iwanicki
czy Paweł Miąszkiewicz. W tej
chwili trenuje tu siedem grup
młodzieżowych i drużyna senior-
ska. Największe sukcesy klub od-

nosił w połowie lat 90., kiedy
przez dwa sezony występował
w ówczesnej III lidze. Dziś senio-
rzy, po latach wegetacji w okrę-
gówce, grają od dwóch sezonów
w mazowieckiej IV lidze, co pre-
zesa Mariana Parchowskiego na-
pełnia pewną dumą: – Wiadomo,
mamy większe wydatki, ale jakoś
dajemy radę. W piłkę gra się
po to, aby wygrywać, gdzieś tam
awansować, piąć się w górę.

Pytany o ewentualny awans
szczebel wyżej, kręci głową, roz-
kłada ręce. Na to Olimpii dziś nie
stać. Ale awans jej raczej nie gro-
zi. Zajmuje w lidze 13. miejsce
i ma niewielką przewagę nad stre-
fą spadkową.

Prawdziwą dumą prezesa są ze-
społy młodzieżowe. Rodzice płacą
symboliczne pieniądze w porówna-
niu z prywatnymi piłkarskimi aka-
demiami, a chłopcy odnoszą coraz
większe sukcesy. Rocznik 2004 za-
jął ostatnio 6. miejsce w międzyna-
rodowym turnieju w Białymstoku,
a rocznik 2002 czwarte miejsce we
Lwowie. I wszystko jakoś się kręci.
Drużyny jeżdżą na mecze, nie bra-
kuje wyposażenia, dresów, nawet
trenerom klub nie zalega z pensją.
Ot, solidna firma na piłkarskiej pu-
styni. Czy awans seniorów i junior-
skie sukcesy oznaczają dla Olimpii
trochę lepsze czasy? Pożyjemy, zo-
baczymy. Na razie wszystko zależy
od bazaru…

(wk)

Piłka na Woli, część 1

Piłkarska oaza na bazarze, czyli Olimpia
� Nie licząc klubów amatorskich i uczniowskich, piłka nożna na Woli to dwa kluby – Olimpia i Sarmata. Pierwszy ledwo wiąże koniec z końcem,
drugiego właściwie nie ma… Na początek o żyjącej z bazaru Olimpii.

Prawdziwą
dumą prezesa są zespoły
młodzieżowe. Rodzice
płacą symboliczne
pieniądze w porównaniu
z prywatnymi piłkarskimi
akademiami, a chłopcy
odnoszą coraz większe
sukcesy. Rocznik 2004
zajął ostatnio 6. miejsce
w międzynarodowym
turnieju w Białymstoku,
a rocznik 2002 czwarte
miejsce we Lwowie.



Rzecznik prasowy Poczty Pol-
skiej Zbigniew Baranowski dość
niejasno odpowiada: – Ogłoszenia
o naborach na stanowiskach listo-
noszy ukazują się na bieżąco, tak
jak na inne stanowiska w Poczcie
Polskiej „. Z samych zatem ogło-
szeń wywnioskować jednak można,
że braki wśród listonoszy są spore.
Na portalach pośrednictwa pracy
znajdziemy kilkanaście ogłoszeń
z różnych dzielnic: Mokotowa,
Ochoty, Śródmieścia, Woli, Bielan
z propozycją natychmiastowego

zatrudnienia roznosicieli poczty.
Chętnych do pracy za wielu się jed-
nak nie zgłasza. Dlaczego?

Po pierwsze Poczta płaci dość nie-
wiele. Na początek można zaro-
bić 1800–2000 zł brutto. Po drugie
– Poczta obarcza listonoszy coraz
większą odpowiedzialnością, po-
większa albo łączy rejony, zrzuca
na nich dodatkowe obowiązki.
Efekt? Łatwy do przewidzenia.
Wielu spośród tych, którzy się jed-
nak zatrudniają, szybko rezygnuje.
Także doświadczeni pracownicy co-

raz częściej odchodzą, najczęściej
do firm kurierskich, gdzie zarobią
więcej, a pracy mają mniej. Ponoć
zdarza się, że już po pierwszym dniu
pracy nowi listonosze rzucają torbą
i więcej nie wracają. Bo żeby dostar-
czyć całą korespondencję czasem
potrzeba i dwunastu godzin. A wy-
magania stawiane kandydatom też
bywają ciekawe – wykorzystanie
własnego samochodu do pracy to
norma, ale w ogłoszeniach normą są
klauzule: „posiadanie samochodu
będzie dodatkowym atutem”.

Tam gdzie doręczycieli brakuje,
rejony przejmują pracownicy są-
siednich urzędów. Efekt? Listy
dostarczane są do godz. 21 lub
z opóźnieniem. W dodatku listo-
nosze zmuszani są do wykonywa-
nia zadań czasem dość absurdal-
nych. Przed zeszłorocznym świę-
tem zmarłych dostali np. nakaz
proponowania klientom, którym
dostarczają przesyłki, zakupu zni-
czy. – Moja torba waży czasem 20
kilo. Jak kolega – nie daj Boże
– zachoruje, pracuję do 19–20.

Jak ja mam jeszcze znicze sprze-
dawać? A były jeszcze inne pomy-
sły – żeby mydła albo rajstopy

roznosić. Ja jestem listonoszem,
a nie domokrążcą” – zżyma się li-
stonosz z Bielan.

(wk)

W Warszawie brakuje listonoszy
� W Warszawie brakuje co najmniej kilkunastu listonoszy. Poczta mało płaci, a coraz więcej wymaga. Pracownicy
odchodzą więc z pracy, a chętnych do coraz bardziej niewdzięcznej pracy zbyt wielu nie ma. Tam gdzie

doręczycieli brakuje,
rejony przejmują
pracownicy sąsiednich
urzędów. Efekt? Listy
dostarczane są
do godz. 21 lub
z opóźnieniem.

źródło
zdjęć:Poczta
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– Pierwsze cieplejsze dni zachę-
cają do pomyślenia o tym, jak od-
świeżyć swoją wiosenną gardero-
bę. Chyba wszyscy z ulgą porzuci-
my zimowe kurtki, ciepłe szale
i ciężkie buty! Zapraszamy
do Wola Parku po najnowsze wio-
senne kolekcje – w tym sezonie
panuje moda na kolory i sportowe
fasony – mówi Emilia Szkudlarek,
menadżer marketingu Centrum
Handlowego Wola Park.

Tej wiosny nawet ubierając się
do pracy możesz pozwolić sobie
na sporo fantazji. Elegancka su-
kienka nie musi być szara. Może

być przecież w wielobarwne, wy-
raziste wzory – właśnie takie ofe-
ruje tej wiosny sklep Pretty One,
który mieści się na parterze Wola
Parku. W sprzedaży także sukien-
ki, żakiety i spodnie w jednolitych
kolorach, takich jak chabrowy,
karminowy czy żółty. Kolekcje
Pretty One są klasyczne, a jedno-
cześnie wpisują się w dominujące
trendy sezonu. Wiosenne propo-
zycje ma też marka Quiosque,
która w tym sezonie stawia na po-
łączenie klasycznych kolorów ze
świeżym wiosennym turkusem.
Takie zestawienie świetnie spraw-

dzi się zarówno do pracy, jak
i na co dzień. Stylizacje można
ożywić odważnymi dodatkami,
np. szalami w drobne graficzne
wzory. Niedawno otwarty w Wola
Parku sklep Mon Amie przygoto-
wał proste, szykowne i zawsze
modne sukienki do kolan, do wy-
boru są też eleganckie dodatki
– torby, buty, szale, apaszki, paski
i biżuteria.

Uzupełnieniem stylizacji mogą
być buty, na których zakwitły już
wiosenne kwiatki. Deichmann
i Ecco mają w ofercie sportowe
buty w kolorowe wzory. Będą pa-

sowały idealnie zarówno do krót-
kich kolorowych spódniczek, jak
i do dżinsów. Wystarczy para bu-
tów w kwiatki, by zupełnie odmie-
nić swój styl. Oczywiście dla
wszystkich kobiet, które wolą kla-
syczną elegancję, Deichmann, Ec-
co czy CCC mają w ofercie mod-
ne tegoroczne fasony – spiczaste
baletki, lekkie skórzane sztyblety
czy wiosenne kozaki.

Wiosna to także czas, by za-
dbać o cerę i włosy, które po zi-
mowych przejściach wymagają
szczególnej pielęgnacji. W nowo
otwartym sklepie kosmetycznym

Hebe w Wola Parku znajdziesz
zróżnicowany asortyment, mnó-
stwo marek dostępnych na wy-
łączność oraz atrakcyjne promo-
cje cenowe. Hebe oferuje też der-
mokosmetyki – wczesną wiosną
polecamy szczególnie kremy
i szampony intensywnie nawilża-
jące, którą pomogą zregenerować
przesuszoną po zimie skórę.
W Hebe kupisz też szminkę
w najmodniejszym matowym kar-
minowym odcieniu i wściekle nie-
bieskie kredki do powiek.

Witaj wiosnę z Wola Parkiem!

Kolorowa moda wiosenna w Wola Parku
� To już pewne – nadchodzi wiosna! Pora pomyśleć o nowych stylizacjach oraz odświeżeniu swojego wizerunku. W Wola Parku czekają
na Was fasony z najnowszych kolekcji – tutaj kupisz najmodniejsze sukienki w śmiałe, kolorowe wzory, szalone buty w kwiatki i ultrastylowe
dodatki. Warto też zadbać o urodę – wystarczy nowa szminka, a od razu poczujesz tchnienie wiosny.

artykułsponsorow
any



Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-
ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,

bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Zaciszu, ale może ta-
kże przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codzien-
nie w godz. 9.00–19.00 pod nume-
rami telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
komornicza? Pomogę w zamianie / w sprzedaży
w korzystnej cenie / pozostanie w mieszkaniu
z mniejszym czynszem. Proszę tel. 500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Naprawa komputerów i laptopów, bezpłatny
odbiór na terenie Warszawy. Rzetelnie i fachowo!
Serwis RSOnline, Włościańska 15. Zadzwoń: +48
513-325-326
·Naprawa Telefonów GSM, Tabletów 514-420-300

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404
·Pogotowie Komputerowe 514-420-300

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty kompleksowo, adaptacja mieszkań,
domów pod klucz; wieloletnie doświadczenie
796-959-339
·Autoryzowany serwis kotłów Junkers Buderus
Viessmann Beretta DeDietrich Vaillant,
konserwacje, tel. 608-328-334
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
BRYGADA BEZ NAŁOGÓW. WYCENA GRATIS.
TEL. 516-165-449 WWW.DRABINKA.PL

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Poszukuję osoby do prowadzenia domu, opieki
nad seniorką w centrum Warszawy. Referencje,
doświadczenie, dyspozycyjność. Kontakt po
godzinie 17 tel. 536-705-737

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Pó ki co, jak przy zna ją sa mi
urzęd ni cy, nie wie le osób ko rzy sta
z tej do god no ści. Tym cza sem to
rze czy wi ście dzia ła, a wie lu oso -
bom uła twić mo że ży cie. Już nie
trze ba je chać pół Pol ski al bo
choć by przez ca łą War sza wę, że by
za ła twić np. kwe stie mel dun ko we.
Wy mel do wać i za mel do wać mo -
żna się gdzie kol wiek. Nie ma też
re jo ni za cji, je śli cho dzi o wy da wa -
nie do ku men tów to żsa mo ści.
W ka żdym urzę dzie gmi ny w kra -
ju mo żna zło żyć wnio sek o do wód
oso bi sty, jak i o je go wtór nik.

Miesz kań cy sto li cy mo gą też
za ła twić nie któ re spra wy w do -
wol nym, nie ko niecz nie ma cie rzy -
stym urzę dzie dziel ni cy. Je śli ktoś
miesz ka na Bia ło łę ce, a pra cu je
np. na Mo ko to wie, nie mu si zwal -
niać się z pra cy, gnać przez za kor -
ko wa ne mia sto, by zdą żyć
przed za mknię ciem urzę du. Spra -
wę za ła twić mo że rów nie do brze
na Mo ko to wie. Nie ste ty, nie ka -
żdą. Pó ki co li sta te go, co mo żna
za ła twić nie ko niecz nie „u sie bie”,
jest dość krót ka. Obej mu je obok
spraw mel dun ko wych:

• rejestrację pojazdów dla firm
rejestrujących jednorazowo
dużą liczbę pojazdów,

• przyznanie Karty
Warszawiaka lub Młodego
Warszawiaka,

• przyznanie Karty Dużej
Rodziny dla rodzin
z minimum trójką dzieci.

We dle za po wie dzi sto łecz ne go
ra tu sza li sta ta bę dzie się jed nak
stop nio wo wy dłu żać.

W obec nym sys te mie ka żdy
urząd dziel ni cy w War sza wie, nie -
za le żnie od miej sca za miesz ka nia
in te re san ta, peł ni funk cję punk tu
po daw cze go. Go to wy do ku ment
mo żna ode brać w miej scu zło że -
nia wnio sku bądź w in nym wska -
za nym urzę dzie, wów czas jed nak
trze ba się li czyć z wy dłu że niem
cza su za ła twie nia spra wy o okres
nie zbęd ny do prze sła nia do ku -
men tu. Szcze gó ły do stęp ne są
wraz z for mu la rza mi wnio sków
na stro nie www.um.war sza wa.pl,
w za kład ce „Za łatw spra wę
w Urzę dzie”.

(wk)

Meldunek tam, gdzie ci wygodnie
� Nie wszyscy wiedzą, że od jakiegoś czasu niektóre sprawy urzędowe można
załatwiać w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku Warszawy w dowolnym
urzędzie dzielnicy.

W tym miej scu ma ją sta nąć trzy
apar ta men tow ce na ok. 500
miesz kań. Roz biór ka ma ru szyć
la da dzień. Bu dy nek zo stał od da -
ny do użyt ku za le d wie w 1994 r.
Bi to w nim m.in. tzw. bi me ta licz -
ne dwu - i pię cio zło tów ki. Pro duk -
cja prze nie sio na zo sta ła nie daw no
do no we go za kła du na Bia ło łę ce.
Ele wa cja ko ja rzy się z kiep ską ar -
chi tek tu rą po cząt ków trans for ma -

cji, choć fakt, że bu dy nek bu do -
wa ny w bó lach przez 20 lat roz ja -
dą te raz bul do że ry, za kra wa chy -
ba na lek ką pa ra no ję. Choć mo że
go i nie żal? Ina czej niż po przed -
niej sie dzi by men ni cy – so cre ali -
stycz ne go bu dyn ku po mię dzy uli -
ca mi Pro stą i Pe re ca zbu rzo ne go
przed dwo ma la ty. Mo że i był to
re likt, ale wca le nie brzyd ki…

(wk)

Migawka z okolicy
Znikające miejsca: Mennica
� Swoich dni dożywa właśnie charakterystyczny budynek
Mennicy Polskiej przy zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej.

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.

Mariola Stasiak
mariola.stasiak@gazetaecho.pl,

tel. 519–610–523
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

·Przychodnia lekarska zatrudni personel
sprzątający. Tel. 600-810-876

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

·Zgubiono legitymację – WUM Urszula
Kamińska. Znalazcę proszę o kontakt:
509-538-898

ANTYKI
·A Antyki, meble, obrazy, srebra, platery, grafiki,
książki, pocztówki, odznaki, odznaczenia, szable,
bagnety, mundury, ryngrafy, dokumenty, zdjęcia
tel. 504-017-418

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

·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988
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War saw Spi re
War saw Spi re przy Pla cu Eu ro -

pej skim na ro gu Łuc kiej i To wa ro -
wej bę dzie naj więk szym co do po -
wierzch ni oraz naj wy ższym obiek -
tem biu ro wym w Pol sce. W ostat -
nim cza sie wie żo wiec zo stał zwień -
czo ny dwie ma czte ro me tro wy mi
igli ca mi. Dzię ki te mu kom pleks
War saw Spi re osią gnął swo ją do -
ce lo wą wy so kość 220 me trów. In -
we sty cja skła da się z bu dyn ku
głów ne go oraz dwóch ni ższych
biu row ców B i C. War saw Spi re
dys po no wał bę dzie po nad 100 tys.
m2 po wierzch ni naj mu, z cze go po -
nad 75 proc. zo sta ło już wy na ję te.
Od da nie do użyt ku ca łe go pro jek -
tu i otwar cie pla cu Eu ro pej skie go
na stą pi w ma ju 2016 ro ku.

Ge ne ra tion Park
Wie żo wiec Ge ne ra tion Park jest

wzno szo ny w kwa dra cie ulic To wa -
ro wej, Łuc kiej, Wro niej i Pro stej.
Bu do wa bu dyn ku wy star to wa ła
w li sto pa dzie 2015, a do bie gnie
koń ca w czwar tym kwar ta le 2017
ro ku. In we sty cja do ce lo wo skła da -
ła się bę dzie z trzech bu dyn ków.
Dwa z nich bę dą dzie się cio pię tro -
wy mi biu row ca mi, a zwień czy je
trze ci obiekt – 140-me tro wa wie ża.
W pod ziem nej ha li ga ra żo wej
znaj dzie się par king sa mo cho do wy
na 600 sta no wisk. In we stor za dbał
rów nież o mi ło śni ków jed no śla -
dów, dla któ rych przy go to wa ny zo -
sta nie par king na 370 miejsc.

Sien na To wers
Przy uli cy Sien nej i To wa ro wej

trwa ją już pierw sze pra ce przy go -
to waw cze pod bu do wę kom plek su
trzech wie żow ców. Kom pleks biu -
ro wy skła dał się bę dzie z trzech
bu dyn ków – z dwóch 130-me tro -
wych wież oraz biu row ca o wy so -
ko ści 86 me trów. Sien na To wers
to łącz na po wierzch nia pra wie 100
tys. m2, z cze go 75 proc. zaj mie
część biu ro wa, a po zo sta łe 25
proc. za go spo da ru ją skle py. In we -
sty cja re ali zo wa na bę dzie eta po -

wo. W pierw szej ko lej no ści ru szy
bu do wa naj ni ższe go obiek tu.
Sien na To wers bę dzie bez po śred -
nio po łą czo na ze sta cją me tra
Ron do Da szyń skie go.

Men ni ca Le ga cy To wer
W miej sce wy bu rzo nej so cre ali -

stycz nej sie dzi by Men ni cy Pol skiej
przy ul. Pe re ca 21, na ro gu Że la znej
i Pro stej już w mar cu ru szy bu do wa
kom plek su Men ni ca Le ga cy To wer.
Bę dzie się on skła dał ze 130-me tro -
we go (33-pię tro we go) wie żow ca
oraz są sia du ją ce go bu dyn ku o wy so -
ko ści 36 me trów. Za ofe ru je łącz nie
pra wie 65 tys. m2 po wierzch ni, z cze -
go naj więk szą część zaj mą biu ra.

Sky li ner
Nie ba wem, naj pew niej w czerw -

cu, ru szy bu do wa dra pa cza Sky li ner
w oto cze niu ulic Pro stej i To wa ro -
wej. Bu dy nek bę dzie miał 195 m
wy so ko ści i 94 tys. m2 po wierzch ni
cał ko wi tej, z cze go więk szą część
zaj mą po miesz cze nia biu ro we,
a oko ło 3 tys. m2 zo sta nie prze zna -
czo nych na część han dlo wo -usłu go -
wą. Pod 45-kon dy gna cyj nym wie -
żow cem znaj dzie się 5-po zio mo wa
ha la ga ra żo wa na 428 sta no wisk,
do któ rej wjazd bę dzie mo żli wy
z dwóch stron: od uli cy Pro stej i To -
wa ro wej. Ko mu ni ka cję we wnętrz ną
w biu row cu za pew ni 21 no wo cze -
snych wind. Cie ka wost ką obiek tu
bę dzie dwu po zio mo wy Sky Bar, ulo -
ko wa ny na wy so ko ści 165 me trów.
Za koń cze nie bu do wy – rok 2019.

Im pe xme tal To wers
Ze spół wie żow ców Im pe xme ta -

lu sta nie już nie ba wem przy Łuc -
kiej i Pro stej po mię dzy fa bry ką
Nor bli na i me ga blo kiem JW. Con -
struc tion. Cał ko wi ta po wierzch nia
dwóch wie lo kon dy gna cyj nych
wież o wy so ko ści 102 m, już ko ja -
rzo nych przez war sza wia ków
z „Wład cą pier ście ni” Tol kie na,
się gnie nie mal 87 tys. m2. Jed na
trze cią zaj mą biu ra, ale znaj dzie
się tu ta kże 270 miesz kań, co
w wol skich wie żow cach jest ewe -
ne men tem. Bu do wa ma się roz po -
cząć w czerw cu, choć nie wia do mo
czy nie zo sta nie opóź nio na z po -
wo du prze cią ga ją cych się prac
przy go to waw czych.

HPO To wer
Ta kże nie ty po wy, bo w ca ło ści

miesz kal ny wie żo wiec HPO To -
wer sta nie przy Grzy bow skiej,
przy Hil to nie. Bę dzie li czył 39
pię ter i 167 me trów wy so ko ści.
Naj mniej sze miesz ka nia ma ją
mieć 31 m2, z mo żli wo ścią po -
więk sze nia o ko lej ne 15 me trów.
Naj tań sze ma ją kosz to wać 500
tys. zł. Jed no pię tro bę dzie prze -
zna czo ne w ca ło ści na prze strzeń
wspól ną dla miesz kań ców. Bu do -
wa ma się roz po cząć naj praw do -
po dob niej w mar cu, a za koń czyć
w 2020 ro ku.

War saw One
W miej scu, gdzie dziś stoi wie -

żo wiec Il met, w alei Ja na Paw -

ła II 15, na ro gu Pro stej i Pań skiej
sta nie War saw One. Roz biór ka
bu dyn ku Il me tu już się na do brą
spra wę roz po czę ła. Wy so kość
War saw One ma być po rów ny wal -
na do są sia du ją ce go biu row ca
Ron do 1, czy li wy nie sie oko ło 190
me trów. Wie żo wiec ma sta nąć
do 2019 ro ku.

Li ber ty To wer
Li ber ty To wer to ze spół bu dyn -

ków biu ro wych, któ ry ma sta nąć
przy Grzy bow skiej na ro gu Że la -
znej. Po wierzch nia cał ko wi ta tej
wie lo pię tro wej za bu do wy wy nie -
sie 71 tys. m2, z cze go lwią część
za go spo da ru ją biu ra. Bu do wa ma
ru szyć jesz cze w tym ro ku.

Chmiel na Bu si ness Cen ter
Ta kże jesz cze w tym ro ku

na daw nych te re nach ko le jo wych
u zbie gu ul. Chmiel nej z al. Ja na
Paw ła II pla no wa ne jest roz po -
czę cie bu do wy kom plek su
Chmiel na Bu si ness Cen ter. Ca -
łość bę dzie zło żo na naj praw do po -
dob niej z trzech bu dyn ków
– dwóch ni ższych i jed nej wy ższej
wie ży wy so ko ści 220 me trów.
Kom pleks do star czy na war szaw -
ski ry nek oko ło 100 tys. m2 po -
wierzch ni pod wy na jem. Oczy wi -
ście naj wię cej zaj mą biu ra.

Wieżowce planowane

Spin na ker Of fi ce To wer
Trwa ją pra ce pla ni stycz ne biu -

row ca Spin na ker Of fi ce, któ ry ma
zo stać wznie sio ny przy ron dzie
Da szyń skie go mię dzy Pro stą, Pań -
ską i Wro nią. Po wierzch nia biu ro -
wa te go obiek tu ma być rów na 40
tys. m2, wy so kość zaś wy nie sie
oko ło 200 me trów. Bu do wa ru szy
naj wcze śniej w ro ku 2017.

Cen tral na Park
Na ro gu Al. Je ro zo lim skich i al.

Ja na Paw ła II, w są siedz twie
Chmiel nej, ma po wstać kom pleks
Cen tral na Park, któ ry zaj mie łącz -

nie 2 ha grun tów. Pro jekt re ali zo -
wa ny bę dzie w kil ku eta pach. Nie
jest zna ny jesz cze do kład ny har -
mo no gram in we sty cji, gdyż ja kie -
kol wiek pra ce bu dow la ne są uza -
le żnio ne w du żej mie rze od re -
mon tu li nii śred ni co wej. Naj praw -
do po dob niej bu do wa roz pocz nie
się w 2018 ro ku i mo że po trwać
na wet do sze ściu lat. 200-me tro wy
wie żo wiec peł nić bę dzie funk cję
biu ro wą, ho te lar ską oraz han dlo -
wo -usłu go wą, któ ra znaj dzie się
na par te rze bu dyn ku.

Atrium So uth 2
Ze spół bu dyn ków biu ro wych

Atrium So uth II ma być wy bu do -
wa ny wzdłuż Cie płej, Pro stej i Pe -
re ca przy ron dzie ONZ. Aby wy -
bu do wać 175-me tro wy wie żo wiec
z prze zna cze niem biu ro wym, in -
we stor – Skan ska – chce zbu rzyć
je den z blo ków przy ul. Pe re ca,
mi mo że zo stał on wy bu do wa ny
za le d wie 20 lat te mu. Pó ki co
trwa ją jesz cze pla ny pro jek to we,
więc bu do wa nie ru szy za pew ne
przed ro kiem 2018.

B4 Of fi ce Cen ter
Wie żo wiec B4 Of fi ce Cen ter

ma być po ło żo ny u zbie gu Bu ra -
kow skiej, Po wąz kow skiej i Oko -
po wej. Czy li na ty łach daw ne go
ron da Bab ka, bli sko Ar ka dii. No -
wy bu dy nek ma po wstać na dział -
ce, któ rą czę ścio wo zaj mu je Czar -
ny Kot, któ ry w związ ku z tym zo -
sta nie ro ze bra ny. B4 za pla no wa -
ny zo stał ja ko 120-me tro wy wie -
żo wiec – smu kły, prze szklo ny, wy -
glą da ją cy jak zle pio ny z trzech
cien kich pły tek. W głę bi dział ki
bę dzie mieć ni ższe pię cio pię tro -
we skrzy dło. Je go ele wa cje zo sta -
ną wy ło żo ne ce gła mi. To na wią za -
nie do po fa brycz nej za bu do wy
znaj du ją cej się da lej przy ul. Bu -
ra kow skiej. We dle naj now szych
in for ma cji bu do wa ma ru szyć
w 2017 ro ku. Po wierzch nia biu ro -
wa bu dyn ku ma się gnąć 28 tys m2.

(oprac. wk)

Manhattan na Woli – przewodnik dla zagubionych
� Wola powoli zmienia się w Manhattan. Budownictwo wysokościowe kwitnie tu jak nigdzie indziej. W planach inwestorów dotyczących nowych
„drapaczy chmur” można się pogubić. Dla zagubionych przygotowaliśmy mały przewodnik po wolskim Manhattanie.

źródło: m
ateriały inw

estora /urbanity.pl
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Pi sa li śmy już o de ner wu ją cych
współ pa sa że rach i ich na wy kach.
Py ta li śmy też o naj mniej ty po we
skar gi i py ta nia, ja kie wpły wa ły
od pa sa że rów, w tym o mo żli wość
prze wo zu mar twe go ko ta. Ale
tym ra zem po pa trzy my na kie -
row ców.

Naj częst szą for mą wy la nia swo -
ich kom plek sów jest zwy kłe

cham stwo. – Kie row ca noc nej li -
nii N42 na pę tli Gór czew ska za -
czął wy ga niać pa sa że rów z au to -
bu su. Że by to jesz cze by ło na wet
sta now cze „wy sia dać, ko niec kur -
su” – trud no, nikt nie ocze ku je
w au to bu sie Wer sa lu. Ale fa cet
za czął blu zgać, wul gar nie i cham -
sko ubli ża jąc wszyst kim, któ rzy
nie wy sie dli od ra zu. A kie dy za -

czą łem mu ro bić zdję cia – usły -
sza łem, żem cio ta i pe dał oraz
mam wy pierd…lać. Ro zu miem,
że by cie kie row cą od po wie dzial -
nym za bez pie czeń stwo kil ku na -
stu czy kil ku dzie się ciu pa sa że rów
to za ję cie stre su ją ce, ale są in ne
me to dy na ra dze nie so bie ze stre -
sem – mó wi pan Wła dy sław.

In na sy tu acja, gdy kie row ca
pod no si swój sta tus mo ral ny, ko -
rzy sta jąc z nie uwa gi bądź nie zna -
jo mo ści re aliów wśród pa sa że rów:
– Wy cho dząc z cen trum han dlo -
we go M1 Mar ki zo ba czy łem sto ją -
cy au to bus 190 z wy świe tla ją cym
się ko mu ni ka tem: „za 1 min. od -
jazd”. Od ru cho wo przy spie szy łem
kro ku, by zdą żyć. Wci ska łem gu -
zik (ten przy drzwiach) jed nak te
się nie otwo rzy ły. Po no wi łem pró -
bę przy na stęp nych drzwiach – na -
dal nic. W koń cu zdu mio ny wy ko -
na łem krok w tył (czę sto au to bu sy
na pę tli ma ją drzwi za blo ko wa ne
po za jed ny mi otwar ty mi – ska rży
się pan Pa weł. – W tym mo men cie
pod szedł w mo ją stro nę pan, któ ry

oka zał się kie row cą i po wie dział:
„moc niej wci śnij!”. Nie za re ago -
wa łem, spoj rza łem ze zdu mie -
niem, ten zaś po wtó rzył: „No,
moc niej wci śnij!”. W tym mo men -
cie zro zu mia łem, że mam do czy -
nie nia z kie row cą – oso bą od po -
wie dzial ną prze cież za stan au to -
bu su, któ ry pro wa dzi. Dla te go też
po le ce nie wy ko na łem, pod sze -
dłem po now nie do drzwi i na ci -
sną łem gu zik du żo moc niej. Gdy
kie row ca po wie dział, że za sła bo,
podi ry to wa ny po wie dzia łem, że
moc no wci skam, na co ten skwi to -
wał, cy tat: „Je steś de bi lem?”. I co
się pro szę pań stwa oka za ło: au to -
bus stał co praw da wzdłuż li nii
przy stan ku, jed na kże stał w pew -
nej od le gło ści od wia ty przy stan -
ko wej au to bu su 190. Są dzi łem, że
au to bus stoi na przy stan ku; gdy
po wie dzia łem o tym kie row cy, ten
stwier dził, że „to nie jest przy sta -
nek”. Dla te go drzwi by ły za blo ko -
wa ne i gu zi ki nie dzia ła ły.

Sa mi przed kil ku la ty pi sa li śmy
o tym, jak kie row cy po tra fią trak -

to wać „przy jezd nych”. To aku rat
ne ga tyw ne przy kła dy i wca le nie
ozna cza ją, że więk szość war szaw -
skich kie row ców au to bu sów to
pro sta ki czy cha my. Z dru gie go
bie gu na jest prze cież We so ły Kie -
row ca, któ ry oprócz wier nych fa -
nów ma też swo ich prze ciw ni ków,
któ rzy wo le li by, by nie okra szał
swo imi ko men ta rza mi pod ró ży
i po pro stu ro bił swo ją ro bo -
tę. I zna ko mi ta więk szość kie row -
ców (płci oboj ga!) to wła śnie „lu -
dzie środ ka” – bez zbęd nych na -
pięć wo żą nas z punk tu A do B.
Swo ją dro gą, ko bie ty za kie row ni -
cą au to bu su chy ba nie ge ne ru ją ta -
kich na pięć jak mę żczyź ni. A na -
pięć jest spo ro. – Od po cząt ku ro -
ku do po ło wy lu te go te go ro ku
do Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go wpły nę ło 350 skarg na pro wa -
dzą cych po jaz dy (łącz nie – na kie -
row ców, mo tor ni czych i ma szy ni -
stów) – mó wi Mał go rza ta Po toc ka,
rzecz nik ZTM. – Więk szość skarg
do ty czy nie od po wied nie go słow -
nic twa pro wa dzą cych po jaz dy, nie -
otwie ra nia pierw szych drzwi, nie -
wy pusz cza nia z po jaz du na przy -
stan ku, „szar pa nia” po jaz dem
pod czas jaz dy, za my ka nia drzwi
przed no sem.

ZTM za pew nia też, że wszyst -
kie skar gi są roz pa try wa ne, wo bec
win nych są wy cią ga ne kon se -
kwen cje a pa sa że ro wie za wsze są
in for mo wa ni o dal szym lo sie ich
skar gi.

(wt)

Kierowca – cham? Oj, zdarza się…
� O zachowaniach pasażerów i kierowców warszawskich autobusów można napisać elaborat. To właśnie w komunikacji publicznej wyłażą
na wierzch wszystkie nasze i nie nasze wady, kompleksy i żale.

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

Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my
pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś

za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie
za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską

na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie


