
Stojące na Woli nowoczesne
rzeźby to pamiątka po I Biennale
Rzeźby w Metalu, które odbyło się
w Warszawie w 1968 roku. Niestety
nie wszystkie zaprezentowane wte-
dy dzieła przetrwały – część została
zniszczona podczas przebudowy
ulicy na dwupasmówkę z bezkoli-
zyjnym skrzyżowaniem z Reduto-

wą. Dziś niektóre (na czele z popu-
larną Żyrafą) stoją na skwerze Pa-
cak-Kuźmirskiego w widłach Ka-
sprzaka i Wolskiej, pozostałe
– na pasie pomiędzy jezdniami Ka-
sprzaka. Właśnie tych dziewięć
rzeźb – Totem, Awangarda, Baza,
Kompozycja, Biennal, Melodina,
Żagle, XXX i Drogowskazy – cze-

ka przeprowadzka. W zajmowa-
nym przez nie miejscu powstanie
torowisko tramwajowe.

– Rzeźby zostaną przestawione,
w założeniu, bliżej skweru Pacak-
-Kuźmirskiego – mówi Mariusz
Burkacki z Zarządu Oczyszczania
Miasta, do którego należy galeria
plenerowa. – Prace związane

z przeniesieniem rzeźb wykonane
i sfinansowane będą przez Tram-
waje Warszawskie.

Nasz komentarz
To świetnie, że nasze urzędy nie

powtarzają błędów przeszłości
i zadbają o zachowanie rzeźb.
Niestety skwer Pacak-Kuźmirskie-

go jest miejscem mało reprezenta-
tywnym i nieprzyjaznym, otoczo-
nym dwiema hałaśliwymi jezdnia-
mi. Rzeźby byłyby znacznie lepiej
wyeksponowane na jednej z są-
siednich ulic, na których z roku
na rok przybywa przechodniów:
Ordona lub Jana Kazimierza.

Dominik Gadomski

naWoli
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Rzeźby z Kasprzaka czeka przeprowadzka
�Zdobiące ważną ulicę metalowe rzeźby z lat 60. ubiegłego wieku ustąpią miejsca torom tramwajowym.
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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



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.

Park i muzeum powstaną na Odolanach
� Nowe muzeum kolejnictwa będzie otoczone otwartym terenem zielonym. Niestety
dotarcie z centrum Odolan będzie oznaczać pokonanie 1200 metrów i przejście po
kładce.

Stacja Muzeum – instytucja,
która zastąpiła Muzeum Kolejnic-
twa i przejęła jego zbiory – działa
tymczasowo na Dworcu Głównym
przy Towarowej. O budowie no-
wej siedziby na Odolanach sły-
chać od lat, a teraz nabrała ona
realnych kształtów. Polskie Kole-
je Państwowe rozstrzygnęły kon-
kurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej
Stacji Muzeum.

– Nowa lokalizacja Stacji Mu-
zeum pozwoli nie tylko na stwo-
rzenie nowoczesnej placówki kul-
turalnej, ale także przyczyni się
do ożywienia niezagospodarowa-
nej dotychczas części Warszawy.
– mówi prezes PKP Mirosław

Pawłowski. – Udostępniamy
grunty, które mają bardzo duży
potencjał. Zostanie on wreszcie
należycie wykorzystany.

Konkurs wygrała wrocławska
pracownia Forum Architekci,
która zaproponowała budowę
muzeum w rejonie ul. Potrzebnej
oraz ogólnodostępny park w są-
siedniej pętli torów. Będzie to
pierwszy tak duży teren zielony
na Odolanach, niestety położony
w pewnym oddaleniu od centrum
dzielnicy. Ze skrzyżowania Jana
Kazimierza i Sowińskiego do par-
ku będzie co najmniej 1,2 km,
a dostęp zapewnią przerzucone
nad torami kładki. W sąsiedztwie
istnieje już park Ogrody Kosmo-

su, do którego nie da się jednak
dojść od strony Woli.

Prace nad budową muzeum
i urządzeniem parku powinny
rozpocząć się w przyszłym roku.
Według wstępnych założeń kole-
jarze wydadzą ponad 66 mln zł.

(dg)

Prace
nad budową muzeum i
urządzeniem parku
powinny rozpocząć się w
przyszłym roku. Według
wstępnych założeń
kolejarze wydadzą
ponad 66 mln zł.

Zwycięski projekt pracowni Forum Architekci.
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Zielony labirynt na Odolanach
�W ciągu najbliższych miesięcy przy Jana Kazimierza
powstanie m.in. plac zabaw i labirynt z krzewów. Nie
zapłacimy za to ani grosza.

Projekt gotowy, umowa podpi-
sana. Urząd dzielnicy przekazał
znajdujący się na rogu Jana Kazi-
mierza i Sowińskiego teren o po-
wierzchni 1,3 ha firmie Robyg,
która na własny koszt zbuduje
ogólnodostępny skwer. Centralne
miejsce zajmie plac zabaw z lina-
rium, piaskownicą, zjeżdżalnią
i drabinkami. Najbardziej charak-
terystycznym elementem będzie
jednak labirynt z 30-centymetro-
wego żywopłotu z tawuły japoń-
skiego. Robotnicy posadzą

na skwerze także 32 drzewa:
brzozy, jarzęby i ambrowce.

Robyg buduje skwer jako swo-
jego rodzaju rekompensatę dla
mieszkańców Odolan, którzy li-
czyli na budowę przy Sowińskiego
parku z prawdziwego zdarzenia.
Ostatecznie działka, do której
roszczenia zgłaszali spadkobiercy
przedwojennych właścicieli, zo-
stała odkupiona przez dewelope-
ra i teraz stoi na niej blok.

Skwer ma zostać otwarty w tym
roku. (dg)
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– Czy oferta zakładu skierowa-
na jest tylko do mieszkańców
Woli?

– Główna siedziba naszej firmy
znajduje się w dzielnicy Wola, ale
nasze usługi skierowane są
do wszystkich mieszkańców War-
szawy oraz pobliskich miejscowości.

– Co oferujecie swoim klien-
tom?

– Organizujemy pogrzeby
świeckie i pogrzeby według ró-
żnych obrządków religijnych, kre-
macje oraz wszystkie usługi po-
średnio związane z pochówkiem:
transport ciał, ekshumacje, po-
magamy w zakupie grobów
na warszawskich cmentarzach,
wyborze i zakupie pomników.
Organizujemy również międzyna-

rodowy transport zwłok, w razie
potrzeby pomożemy we wszystkich
formalnościach i sprowadzimy ciało
zmarłego praktycznie z każdego za-
kątka świata.

– Czy trzeba mieć zasobny port-
fel, żeby skorzystać z Państwa
usług?

– W naszym zakładzie każdy
klient znajdzie to, czego szuka, za-
równo ten bogatszy, któremu zale-
ży na prestiżu i wymaga bogatej
oprawy uroczystości pogrzebowych,
jak i klient, który szuka prostej, ale
solidnie wykonanej usługi pogrze-
bowej za nieduże pieniądze.

– Panuje powszechna opinia, że
pogrzeby są drogie i zasiłek pogrze-
bowy z ZUS nie pokrywa wszyst-
kich kosztów pochówku.

– Zapewniam, że usługi pogrze-
bowe nie muszą być drogie. Zda-
rza się, że po pogrzebu naszym
klientom zostaje jeszcze jakaś
część z zasiłku pogrzebowego,
którą zwracamy przelewem lub
wypłacamy gotówką.

– Czym wyróżniacie się spośród
innych zakładów?

– Rozumiemy, w jak trudnej sy-
tuacji znajdują się osoby, które
właśnie straciły bliskich i zawsze
staramy się maksymalnie ułatwić
załatwienie wszelkich formalności
związanych z pogrzebem. Dlatego
też wprowadziliśmy niedawno
usługę ASYSTENT, dzięki której
klienci mogą liczyć na pełną po-
moc naszego pracownika we
wszystkich sprawach związanych

z pochówkiem, łącznie z transpor-
tem do szpitala, odpowiedniego
Urzędu Stanu Cywilnego czy wy-
branego Zarządu Cmentarza.

– Dobrze rozumiem, że asy-
stent przyjedzie po mnie do domu
i będzie mi towarzyszył przy zała-
twianiu wszystkich formalności?

– Dokładnie tak. A po zakoń-
czeniu wszystkich procedur od-
wiezie panią do domu. Usługa
skierowana jest przede wszystkim
do osób, które na przykład ze
względu na chorobę lub podeszły
wiek nie mogą się sprawnie poru-
szać, bądź też po prostu nie czują
się zbyt pewnie przy załatwianiu
spraw w urzędach i chcą móc li-
czyć na czyjąś pomoc.

– Dziękuję za rozmowę.

Zakład Pogrzebowy
Gralewski

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
507 507 487

W ciągu ostatnich kilku lat
z krajobrazu Mirowa zniknęły
obie mennice, w których przez kil-
ka dekad produkowano monety
zarówno z orłem bez korony, jak
i starym-nowym godłem Rzeczy-
pospolitej. Starszy z budynków,
zbudowany w latach 50. na rogu
Żelaznej i Prostej, ustąpi miej-
sca 130-metrowemu wieżowcowi.
Młodszy przetrwał zaledwie dwa-
dzieścia dwa lata. Otwarta w 1994
roku mennica o wówczas nowo-
czesnej architekturze brzydko się
starzała i nie wytrzymywała starcia
z nowymi realiami, w których Mi-
rów jest niemal drugim centrum
Warszawy. Wreszcie dyrekcja
Mennicy Polskiej zdecydowała

o przeniesieniu produkcji na Bia-
łołękę i budowie przy Grzybow-
skiej kilkuset mieszkań.

Kompleks Mennica Residence
zajmie cały kwartał między Grzy-
bowską, Żelazną, Pereca i Wali-
ców i będzie się składać z kilku bu-
dynków o wysokości 8-14 pięter.
Znajdzie się w nich w sumie oko-
ło 470 mieszkań o powierzchni 28-
232 m2, lokale handlowe i usługo-
we, które zajmą dwie pierwsze
kondygnacje, oraz klub fitness
z tarasem wypoczynkowym. Cha-
rakterystycznym elementem bę-
dzie wysoki aż na siedem metrów
hall na rogu Grzybowskiej i Żela-
znej. W planach jest także budowa
pasażu handlowego, który docelo-

wo przetnie ulicę Pereca i sięgnie
aż do Prostej.

Budowa pierwszego budynku
zakończy się za rok. W dalszej ko-
lejności zburzony zostanie stojący
przy Waliców biurowiec Aurum,
który także zostanie zastąpiony
nową zabudową. Mennica Polska
zapowiada jednak zachowanie ce-
glanej ściany, będącej relik-
tem XIX-wiecznego browaru
Hermana Junga i jednocześnie
muru getta żydowskiego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Asystent pomoże w organizacji pogrzebu
��O trud nym te ma cie spraw nej or ga ni za cji po chów ku bli skiej oso by, zwią za nych z tym 
kosz tach i wy jąt ko wej usłu dze asy sten ta, ja ką ofe ru je za kład po grze bo wy „Gra lew ski” 
na Wo li, roz ma wia my z wła ści cie lem fir my, Ro ber tem Gra lew skim.

Cał kiem no we mia sto w miej scu men ni cy
�Cha rak te ry stycz ny bu dy nek men ni cy stał na ro gu Grzy bow skiej i Że la znej 
przez 22 la ta. Te raz za stą pią go miesz ka nia, skle py i re stau ra cje.

Budowa
pierw sze go bu dyn ku 
za koń czy się za rok. 

Kom pleks Men ni ca Re si den ce zaj mie ca ły kwar tał 
mię dzy Grzy bow ską, Że la zną, Pe re ca i Wa li ców 
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Pro jekt bu do wy tę żni so lan ko -
wej w par ku Szy mań skie go do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go zgło sił
Ma ciek. Za nie wie le po nad 350
tys. zło tych chciał stwo rzyć „sa na -
to rium w wiel kim mie ście”. Po -
wsta ją cy w tę żni na tu ral ny sol ny
ae ro zol po dob ny jest bo wiem
do te go znad brze gu mo rza. Dzię -
ki swo im zdro wot nym wła ści wo -
ściom wspie ra le cze nie wy bra nych
cho rób dróg od de cho wych, re ge -
ne ru je po wy sił ku i wzmac nia na -
szą od por ność. Bez skie ro wa nia
od le ka rza i cze ka nia w ko lej ce
na in ha la cje. Z wol skiej tę żni ko -
rzy stać mógł by ka żdy, nie tyl ko
miesz kań cy Wo li. 

Zbyt dro go?
Licz ne plu sy nie prze ko na ły

jed nak miesz kań ców na ty le, by
zde cy do wa nie opo wie dzieć się
za bu do wą tę żni. Choć pro jekt ze -
brał 862 gło sy i za jął siód me miej -
sce, nie ste ty nie prze szedł. Dla -
cze go? Pu la środ ków na re jon
Ulry chów + Odo la ny wy no si ła
tro chę po nad mi lion zło tych.
Zwy cię skie pro jek ty ta kie jak

m.in.: drze wa i krze wy na Odo la -
nach czy chod nik dla pie szych
wzdłuż So wiń skie go bę dą kosz to -
wać pra wie 800 tys. zło tych, więc
na tę żnię pie nię dzy za bra kło.
Pro jekt mu siał ustą pić miej sca in -
nym, tań szym, ni żej oce nio nym
po my słom ta kim jak np. ulot ki
z pa tro na mi ulic czy ple ne ro wa
bi blio -bud ka na skrzy żo wa niu
skwe ru Ja na Ka zi mie rza z ul. So -
wiń skie go.

Le gio no wo? Kon stan cin? 
Pra ga? 

Pierw sza war szaw ska tę żnia nie
po wsta nie za tem na Wo li,
a na Pra dze Pół noc – po mię dzy
Ja giel loń ską a pla cem Hal le ra.
Po mysł rad ne go Cie pień ko kosz -
to wać bę dzie 100 tys. zł. mniej niż
wol ska pro po zy cja, czy li 250 tys.
zł. Gdy by ta ką kwo tę usta lił pro -
jek to daw ca na Wo li, War sza wa
mia ła by w przy szłym ro ku nie jed -
ną, a dwie tę żnie. Do te go cza su
dar mo wych in ha la cji mo że my
szu kać w Le gio no wie i Kon stan ci -
nie Je zior nie. 

(mk)

OOBBWWIIEESSZZCCZZEENNIIEE  WWOOJJEEWWOODDYY  MMAAZZOOWWIIEECCKKIIEEGGOO
Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1297,
z późn. zm.), informujemy, że na wniosek inwestora Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, zostało
wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej dla inwestycji pn.:
„Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do
torów odstawczych za stacją C06) w zakresie budowy stacji C06 „Księcia Janusza” z torami odstawczymi (wyznaczonej pikietażami
torów: tor lewy „L” – od L 66+39.469 do L 72+44.685; tor prawy „P” – od P 66+34.486 do P 72+38.885)” w skład której wchodzą:
podziemny obiekt kubaturowy (korpus stacji z tunelem torów odstawczych) wraz z infrastrukturą techniczną, elementy naziemne tj.
pawilony wyjściowe, czerpnio-wyrzutnia z wentylatornią, pawilony wyjściowe dla służb, pracowników i ekip ratunkowych wraz z
infrastrukturą techniczną, rozbudowa podziemnej infrastruktury technicznej, przebudowa układu drogowego wynikająca z budowy
metra, ww  zzaakkrreessiiee  oobbiieekkttóóww  mmeettrraa  oorraazz  oobbiieekkttóóww  zz  nniimm  zzwwiiąązzaannyycchh,,  zzllookkaalliizzoowwaannyycchh  ppoozzaa  ppaasseemm  ddrrooggoowwyymm  uulliiccyy  GGóórrcczzeewwsskkiieejj  ((nnaa
kkttóórryymm  llookkaalliizzaaccjjęę  mmeettrraa  pprrzzeewwiiddzziiaannoo  ww  mmiieejjssccoowwyycchh  ppllaannaacchh  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo)),,  zznnaajjdduujjąąccyycchh  ssiięę  nnaa  ddzziiaałłkkaacchh
eewwiiddeennccyyjjnnyycchh  DDzziieellnniiccyy  WWoollaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy,,  oobbrręębb  66--0077--0022  ,,  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppoonniiżżeejj::  

Inwestor na wskazanym wyżej terenie planuje wykonanie:
1. czerpnio-wyrzutni z klatką ewakuacyjną, podziemnego kanału wentylacyjnego i elementów infrastruktury drogowej (w obszarze 

wskazanym w pkt 1 i 2 powyższej tabeli),
2. czerpnio-wyrzutni i podziemnego kanału wentylacyjnego (w obszarze wskazanym w pkt 3 powyższej tabeli),
3. wyjść pasażerskich, podziemnego korytarza łączącego wyjścia ze stacją metra i chodnika dla pieszych (w obszarze wskazanym w pkt

4 i 5 powyższej tabeli),
4. czerpnio-wyrzutni, wyjść pasażerskich, podziemnego korytarza łączącego wyjścia ze stacją metra i chodnika dla pieszych (w 

obszarze wskazanym w pkt 6 powyższej tabeli).
Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23, z
późn. zm.) - dalej jako Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”,
znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie
można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 
Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej
sprawie. 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.
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Lp Dotychczasowi właściciele

/zarządcy nieruchomości

Forma władania Nr działki przed
podziałem

(powierzch. w ha)

Nr działki
projektowanej

przeznaczonej pod
inwestycje

(powierzchnia w ha)

Nr działki pozostającej
(powierzchnia ha)

/Uwagi

1 2 3 4 5 6

1

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

właściciel

35 (0,7993) cz. dz. 35

Działka nie ulega

podziałowi, 

obszar inwestycji

wskazany w załączniku

graficznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mszczonowska

01-111 Warszawa, Jana Olbrachta 64

władający

2

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

właściciel

52/31 (0,0116) cz. dz. 52/31

Działka nie ulega

podziałowi, 

obszar inwestycji

wskazany w załączniku

graficznym

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

gospodarowanie
zasobem

nieruchomości

3

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

właściciel

54/8 (0,0661) cz. dz. 54/8

Działka nie ulega

podziałowi, 

obszar inwestycji

wskazany w załączniku

graficznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mszczonowska

01-111 Warszawa, Jana Olbrachta 64

władający

4 Spółka Akcyjna „C.Ulrich”

81-540 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 252 m. 3 

właściciel 58/3 (0,0679) 58/6 (0,0036) 58/5 (0,0643)

5 Spółka Akcyjna „C.Ulrich”

81-540 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 252 m. 3

właściciel 58/4 (0,0926) 58/8 (0,0189) 58/7 (0,0737)

6

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

właściciel

69 (0,1306) cz. dz. 69

Działka nie ulega

podziałowi, 

obszar inwestycji

wskazany w załączniku

graficznym

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

gospodarowanie
zasobem

nieruchomości

Tężnia w Konstancinie

źródło: w
w

w.konstancinjeziorna.pl

Nowe miejsce dla targu
�W 2019 roku na Woli mają zostać otwarte trzy stacje
metra. Od ronda Daszyńskiego będą to kolejno: Płocka,
Młynów i Księcia Janusza. Ostatnia mieścić się będzie
pomiędzy Górczewską, Księciem Janusza, Ciołka i
Olbrachta, czyli dokładnie w miejscu gdzie obecnie
funkcjonuje bazar.

Kupcami handlującymi na rogu
Górczewskiej z Olbrachta
formalnie zarządza spółka MHL.
Firma podpisała ze sprzedającymi
umowę zezwalającą im na handel
do końca 2016 roku. Później
kupców czeka przeprowadzka.
Nowe miejsce targowiska od
starego oddalone jest o niecałe
300 metrów, choć lokalizacja

musi zostać zatwierdzona przez
sprzedających. 

- Jedyną lokalizację zastępczą
dla targowiska przedstawiło Biuro
Gospodarki Nieruchomościami.
Działka o powierzchni 419 mkw.
położona jest przy ul. Księcia
Janusza 33 (róg ul. Astronomów)
- mówi Mariusz Gruza, rzecznik
wolskiego ratusza.                   (MK)

Park Szy mań skie go stra cił szan sę na tę żnię
�Daw niej sły nę ła z za kła dów prze my sło wych, dziś z wiel kich biu row ców. Oprócz Mu -
zeum Po wsta nia War szaw skie go czy Cmen ta rza Po wąz kow skie go Wo la mo gła by po -
chwa lić się pierw szą tę żnią w War sza wie. Mo gła by, ale się nie po chwa li.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



Trze cie gło so wa nie nad bu dże -
tem par ty cy pa cyj nym po ka za ło, jak
nie wie lu war sza wia ków jest za in te -
re so wa nych po świę ce niem kil ku na -
stu mi nut na pod ję cie de cy zji, ja kie
są naj pil niej sze po trze by ich są -
siedz twa. Z fre kwen cją wy no szą cą
za le d wie 7,5% Wo la usy tu owa ła się
w środ ku staw ki war szaw skich
dziel nic. Dzię ki du że mu bu dże to wi
do re ali za cji w przy szłym ro ku tra fi
aż 51 pro jek tów.

Na Ko le aż 367 tys. zł wy da my
na pro jekt, któ ry zdo był za le d -
wie 244 gło sy: re mont bo iska ze spo -
łu szkół przy Oża row skiej. Zy ska
ono no wą na wierzch nię i try bu nę
z po nad set ką miejsc.

Jesz cze dro ższy pro jekt wy bra no
na Ulry cho wie. Je go ty tuł „Park
Szy mań skie go – po pierw sze do -
kończ my re mont” był bar dzo my lą -
cy. 460 tys. zł wy da my na re mont
za le d wie jed ne go ele men tu par ku,
z któ re go ko rzy sta dość wą ska gru -

pa za in te re so wa nych: re mont ście -
żek dla rol ka rzy.

Na Odo la nach naj dro ższą in we -
sty cją bę dzie nie zwy kle po trzeb -
na bu do wa chod ni ka, łą czą ce go uli -
cę Or do na z przy stan kiem „Pa ra -
fial na” na Tra sie Pry ma sa Ty siąc le -
cia. Obec nie miesz kań cy ko rzy sta ją
z bi tej dro gi, któ ra po ka żdych opa -
dach desz czu zmie nia się w je zio ro
bło ta.

Na Mi ro wie aż 473 tys. zł po chło -
nie za go spo da ro wa nie skwe ru Psa
Fa fi ka, znaj du ją ce go się na ty łach
bu dyn ków przy Ogro do wej, Że la -
znej i Chłod nej. Po wsta nie tam plac
za baw, wy bieg dla psów i si łow nia
ple ne ro wa. Pro jekt wy wo łał
przed gło so wa niem dys ku sję wśród
miesz kań ców, spo śród któ rych
część ostro kry ty ko wa ła ja ką kol -
wiek za bu do wę skwe ru. Osta tecz -
nie prze wa ży ło 314 osób.

Na li ście naj dro ższych wy bra nych
pro jek tów nie mo gło za brak nąć

udo god nień dla ro we rzy stów, któ -
rzy bar dzo chęt nie bio rą udział
w gło so wa niach. Wkrót ce Za rząd
Dróg Miej skich (czę ścio wo z po mo -
cą bu dże tu oby wa tel skie go) roz -
pocz nie bu do wę na To wa ro wej
dróg ro we ro wych: na ca łej dłu go ści
uli cy po stro nie wschod niej
i od Grzy bow skiej do Ko le jo wej
po stro nie za chod niej. Wy bra ny
w czerw cu pro jekt za kła da bu do wę
dro gi mię dzy Grzy bow ską a ron -
dem Da szyń skie go po stro nie Czy -
ste go, du blu je więc pro jek to wa ny
już frag ment. Jak do wie dzie li śmy
się w ZDM, 400 tys. zł przy zna ne
przez miesz kań ców zo sta nie po -
trak to wa nych ja ko do dat ko we fun -
du sze na bu do wę dróg na To wa ro -
wej i Oko po wej.

Pro ble mów z nad mia rem pie nię -
dzy z pew no ścią nie ma w re jo nie
uli cy Gi bal skie go. Na rze ka ją cy
na sła be oświe tle nie oko li cy miesz -
kań cy wzię li spra wę w swo je rę ce
i zde cy do wa li o wy da niu 360 tys. zł
na la tar nie. Wy star czy na 45 sztuk.

Nie ty po wy pro jekt zo stał wy bra -
ny na Mu ra no wie. Piw ni ca XXX
Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
na Śnia dec kie go zo sta nie za adap to -
wa na na ogól no do stęp ną bi blio te kę
z pra cow nią mul ti me dial ną, czyn ną
w dni po wsze dnie na wet do 22:00.

Je śli cho dzi o pro jek ty z naj lep -
szy mi ty tu ła mi, bez kon ku ren cyj -
na by ła „Bu rza Pia sko wa”. Przy Pia -
sko wej na Po wąz kach po wsta nie te -
ren re kre acyj ny z bo iskiem, si łow -
nią ple ne ro wą i sto li ka mi par ko wy -
mi. Przy bę dzie ta kże drzew, ła wek
i sto ja ków ro we ro wych.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Zmie nia my Wo lę. 51 naj lep szych po my słów
�Aż 51 pro jek tów zo sta nie zre ali zo wa nych w przy szłym ro ku z bu dże tu oby wa tel skie go. Spraw dza my, na co wy da my naj wię cej pie nię dzy.

Czy ste
* Si łow nia ple ne ro wa pod chmur ką
* Dro ga dla ro we rów i chod nik – Ron do Da szyń skie go – Grzy bow ska

Ko ło
* Sad owo co wy z łą ką – Park Mo czy dło
* Ła wecz ki do od po czyn ku wzdłuż Cioł ka
* Te nis sto ło wy na Ko le – za kup sto łu pin pon go we go i umiej sco wie -
nie go w Par ku Mo czy dło
* KO ŁO na pra wię sam – za kup i mon taż 3 sa mo ob słu go wych sta cji
na pra wy ro we rów
* Si łow nia ple ne ro wa za „Gór ką” przy Cioł ka/De oty my
* Tor ro we ro wy dla ka żde go – Pump track War sza wa Wo la
* Ko ło ksią żką się to czy – no we ksią żki dla bi blio tek na Ko le w Dziel -
ni cy Wo la
* „Psie sta cje” – za kup i mon taż 9 sta cji z wo recz ka mi bio de gra do -
wal ny mi na psie od cho dy
* Jo ga w Par ku na Wo li
* „Tro pa mi przy ro dy” – ście żka edu ka cyj no -przy rod ni cza oraz mon -
taż szklar ni w ogro dzie Przed szko la In te gra cyj ne go nr 209 „Za cza ro -
wa ne Zia ren ko”
* Drze wa na Ko le i dwa ko ła na Ko le
* Bo isko Szkol ne przy Ze spo le Szkół nr 32
* Edu ka cyj na ście żka przy rod ni cza

Mi rów
* Ogró dek na Ogro do wej
* Wy ko na nie na gło śnie nia i oświe tle nia sce nicz ne go w sa li mu zycz -
no -te atral nej Przed szko la nr 47
* „Ma li Ar ty ści”
* Po pra wa bez pie czeń stwa na skrzy żo wa niu Ogro do wej i Wro niej

Mły nów
* Uspraw nie nia ro we ro we oraz no we drze wa na Mły no wie
* Wy po ży czal nie gier plan szo wych w bi blio te ce
* Mo ty le na Aga wy 4
* Oświe tle nie te re nu po mię dzy ul. Gór czew ską 18-22, Żyt nią 64, Płoc -
ką i Sy re ny
* Czyt ni ki i e -bo oki – za kup do bi blio tek przy Żyt niej 64
* Skwer „Sierp nia 1944” – skwer dla miesz kań ców Wo li z si łow nią 
ple ne ro wą, pla cem za baw, róg Wol ska/Płoc ka
* Re wi ta li za cja te re nu zie lo ne go na ul. Tysz kie wi cza przed szko łą
mu zycz ną
* Oświeć my Mły nów
* Po pra wa wa lo rów es te tycz nych i bez pie czeń stwa na „Gi ba la ku”
* Bez piecz na wo lan ka – kurs sa mo obro ny dla miesz ka nek Mły no wa
* Sta wiam na zdro wie – pro fi lak tycz ne za ję cia prze ciw dzia ła ją ce
oty ło ści i uspraw nia ją ce krę go słup
* Wol na wo la – na uka od pie ra nia ma ni pu la cji dla miesz kań ców
Wo li

Mu ra nów (na za chód od al. Ja na Paw ła II)
* Bi blio te ka i czy tel nia mul ti me dial na na ul. Wol ność
* Si łow nia dla mat ki, tat ki i ca łej gro mad ki na te re nie bo iska Szko ły
Pod sta wo wej nr 222
* Bez piecz nie ła pie my za ją ca – mo der ni za cja na wierzch ni oraz 
in fra struk tu ry pla cu za baw przy Szko le Pod sta wo wej nr 222
* Bez piecz ne ko rzy sta nie z in fra struk tu ry spor to wej po są siedz ku
– mo ni to ring wi zyj ny wo kół Szko ły Pod sta wo wej nr 222
* Ro we ro wy przy sta nek na Smo czej
* Sto lik miej ski w zie lo nym ką ci ku na Ni skiej
* Ję zy ki ob ce w Po li glot ce

Odo la ny
* Wię cej tle nu! Na sa dze nia drzew i krze wów na Odo la nach
* Ple ne ro wa bi blio -bud ka

Po wąz ki
* Ro we ro we Po wąz ki – bu do wa łącz ni ka po mię dzy 
Ron dem Ra do sła wa a ul. Mło ciń ską wraz z na sa dze nia mi zie le ni
* Bu rza Pia sko wa – pu blicz na prze strzeń re kre acyj no -spor to wa

Ulry chów
* Chod nik dla pie szych wzdłuż ul So wiń skie go
* Ra ba ta kwia to wa – na sa dze nia wzdłuż ul. So wiń skie go
* Park Szy mań skie go – po pierw sze do kończ my re mont
* Ście żka ro we ro wa wzdłuż uli cy Ja na Ol brach ta
* Re wi ta li za cja pla cu zie le ni na skrzy żo wa niu ul. So wiń skie go 
i ul. Szul bor skiej
* Po le ża kuj my w Par ku Po wstań ców War sza wy
* Pa tro ni na szych ulic na pocz tów ce Wła dy sław Prza now ski

Pro jek ty do ty czą ce kil ku osie dli
* Odo la ny (i ka wa łek Ulry cho wa) to ną w kwia tach
* Uspraw nie nia pie sze i ro we ro we na Odo la nach i Ulry cho wie
* Przy ja zny Mi rów i Czy ste – po pra wa bez pie czeń stwa pie szych, 
no wa zie leń i drze wa, udo god nie nia ro we ro we

Peł na li sta pro jek tów 
we dług re jo nów Miej skie go Sys te mu In for ma cji.

Dzięki budżetowi partycypacyjnemu w tym roku w Warszawie
zakwitły łąki. W 2017 r. w kwiatach utoną Odolany.

źródło: facebook/budzetpartycypacyjnyw
arszaw

a: 



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

BBEEZZPPŁŁAATTNNIIEE!!  ZZnnaajjddzziieemmyy  ddllaa  CCiieebbiiee  mmiieesszzkkaanniiee
pprroossttoo  oodd  ddeewweellooppeerraa..  DDuużżyy  wwyybbóórr  iinnwweessttyyccjjii..

ZZaaddzzwwoońń::  553300--550099--666633  lluubb  773333--550099--777722

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420
·Kupię mieszkanie, zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli z mieszkań
piwnic 663-833-288
·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
·dragosswood.pl dostarczamy drewno kominkowe
i opałowe, świeże i sezonowane, zapewniamy
transport i dogodne godziny dostaw, kontakt
606-852-706
·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
·Solidny SERWIS KOMPUTEROWY naprawy,
odzyski. Bezpłatny odbiór! RSOnline,
Żoliborz tel: 513-325-326

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny cel
664-041-429

OGŁOSZENIA DROBNE ·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::0000--1155::0000

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni robocze
godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U12
Tel. 601-586-387
·Do naszej siedziby w Ząbkach poszukujemy pilnie
Frezera Konwencjonalnego. Wymagania:
– umiejętność obsługi frezarek pionowych
i poziomych – wykształcenie minimum zasadnicze
– doświadczenie na oferowanym stanowisku
minimum 2-3 lata – bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego i zagadnień związanych
z obróbką metali – umiejętność posługiwania się
podstawowymi przyrządami pomiarowymi
– umiejętność dobrego planowania pracy własnej
– samodzielność, rzetelność, dokładność,
cierpliwość, odpowiedzialność Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę – pracę
w przedsiębiorstwie o już ugruntowanej pozycji na
rynku – przyjazną atmosferę w pracy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwalifikacji płatne uczciwie i zawsze w terminie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji przy wsparciu
pracodawcy – miejsce pracy z dobrym dojazdem
komunikacją miejską 502-387-942
·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)
·Opiekunki do osób starszych Warszawa
22 214-07-60, 730-362- 640
·Opiekunki do osób starszych z rejonu Woli,
Śródmieścia i Mokotowa zatrudnimy (robienie
zakupów, przygotowywanie posiłków, drobne
sprzątanie, opieka higieniczna). Stawki godzinowe,
różne wymiary godzin. Tel. 601-306-191, 
22 877-09-81, 724-724-743

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na terenie
Warszawy. Prosimy kontaktować się za pomocą e-
maila biuro@knowhow.waw.pl lub telefonicznie
22 614-01-55. Praca w różnych dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem. 

Tel. 516-104-576

·Work Temps zatrudni osoby do Sklepu
Internetowego. Umowa o pracę tymczasową,
podstawa+prowizje, karta MultiSport. Lokalizacja: ul.
Łubinowa. Kontakt: office@worktemps.com.pl, tel.
533-899-009
·Zatrudnimy do sprzątania pociągów Warszawa
Szczęśliwice tel. 25 758-08-65

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki szable bagnety mundury orzełki odznaki
odznaczenia gotówka tel. 504-017-418

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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-reklame.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

Ży cie wra ca na Ker ce lak. Po wstał tym cza so wy skwer
�Co naj mniej do koń ca ro ku bę dzie mo żna ko rzy stać z pla cu Cy try No we go na ro gu Oko po wej i Wol skiej.

Przed II woj ną świa to wą w po -
bli żu dzi siej sze go skrzy żo wa nia
Oko po wej z al. „So li dar no ści” ist -
niał naj więk szy w War sza wie, tęt -
nią cy ży ciem ba zar. Od kil ku dzie -
się ciu lat Ker ce lak jest za nie dba -
nym, nie cie ka wym miej scem, od -
wie dza nym tyl ko przy oka zji prze -

sia dek mię dzy tram wa ja mi al bo
– do nie daw na – pod czas wi zyt
cyr ków, któ re re gu lar nie roz bi ja ły
się na ro gu Oko po wej i Wol skiej.
Dziś trwa w tym miej scu bu do wa
kom plek su biu row ców, ale fir ma
Skan ska wy go spo da ro wa ła część
te re nu na tym cza so wy skwer: Plac

Cy try No wy. – Po sta no wi li śmy od -
no wić frag ment tej prze strze ni już
na eta pie bu do wy na szej in we sty -
cji Spark, by dać miesz kań com
miej sce do spo tkań, kul tu ry i od -
po czyn ku – mó wi Ar ka diusz
Rudz ki, dy rek tor za rzą dza ją cy
Skan ska Pro per ty Po land.

– W przy szło ści po wsta nie tu
otwar ty, du ży plac, bę dą cy czę ścią
par ku li ne ar ne go, z tram po li na mi
po sadz ko wy mi, mgłą wod ną i in -
ten syw ną zie le nią. Za le ża ło nam
na stwo rze niu wy ra zi stej prze -
strze ni w ści słym cen trum mia sta,
któ ra bę dzie ak tyw nie i ró żno rod -
nie wy ko rzy sty wa na przez miesz -
kań ców Wo li, pra cow ni ków oko -
licz nych bu dyn ków i wszyst kich
war sza wia ków. To od dziś wa sze
miej sce.

Naj więk szą atrak cją skwe ru jest
wy sta wa hi sto rycz na, po świę co na
set nej rocz ni cy przy łą cze nia Wo li
do War sza wy. Zna la zło się ta kże
miej sce do or ga ni za cji wy da rzeń
kul tu ral nych i sta no wi ska dla fo -
od truc ków oraz wy god ne, za pro -
jek to wa ne spe cjal nie dla Pla cu
Cy try No we go ław ki. Wię cej
atrak cji wkrót ce.

– Jed ną z pla no wa nych ak cji
jest bud ka z hi sto ria mi – mó wi
Mar ta Tra kul -Ma słow ska, pre ze -
ska Fun da cji na Miej scu. – Po ja wi
się ona w po ło wie sierp nia. Bę -
dzie w niej mo żna na grać swo ją

hi sto rię zwią za ną z oko li cą i od -
słu chać opo wie ści in nych osób.
W bud ce bę dzie obec ny ani ma -
tor, któ ry za da py ta nia i na gra
pły tę z wy po wie dzią, któ rą ka żdy
uczest nik do sta nie do do mu.

W sierp niu i przez część wrze śnia
bę dzie my ak tyw ni na pla cy ku dwa
ra zy w ty go dniu, we wtor ki
i czwart ki po po łu dnia mi.

Plac Cy try No wy bę dzie otwar ty
co naj mniej do koń ca grud nia.
Póź niej Skan ska roz pocz nie pra ce
nad bu do wą pla cu miej skie go,
któ ry po wsta nie obok biu row ców,
od stro ny Oko po wej.

(dg)

W przyszłości
po wsta nie tu otwar ty, du -
ży plac, bę dą cy czę ścią
par ku li ne ar ne go, z tram -
po li na mi po sadz ko wy mi,
mgłą wod ną i in ten syw ną
zie le nią – mó wi Ar ka diusz
Rudz ki.

źródło: m
ateriały prasow

e



Pod sta wo wym za ło że niem iry do -
lo gii jest stwier dze nie, że ka żdej
czę ści na sze go or ga ni zmu od po wia -
da ści śle okre ślo ny ob szar na po -
wierzch ni tę czów ki oka. Jest to mo -
żli we, bo na sze or ga ny we wnętrz ne
są po łą czo ne ner wa mi z okre ślo ny -
mi czę ścia mi tę czów ki. W ten spo -
sób wszyst kie zmia ny cho ro bo we
w na szym or ga ni zmie są od ra zu
wi docz ne na tę czów ce.

Iry do lo gia nie jest no wą me to dą
dia gno zo wa nia. Pierw sze wzmian ki
po cho dzą sprzed 3000 lat ze sta ro -
żyt nych Chin. Prak ty ko wa na by ła
rów nież w Egip cie i In diach.
W Gre cji sto so wał ją sam Hi po kra -
tes i Pa ra cel sus.

Obec nie dzię ki iry do lo gii mo żna:
– okre ślić pre dys po zy cje ge ne -

tycz ne do osła bie nia okre ślo nych

na rzą dów we wnętrz nych i za cho ro -
wa nia na po szcze gól ne cho ro by.

– zo ba czyć zmia ny świad czą ce
o roz wi ja ją cej się cho ro bie, któ rej
fi zycz nych oznak jesz cze się nie od -
czu wa. Tak jest np. w przy pad ku
mia żdży cy i wy so kie go cho le ste ro -
lu. 

– za ob ser wo wać zmia ny wska zu -
ją ce na za wał ser ca, udar mó zgu
czy cho ro bę no wo two ro wą.

– zlo ka li zo wać na rząd, w któ rym
to czy się stan za pal ny, co nie za -
wsze jest oczy wi ste i mo że być trud -
ne do zdia gno zo wa nia w kla sycz -
nych ba da niach.

Co mó wią pa cjen ci o wi zy cie
u iry do lo ga?

– Kil ka mie się cy te mu znacz nie
po gor szy ło się mo je sa mo po czu cie
– mó wi Pa ni Mal wi na. – Oprócz te -
go, że by łam cią gle zmę czo na, po ja -
wia ło się u mnie ko ła ta nie ser ca,
ska czą ce ci śnie nie, nie po tra fi łam
się na ni czym sku pić. Ba da nia kar -
dio lo gicz ne by ły w nor mie, mor fo -
lo gia rów nież. Mo ja ma ma na mó -
wi ła mnie na wi zy tę u Pa ni dr En -

khe Cho ijo, któ ra po obej rze niu tę -
czów ki mo je go oka po wie dzia ła
– ma Pa ni guz ki na tar czy cy, pro szę
zro bić szcze gó ło we ba da nia w tym
kie run ku. Dia gno za oka za ła się tra -
fio na w 100 pro cen tach. Te raz je -
stem pod kon tro lą en do kry no lo ga
i mam usta wio ne od po wied nie le -
cze nie. Mo je sa mo po czu cie wy raź -
nie się po pra wi ło.

Pan An drzej przy szedł na spo -
tka nie z iry do lo giem z cie ka wo ści.
Swój stan zdro wia okre ślił ja ko do -
bry, nic mu nie do le ga ło. Po ba da -
niu iry do lo gicz nym Pa ni dok tor
stwier dzi ła pro ble my w ob rę bie
ukła du mo czo we go. Pan An drzej
za nie po ko jo ny dia gno zą wy ko nał
ba da nie USG, któ re wy kry ło nie -
groź ną na szczę ście tor biel na ner -
ce. Obec nie jest pod sta łą kon tro lą
uro lo ga. 

In ny z ko lei pa cjent, któ ry czę sto
ko rzy sta z usług iry do lo ga, przy -
szedł po twier dzić dia gno zę po sta -
wio na wcze śniej przez le ka rza
pierw sze go kon tak tu. Oka za ło się,
że cier pi na ze spół je li ta dra żli we -
go. Pa ni dok tor iry do log nie tyl ko

wie dzia ła o dys funk cji, ale prze pi sa -
ła od po wied nią su ple men ta cję
do co dzien nej die ty. Le karz z po -
rad ni był zdu mio ny, że tak szyb ko
na stą pi ła po pra wa.

Kie dy war to sko rzy stać 
z wi zy ty u iry do lo ga?

Pa ni dr En khe Cho ijo za le ca wi -
zy tę w swo im gabinecie, je śli źle się
czu je my, wy ko na li śmy sze reg ba dań,
któ re nic nie wy ka za ły i na dal nie
wie my, co nam jest. Dru gim wska za -
niem jest chęć spraw dze nia, czy ob -
cią że nia ge ne tycz ne do ty czą rów nież
nas. Iry do lo gia jest wspa nia łą i sku -
tecz ną me to dą pro fi lak tycz ną, gdy
chce my za dbać o sie bie i cie szyć się
zdro wiem przez wie le lat.

Wi zy ta u Pa ni dok tor obej mu je;
ba da nie iry do lo gicz ne, czy li oce nę
sta nu zdro wia, pro gno zy, wy ko na -
nie zdję cia oka, a po roz mo wie
z pa cjen tem i po usta le niu głów nej
przy czy ny zmian cho ro bo wych pod -
ję cie de cy zji o dal szym le cze niu.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Pamiątki przeszłości
odkryte przy Wolskiej
�Podczas budowy biurowca odkryto m.in.
przedwojenne zabawki i 200-letnie monety, a nawet
starą maszynę do szycia.

Ze wzglę du na nie zwy kle bo ga -
tą hi sto rię Wo li przy oka zji ka żdej
du żej bu do wy ar che olo dzy wy do -
by wa ją z zie mi mniej lub bar dziej
cie ka we pa miąt ki z kil ku ostat -
nich stu le ci. Ba da nia prze pro wa -
dzo ne na te re nie bu do wy biu row -
ca przy Wol skiej prze szły ocze ki -
wa nia: od kry to m.in. przed wo jen -
ne za baw ki, gro sze z cza sów Księ -
stwa War szaw skie go i ma szy nę
do szy cia. Zna le zio no je w po zo -
sta ło ściach ka mie ni cy z po cząt -
ku XX wie ku i jej trzech ofi cyn.

– Po miesz cze nia od uli cy prze -
zna czo ne by ły na skle py i punk ty
usłu go we – mó wi Mi chał So cha,
pre zes biu ra ba dań i do ku men ta -

cji za byt ków Ewi den cja Za byt -
kow.pl – Ta ki cha rak ter zda ją się
po twier dzać zna le zio ne w jed nej
z za wa lo nych piw nic reszt ki du żej
ilo ści gu mo wych za ba wek, głów -
nie pi łek. W tej czę ści ka mie ni cy
na tra fio no rów nież na śla dy wcze -
śniej szej, XIX -wiecz nej za bu do -
wy, praw do po dob nie drew nia nej.

Ba da nia ar che olo gicz ne trwa ją.
Bu du ją ca kom pleks biu row ców
Spark przy Wol skiej i Ker ce la ku
fir ma Skan ska za po wia da, że
część zna le zisk prze ka że do Mu -
zeum War sza wy, zaś po zo sta łe
mo gą tra fić na wy sta wę na te re nie
kom plek su.

(dg)

źródło:Skanska 

„Na zwij my to miej sce skwe rem Gwa ry War szaw skiej”

Fraj da przy Pe de cie
�Je śli ma rze nia wol skich ak ty wi stów się speł nią, skwer na Wo li otrzy ma imię Gwa ry
War szaw skiej i sta nie na nim in te rak tyw ny po mnik wiesz cza War sza wy.

Zmar ły w 1979 ro ku Ste fan
„Wiech” Wie chec ki to w War sza -
wie po stać kul to wa, a je go pi sa ne
cha rak te ry stycz nym, wzo ro wa nym
na gwa rze war szaw skiej ję zy kiem
fe lie to ny, to po zy cja obo wiąz ko wa
dla ka żde go mi ło śni ka na sze go
mia sta. Je go imię no si m.in. pa saż
za do ma mi han dlo wy mi Wars i Sa -
wa i park na Tar gów ku. Na Wo li
nie do cze kał się jesz cze upa mięt -
nie nia, choć wła śnie w tej dziel ni cy
uro dził się, miesz kał i two rzył,
a tar go wi sko na Ker ce la ku czę sto
by ło dla nie go in spi ra cją.

21 sierp nia „Wiech wró cił
na Wo lę” pod czas hap pe nin gu
pod ta kim wła śnie ty tu łem, zor ga -
ni zo wa nym na skwe rze obok Wo la
Pla za (daw nym PDT Wo la). Piw -
ni ca na Wój tow skiej ode gra ła sce -

ny z po wie ści „Ca fe pod Mi no gą”,
Gru pa Te atral na War sza wia ki za -
gra ła war szaw skie pio sen ki,
a miesz kań cy wzię li udział w...
kon kur sie w si ło wa niu na rę kę.
Przy oka zji zbie ra no pod pi sy
pod na zwa niem skwe ru imie niem
Gwa ry War szaw skiej.

– Skwer po mię dzy daw nym
PDT a Enel -Me dem nie cie szy się
do brą sła wą wśród miesz kań ców
– mó wi Ane ta Sku bi da, jed na z or -
ga ni za to rek hap pe nin gu i rad na
dziel ni cy. – Dość po wszech nie
oce nia ny jest ja ko za nie dba ny
i nie bez piecz ny ze wzglę du
na brak oświe tle nia i czę ste prze -
sia dy wa nie tu osób upa ja ją cych się
al ko ho lem i za cze pia ją cych prze -
chod niów. Nada nie na zwy i or ga -
ni za cja wy da rzeń, zwłasz cza tych

na wią zu ją cych do hi sto rii oko li cy,
po win ny po móc w przy wró ce niu
te go te re nu miesz kań com.

– Pil nu ją cy po rząd ku pa no wie
po li cjan ci za żar to wa li na wet, że je -
śli prze sta nie my grać, to do sta nie -
my man dat – do da je An drzej Chy -
bow ski, współ or ga ni za tor, przed -
sta wi ciel Sto wa rzy sze nia Miesz -
kań ców i Przy ja ciół Ko lo nii Wa -
wel ber ga.

– Chcie li by śmy, aby na skwer ku
w przy szło ści po ja wił się in te rak -
tyw ny po mnik: ła wecz ka z pi sa -
rzem, któ ry po przy ci śnię ciu gu zi -
ka czy tał by swo je fe lie to ny – pod -
kre śla Ja nusz Dzia no, ini cja tor wy -
da rze nia, czło nek Sto wa rzy sze nia
Gwa ra War szaw ska i twór ca por ta -
lu Je stem z Wo li.

(dg)

Ba da nie oka, któ re zdra dzi wszyst ko o sta nie Two je go zdro wia
�Iry do lo gia zaj mu je
się dia gno zą sta nu
zdro wia na pod sta wie
wy glą du tę czów ki
oka. Umo żli wia kom -
plek so wą oce nę funk -
cjo no wa nia ukła dów
i na rzą dów w ca łym
or ga ni zmie.

Pacjenci, którzy
zgłoszą się

na wizytę z tym
kuponem
otrzymują

10% zniżki

Dr En khe Cho ijo przyj mu je re gu lar nie w War sza wie 
Za pi sy : tel.32 757 27 76, www.bio mat.pl




