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Najwyższy z trzech budynków
Warsaw Spire to gmach o sile od-
działywania bomby atomowej. Wy-
siadając ze stacji metra przy ron-
dzie Daszyńskiego natychmiast wi-
dzimy ogromną wieżę, dominującą
nad okolicą, całkowicie ignorującą
otoczenie i linie zabudowy. Jeśli
dodać do tego nietypowy kształt
wieżowca i obecne w nim liczne

chromowane elementy, skojarze-
nia są jednoznaczne. Nie jesteśmy
w dużej europejskiej metropolii,
lecz w bogatym arabskim mieście,
w którym szejkowie-deweloperzy
walczą ze sobą, budując na pustyni
coraz wyższe i wymyślniejsze wie-
żowce.

Gdyby cała Wola wyglądała jak
plac Europejski, moglibyśmy za-

pomnieć, że jesteśmy w Europie.
Spire to jednak tylko trzy budyn-
ki, które w przyszłości zostaną
otoczone znacznie bardziej stono-
waną architekturą (obok powsta-
ją już proste bryły biurowców Ge-
neration Park i Skyliner). Trzeba
też przyznać, że mimo przesadzo-
nego przepychu budynków
na placu przebywa się bardzo

przyjemnie. Zieleń i woda pozwa-
lają zapomnieć, że nad naszymi
głowami wznosi się 180-metrowa
wieża. Kawiarnia i galeria plene-
rowa pozwalają wierzyć, że
na Europejski warszawiacy będą
przychodzić nie tylko w drodze
do pracy. Podczas pierwszego
weekendu nowe miejsce bardzo
spodobało się kaczorowi, który

zadomowił się w najbardziej zie-
lonej części placu, od strony
Grzybowskiej.

Na razie pl. Europejski jest
atrakcją turystyczną, do której
musimy się przyzwyczaić. Czas
pokaże, czy stanie się wydmuszką
na pokaz i reklamą dewelopera,
czy zostanie uznany za autentycz-
ną część nowej, wciąż budowanej
Warszawy.

Dominik Gadomski

Plac Europejski otwarty
� Mamy na Woli nowy miejski plac. Jest dość przyjemnie i elegancko. Chromowane kolumny budynków i wymyślny
wystrój kawiarni budzą skojarzenia z Dubajem.

Na razie
pl. Europejski jest atrakcją
turystyczną, do której
musimy się przyzwyczaić.
Czas pokaże, czy stanie
się wydmuszką na pokaz
i reklamą dewelopera,
czy zostanie uznany
za autentyczną część
nowej, wciąż budowanej
Warszawy.
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Burmistrz Strzałkowski zapo-
wiada, że większość z tych pienię-
dzy będzie przeznaczona na zada-
nia oświatowe. – Wola szybko się
rozwija i musimy jak najszybciej
budować nowe placówki oświato-
we i modernizować te, które już
istnieją – podkreśla.

W połowie ubiegłego roku roz-
strzygnięto przetarg na dokumen-
tację projektową żłobka przy Cioł-
ka, teraz urzędnicy czekają na po-
zwolenie na budowę. Jeśli nic nie
stanie na przeszkodzie, w tym ro-
ku rozpoczną się prace ziemne
na budowie, a w przyszłym roku
do placówki będą już uczęszczać
żłobkowicze. – Żłobek
przy ul. Ciołka składać się będzie
z pięciu oddziałów, do których
uczęszczać będzie 150 maluchów.

Budynek będzie się składał
z dwóch kondygnacji nadziemnych
i jednej kondygnacji podziemnej.
Zapewnione zostaną pełne zaple-
cze administracyjne, pomieszcze-
nia pomocnicze, szatnia oraz
kuchnia. Na terenie przyległym
powstanie wygrodzony plac zabaw
o powierzchni ok. 200 m2 – pod-
kreśla Adam Hać, zastępca burmi-
strza dzielnicy Wola. Przewidywa-
ny koszt inwestycji to ok. 6 mln zł.
W tym roku dzielnica na ten cel
przeznaczy ponad 3 mln zł.

Pod koniec tego roku będzie
też gotowe przedszkole budowa-
ne przy Boguszewskiej dla 220
dzieci, a na Odolanach, między
Sowińskiego i Grodziską, plano-
wana jest szkoła dla 750 uczniów.
W tym roku Wola będzie tworzyć

jej projekt, prace trwać będą w la-
tach 2017–18.

Przeprowadzona zostanie rów-
nież kompleksowa modernizacja
boisk szkolnych. Nowe obiekty
sportowe zyskają: Zespół Szkół
nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56,
Szkoła Podstawowa nr 132
przy ul. Grabowskiej 1, Liceum
Ogólnokształcące nr XXX
przy ul. Wolność 1/3 oraz Liceum
Ogólnokształcące nr XLV
przy ul. Miłej 26. Prace związane
m.in. z termomodernizacją będą
prowadzone w kolejnych pięciu
placówkach oświatowych.

Został też ogłoszony przetarg
na projekt budynku Wolskiego
Centrum Kultury przy Elekcyjnej,
w którym mają się znaleźć m.in.
sala widowiskowa, sala kameral-
na, konferencyjna, taneczna, ba-
letowa oraz pracownie: plastycz-
na, muzyczna, językowa, kompu-
terowa; studio foto i nagrań. Za-
kończenie prac planowane jest
na 2018 rok.

Ale zmiany na Woli nie spro-
wadzą się tylko do budowy placó-
wek oświatowych. W tym roku
odnowiony zostanie Skwer Wan-
dy Lurie znajdujący się
przy skrzyżowaniu ulic Działdow-
skiej i Wawelberga. – Na skwerze
posadzimy kwiaty, ustawimy ław-
ki. Planujemy w tym miejscu or-
ganizację różnego rodzaju przed-
sięwzięć kulturalnych – podkreśla
burmistrz Strzałkowski. Na ten
cel przeznaczonych zostanie 400
tys. zł.

(wt)
W tym roku odnowiony zostanie skwer przy skrzyżowaniu ulic

Działdowskiej i Wawelberga

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Żłobek, przedszkole i skwer na imprezy
� Wola ma rekordowo wysokie plany inwestycyjne na ten rok. Za 55,5 miliona
powstaną m.in. przedszkola i żłobek.

Siedemnaście rzeźb ustawionych
na Kasprzaka i w najbliższej okolicy
to pozostałość po I Biennale Rzeźby
w Metalu, zorganizowanym w War-
szawie w 1968 roku. Wiele dzieł zo-
stało usuniętych podczas przebudo-
wy ulicy, inne przeniesiono, zaś naj-
bardziej znana – „Żyrafa” Władysła-
wa D. Frycza została oszpecona żół-
tą i niebieską farbą. Siedem lat te-
mu Zarząd Oczyszczania Miasta
przeniósł i odnowił rzeźby. Teraz są
czyszczone każdej wiosny.

– Z rzeźb „Koncert” i „Dzie-
ciom poległym za Warszawę”
trzeba było usunąć drobne ogni-
ska korozji – pisze ZOM na por-
talu społecznościowym.

Metalowe rzeźby dziś nie budzą
wielkich emocji. Większość
mieszkańców Woli być może na-
wet nie pamięta o ich istnieniu.
A szkoda, bo są świetnymi pa-
miątkami polskiej sztuki ubiegłe-
go stulecia.

(dg)

Wolska galeria
rzeźby w kąpieli
� 48-letnie metalowe rzeźby zdobiące ulicę Kasprzaka
są właśnie czyszczone.

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.te
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Kamienica przy al. „Solidarno-
ści” 145 ma ponad 100 lat i dopie-
ro kilka lat temu przestała pełnić
funkcję mieszkalną. Teraz zabyt-
kowy dom wraz z trzema oficyna-
mi i otwartym podwórzem
od strony Ogrodowej został wysta-
wiony na sprzedaż. Cena wywo-
ławcza wynosi aż 22 mln zł (dla
porównania: kamienica Krongol-
da na rogu Żelaznej i Złota star-
towała z 14 mln zł) i może ozna-
czać, że znalezienie inwestora nie
będzie łatwe. Zwłaszcza, że poten-
cjalny właściciel nie będzie mógł
pozwolić sobie na zbyt wiele.

– Dla nieruchomości zostały wy-
dane zalecenia stołecznego konser-
watora zabytków, z których wynika
m.in. że budynek musi zachować in-
tegralność, a także cechy typowe dla
wielkomiejskiej kamienicy mieszkal-

nej z początku XX wieku, co decy-
duje o jej wartości zabytkowej – mó-
wi wiceburmistrz Adam Hać.

Aby spełnić wszystkie wytyczne
konserwatora, inwestor musiałby
przekształcić kamienicę w aparta-
mentowiec z lokalami usługowy-
mi na parterze. Możliwa jest ta-
kże nadbudowa w miejscu znisz-
czonego podczas wojny ostatnie-

go piętra. Efekt mógłby być po-
dobny do kamienic w okolicy Ba-
gateli i Klonowej w Śródmieściu,
które przekształcono w luksusowe
apartamentowce, niektóre przy-
krywając szklanymi „czapkami”.

Urząd Dzielnicy czeka na ofer-
ty kupna do 25 maja. Otwarcie
ofert nastąpi pięć dni później.

(dg)

Wielka kamienica idzie pod młotek
� Olbrzymi budynek naprzeciwko wolskiego ratusza zostanie sprzedany. Cena
wywoławcza to 22 mln zł.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W latach 90. przetoczyła się
przez Warszawę seria napadów
i bójek z użyciem kija bejsbolowe-
go, która poskutkowała m.in. koja-
rzoną do dziś kampanią społeczną
„Służy do grania, nie do zabijania”.
Od tamtego czasu Polacy wzboga-
cili się na tyle, że do rozstrzygania
sporów z nielubianymi sąsiadami
używają narzędzi już nie z USA,
ale z krajów tropikalnych. Wczoraj
wieczorem wolscy policjanci za-
trzymali 44-latka, który groził są-
siadowi maczetą, służącą do trzciny
ścinania, nie do zabijania.

Około 2:00 wyjątkowo nerwowy
Adam A. pięścią uszkodził drzwi
do mieszkania swojego sąsiada,
po czym wykrzykiwał w jego kie-
runku groźby karalne. Przybyli
na miejsce policjanci przekonali
go do rzucenia broni i oddania się
w ręce sprawiedliwości. Okazało
się, że mężczyzna miał już
na koncie odsiadkę za tzw. prze-
stępstwo przeciwko mieniu. Teraz
grozi mu potrójna kara: za recy-
dywę, groźby karalne i nielegalne
posiadanie maczety.

(dg)

Groził sąsiadowi maczetą
� Zwyczajny nóż to już za mało. 44-letni pan Adam
z Woli postanowił życzyć sąsiadowi śmiercią, trzymając
w ręku maczetę.
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Cena
wywoławcza wynosi aż 22
mln zł (dla porównania:
kamienica Krongolda
na rogu Żelaznej i Złota
startowała z 14 mln zł)
i może oznaczać, że
znalezienie inwestora nie
będzie łatwe
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Z prośbą o przypomnienie hi-
storii rozebranego i tym samym
bezpowrotnie utraconego dla pej-
zażu Woli budynku Fotonu
przy Wolskiej zwróciła się do nas
czytelniczka. Spełniamy jej proś-
bę z przyjemnością, tym bardziej
że historia Fotonu jest nieco-
dzienna i dramatyczna.

Od bibuły do fotografii
Początki firmy Foton sięgają ro-

ku 1873, kiedy Józef Franaszek
kupił wytwórnię obić papierowych
Vettera. Tyle, że zakład znajdował
się pierwotnie na rogu ulic Mar-
szałkowskiej i Złotej. Dopiero
w roku 1910 wybudowana została
nowa fabryka przy Wolskiej. Nowa
fabryka produkowała początkowo
tapety, serwetki, papiery do pako-
wania, bibułę i inne artykuły pa-
piernicze. W 1936 roku wnukowie
założyciela – Jerzy i Kazimierz
Franaszkowie rozpoczęli budowę
oddziału, którego celem była pro-
dukcja papierów i błon fotogra-
ficznych. Jeszcze przed wojną uda-
ło się tam uruchomić produkcję
materiałów fotograficznych.

Najlepsze fałszywe papiery
W czasie okupacji fabryka nie

została przejęta przez Niemców
i wciąż działała. Bracia Franasz-
kowie włączyli się do pracy kon-
spiracyjnej. Produkowali fałszywe
ausweisy i inne dokumenty, cza-
sem trudne do podrobienia ze
względu na znaki wodne, czy też
nietypową gramaturę. Ponoć pa-
piery, które wychodziły z labora-
torium i drukarni na Wolskiej,
były najlepszymi fałszywkami
w stolicy. Jak wspomina w ksią-
żce „Z fałszywym auswaisem
w okupowanej Warszawie” sław-
ny cichociemny Stanisław Jan-
kowski, tylko fabryka Franasz-
ków potrafiła zrobić dobre kopie
kolorowych przepustek do nie-
mieckich stref i urzędów oraz le-
gitymacji SD.

Rzeź
W roku 1943 zmarł Jerzy Fra-

naszek, a w pierwszych dniach
Powstania Warszawskiego,
5 sierpnia 1944 podczas rzezi Wo-
li oddziały SS zamordowały Kazi-
mierza Franaszka z rodziną. Wy-

mordowano wówczas niemal
wszystkich pracowników, a także
kilkuset okolicznych mieszkań-
ców, zbiegłych ze spalonych do-
mów i poszukujących bezpieczne-
go schronienia na terenie wypo-
sażonego w schrony i urządzenia
sanitarne zakładu. Mord był be-
stialski, Niemcy nie tylko roz-
strzeliwali bezbronnych, ale
i podpalali żywcem, rozrywali gra-
natami… Przetrwali ci, którzy
schowali się w głębi jednego ze
schronów oraz niektórzy z pra-
cowników ukrywających się w fa-
brycznych zakamarkach. Więk-
szość zabudowań uległa podczas
powstania zniszczeniu, zaś urzą-
dzenia do produkcji fotochemicz-
nej Niemcy zdemontowali i wy-
wieźli w głąb Rzeszy. Ocalał jedy-
nie sam budynek produkujący
materiały fotochemiczne.

Foton
Po wojnie fabryka została dość

szybko, choć niezbyt staranie odbu-
dowana i oczywiście znacjonalizo-
wana. W 1949 roku wznowiła pro-
dukcję pod nazwą Warszawskie Za-
kłady Fotochemiczne FOTON.
Produkowane były tutaj przede
wszystkim błony i odczynniki foto-
graficzne. Nie tylko na potrzeby fo-
tografiki, ale np. radiologii medycz-
nej, poligrafii i kartografii. W la-
tach 60. fabryka zaopatrywała 75%
krajowego rynku błon i filmów.
A jej główny budynek z charaktery-
stycznym reklamowym muralem
znał każdy mieszkaniec Woli.

W latach 90. unowocześniony
w międzyczasie i wyposażony
w angielską linię produkcyjną za-
kład stopniowo ograniczał pro-
dukcję. W 2002 roku działalność
handlową przejęła nowa firma

Foton Trading, ale fabryka prze-
stała faktycznie istnieć.

Ruina
Budynki, w tym ten z 1936 ro-

ku, zmieniały właścicieli. Więk-
szość opustoszała i niszczała,
w jednym urządziła się Wyższa
Szkoła Ekonomiczna. Ze starych
zabudowań ostał się jedynie mo-
dernistyczny budynek oddziału
fotograficznego, nieużytkowany
z powodu skażenia ścian fenolem.
W 2013 roku rozpoczęła się roz-
biórka budynków na całej działce
przy Wolskiej 41/45. W końcu
przyszedł też czas na historyczny,
charakterystyczny budynek, który
wrósł w krajobraz Woli. Dziś już
go nie ma. Powstanie kolejny
apartamentowiec. Nawet nie-
brzydki, ale trochę szkoda…

(wk)

Wspomnienie o Fotonie. „Niecodzienna i dramatyczna historia”
� W lutym tego roku upadła ostatnia ściana budynku Foton przy Wolskiej 45. Na miejscu zakładów fotograficznych zaczęła się już budowa
apartamentowca.

Budynek FOTONU w roku 1977
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów je-
dynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub po-
szkodowanemu w wypadku na-
leży zapłacić odszkodowanie,
zaczyna się problem. Ubezpie-
czyciele znają różne sztuczki,
by nie wypłacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fundacja Lex Specialis. Jeśli
jesteś osobą poszkodowaną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medyczne-
go lub doznałeś szkody w wyni-
ku upadku – zgłoś się po BEZ-
PŁATNĄ POMOC. Ze staty-
styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie 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 spra-

wach odmowy wypłaty odszko-
dowania w przypadku niewiel-
kich szkód jak drobne złama-
nia, zwichnięcia, urazy, ale
również w przypadku zaniżania
przez lekarzy ubezpieczycieli
procentowego uszczerbku
na zdrowiu. Różnice w możli-
wym odszkodowaniu mogą 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 wypła-
tę pieniędzy na rzecz członków
rodzin 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!
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Wielki teren w widłach Wol-
skiej i al. „Solidarności” leży
na granicy centrum Warszawy, ale
obecnie służy wyłącznie jako
ogromny parking. Boom inwesty-
cyjny na biurowce dotarł jednak
i tam. Firma Skanska Property
Poland poinformowała o otrzy-
maniu pozwolenia na zabudowę
terenu, na którym zamierza po-
stawić w najbliższych latach trzy
biurowce. Jako ostatni zostanie
zbudowany 130-metrowy wieżo-
wiec, górujący nad Kercelakiem.

Partery budynków zostaną
przeznaczone na lokale handlowe
i usługowe. Aby poznać potrzeby
mieszkańców, Skanska zamierza
zlecić fundacji Na Miejscu prze-
prowadzenie sondażu wśród są-
siadów przyszłego kompleksu
i przechodniów.

Projekt budynków przygotowuje
znana warszawska pracownia ar-
chitektoniczna Kuryłowicz & As-
sociates. Ostatni z nich powinien
zostać otwarty około 2020 roku.

(dg)

130 metrów na Kercelaku
� Skanska otrzymała pozwolenie na budowę
kompleksu biurowego między Okopową, Wolską i al.
„Solidarności”. Inwestor zamierza spytać okolicznych
mieszkańców, jakich sklepów i usług potrzebują.

Na przeznaczonym pod biurową
zabudowę terenie tak zwanego
„serka wolskiego”, czyli placu
na rogu ulicy Okopowej i al. Soli-
darności przy rondzie Kercelak ma
powstać skwer z prawdziwego zda-
rzenia. Nosić będzie nazwę Plac
Kercelak, oczywiście na pamiątkę
dawnego, legendarnego targowiska.

W przyszłości stanie tu kom-
pleks trzech budynków ze 130-
metrowym wieżowcem przy Oko-
powej, pomiędzy Wolską i al. So-
lidarności. Wspólna, urządzona
przestrzeń powstaje z inicjatywy
Dzielnicy, Fundacji na Miejscu
i firmy Skanska, inwestora wspo-
mnianych biurowców zaplanowa-
nych na serku.

Inicjatorzy chcą, żeby między
wieżowcami powstała wykorzystu-
jąca historię lokalną, kulturalna
enklawa. – Chcemy, aby powstała
przestrzeń, która zintegruje star-
szych i młodszych mieszkańców
wokół wspólnych pomysłów – mó-
wi Krzysztof Strzałkowski, Bur-
mistrz Dzielnicy Wola.

Skwer będzie zagospodarowany
meblami miejskimi zaprojektowa-

nymi przez pracownię architekto-
niczno-urbanistyczną Budcud,
a pierwszym wydarzeniem będzie
wystawa pomysłów na przyjazne
zagospodarowanie wolskiego city
– ulicy Towarowej. A jak zapew-
niają wszyscy pomysłodawcy skwer
już tego lata zatętni życiem kultu-
ralnym. Fundacja Na Miejscu pyta
mieszkańców, przedsiębiorców
i lokalne instytucje o potrzeby, hi-

storie związane z miejscem i po-
mysły na działania plenerowe w le-
cie. – Planujemy program wyda-
rzeń letnich i ulepszanie przestrze-
ni miejskiej – tłumaczy Marta Tra-
kul-Masłowska, prezes zarządu
fundacji. Zarazem zaprasza
wszystkich, którzy mają pomysły
działań na skwerze do współpracy
i kontaktu z fundacją

(wk)

Na wolskim serku powstanie plac Kercelak
� Plac ma być przestrzenią otwartą dla mieszkańców, a także miejscem, w którym
organizowane będą wydarzenia kulturalne.
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W przyszłości stanie tu kompleks trzech budynków
ze 130-metrowym wieżowcem przy Okopowej, pomiędzy Wolską

i al. Solidarności.
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Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje
30-31 maj, 1-4,6-10.06 czerwiec

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
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.



Siatkarze z Woli zostali najpierw
mistrzami Mazowsza, a potem
przeszli wszystkie szczeble elimina-
cji ogólnopolskich i wystartowali
w finale krajowym w Leżajsku,
wśród ośmiu najlepszych drużyn
w kraju.

Chyba najważniejszy był pierwszy
mecz z silnym zespołem Trefla
Gdańsk – mówi trener zespołu Łu-
kasz Motyka. Gdańszczanie byli wy-
mieniani wśród kandydatów do me-
dalu. Zwycięstwo nasze 3:0 z Tre-
flem dało nam szansę walki o strefę
medalową. W drugim meczu prze-
graliśmy z Jastrzębskim Węglem,
a w trzecim pojedynku grupowym
wygraliśmy 3:0 ze Skrą Bełchatów

i awansowaliśmy do czwórki najlep-
szych drużyn w kraju. W grupie fi-
nałowej przegraliśmy z Resovią
Rzeszów, późniejszym mistrzem
Polski. Bardzo dramatyczny był
mecz o brązowy medal. Spotkały się
dwa warszawskie zespoły, MKS
MDK Warszawa i MOS Wola War-
szawa i był to rewanż za mistrzo-
stwa Mazowsza, gdzie lepsi byli siat-
karze z Woli.

W derbowym pojedynku o brązo-
wy medal chłopcy z Woli potwier-
dzili, że są lepsi od lokalnych rywali,
ale mecz był bardzo zacięty i dra-
matyczny. Siatkarze MOS Wola wy-
grali z MKS MDK 3:2
(24:26,25:19,25:16,22:25,18:16). Ca-

ły zespół z Woli walczył bardzo
ofiarnie, ale wyróżniał się w decy-
dujących momentach Jakub Szy-
mański, mistrz świata kadetów
w barwach MOS Wola i to on koń-
czył decydujące piłki.

– To już 32. siatkarski medal
MOS Wola w mistrzostwach Polski
– cieszy się prezes klubu UMKS
Wola przy MOS, Krzysztof Zimnic-
ki. Udowodniliśmy, że jesteśmy
w ścisłej czołówce młodzieżowych
drużyn w kraju. Juniorzy z brązem,
a kadeci byli bardzo blisko awansu
do finału i tylko małymi punktami
nie weszli do turnieju finałowego
na półfinale w Gdańsku. Dziewczę-
ta z MOS Wola nie chciały być gor-

sze od chłopców i drużyna młodzi-
czek (do lat 15) trenera Janusza Pa-
triaka w pięknym stylu awansowała
do finału mistrzostw Polski. Dziew-
częta powalczą w finale pod koniec
maja w Tucholi wśród najlepszych
w kraju – kontynuował prezes
UMKS MOS Wola.

– Szkolimy prawie 500 dziewcząt
i chłopców i są tego efekty. Każdy
znajdzie miejsce u nas, ponieważ

prowadzimy szkolenie podstawowe,
dla średniozaawansowanych oraz
grupy mistrzostwa sportowego. Za-
praszamy wszystkich chętnych, któ-
rzy chcą iść w ślady naszych najwy-
bitniejszych absolwentów, jak
mistrz świata Fabian Drzyzga, olim-
pijczyk Zbyszek Bartman czy repre-
zentant Polski Grzegorz Łomacz
– mówi dyrektor MOS Wola Paweł
Wasilewski. (PP)

NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

·ZADŁUŻONE MIESZKANIE? GROZI EKSMISJA
– LICYTACJA KOMORNICZA? POMOGĘ TEL.
500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Piękna działka 2.400 m2 w Puszczy
Bolimowskiej, częściowo zadrzewiona, Nieborów-
Michałówek, ogrodzona ładnymi sztachetami,
prąd, wodociąg, możliwość zabudowy 10 procent
działki do 1,5 kondygnacji. 1000 metrów od
wjazdu na A-2, max. 30 minut od węzła Konotopa.
155.000 zł. Tel. 502-86- 00-11

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Biała Góra nad Pilicą zagospodarowaną działkę
rekreacyjną 600 m2 sprzedam 607-827-710

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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Elektryk 24h, tel. 721-473-080

Elektryk 506-506-006

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764
·Rolety 796-698-555

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-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL

·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508

·Pożyczka na telewizor na EURO – 577-990-316

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PROFESJONALNE BIURO KSIĘGOWE AVILA
SP. Z O.O. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, KSIĄŻKI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW; RYCZAŁTY,
KADRY I PŁACE ORAZ INNE. WARSZAWA-
WOLA, UL. CIOŁKA 12 LOK. 213 / TEL.

509-598-899, 534-714-218,
BIURO.AVILA@GMAIL.COM

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
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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
·Agenta ochrony do 60 lat, pełny ZUS,
terminowe wypłaty, tel. 506-158-658

·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia plakiety
ryngrafy orzełki szable bagnety bibeloty gotówka
tel. 601-336-063

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Szukamy mieszkań na wynajem dla klientów
WawaRental.pl +48 787-08-07-06

KUPIĘ MIESZKANIE
·ABRA Nieruchomości – profesjonalna
obsługa, 25 lat na rynku! 22 646-50-55
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600
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Juniorzy MOS Wola trzecią drużyną w Polsce

Kolejny medal siatkarzy z Woli
� Drużyna juniorów MOS Wola Warszawa wywalczyła brązowy medal
w mistrzostwach Polski, które odbyły się w Leżajsku. To już 32. medal mistrzostw Polski
znanego młodzieżowego ośrodka siatkarskiego z ulicy Rogalińskiej.

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.

Mariola Stasiak
e-mail:

mariola.stasiak@gazetaecho.pl,
tel. 519–610–523

Można też kontaktować się z Biurem
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



Mu ra le sta ły się swe go ro dza ju
wol skim fe no me nem – jed ną
z naj cie kaw szych, współ cze snych
atrak cji dziel ni cy. Świet nie wpi su -
ją się za rów no w jej prze my sło wą
prze szłość, kom po nu ją z naj now -
szą hi sto rią i przy szło ścią szkla -
nych wie żow ców. Na Wo li jest
dziś pra wie sto mu ra li. Przed sta -
wia my te naj słyn niej sze, naj cie -
kaw sze i war te zo ba cze nia.

Ka mień i co
Na ka mie ni cy przy uli cy Wa li -

ców 14 pod ko niec ma ja 2009 r. po -
wstał naj więk szy mu ral w War sza -
wie. Gład ką, bia łą ścia nę z fo to re -
ali stycz nym ma lun kiem czer wo ne -
go ba lo ni ka i na pi sem „ka mień
i co” wi dać z da le ka. Au to rem tej
mi ni ma li stycz nej pra cy jest Wik tor
Ma li now ski. We dle je go za mie rzeń
mu ral ma przy po mi nać o zni ka ją -
cej za bu do wie przed wo jen nej War -
sza wy, co dziś na bie ra do dat ko -
wych zna czeń. Wszak bez ba lo ni ka
na pis mo żna od czy tać ja ko „ka mie -
ni co”. A za ka mie ni ca mi w oko li cy
bli ków osie dla „Za Że la zną Bra -
mą” i dra pa czy chmur mo żna za tę -
sk nić. Nie ba wem przyj dzie za tę sk -
nić być mo że za sa mym mu ra lem,
bo lo sy ka mie ni cy z na ma lo wa nym
ba lo ni kiem są nie pew ne. Być mo że
zo sta nie nie dłu go zbu rzo na.

Czy stość jest?
Z po łą czo nych mo cy ga le rii Za -

chę ta, Sa ne pi du i mo krych rusz to -
wań po wstał mu ral na uli cy Że la -

znej 79 przy Chłod nej. Bia ło -nie -
bie ska pra ca gru py Two ży wo po -
wsta ła w ra mach pro jek tu Za chę ty
„In ne mia sto, in ne ży cie”. Mu ral
zo stał na ma lo wa ny na ścia nie bu -
dyn ku Sa ne pi du – in sty tu cji zaj mu -
ją cej się sze ro ko po ję tą hi gie ną
i zdro wiem, dla te go od wo łu je się
czę ścio wo do jej mi sji. Czy stość ro -
zu mia na by ła przez ar ty stów ja ko
wa ru nek efek tyw nej or ga ni za cji
ludz kich spo łe czeństw, ale też ja ko
na kaz po szu ki wa nia po rząd ku
w nie zro zu mia łym cha osie. Przy -
po mi na też, że idea czy sto ści
w skraj nych po sta ciach zmie nić się
mo że w to ta li ta ryzm. Sko ja rze nia
z „czy sto ścią ra so wą” uza sad nio ne.

Jesz cze świa do my
Na bu dyn ku przy uli cy Pań -

skiej 112 przy Ron dzie Da szyń -
skie go w 2008 ro ku w ra mach
pro jek tu Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go „Od czy tać Po -
wsta nie” gru pa Two ży wo na ma lo -
wa ła mu ral „Jesz cze świa do my”.
W mi ni ma li stycz ną gra fi kę
wkom po no wa ne zo sta ły ogrom ne
na pi sy: „jesz cze świa do my”, „bez -
wład” i dro go wskaz „Po wsta nie
– po ło że nie”. Gra słów wska zu je
na po trze bę dzia ła nia, ak tyw no -
ści, sprze ciw wo bec bier ne mu
przy glą da niu się rze czy wi sto ści.

Wol ny Ty bet
Mur przy ron dzie Wol ne go Ty -

be tu zo stał po kry ty ha sła mi i sym -
bo la mi ty be tań ski mi. Pra wie 200

osób od bi ło sza blo ny z man da la -
mi, chmur ka mi, kwia ta mi lo to su
i ha słem „Wol ny Ty bet”. Po wstał
por tret Da laj la my, wie le mó wią -
cy, ale i wie lo znacz ny na pis „Na -
sza Wo la” oraz nie bie ska ta blicz -
ka z no wą na zwą ron da, iden tycz -
na jak miej skie ta blicz ki in for ma -
cyj ne z na zwa mi ulic. Wzdłuż al.
Pry ma sa Ty siąc le cia na fi la rach
es ta ka dy nad ron dem po wstał zaś
ze spół mu ra li na zwa nych ga le rią
Ty be tań ską. Ideą ca łe go przed się -
wzię cia by ło za ma ni fe sto wa nie
so li dar no ści z oku po wa nym Ty be -
tem. A prze cież Ty be tań czy cy
wie rzą, że wie lo krot nie po wta rza -
ne ma rze nia w koń cu się spraw -
dza ją…

Tam by ła kład ka
W po bli żu Że la znej na prze ciw -

ko klu bo ka wiar ni Chłod na 25
na wol no sto ją cej ścia nie znaj du je
się ma ła gra fi ka „Tam by ła kład -
ka”. W 2007 ro ku na ma lo wał ją
mło dy twór ca graf fi ti Adam X.
W tym miej scu w 1942 r. zbu do -
wa no kład kę. Prze rzu co ny
nad ul. Chłod ną drew nia ny most
dla pie szych łą czył obie czę ści get -
ta war szaw skie go. Pro sty w swej
for mie mu ral przy po mi na bar -
dziej ta bli cę in for ma cyj ną niż po -
mnik. Uwiecz nie nie kład ki mia ło
po ka zać jej sym bo licz ność, gra ni -
cę mię dzy wol no ścią a nie wo lą,
za rów no w sen sie hi sto rycz nym
ja ko gra ni cy get ta, jak i uni wer -
sal nym ja ko na rzę dzia do kon tro -
lo wa nia znie wo lo nych mas. Sam
ar ty sta na zwał kład kę „czę ścią
mi to lo gii tej oko li cy”. Chy ba
słusz nie.

Mur sztu ki
W Ogro dzie Ró ża nym Mu -

zeum Po wsta nia War szaw skie go
na ul. Grzy bow skiej 79 na od da -
nym ar ty stom we wnętrz nym mu -
rze mo żna zo ba czyć pra ce m.in.
Wil hel ma Sa sna la, Edwar da
Dwur ni ka, czy słyn ne go Pap cia
Chmie la czy li Hen ry ka Chmie -

lew skie go. Wszyst kie pra ce bez -
po śred nio lub po śred nio wią żą się
z te ma ty ką po wstań czą. W pra cy
Wil hel ma Sa sna la na grob ne kwia -
ty za mie nia ją się w du chy po le -
głych, An na Czar no ta na ma lo wa -
ła po pro stu ta blicz kę z na pi sem
„Ci cho, czołg za ścia ną”, a Sta sys
Eidri ge vi cius wyj ście z ka na łu.
War to tu zaj rzeć.

Le czyć za miast ka rać
Pod ko niec czerw ca 2010 ro ku

zo stał od sło nię ty mu ral au tor stwa
Da riu sza Pacz kow skie go. Wiel ko -
for ma to we ma lo wi dło po wsta ło
na mu rze pod wia duk tem
przy ron dzie Jó ze fa Szcze pań -
skie go „Ziut ka” na skrzy żo wa niu
uli cy Gór czew skiej z ale ją Pry ma -
sa Ty siąc le cia. Pra ca od no si się
do uza le żnie nia od sub stan cji psy -
cho ak tyw nych i re stryk cyj ne go
pol skie go pra wa zwią za ne go
z nar ko ty ka mi. Przede wszyst kim
jed nak zwra ca ona uwa gę na te -
mat ta bu. Na ob ra zie po my śla -
nym ja ko ciąg ko mik so wych ry -
sun ków po ja wi ły się por tre ty pu -
blicz nych osób. Zna ny praw nik,

prof. Wik tor Osia tyń ski po przez
ko mik so wy dy mek z na ma lo wa -
ne go por tre tu mó wi „Uza le żnio -
ny to też czło wiek, tyl ko bar dziej
wra żli wy”. Są też in ne wy po wie -
dzi, frag men ty pio se nek…

Wnie bo wzię ci
Ak tor ski du et Hi mils bach -Ma -

kla kie wicz do cze kał się swo je go
mu ra lu na ścia nie pod wia duk tem
przy al. Ja na Paw ła II na uli cy
Kło pot po mię dzy ron da mi na zwa -
ny mi na cześć ak to rów. Pro jekt
po wstał w ra mach bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go 2015. Nie zy skał wy -
star cza ją cej licz by gło sów, ale
dziel ni ce Wo la i Śród mie ście po -
sta no wi ły go zre ali zo wać. Kon -
cep cję mu ra lu opra co wa ła ar chi -
tekt kra jo bra zu Ka ta rzy na Ło wic -
ka. Na pro jekt zło ży ły się dwa cią -
gi pię cio me tro wej wy so ko ści ka -
drów z fil mów z Ja nem Hi mils ba -
chem i Zdzi sła wem Ma kla kie wi -
czem.

Mu ra le, ni czym czer wo ny ba lo -
nik na Wa li ców, są ulot ne. War to
więc je oglą dać, pó ki ist nie ją.

(wk)
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Wola dzielnicą murali. Podziwiajmy, póki istnieją
� Na Woli murale się przyjęły. Jest ich tutaj najwięcej i też najlepiej wpisały się w pejzaż dzielnicy. Oto – naszym zdaniem – najciekawsze prace.

Karać? Leczyć? Uświadamiać?
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Czystość jest? W Sanepidzie mówią, że jest
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3 czerw ca na pe ro nach nie czyn -
ne go dwor ca przy To wa ro wej
otwo rzy się Noc ny Mar ket. Po cią -
gi prze sta ły się tu za trzy my wać
pra wie 20 lat te mu, na te re nie
dwor ca dzia ła Mu zeum Ko lej nic -
twa. Ale więk sza część stoi pu sta.

Ja kiś czas te mu or ga ni za to rzy
fe sti wa lu Re stau rant We ek i wła -
ści cie le ba ru Hoc ki Kloc ki do wie -
dzie li się, że pe ro ny dwor ca są
do wy na ję cia. I po sta no wi li tę
prze strzeń za go spo da ro wać. Noc -
ny Mar ket, któ ry się tu taj za in sta -
lu je, bę dzie czymś w ro dza ju sta -
łe go tar gu dzia ła ją ce go w ka żdy
week end do póź nych go dzin wie -
czor nych. W piąt ki i so bo ty
do 1.00 w no cy, w nie dzie le
do 23.00. Po my sło daw ców przed -
się wzię cia za in spi ro wa ły tęt nią ce
ży ciem noc ne tar go wi ska zwłasz -
cza w azja tyc kich mia stach. Ale
od ja kie goś cza su ta kie miej sca

sta ją się też co raz bar dziej po pu -
lar ne w za chod niej Eu ro pie. Swój
Noc ny Targ bę dzie mia ła też War -
sza wa. Przy sa mych pe ro nach
dwor ca, któ ry zy ska no we ży cie.

Znaj dą się tu stra ga ny z żyw no -
ścią, ba ry, ulicz ne kuch nie z ró -
żno rod nym asor ty men tem po -
traw, sto iska z lo kal ny mi pro duk -
ta mi i ga dże ta mi, punk ty usłu go -
we. War szaw ski Noc ny Mar ket
ma być we dle za pew nień po my -
sło daw ców ró żno rod ny, gwar ny
i pe łen ży cia. Bę dzie tu mo żna
coś zjeść, po sie dzieć przy du żych
sto łach, po oglą dać, ale nie tyl ko.
Bę dzie na przy kład bar ber shop
i stu dio ta tu ażu. Bę dzie też mu zy -
ka ser wo waa przez dj'ów, oka zjo -
nal ne kon cer ty. Sło wem szy ku je
się ide al ne miej sce dla tych, któ -
rzy jak re kla mu ją or ga ni za to rzy
„od wcze snych śnia dań wo lą le ni -
we ko la cje, naj le piej od po czy wa ją

na świe żym po wie trzu i odży wa ją
w świe tle księ ży ca”.

Nie wia do mo tyl ko, jak dłu go
Noc ny Mar ket bę dzie w tym miej -
scu dzia łał. Wia do mo, że PKP

– po prze nie sie niu stąd mu zeum
– bę dą chcia ły prze zna czyć te ren
dwor ca pod in we sty cje.

(wk)

Nowe nocne życie Dworca Głównego
� Stojący odłogiem dworzec Warszawa Główna niebawem ożyje.
Na razie w weekendowe wieczory i noce.

Par ki Mo czy dło, Szy mań skie go, So wiń skie go i le żą cy nie co da lej park
Po wstań ców War sza wy two rzą w ser cu Wo li ogrom ny kom pleks re kre -
acyj ny, nie ste ty po roz dzie la ny jezd nia mi. Jed nym z naj mniej wy god nych
miejsc, na któ re na tra fia li śmy spa ce ru jąc po Wo li, by ło przej ście przez
Elek cyj ną po mię dzy par ka mi So wiń skie go i Szy mań skie go, zmu sza ją ce
do nad kła da nia oko ło 160 me trów.

Te raz nie mal na li nii głów nych ale jek obu par ków ist nie je już no we
przej ście wy po sa żo ne w azyl i ba rier ki, znie chę ca ją ce do par ko wa nia
zbyt bli sko pa sów. Przej ście po wsta ło dzię ki po nad 2800 miesz kań com
Wo li, któ rzy od da li głos na od po wied ni pro jekt do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go.

(dg)

Migawka z okolicy
Przejście połączyło dwa parki
� Na Elekcyjnej powstało nowe przejście dla pieszych,
znacznie ułatwiające spacery po naszych parkach.

Warszawski
Nocny Market ma być
wedle zapewnień
pomysłodawców
różnorodny, gwarny
i pełen życia. Będzie tu
można coś zjeść,
posiedzieć przy dużych
stołach, pooglądać, ale
nie tylko. Będzie
na przykład barber shop
i studio tatuażu.

Znaj dą się tu stra ga ny z żyw no ścią, ba ry i ulicz ne kuch nie z ró żno rod nym asor ty men tem po traw

źródło: w
ikim

edia


