
Wysyp tzw. galerii handlo-
wych, który nastąpił w ubiegłej
dekadzie, poskutkował powsta-
niem w Warszawie kilku gigan-
tycznych obiektów, które zda-

niem jednych wysysają handel
z ulic i tworzą sztuczne środowi-
sko, zdaniem innych – są świet-
nym miejscem pozwalającym nie
tylko zrobić zakupy, ale też spę-
dzić wolny czas. Warszawa jest

prawdopodobnie jedynym mia-
stem Europy, w którym przy jed-
nej ulicy znajdują się dwa wiel-
kie centra handlowe: Arkadia
(110 tys. m2 powierzchni handlo-
wej) i Złote Tarasy (65 tys. m2).
Firma Griffin Real Estate przy-
mierza się już do budowy w cen-
trum Warszawy trzeciego olbrzy-
ma. Nowe centrum handlowe
ma stanąć na rogu Towarowej
i Pańskiej i mieć rozmiary po-
dobne do Arkadii.

Do Griffina należy przy Towa-
rowej aż 6,5 ha terenu, w więk-
szości będącego pozostałością
po zakładzie poligraficznym Dom
Słowa Polskiego (w jednym z bu-
dynków działa dziś dom handlowy
Jupiter Centrum). Podczas prac
nad projektem planu zagospoda-
rowania Twardej i okolic war-
szawski ratusz przychylił się
do wszystkich najważniejszych
uwag inwestora. W ubiegłym ro-
ku poważnie mówiło się o połą-

czeniu dwóch odcinków Wroniej,
pociętej po II wojnie światowej
na kawałki. Nowa ulica dzieliłaby
tereny Griffina na dwie części
i wymuszała budowę co najmniej
dwóch mniejszych centrów han-
dlowych zamiast jednego giganta.

– Kilkaset metrów dalej już po-
wstaje kolejne centrum w Norbli-
nie – przypominają aktywiści z or-
ganizacji Miasto Jest Nasze.
– Gdy cały świat stawia na lokal-
ne centra, lokalny biznes my

z uporem maniaka wspieramy de-
weloperkę i międzynarodowe
korporacje, które nie płacą po-
datków w Polsce.

Z powodu dużej liczby uwag
plan zagospodarowania Twardej
i okolic zostanie jeszcze raz wyło-
żony, co oznacza kolejną rundę
zgłaszania uwag. Tymczasem
Griffin planuje otwarcie centrum
handlowego na rok 2020.

(dg)

naWoli
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Gigantyczne centrum handlowe przy Towarowej
� Warszawski samorząd poszedł na rękę inwestorowi, chcącemu wybudować kilometr od Złotych Tarasów obiekt wielkości Arkadii.

Gdy cały
świat stawia na lokalne
centra, lokalny biznes my
z uporem maniaka
wspieramy deweloperkę
i międzynarodowe
korporacje, które nie
płacą podatków
w Polsce – przypominają
aktywiści z organizacji
Miasto Jest Nasze.
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Budowa Powszechnego Domu
Towarowego Wola, zwanego po-
tem powszechnie „Pedetem”, roz-
poczęła się w roku 1949 u zbiegu
ulicy Młynarskiej i alei Świerczew-
skiego (dziś Solidarności). Miał to
być też początek urządzania no-
wego centrum dzielnicy. Budynek
Pedetu był jak na owe czasy no-
woczesny. Modernistyczna bryła
wedle projektu nie byle jakiego
architekta Michała Przerwy-Tet-
majera ozdobiona socrealistyczny-
mi akcentami i płaskorzeźbami
dominowała nad otoczeniem ni-
skiej, parterowej i jeszcze częścio-
wo drewnianej zabudowy.

Budowa została ukończona
w 1956 roku. Dekorację rzeźbiar-
ską w piaskowcu wykonał Jan Ślu-
sarczyk. Wewnątrz rzucały się
w oczy architektoniczne i graficz-

ne elementy wykończenia utrzy-
mane w stylu socrealizmu na cze-
le z efektownymi mozaikami.

– Najładniejszy podobnież Pe-
det w całej Polsce. W środku
na głównych ścianach masz pan
wymalowane w zielonem kolorze
lanszafta w charakterze rebusów
do nagrody. Mądrze to jest wy-
kompinowane, żeby się publika
w ogonkach nie nudziła. Nie stoisz
już pan bezczynnie, nie kłócisz się
pan z ludźmi, bo umysłową pracą
jesteś pan zajęty, co który lanszaft
przedstawia – pisał Wiech.

Tłumy spragnione dóbr
Po otwarciu Pedet, który

po pewnym czasie wszedł w skład
kombinatu handlowego „Domy
Towarowe Centrum”, stał się
modny. Czego tu nie można było

kupić? Artykuły wszelakiej po-
trzeby, modne ciuchy, kosmetyki,
telewizory, pralki Wiatka, słowem
– najbardziej poszukiwane peere-
lowskie rarytasy. Na trzech kondy-
gnacjach sklepu był stały ruch.
Codziennie przetaczały się tu tłu-
my spragnione deficytowych dóbr.

Przez cały okres PRL-u, nawet
w czasach największych niedobo-
rów rynkowych i ścisłej reglamen-
tacji, kiedy gdzie indziej na pół-
kach stał tylko ocet i suszone śliw-
ki, władza dbała, by „Pedet” jako
symbol robotniczego awansu za-
opatrzony był lepiej. I był. W cza-
sie najgorszej posuchy zaopatrze-
niowej pierwszej połowy lat
osiemdziesiątych tłumy gromadzi-
ły się na długo przed otwarciem,
przygotowując się do szturmu
drzwi wejściowych. Rozgrywały

się tutaj sceny dantejskie,
przy których podobne dzisiejsze
obrazki z otwarcia hipermarke-
tów naprawdę nie robią wrażenia.

„Pedet” był więc jednym z naj-
ważniejszych budynków na Woli.
– Z „Pedetu” miałam wszystko to,
co pierwsze. Pierwsza lalka,
pierwszy fartuch do szkoły, pierw-
sze kozaki, pierwsze palto…
– wspominała wieloletnia miesz-
kanka dzielnicy Dorota Kukuć.

Marek Kwiatkowski, który
w momencie otwarcia „Pedetu”
miał 9 lat, z odległej ul. Bogu-
szewskiej, gdzie mieszkał, do „Pe-
detu” chadzał pod byle pretek-
stem: – Kiedy go otworzono, jeź-
dziło się po latarkę, zeszyt, cokol-
wiek, aby tylko być w tym dużym,
nowoczesnym wtedy domu.

Półświatek cwaniaków
Ale „Pedet” był nie tylko han-

dlowym centrum dzielnicy. Stał
się taką swoistą namiastką przed-
wojennego Kercelaka. Załatwiało
się tu najrozmaitsze interesy,
handlowało walutą, miał „Pedet”
swój półświatek cwaniaków i kie-
szonkowców.

– Pedet był ostatnio najmod-
niejszym miejscem spotkań. Tutaj
załatwiano najrozmaitsze intere-

sy. Tutaj mieściła się giełda znacz-
ków pocztowych. Tutaj na chodni-
kach grano w guziki. Mali chłopcy
uczyli się pić wódkę i palić papie-
rosy. Starsi, którzy przeszli już
szkołę ulicznego życia, wszczynali
awantury, zaczepiali dziewczęta,
węszyli, gdzie można by coś zwę-
dzić – pisał Adam Bahdaj
w „Do przerwy 0:1”.

Dziś wolski PDT nie jest tym
miejscem, którym był dawniej.
W 1989 dom handlowy upadł
i po wielkiej wyprzedaży budynek
sprywatyzowano. Był tu sklep Le-
ader Price i apteka. Był plan po-
stawienia tu osiedla mieszkanio-
wego. W końcu w 2007 roku
otworzyło się tu Tesco, a po są-
siedzku oddział Polbanku.
W trakcie remontu wyburzono

przepierzenia odsłaniając tym sa-
mym niezwykłe, wewnętrzne
atrium, odświeżono także całko-
wicie elewację budynku. Niestety
przy okazji zlikwidowano też pła-
skorzeźby Ślusarczyka. Na pię-
trach mieszczą się przedstawiciel-
stwa firm ubezpieczeniowych
i banków oraz prywatne gabinety
medyczne. Wewnątrz nie ma już
„dydaktycznej” mozaiki, która tak
się podobała Wiechowi. Został
dość bezbarwny, pozbawiony
dawnego charakteru budynek,
który jednak i tak część miesz-
kańców i tak uważa za centrum
dzielnicy.

(wk)

Wspomnienie o „pedeciaku”. Najmodniejsze miejsce spotkań
� Wolski „Pedet” to był w Peerelu niemal synonim raju i piekła zarazem. Raju, bo można tu było kupić to, czego gdzie indziej dostać się nie
dało. Piekła, bo czasem, żeby coś kupić, trzeba było przejść przez piekło tłumów i kolejek.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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 spo-
tkanie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

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.

„Pedet”
był nie tylko handlowym
centrum dzielnicy. Stał się
taką swoistą namiastką
przedwojennego
Kercelaka. Załatwiało się
tu najrozmaitsze interesy,
handlowało walutą, miał
„Pedet” swój półświatek
cwaniaków
i kieszonkowców.
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ZGN postanowił zadziałać i ław-
kę zlikwidował. Zanim jednak to
zrobił, przeprowadził „konsultacje
społeczne”. Najbardziej kuriozalne,
jakie widziałem. Do skrzynek pocz-
towych jednego (!) z bloków wrzu-
cono anonimowe ankiety z pyta-
niem, czy ławkę przenieść w inne
miejsce. Czemu nie wrzucono jej
do skrzynek pozostałych bloków
znajdujących się w pobliżu? Co
ciekawe, ZGN kazał ludziom wy-
razić opinię do 16 czerwca, a na-
kaz usunięcia ławki wydał … 10
czerwca.

Na podwórku została nam tylko
jedna ławka. Podobnie jak z po-

przedniej – korzystają z niej głów-
nie osoby starsze i matki z dziećmi.
Niestety, teraz się już nie mieszczą.
Co ciekawe, ławka – według infor-
macji znajdującej się w ankiecie
– miała zostać przeniesiona
na drugą stronę podwórka. ZGN
jednak załadował ją na naczepę
i wywiózł w nieznane.

Czy teraz każdy może zadzwonić,
że nie podoba mu się towarzystwo
na ławce/placu zabaw/siłowni ple-
nerowej i wtedy zostanie ona usu-
nięta? Za chwilę w całej Warszawie
zacznie brakować miejsc, gdzie
można usiąść lub wypocząć.

Robert

List do redakcji
Ludzie często siedzą na ławce?
To trzeba ją zlikwidować
� Do takiego wniosku doszedł wolski Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami. Chodzi o ławkę
na podwórku przy ul. Miłej 22 i Niskiej 27. Komuś nie
spodobało się, że pod jego budynkiem przesiadują
mieszkańcy. Napisał więc donos, że wieczorami grupy
osób piją tam piwo.

Według badań ruchu najpopu-
larniejszą w Warszawie drogą dla
rowerów jest zaniedbana, zbudo-
wana z czerwonej kostki Bauma
droga biegnąca przy Trasie Pry-
masa Tysiąclecia. To obecnie jedy-
ny ciągły szlak północ-południe
dla rowerzystów z zachodnich
dzielnic Warszawy, łączący Wolę
z Bielanami i prowadzący w kie-
runku Ochoty. Na rondzie Ze-
słańców Syberyjskich droga koń-
czy się na słynnych już schodach.
Rower trzeba tam znieść
do przejścia podziemnego
pod Alejami Jerozolimskimi. Za-
rząd Dróg Miejskich zapowiada,
że w przyszłym roku powstanie
tam przejście dla pieszych i prze-
jazd rowerowy. Ale to tylko drob-
na część wielkiej inwestycji.

Przebudowa czeka całą drogę
wzdłuż Trasy Prymasa Tysiąclecia.
Na całej długości zyska asfalt,
a tam, gdzie pozwala na to szero-
kość pasa drogowego, zostanie
ona poszerzona do 3,5 metra. Ja-
dąc od Dworca Zachodniego
przejedziemy doświetlonym tune-
lem pod torami kolejowymi, prze-
jedziemy obok skarpy przy Ar-
matniej i dotrzemy do Kasprzaka.
Skrzyżowanie z tą ulicą czeka ją
w najbliższych latach ogromne

zmiany. Obecnie budowany jest
po jego południowej stronie prze-
jazd rowerowy, będący częścią
drogi wzdłuż Połczyńskiej, Ka-
sprzaka, Prostej i Świętokrzyskiej,
łączącej Jelonki z Centrum.
W przyszłości przebudowany zo-
stanie biegnący obok wiadukt ko-

lejowy, zaś na Kasprzaka wróci li-
nia tramwajowa.

Obecnie droga wzdłuż Trasy
Prymasa Tysiąclecia zmienia stro-
nę ulicy na skrzyżowaniu z Wol-
ską. Świetną wiadomością jest, że
na odcinku od Kasprzaka
do ul. Radziwie rowerzyści będą
mogli skorzystać z dróg dla rowe-
rów lub dróg serwisowych po obu
stronach trasy.

Na skrzyżowaniu z Wolską po-
wstanie komplet przejazdów dla
rowerów, zaś stara droga na Wol-

skiej zostanie wyasfaltowana i po-
prowadzona nieco inaczej, tak by
rowerzyści przestali wpadać na idą-
cych chodnikiem pieszych. Powsta-
nie dzięki temu wygodne połącze-
nie z parkiem Szymańskiego.

Duże zmiany czekają drogi dla
rowerów przy skrzyżowaniu
z Górczewską. Po jego zachodniej
stronie zniknie odcinek absurdal-
nie wijący się za stacją benzynową
(nowa droga znajdzie się bliżej
jezdni). Po stronie wschodniej,
obok wyjazdu z salonu samocho-
dowego, zostanie ścięta skarpa
ograniczająca widoczność. W ten
sposób zniknie jedna z najgroź-
niejszych pułapek, zastawionych
przez projektantów starych dróg
rowerowych na Woli.

Na północ od Górczewskiej bę-
dzie można skorzystać z istniejącej
drogi, która zyska asfalt, lub poje-
chać drogą serwisową po wschod-
niej stronie trasy. Przy Czorsztyń-
skiej prawdopodobnie przestawio-
ne zostaną ograniczające widocz-
ność ekrany akustyczne. Nieco da-
lej droga wzdłuż trasy połączy się
z pasami rowerowymi, planowany-
mi na Obozowej. Prace remonto-
we zakończą się na wiadukcie
nad trasą S8.

(dg)

Główna droga rowerowa
Warszawy do przebudowy
� Drogę rowerową wzdłuż Trasy Prymasa Tysiąclecia czeka kapitalny remont.
Przy okazji drogowcy znacznie poprawią bezpieczeństwo w kilku miejscach na Woli.

Przebudowa
czeka całą drogę wzdłuż
Trasy Prymasa
Tysiąclecia. Na całej
długości zyska asfalt,
a tam, gdzie pozwala
na to szerokość pasa
drogowego, zostanie ona
poszerzona do 3,5 metra.

Najpopularniejszą w Warszawie drogą dla rowerów jest zaniedbana, zbudowana z czerwonej kostki
Bauma droga biegnąca przy Trasie Prymasa Tysiąclecia



Letnie kino działało przez cały
czerwiec po sąsiedzku, na placu
Grzybowskim. O repertuarze za-
decydowali w głosowaniu miesz-
kańcy. Projekt realizowany był
bowiem w ramach budżetu par-
tycypacyjnego.

W lipcu seanse „pod chmurką”
przeniosły się do parku Moczy-
dło, który stał się wakacyjną sto-
licą wolskiego kina plenerowego.
Przez całe wakacje miłośnicy ki-
na będą mieli okazję obejrzeć
tam kultowe polskie filmy. Te
starsze, choć wciąż uwielbiane,
jak „Nie lubię poniedziałku” Ta-
deusza Chmielewskiego, „Poszu-
kiwany poszukiwana” i „Nie ma

róży bez ognia” Stanisława Ba-
rei, jak i ciut nowsze, jak „Kiler”
Juliusza Machulskiego, czy
„Chłopaki nie płaczą” i „Poranek
kojota” Olafa Lubaszenki.

W tym roku w projekt ponow-
nie włączył się Wola Park, który
został partnerem kina letniego.
W ostatnie soboty lipca i sierp-
nia seanse odbędą się właśnie
tam, w parku Ulrycha. 30 lipca
pokazane zostanie sztandarowe
dzieło Kina Moralnego Niepo-
koju – „Wodzirej” Feliksa Falka
z niezapomnianą rolą Jerzego
Stuhra jako konferansjera i wo-
dzireja z ambicjami. Nato-
miast 27 sierpnia Wola Park po-
każe „Kingsajz” Juliusza Ma-
chulskiego, w którym obok Jac-
ka Chmielnika i Katarzyny Figu-
ry także zagrał Jerzy Stuhr jako
groteskowo-złowrogi szyszkow-
nik Kilkujadek.

Letni wieczór, przyroda, wy-
godne leżaki, a do tego stare do-
bre polskie filmy. Czegoś jeszcze
potrzeba do pełni szczęścia?

(wk)

Program:

1 lipca godz. 21:30, „Nie lubię
poniedziałku”, reż. Tadeusz
Chmielewski, Park Moczydło

9 lipca godz. 21:30, „Poszukiwany
poszukiwana”, reż. Stanisław
Bareja, Park Moczydło

16 lipca godz. 21:30, „Nie ma
róży bez ognia”, reż.
Stanisław Bareja, Park
Moczydło

23 lipca godz. 21:30, „Piłkarski
poker”, reż. Janusz Zaorski,
Park Moczydło

30 lipca godz. 21:30, „Wodzirej”,
reż. Feliks Falk, Wola Park

6 sierpnia godz. 21:00, „Chłopaki
nie płaczą”, reż. Olaf
Lubaszenko, Park Moczydło

13 sierpnia godz. 21:00, „Poranek
kojota”, reż. Olaf
Lubaszenko, Park Moczydło

20 sierpnia godz. 21:00, „Kiler”,
reż. Juliusz Machulski, Park
Moczydło

27 sierpnia godz. 21:00,
„Kingsajz”, reż. Juliusz
Machulski, Wola Park

Kino letnie: kultowe polskie filmy
� Kina plenerowe cieszą się ogromną popularnością. Filmy „w pięknych
okolicznościach przyrody”, na leżaczku ogląda się wszak miło i przyjemnie. Na Woli
wakacje z kinem zapowiadają się bardzo atrakcyjnie.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Sta cja Mu zeum to in sty tu cja,
któ ra kil ka mie się cy za stą pi ła zli -
kwi do wa ne Mu zeum Ko lej nic twa,
pó ki co ko rzy sta ją ca z tym cza so -
wej sie dzi by swo jej po przed nicz ki,
czy li Dwor ca Głów ne go przy To -
wa ro wej. Jed nym z naj cen niej -
szych eks po na tów jest nie do stęp -
ny na co dzień do zwie dza nia
pan cer ny wa gon spa li no wy Pan -
zer trie bwa gen 16, czy li – w naj -
więk szym uprosz cze niu – wo jen na
lo ko mo ty wa.

Na pę dza ny sil ni kiem Die sla
o mo cy 550 KM po twór zo stał wy -
pro du ko wa ny w Niem czech
w 1942 ro ku ja ko je dy ny wa gon
te go ty pu. Pod czas II woj ny świa -
to wej pa tro lo wał li nie ko le jo we
za gro żo ne ata ka mi żoł nie rzy Ar -

mii Kra jo wej, zaś w ostat nich
dniach kon flik tu tra fił w rę ce Lu -
do we go Woj ska Pol skie go. Uzbro -
jo ny w no we, ro syj skie ar ma ty stał
się czę ścią pan cer ne go po cią gu,
któ ry po ma gał w pa cy fi ka cji UPA
na Pod kar pa ciu. Dziś po ciąg stoi
na bocz ni cy Dwor ca Głów ne go.

Po ciąg pan cer ny bę dzie do stęp -
ny dla zwie dza ją cych w nie dzie le 7
sierp nia i 4 wrze śnia w godz.
9:00–18:00. W je go wnę trzu zwie -
dza ją cy zo ba czą do dat ko wo nie -
wiel ką wy sta wę wy po sa że nia woj -
sko we go z ko lek cji To ma sza K.
Żu raw skie go. Wię cej in for ma cji
na stro nie Sta cji Mu zeum
(www.fa ce bo ok.com/Sta cja Mu -
zeum).

(dg)

Zobacz od środka
pancerny pociąg Hitlera
� Gratka dla miłośników historii i militariów. Czeka nas
kilka okazji do zwiedzenia arcyciekawego eksponatu
Stacji Muzeum.

źródło: F
B

 M
iejska W

ola

źródło: Facebook / Stacja M
uzeum
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Ron do Czter dzie sto lat ka, czy li
skrzy żo wa nie al. Ja na Paw -
ła II z Ale ja mi Je ro zo lim ski mi, to
dziś jed na z naj więk szych ba rier,
utrud nia ją cych po ru sza nie się
po War sza wie. War sza wia cy i tu -

ry ści chcą cy do stać się z Mi ro wa
i Ocho ty do Cen trum mu szą ko -
rzy stać z nie przy ja znych przejść
pod ziem nych, zaś ro we rzy ści mu -
szą ko rzy stać z ru chli wych jezd ni
lub nad kła dać dro gi, ja dąc do Że -
la znej. War sza wa to jed no z ostat -
nich du żych miast Eu ro py, w któ -
re go cen trum za cho wa ły się ta kie
re lik ty lat 70., jak po zba wio ne
przejść dla pie szych ar te rie dla
sa mo cho dów. Ale już nie dłu go.

W przy szłym ro ku Za rząd Dróg
Miej skich prze bu du je al. Ja na
Paw ła II od ron da do ONZ
do No wo grodz kiej.

– Na od cin ku po nad ki lo me tra
nie ma żad ne go przej ścia dla pie -
szych, a chod ni ki są wą skie
i znisz czo ne – pi szą dro go wcy.
– Sze ro ka, miej sca mi ma ją ca aż
dzie sięć pa sów ru chu jezd nia też
jest w fa tal nym sta nie. Bra ku je

dróg dla ro we rów, ale też miejsc
po sto jo wych. Kie row cy par ku ją
gdzie po pad nie, de wa stu jąc reszt -
ki zie le ni ulicz nej.

Pod czas re mon tu chod ni ki zo -
sta ną po sze rzo ne do co naj -
mniej 3 me trów sze ro ko ści, po -
wsta ną ta kże przej ścia dla pie -
szych: po pół noc nej i za chod niej
stro nie ron da Czter dzie sto lat ka,
przez przez po łu dnio wą jezd nię

Al. Je ro zo lim skich przy ho te lu
Mar riott i przez Cha łu biń skie go
przy No wo grodz kiej.

Ro we rzy ści zy ska ją dwie wy -
dzie lo ne dro gi: po śród miej skiej
stro nie al. Ja na Paw ła II od Zło tej
do ron da ONZ i po stro nie wol -
skiej od ron da ONZ do No wo -
grodz kiej. Wy ty czo ny zo sta nie też
prze jazd przez Cha łu biń skie go
w cią gu No wo grodz kiej.

Jezd nie al. Ja na Paw ła II przej -
dą fre zo wa nie i zo sta ną na wlo cie
na ron do zwę żo ne z pię ciu
do trzech pa sów. Do dat ko we pa sy
są prak tycz nie nie uży wa ne, zaś
kie row cy na rze ka ją na brak
miejsc par kin go wych. Wy cho dząc
na prze ciw ocze ki wa niom dro go -
wcy wy zna czą ich na od zy ska nej
prze strze ni 66.

(dg)

Taka będzie al. Jana Pawła II

Skok cywilizacyjny w centrum Warszawy
� W przyszłym roku czekają nas ogromne zmiany na granicy Śródmieścia i Woli. Na jednej z głównych ulic miasta stanie
się przyjaźniejsza dla pieszych i rowerzystów.

Jezdnie
al. Jana Pawła II przejdą
frezowanie i zostaną
na wlocie
na rondo zwężone
z pięciu do trzech pasów.

źródło zdjęć: ZD
M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych
wypadków lub na życie, a ubezpieczyciel robi
wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie
pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!



NIERUCHOMOŚCI
·ABRA Nieruchomości – profesjonalizm,
doświadczenie. Zadzwoń 22 646-50-55

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
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·80-150 m2 na biuro 530-509-663

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

OGŁOSZENIA DROBNE
FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·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
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie
601-586-387

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

·Firma z Warszawy-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych na dobrych warunkach finansowych,
umowa zlecenie do malowania linii oznaczeń
poziomych oraz czyszczenia maszyn w obiektach
przemysłowych. tel. 22 828-26-17 (rekrutacja)
·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie

Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008

RÓŻNE

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI

·A ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA

PLATERY BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI

ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY

ORZEŁKI RYNGRAFY MUNDURY GOTÓWKA

TEL. 504-017-418

·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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Fun da cja or ga ni zu je la tem pro -
jekt „Ca ły świat na Wo li”. To se ria
warsz ta tów kra jo znaw czych po -
świę co nych ró żnym kul tu rom świa -
ta. Ka żde za ję cia prze nio są uczest -
ni ków do in ne go kra ju. Po zna ją
cie ka wost ki z nim zwią za ne, pod -
sta wo we zwro ty ję zy ka, oby cza je,
sztu kę. Bo ha te ra mi ko lej nych spo -
tkań bę dą Ja po nia, Mek syk, Fran -
cja, Wiel ka Bry ta nia i In die.

16 lip ca chęt ni od wie dzą Wiel ką
Bry ta nię – wy star czy zaj rzeć
na Bio Ba zar w Fa bry ce Nor bli na.

Ko le je spo tka nie – pod ha słem
Fran cja – za pla no wa no 6 sierp nia
w Par ku Mo czy dło. Te go dnia od -
bę dzie się rów nież gra miej ska
„W po szu ki wa niu kul tu ry” – roz -
pocz nie się o godz. 10. Za da niem
uczest ni ków bę dzie zna le zie nie
dzię ki roz ma itym wska zów kom
kon kret nych obiek tów, któ re znaj -
du ją się na Wo li i na wią zu ją do ró -
żnych kul tur. W nie któ rych punk -
tach gry uczest ni cy bę dą też mu sie -
li sa mi wy ka zać się ta len tem ar ty -
stycz nym, po my sło wo ścią i spraw -

no ścią ma nu al ną. Dru ży na mi bio -
rą cy mi udział w grze bę dą ro dzi ny
z dzieć mi, a gra łą czyć się bę dzie
z ak tyw nym zwie dza niem Wo li.

Ro dzin ne w For cie Wo la
To nie je dy na wa ka cyj na gra

miej ska na Wo li. Fun da cja
Zwalcz Nu dę już po raz trze ci or -
ga ni zu je let nią ak cję „Ak tyw na
Ro dzi na”. Pro jekt skie ro wa ny jest
do ro dzin z dzieć mi. Roz po czął
się pod ko niec ma ja i trwał bę dzie
do paź dzier ni ka. Prak tycz nie

w ka żdy week end ro dzi ny z dzieć -
mi bę dą mo gły brać udział w cy -
klu gier w ró żnych dziel ni cach
War sza wy. Na Wo li gra od bę dzie
się 28 sierp nia w For cie Wo la.
Uczest ni cy wraz z su per bo ha te -
rem – Ka pi ta nem War sza wa – bę -
dą prze ży wa li przy go dy, roz wią zy -
wa li za gad ki, po zna wa li dziel ni cę.

Chęć uczest nic twa w grze trze -
ba wcze śniej zgło sić na stro nie in -
ter ne to wej pro jek tu, za ba wa jest
cał ko wi cie bez płat na, a ka żde
spo tka nie koń czy pik nik ro dzin ny,

w któ rym uczest ni czyć mo że ka -
żdy. Or ga ni za to rzy za chę ca ją
do wy ściu bie nia no sa po za gra ni cę
dziel ni cy i re gu lar ne go uczest ni -
cze nia w grach. Dla ro dzin, któ re
od wie dzą naj wię cej im prez i zdo -
bę dą naj wię cej punk tów, prze wi -
dzia ne są atrak cyj ne na gro dy.

Szcze gó ło wy har mo no gram
warsz ta tów „Ca ły świat na Wo li”
i ak cji „Ak tyw na Ro dzi na” do -
stęp ny jest na stro nie fun da cji:
www.zwalcz nu de.eu.

(wk)

Gry miejskie na Woli

Przygody, zagadki i pikniki dla całych rodzin
Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Fundacja Zwalcz Nudę chce przekonać zwłaszcza młodych ludzi, że fascynujące podróże
odbywać można i nie wyjeżdżając z Warszawy.

Tak bawili się uczestnicy gry na Bielanach ...a tak w zeszłym roku

źró dło: Fun da cja „Zw
alcz N

u dę”

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
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-reklam
e.pl

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza
na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Po li ty cy ma mią wy bor ców
obie cu jąc grusz ki na wierz bie,
a po tem i tak nic z te go nie wy ni -
ka. Nie ma co za tem li czyć, że
po tę żne lob by ban ko we po zwo li
przy jąć ja ką kol wiek usta wę, któ -
ra sys te mo wo roz wią za ła by pro -
blem kre dy tów wa lu to wych.

Pu łap ka na oby wa te li
Kil ka lat te mu ban ki w Pol sce

ma so wo „wci ska ły” swo im klien -
tom kre dy ty wa lu to we. Zło tów ka
mia ła się prze cież wiecz nie
umac niać, a in sty tu cjom fi nan so -
wym „za le ża ło”, że by mie sięcz na
ra ta dla klien ta by ła jak naj ni -

ższa. Cie ka we więc dla cze go te -
raz, kie dy kur sy wa lut są zna czą -
co in ne niż kie dyś, ża den bank
nie ofe ru je kre dy tu we fran kach?
Pew nie dla te go, że obec nie nie
ma już per spek ty wy pod stęp ne go
za rob ku kosz tem lu dzi, któ rzy
chcie li tyl ko jak naj ko rzyst niej

sfi nan so wać za kup czę sto swo je -
go pierw sze go miesz ka nia.

Oszu stwa na dzie siąt ki ty się cy
Ka żdy kto spła ca kre dyt wa lu -

to wy, do sko na le wie, ile co mie -
siąc kosz tu ją go wszel kie opła ty
po bie ra ne przez ban ki i jak ni jak
się to ma do te go, na co się pier -
wot nie z ban kiem uma wiał. Gdy -
by pod su mo wać wszel kie na le -
żno ści bez praw nie na li cza ne
przez la ta, w więk szo ści przy pad -
ków mo że my mó wić o kre dy tach
nad pła co nych na wet o kil ka dzie -
siąt ty się cy zło tych. Te pie nią dze
mo żna od zy skać! Co wię cej, są dy
mo gą i co raz czę ściej na ka zu ją
ban kom prze wa lu to wa nie kre dy -
tów na zło tów ki. Ope ra cja ta po -
zwa la uwol nić się od se tek ty się cy
zło tych za dłu że nia, wy kre owa ne -
go wir tu al nie tyl ko na pod sta wie
ró żnic kur so wych. Co cie kaw sze,
wszyst kie tzw. kre dy ty wa lu to we
od po cząt ku by ły w ca ło ści w zło -
tów kach, a wpi sa nie przez bank
do umo wy in nych pa ra me trów to

nic in ne go jak za ka za ny przez
pra wo ha zard kosz tem klien ta.

Z ban kiem mo żna wy grać
Ban ki ro bią oczy wi ście wszyst ko,

aby swój nie zwy kle do cho do wy pro -
ce der kon ty nu ować. Za trud nia ją
w tym ce lu szta by praw ni ków.
Wbrew po zo rom, kre dy to bior ca
wca le nie jest bez szans, je śli tyl ko
nie bę dzie w tym spo rze sam. Po -
wie rza jąc swo ją spra wę pro fe sjo na -
li stom, ma ją Pań stwo gwa ran cję, że
spra wa przed są dem zo sta nie po -
pro wa dzo na wła ści wie. Kan ce la ria
Lex Na wi ga tor na co dzień po ma ga
kre dy to bior com wa lu to wym, któ rzy
in we stu jąc rów no war tość ok. 2–3
co mie sięcz nych rat kre dy to wych,
mo gą sku tecz nie po zwać bank i tym
sa mym mieć re al ną szan sę od zy -
skać swo je pie nią dze oraz na za -
wsze po zbyć się tok sycz ne go kre dy -
tu wa lu to we go. Na po czą tek po -
trze bu jesz tyl ko umo wę kre dy to wą.
Resz tą zaj mie my się już my.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 199 zł

Nie czekaj na polityków!

Pozbądź się toksycznego kredytu we frankach
� Prawo powinno stać po stronie obywateli. I często – wbrew temu co nam się wydaje – właśnie tak jest. Warto więc już
teraz wykorzystać szansę, jaką daje rozpoznanie Twojej sprawy przez niezawisły sąd i po prostu uzdrowić swoje finanse.

Pły wal nia „Del fin”, dzia ła ją ca
na ro gu Ka sprza ka i Kor cza ka,
po wsta ła w la tach 90. i choć cie -
szy się ogrom ną po pu lar no ścią,
jesz cze ni gdy nie prze szła ka pi tal -
ne go re mon tu. Na dej dzie on już
wkrót ce: bu dy nek zy ska no wą ele -
wa cję i zo sta nie ocie plo ny, wy -
mie nio ny zo sta nie sys tem wen ty -
la cji i okna, a w ła zien kach za -
mon to wa ne zo sta ną fo to ko mór ki,
dzię ki któ rym zmniej szy się zu ży -

cie wo dy. Po wsta nie ta kże osob na
szat nia dla ro dzin z dzieć mi.

– Jest to jed na z naj wa żniej -
szych i naj po pu lar niej szych pły -
wal ni na Wo li – mó wi bur mistrz
Krzysz tof Strzał kow ski. – Ja ko je -
dy na po sia da try bu ny, co jest nie -
zwy kle istot ne w kon tek ście or ga -
ni za cji za wo dów pły wac kich.

– Chce my stwo rzyć no wo cze sną
i pro eko lo gicz ną pły wal nię oraz
po sze rzyć na szą ofer tę dla ro dzin

– do da je Bar tosz Ku sior, Dy rek -
tor Ośrod ka Spor tu i Re kre acji.

Obec nie „Del fin” ofe ru je m.in.
na ukę pły wa nia, ae ro bik w wo dzie,
za ję cia z nur ko wa nia oraz sau nę,
a w ra mach lek cji wy cho wa nia fi -
zycz ne go ko rzy sta ją z nie go ta kże
ucznio wie po bli skich szkół. Te go la ta
prze rwa tech nicz na zo sta ła za pla no -
wa na od 18 lip ca do 7 sierp nia. Nie
wia do mo jesz cze, jak „Del fin” bę -
dzie dzia łać pod czas re mon tu. (dg)

„Delfin” do remontu. 5 mln zł dla pływalni
� Popularna pływalnia przy Kasprzaka zostanie do przyszłego roku zmodernizowana.

W so bot ni wie czór trzech mę -
żczyzn po sta no wi ło naj wy raź niej
po wtó rzyć spa cer Boh da na Ła zu -
ki z „Nie lu bię po nie dział ku”, ale
coś po szło nie tak. Za miast dum -
nie kro czyć uli ca mi sto li cy, pa no -
wie… le że li na to rach na ro gu
Pro stej i Ka rol ko wej. Na zwró ce -
nie im uwa gi przez przy pad ko we -
go prze chod nia za re ago wa li agre -
sją. Wsie dli za nim do tram wa ju
i po bi li go.

Mę żczyź ni zo sta li uję ci przez
we zwa nych na miej sce stra żni ków
miej skich, a na stęp nie prze ka za ni
w rę ce po li cji.

(dg)

Leżeli na torach, pobili pasażera
� Absurdalne wydarzenie na Prostej. Trzech mężczyzn
leżało na torowisku, a na zwrócenie im uwagi
odpowiedzieli… pobiciem.

źródło: policja
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