
Żeby zbudować stację metra
na rogu Wolskiej i Płockiej, firma
Gülermak musi najpierw przebu-
dować instalacje kanalizacyjną

i gazowniczą. Niestety będzie to
oznaczać kolejne utrudnienia,
które dotkną zwłaszcza mieszkań-
ców Młynowa i Jelonek. Objazdy

rozpoczną się w nocy z piątku
na sobotę.

– Utrudnienia na Wolskiej po-
trwają od półtora do dwóch mie-

sięcy – mówił prezes Metra War-
szawskiego Jerzy Lejk, z którym
rozmawialiśmy o budowie „Płoc-
kiej” podczas wizyty na placu bu-
dowy na Targówku. – Potem
Gülermak rozpocznie prace
nad stacją, a to będzie się wiązać
z zamknięciem dla ruchu Płockiej.

Jeszcze kilka dni temu mówiło
się, że wspomniane „utrudnienia”
to zwężenie o jeden pas jezdni
w kierunku centrum. We wto-
rek 31 stycznia ratusz podał jed-
nak oficjalnie, że… południowa
jezdnia Wolskiej będzie całkowi-
cie zamknięta na 150-odcinku
od Płockiej do Skierniewickiej.
Kierowcy jadący od strony Jelo-
nek będą musieli skręcić w prawo
lub lewo w Płocką (do skrętu
w prawo będą dwa pasy ruchu).

Dla jadących od strony Śród-
mieścia będą dwa pasy ruchu
do jazdy na wprost i jeden
do skrętu w prawo w Płocką. Nie
będzie tu możliwości skrętu w le-
wo. Przed skrzyżowaniem z Płoc-
ką zostanie wytyczona zawrotka,
którą kierowcy będą mogli prze-

jechać na drugą jezdnię, a następ-
nie skręcić w Skierniewicką. Su-
gerowany objazd prowadzi ulica-
mi Płocką i Kasprzaka.

Swoje trasy zmienią autobusy li-
nii 102 (tylko w kierunku Olszynki
Grochowskiej – objazd Górczew-
ską, Młynarską, al. „Solidarności”
i Karolkową), N42 (tylko w kie-

runku Dworca Centralnego, ob-
jazd – Płocką, Górczewską i Mły-
narską), oraz N45 i N95 (w kie-
runku Karolina i os. Górczewska
– objazd Płocką i Górczewską).
Od soboty 4 lutego autobusy li-
nii 129 będą kursowały wydłużoną
trasą przez Jana Olbrachta
do skrzyżowania z Okocimską.

(dg)
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Górczewska zamknięta, czas na Wolską
� Przed nami kolejne utrudnienia, związane z budową metra. Odcinek Wolskiej w stronę centrum będzie całkowicie nieczynny.

Dla jadących
od strony Śródmieścia
będą dwa pasy ruchu
do jazdy na wprost
i jeden do skrętu w prawo
w Płocką. Nie będzie tu
możliwości skrętu w lewo.
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Teren ogrodzony, wycinka roz-
poczęta, przygotowania trwają.
Wkrótce turecka firma Gülermak
rozpocznie budowę stacji metra
Płocka, która powstanie w pobli-
żu skrzyżowania z Wolską. Zaczę-
ły się już utrudnienia dla pie-
szych, pasażerów i kierowców.

Kto skorzysta?
Stacja „Płocka” zostanie zbudo-

wana po południowej stronie
skrzyżowania z Wolską i tam też
znajdą się wszystkie prowadzące
na nią schody i windy. Przy dzisiej-
szym układzie przystanków ozna-
cza to bardzo niewygodną prze-
siadkę do tramwajów i świetną
do autobusów, ale już teraz można
śmiało powiedzieć, że 109 nie wró-
ci na obecną trasę po otwarciu no-
wego odcinka linii metra.

W promieniu pół kilometra
od stacji znajdą się m.in. Instytut
Gruźlicy i Chorób Płuc, Woje-
wódzki Szpital Zakaźny, Szkoła
Wyższa AlmaMer, LO im. gen.
Józefa Sowińskiego, Narodowe

Centrum Kultury, Teatr na Woli,
sądy, zajezdnia tramwajowa czy
kultowa pracownia cukiernicza
Zagoździńskich, w Tłusty Czwar-
tek odwiedzana przez klientów
z całej Warszawy. Na co dzień sta-
cja będzie służyć mieszkańców
okolicznych osiedli, m.in. osiedla
Skierniewicka, kolonii Wawelber-
ga czy planowanego apartamen-
towca City Link.

Czas dojazdu ze stacji Płocka
na Młociny wyniesie 28 min, zaś
na Kabaty – 33 min. Warszawski
samorząd reklamuje na plakatach,
że do ścisłego centrum (skrzyżowa-
nia Świętokrzyskiej z Marszałkow-
ską) metro dotrze ze stacji Księcia
Janusza w 12 min. Z Płockiej bę-
dzie to zaledwie 7 min. Trzeba jed-
nak pamiętać, że na peron metra
trzeba się najpierw dostać, poko-
nując znaczną różnicę poziomów
i przechodząc przez bramkę.
Na tak krótkiej trasie metro nie
będzie konkurencją nawet dla ro-
weru, którym można ją pokonać
w 13 min, prawie w całości po wy-

dzielonej drodze. Z kolei na Pragę
rozsądniej będzie dojechać tram-
wajem, pokonującym drogę
do dworca Wileńskiego w 18 min.

W praktyce stacja Płocka przyda
się okolicznym mieszkańcom głów-
nie w dojazdach na Ursynów i Bie-
lany, a w nieco dalszej przyszłości
także na Bemowo.

(dg)
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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. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
+48 667 292 145

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!

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie ży-
cia może odkryć w sobie twórcę.

– Oczywiście! Człowiek jest je-
dynym zwierzęciem, które ozda-
bia swoje narzędzia pracy. To du-
żo mówi o naszej potrzebie wyra-
żania siebie i nadawania otocze-
niu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.

– Kształciła się Pani na kie-
runkach plastycznych?

– Nie. Mam za sobą kilkana-
ście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?

– Zdecydowanie. Kilka lat te-
mu w grudniu, przyjaciółka za-
prosiła mnie na zdobienie bom-
bek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natych-
miast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Wła-
śnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierw-
szym wcieleniem był „Tragarz po-
mysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żon-
kosia, oswajacza motyli, zirytowa-
nego właściciela psa.

– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?

– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, re-
printach i kaflach ceramicznych.

Rozm. oko

Odkryj świat
rzeczy niebanalnych

� Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

Rusza budowa metra przy Płockiej
� Dwie stacje już w budowie, czas na rozpoczęcie prac nad trzecią. Kto zyska dzięki
stacji „Płocka”?

Czas dojazdu
ze stacji Płocka
na Młociny wyniesie 28
min, zaś na Kabaty – 33
min. Warszawski
samorząd reklamuje
na plakatach, że
do ścisłego centrum
(skrzyżowania
Świętokrzyskiej
z Marszałkowską) metro
dotrze ze stacji Księcia
Janusza w 12 min.
Z Płockiej będzie to
zaledwie 7 min.
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Konflikt o skwer generała „Gry-
fa” / Gwary Warszawskiej, starania
o skwer Władysława Bartoszew-
skiego i dewastacja tablic z nazwą
kilka dni po instalacji… Wola nie
ma ostatnio szczęścia do upamięt-
niania. Najwyższy czas na wyniesie-
nie na sztandary (tzn.: na tabliczki
z nazwami) bohatera, którego nie
zakwestionuje żadna opcja poli-
tyczna. Czas na Kapitana Nemo.

Żył w XIX wieku, gdy powstała
Wola, jaką znamy dzisiaj. Swoim
okrętem podwodnym „Nautilus”
zatapiał statki Anglików, co spodo-
bałoby się kibicom Legii, gdyby
w kolejnej edycji Ligi Mistrzów
„Wojskowi” trafili na Chelsea albo
Manchester United. Nie wiadomo,
kim był i jak się nazywał („Nemo”
to przecież po łacinie „Nikt”), więc
IPN nie odkryje w jego życiorysie
niczego niestosownego. W gabine-
cie miał portret Tadeusza Ko-
ściuszki. Jego motto „Mobilis in
mobili” („Ruchome w ruchomo-
ści”) zachwyci chętnie inwestują-
cych na Woli deweloperów. Dzięki

patronatowi Kapitana Nemo może
nawet wzrosnąć czytelnictwo, gdy
warszawiacy masowo sięgną
po „Dwadzieścia tysięcy mil pod-
morskiej żeglugi” Jules'a Verne'a.
To prawdziwy bohater, który zjed-
noczy dzielnicę i miasto.

Wróćmy z powrotem na ziemię.
W ubiegłym roku przy Żytniej,
pomiędzy Młynarską a Lesznem,
powstał plac zabaw Morska Przy-
goda. Była to decyzja 555 miesz-
kańców, którą wyrazili w głosowa-
niu. Teraz urzędnicy sprawdzają
projekt rewitalizacji skweru, wart
skromne 30 tys. zł. Chodzi o usta-
wienie latarń i biblioteki plenero-
wej oraz zasadzenie nowych
drzew i krzewów.

– Pomysłem innowacyjnym
i wychodzącym naprzeciw star-
szym dzieciom jest zamontowanie
trampolin pod chmurką – pisze
autorka projektu – Może to być
dodatkową zachętą do spędzania
czasu na dworze i do dobrej,
zdrowej zabawy. Uwieńczeniem
rewitalizacji skweru jest nadanie

mu imienia Kapitana Nemo, co
jest odniesieniem do placu zabaw
Morska Przygoda.

Jeśli projekt pozytywnie przej-
dzie weryfikację i zdobędzie
w czerwcu odpowiednio dużo gło-
sów, dzieci skorzystają z trampo-
lin na skwerze Kapitana Nemo
w przyszłym roku.

Dominik Gadomski

W ubiegłym roku przy Żytniej powstała Morska Przygoda

W amerykańskim filmie „Liga Niezwykłych Dżentelmenów”
(2003) kapitana „Nautilusa” zagrał Naseeruddin Shah

Projekt już czeka

Kapitan Nemo patronem skweru?
� Bohaterski dowódca „Nautilusa” nie byłby gorszym patronem od psa Fafika.
Nazwijmy jego imieniem skwer przy Żytniej.

tel. 502-280-720 3reklama w „Echu”

Informację tę prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz ogłosiła
na konferencji prasowej. Upraw-
nieni będą uczniowie mieszkający
w Warszawie oraz mieszkający
w II strefie biletowej, ale doje-

żdżający do szkół w stolicy. Nowe
zasady zaczną obowiązywać od 1
września 2017. Młodzi pasażero-
wie będą korzystać z bezpłatnych
biletów nie tylko podczas roku
szkolnego, ale także wakacji i ferii.

Roczny koszt projektu to we-
dług szacunków 13 mln zł.

W przeprowadzonych w szko-
łach ankietach zebrano ponad 4
tys. opinii. Wyniki sondażu wska-
zują, że 41% uczniów dociera

na lekcje pieszo, 30% – komuni-
kacją miejską, zaś 25% – samo-
chodem rodzica.

– Osiemdziesiąt proc. ankieto-
wanych rodziców dowożących
dzieci autem zadeklarowało, że
po wprowadzeniu darmowych bi-
letów będzie posyłać je do szkoły

komunikacją miejską – powie-
działa prezydent Gronkiewicz-
-Waltz.

– To niezwykle istotne dla
ochrony środowiska, ale też dla
kształtowania postaw wśród mło-

dego pokolenia – dodała wicepre-
zydent Renata Kaznowska.
– Chcemy, by dzieci były od małe-
go przyzwyczajane do korzystania
z transportu publicznego.

Według wstępnych szacunków
wprowadzenie projektu będzie
oznaczać około 30 tys. nowych
pasażerów. Czy tramwaje i auto-
busy nie będą przepełnione?

– Damy radę – zapewnia Wie-
sław Witek, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Z roku
na rok z naszych usług korzysta
coraz więcej osób, zachęcanych
rosnącą jakością warszawskiej ko-
munikacji miejskiej.

Nowe zasady muszą zostać jesz-
cze przegłosowane przez Radę
Warszawy, ale to tylko formalność.
W najbliższych miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja otrzymają
od ZTM wnioski o wydanie spe-
cjalnych Kart Miejskich dla
uczniów. Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole podsta-
wowej lub gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co cztery lata.

(dg)

Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
� W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.
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Pomysł budowy dzisiejszej alei
Jana Pawła II pojawił się jeszcze
przed II wojną światową, ale jej
budowa rozpoczęła się dopiero
w latach 50. Rozmach był typowy
dla wczesnego komunizmu: nie
zważając na koszty i realne po-
trzeby wytyczono arterię tak sze-
roką, że przejście z „wolskiej”
części Mirowa do popularnej hali
targowej zaczęło nagle oznaczać
przeprawę przez potężną, rwącą
rzekę blachy, spalin i hałasu. Na-
gle wszędzie zrobiło się daleko
a archiwalne zdjęcia ówczesnej
Warszawy niebezpiecznie kojarzą
się z Pjongjangiem, stolicą Korei
Północnej: dużo asfaltu, mało sa-
mochodów i pomniki o czerwo-
nym zabarwieniu.

W moich wspomnieniach
z przełomu lat 80. i 90. ulica Mar-
chlewskiego jest wręcz niepraw-
dopodobnie szeroka i… pusta.
Pomiędzy blokami osiedla Za Że-
lazną Bramą pozostawiono na-
wet 140-metrowy pas, w którym
mieściły się zarówno dwie jezdnie
i torowisko tramwajowe, ale też
Ciepła, doklejona do wielkiej ar-

terii jak starsza, zgarbiona już
wiekiem siostra. Były też ogrom-
ne place, pełne zdewastowanej
trawy i… cóż, sprzątanie po psach
nie było wtedy normą. Wisienką
na torcie był kuriozalny pomnik
patrona ulicy, ustawiony w la-
tach 60. obok Hali Mirowskiej.
Wielki kamień i maleńka główka.
Po upadku komunizmu Mar-
chlewski zniknął z monumentów
i map miasta, ustępując miejsca
żyjącemu jeszcze Janowi Pawło-
wi II. Tymczasem na zapleczu
Marchlewskiego / al. Jana Paw-
ła II dogorywał stary świat.

Duchy kamienic
Po horrorze powstania war-

szawskiego i okrzepnięciu nowe-
go ustroju Marchlewskiego stała
się granicą między lepszym a gor-
szym światem. Dawny Mirów, bę-
dący kiedyś nierozerwalną częścią
Śródmieścia, trafił w granice Woli
i został zapomniany na długie la-
ta. Kina i kulturę zastąpiła wód-
ka, pita w zdewastowanej bramie.
O dawnej świetności tej części
Warszawy przypominały mister-

nie wykonane kraty, poręcze
schodów czy mozaiki.

Ciepła ucierpiała chyba najbar-
dziej. Te kamienice, które nie za-
waliły się podczas wojny, rozebra-
no po jej zakończeniu. Tym, któ-

rych nie rozebrano, zabrano z fa-
sad wszystkie „burżuazyjne”
ozdoby. Marchlewskiego wchło-

nęła cały północny odcinek Cie-
płej. Odcinek południowy prze-
trwał, ale ulica stała się starą,
zgarbioną siostrą arterii rewolu-
cjonisty. Wracajmy teraz
do lat 90.

Szwedzi w Warszawie
W epoce Edwarda Gierka War-

szawa – po kilku dekadach prze-
rwy – przestała być prowincjonal-
nym miastem na końcu świata
i znowu stała się miejscem odwie-
dzanym przez biznesmenów z ka-
pitalistycznej Europy. Jednym
z symboli nowej ery był hotel Fo-
rum, wówczas drugi co do wyso-
kości budynek nad Wisłą. Zbudo-

wała go firma Skanska, dla której
był to pierwszy kontakt z Warsza-
wą. W połowie lat 90. Szwedzi
postanowili zainteresować się na-
szym miastem znacznie bardziej,
o czym świadczy cała pierzeja al.
Jana Pawła II od Elektoralnej
do ronda ONZ.

Kiedy powstawały biurowce
Atrium (właśnie przechodzący li-
fting), Atrium Tower, Atrium Pla-
za i Atrium Centrum, wrażenie
było piorunujące. Po kilkudziesię-
ciu latach wielka pustka
przy dawnej Marchlewskiego na-
gle się zapełniła i na Mirowie za-
częły pracować podejrzane „białe
kołnierzyki”. Biurowce podkreśli-
ły też Oś Saską i pokazały w no-
wej perspektywie XVIII-wieczne
pozostałości Koszar Gwardii
Konnej Koronnej, czyli najdziw-
niejszą remizę strażacką w War-
szawie. W ciągu kilku ostatnich
lat powstały jeszcze Atrium 1
i Atrium 2, zupełnie inne i stojące
bliżej ronda ONZ. Podczas uro-
czystości otwarcia drugiego z tych
biurowców prezentowane było
elektryczne BMW, a goście… ma-
lowali ławkę na skwer. Uznając,
że nawet w epoce samochodów
na prąd powinniśmy pamiętać
o przeszłości tej okolicy, nie-
zgrabnie namalowałem na niej
napis „Witamy na Mirowie!”.

Dominik Gadomski

Między Ciepłą, Marchlewskiego i al. Jana Pawła II

Warszawskie pogranicze światów
� Zrujnowana przez wojnę Ciepła, północnokoreańska Marchlewskiego i pełna lśniących biurowców
al. Jana Pawła II to ta sama ulica, rozdzielona przez upływający czas.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

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

Po horrorze
powstania
warszawskiego
i okrzepnięciu nowego
ustroju Marchlewskiego
stała się granicą między
lepszym a gorszym
światem. Dawny Mirów,
będący kiedyś
nierozerwalną częścią
Śródmieścia, trafił
w granice Woli i został
zapomniany na długie
lata. Kina i kulturę
zastąpiła wódka, pita
w zdewastowanej
bramie.
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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.

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

Skwer im. gen. Ja nu sza Bro -
chwicz -Le wiń skie go „Gry fa” – ta -
ką na zwę dla skwe ru mię dzy Wol -
ską, Mły nar ską i Lesz nem za pro -
po no wa li wła śnie wol scy rad ni
PO. Wnio sek zo stał po par ty
przez Urząd Dziel ni cy i tra fił już
do Biu ra Geo de zji i Ka ta stru.

– Chce my w ten spo sób upa -
mięt nić nie zwy kłą po stać – mó wi
rad ny Ka mil Giem za. – Ge ne rał
„Gryf” był zwią za ny z dziel ni cą
Wo la do ostat nich lat swo je go ży -
cia i upo wszech niał pa mięć o po -
wsta niu war szaw skim.

Bro chwicz -Le wiń ski był żoł nie -
rzem ba ta lio nu Ar mii Kra jo wej
„Pa ra sol”, któ ry pod czas po wsta -

nia do wo dził obro ną pa ła cy ku
Mi chla. Po II woj nie świa to wej
miesz kał w Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie słu żył ja ko gwar dzi sta kró la
Je rze go VI i agent wy wia du.
Po po wro cie do wol nej Pol ski zo -
stał awan so wa ny na ge ne ra ła bry -
ga dy i otrzy mał ty tuł ho no ro we go
oby wa te la War sza wy.

Po nie waż „Gryf” zmarł 5 stycz -
nia, na zwa nie skwe ru je go imie -
niem wy ma ga ło by za sto so wa nia
od stęp stwa od za sa dy mó wią cej, że
pa tro nem mo żna zo stać naj wcze -
śniej pięć lat po śmier ci. Re gu ła ta
by ła już ła ma na dla Ja na Paw -
ła II (jesz cze za je go ży cia), Ja na
No wa ka -Je zio rań skie go i Wła dy -

sła wa Bar to szew skie go. Gdy by do -
łą czył do nich ge ne rał, bę dą cy nie -
ste ty po sta cią nie zna ną przez więk -
szość war sza wia ków, drzwi do bły -
ska wicz ne go, nie prze my śla ne go
upa mięt nia nia zmar łych osób zo -
sta ły by otwar te jesz cze sze rzej. Nie
spo sób nie od nieść jed nak wra że -
nia, że wy bór „Gry fa”, któ ry sie -
dem lat te mu za sia dał w ko mi te cie
ho no ro wym kan dy da ta na pre zy -
den ta Ja ro sła wa Ka czyń skie go, to
za gryw ka po li tycz na. Dla te go sa -
me go skwe ru miesz kań cy za pro po -
no wa li bo wiem na zwę „Gwa ry
War szaw skiej”.

– Pro mo cję na zwy roz po czę li -
śmy pół ro ku te mu – na pi sa li

w oświad cze niu człon ko wie Spo -
łecz ne go Ko mi te tu Ob cho dów
Stu le cia Przy łą cze nia Wo li do War -
sza wy. – Ze bra li śmy ok. 600 pod pi -
sów miesz kań ców, uzy ska li śmy też
li sty od or ga ni za cji po pie ra ją cych
tą ini cja ty wę. W sierp niu ubie głe go
ro ku zor ga ni zo wa li śmy tu kon cert
Gru py Te atral nej War sza wia ki
i spek takl „Ca fe pod Mi no gą”.
Dziś skwer star szym miesz kań com
ko ja rzy się z przed wo jen nym par -
kiem We ne cja i po wo jen ną re stau -
ra cją, za ba wą, tań cem, han dlem
i pi wem. Jed no cze śnie wy ra ża my
po par cie dla uczcze nia pa mię ci ge -
ne ra ła „Gry fa”, bo ha te ra po wsta -
nia war szaw skie go. Są dzi my jed -

nak, że po win no się to od być bez
po śpie chu, z na le ży tym sza cun -
kiem dla nie daw no zmar łe go.

Za zwy czaj rad ni pod łą cza ją się
pod do bre po my sły miesz kań ców,
cza sem pod pi su jąc się pod ni mi
i wy pi su jąc póź niej wśród wła -
snych do ko nań na ulot kach wy -
bor czych. Ze skwe rem Gwa ry
War szaw skiej był jed nak pe wien
pro blem po li tycz ny: w pro mo cję
na zwy jest moc no za an ga żo wa na
rad na nie za le żna Ane ta Sku bi da,
zna na z ostrej kry ty ki lo kal nej PO
i bur mi strza dziel ni cy. Co cie ka -
we, pro po zy cja rad nych Plat for -
my zo sta ła ogło szo na dzień

po tym, jak wol scy ak ty wi ści zło -
ży li pod pi sy pod pe ty cją.

– Dla mnie nie jest wa żne, kto
w ja kich majt kach „mecz roz gry -
wa” – na pi sał na Fa ce bo oku Ja -
nusz Dzia no ze Sto wa rzy sze nia
Gwa ra War szaw ska. – Tu miał de -
cy do wać głos miesz kań ców Wo li
i war sza wia ków z ca łej sto li cy,
pra gną cych uho no ro wać hi sto rię
na sze go mia sta i lu dzi tu ży ją cych.

Do mi nik Ga dom ski

Skweru Gwary nie będzie?
� „Nieważne, jaki jest pomysł. Ważne, czyj” – stara partyjna zasada znowu dała o sobie znać.

Dla mnie
nie jest ważne, kto
w jakich majtkach „mecz
rozgrywa” – napisał
na Facebooku Janusz
Dziano ze Stowarzyszenia
Gwara Warszawska. – Tu
miał decydować głos
mieszkańców Woli
i warszawiaków z całej
stolicy, pragnących
uhonorować historię
naszego miasta i ludzi tu
żyjących.



USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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
·Młoda masażystka zaprasza na sesje masażu,
który uzdrawia duszę i ciało – Zaproszam Panie
i Panów w każdym wieku. Do zobaczenia
690-452-108, powiedz że dzwonisz ze stolicy –
gratisy

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359
·Naprawa Okien PCV 796-698-555

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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FINANSE
·AAAPOŻYCZKA – oferta dopasowana do Twoich
potrzeb, do 25 tys. Tel. 668-682-328

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·Pożyczki pozabankowe 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, 13 zł. 506-158-658
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy przy
porannym sprzataniu sklepów odzieżowych w CH
ARKADIA. Tel. 797-339-914
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy
odznaki odznaczenia książki pocztówki dokumenty
zdjęcia gotówka tel. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

Świet ne wia do mo ści dla par,
bo ry ka ją cych się z pro ble mem
bez płod no ści. W war szaw skim ra -
tu szu trwa ją bar dzo za awan so wa -
ne pra ce nad wpro wa dze niem do -
fi nan so wa nia za bie gów tzw. za -
płod nie nia po za ustro jo we go, czy li
in vi tro.

– Pro gram po trwa dwa la ta –
mó wi rad na Alek san dra Ga jew -

ska. – Do fi nan so wa nie wy nie sie
mak sy mal nie 5 tys. zł, ale nie wię -
cej niż 80% ca łych kosz tów. Bę -
dzie obej mo wać po trzy pró by.
Sko rzy sta ją z nie go oso by w wie -

ku 25–40 lat, ży ją ce za rów no
w związ kach ma łżeń skich, jak
i nie for mal nych.

Za płod nie nie in vi tro (łac.
w szkle) jest uzna wa ne za naj sku -
tecz niej szą me to dę le cze nia bez -
płod no ści. W Pol sce re fun da cja
za bie gów zo sta ła wpro wa dzo na
przez rząd PO -PSL i obo wią zy wa -
ła w la tach 2013–2016. Po za koń -
cze niu ogól no pol skie go pro gra -
mu cię żar fi nan so wy le cze nia bez -
płod no ści prze ję ły nie któ re sa mo -
rzą dy, m.in. po znań ski i łódz ki.

(dg)

Warszawa dofinansuje in vitro
� Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.

Trud no po wie dzieć, dla cze go
w pe wien gru dnio wy dzień mło dy

mę żczy zna po sta no wił się gnąć
po te le fon, wy brać nu mer 112

i skła mać na te mat pod ło żo nej
w jed nym z bu dyn ków na Wo li
bom by. We zwa ni na miej sce sa pe -
rzy ni cze go nie zna leź li, zaś au to -
rem fał szy we go alar mu za in te re -
so wa ła się po li cja.

Sy tu acja po wtó rzy ła się jesz cze
trzy krot nie. 20-la tek za ka żdym ra -
zem sta wiał na no gi słu żby miej -
skie, in for mu jąc o nie ist nie ją cych
bom bach i po ża rach w piw ni cy. Za -
miast pią te go ra zu by ło już spo tka -
nie z pro ku ra to rem. 20-la tek prze -
by wa te raz pod po li cyj nym do zo -
rem. Je śli sąd za sto su je wo bec nie -
go naj wy ższy wy miar ka ry, spę dzi
w wię zie niu na stęp nych osiem lat.

(red)

Dzień dobry, w budynku jest bomba
� Brzmi groźnie, prawda? A właśnie z taką informacją zadzwonił na policję 20-latek z Woli.

źródło: policja
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Wy da ny przez Dziel ni cę „Spa -
ce row nik po Wo li” to bo ga to ilu -
stro wa ne, opa trzo ne map ka mi,
bez płat ne wy daw nic two do stęp ne
dla miesz kań ców w for mie ksią -
żko wej i elek tro nicz nej. 150-stro -
ni co we opra co wa nie to swo isty
prze wod nik po hi sto rycz nej
i współ cze snej Wo li, za pro sze nie
do spa ce rów śla da mi osie dli i ulic,
daw nych fa bryk, wol nych elek -
cji, II woj ny świa to wej czy sztu ki
miej skiej oraz miejsc uwiecz nio -
nych w fil mach i li te ra tu rze.
W su mie do od kry cia jest 20 tras,
w tym szla ki ro we ro we.

Au to ra mi tek stów są prze wod -
ni cy z Fun da cji He re di tas i Sto -
wa rzy sze nia Ma sław, któ rzy od lat
wraz z Dziel ni cą Wo la re ali zu ją
spa ce ry z miesz kań ca mi.

– Spa ce row nik jest pod su mo -
wa niem ostat nich lat wspól nych
wy cie czek po Wo li. Od nie mal
de ka dy or ga ni zu je my dla miesz -
kań ców bez płat ne, edu ka cyj ne
spa ce ry z prze wod ni ka mi, któ re
uka zu ją ró żno rod ność Wo li – jej
hi sto rię, wie lo kul tu ro wość i prze -
obra że nia ar chi tek to nicz ne – mó -
wi bur mistrz Krzysz tof Strzał kow -
ski. Bez płat ny „Spa ce row nik
w for mie ksią żko wej do stać mo -

żna w sie dzi bie urzę du dziel ni cy,
zaś w for mie elek tro nicz nej po -
brać ze stro ny www.wo la.waw.pl.

Le gen dar ne miej sca dziel ni cy
Tras jest rze czy wi ście spo ro. Hi -

sto rycz ne do ty czą dzie jów wol nej
elek cji, hi sto rii prze my słu, ro bot -
ni cze go mię dzy woj nia, oczy wi ście
Po wsta nia War szaw skie go, ale też
np. cza sów zna nych ze „Złe go”
Le opol da Tyr man da, współ cze sne
pre zen tu ją no we „szkla ne do my”,
stre et art, czy post in du strial ny
kra jo braz za chod niej czę ści dziel -
ni cy, te ma tycz ne szla ki za po zna ją
z wie lo wy zna nio wą tra dy cją al bo
fil mo wy mi tro pa mi. Jest w czym
wy bie rać.

Mnie naj bar dziej przy padł
do ser ca chy ba naj pięk niej szy
i naj bar dziej sen ty men tal ny
z prze wod ni ko wych spa ce rów
wio dą cy tro pem miejsc le gen dar -
nych, kul to wych, szem ra nych,
od pa ła cy ku Mi chla do Ker ce la -
ka. Tra sa wie dzie przez le gen dar -
ne, miej sca istot ne dla to żsa mo ści
Wo li przed wo jen nej i po wo jen -
nej. Cho ciaż nie któ re zna ne są
już tyl ko ze zdjęć, opo wie ści, ksią -
żek i pio se nek, wciąż two rzą le -
gen dę dziel ni cy. Spa cer za czy na

się na owia nym nie gdyś złą sła wą
Gi ba la ku, czy li re jo nie wo kół uli -
cy Gi bal skie go, czy li miej scu, któ -

re szem ra na fe raj na ob ra ła so bie
za mek kę. A po tem mi ja jąc ko lej -
ne punk ty wy ciecz ki – słyn ny
w PRL -u Bar Chiń czyk, Ko lo nię
Wa wel ber ga, pa ła cyk Mi chla, Pa -
ła cyk Bier nac kich do cie ra my
osta tecz nie na te ren daw ne go
Ker ce la ka, gdzie na ro dzi ła się
gwa ra wol ska i gdzie daw niej bi ło
ser ce Wo li. Po woj nie funk cję ta -
kie go cen trum peł nił Pe det wraz
z ki nem „W -Z” oraz ba rem „We -
ne cja”, więc i do tych miejsc też
po dro dze wy pa da zaj rzeć.

In du strial na prze szłość Wo li
Pięk na i uni kal na jest ta kże

pro po zy cja wy ciecz ki ro we ro wej
po daw nej mec ce po wo jen ne go
prze my słu – Wo li Za chod niej.
W la tach 40. XX w. po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej bu do wa na
by ła na Wo li mo zol nie i znoj nie
dziel ni ca prze my sło wa, gdzie mia -
ły się sku piać no wo cze sne za kła -
dy, by uczy nić z Pol ski mo car stwo.
W miej scu przed wo jen nych fa -
bryk, fa bry czek i ma nu fak tur po -
wsta wa ły no we pań stwo we mo lo -

chy: Za kła dy im. Ró ży Luk sem -
burg, Za kła dy Ra dio we im. Mar -
ci na Ka sprza ka, Za kła dy Far ma -
ceu tycz ne „Po lfa”. Część za kła -
dów pro duk cyj nych wła dze usy tu -
owa ły bar dziej na za chód, za li nią
ko lei ob wo do wej, za pew nia jąc do -
stęp do trans por tu ko le jo we go.
Po wsta wa ły przy ist nie ją cej li nii
ko le jo wej, al bo pro wa dzo no tam
osob ne li nie. Spo ro z tych nie uży -
wa nych to ro wisk do dzi siaj jesz cze
ist nie je. Pod czas wy ciecz ki mo żna
zo ba czyć świa dec twa in du strial nej
prze szło ści Wo li, po cząw szy
od wiel kich za kła dów: No wot ki,
War szaw skie Za kła dy Ma szyn Bu -
dow la nych, ale też np. daw ną sta -
cję roz dzia ło wą przy Or do na,
gdzie kie dyś tra fia ły to wa ry z fa -
bryk i su row ce dla fa bryk, a nie ba -
wem pew nie sta ną blo ki al bo coś
in ne go. War to się więc po śpie szyć,
bo miej sca są wiel ce kli ma tycz ne.

A za „Spa ce row nik” dziel ni cy
na le żą się po chwa ły. Świet nie
opra co wa ne me ry to rycz nie, po my -
sło we i po ży tecz ne wy daw nic two.

(wk)

Spacerkiem po Woli
� Spacery po Woli z przewodnikiem od lat cieszą się ogromną popularnością.
Miłośników miejskich ciekawostek z pewnością zainteresuje wydany z okazji
podsumowania 100. rocznicy przyłączenia Woli do Warszawy „Spacerownik po Woli „,
zawierający najciekawsze trasy piesze i rowerowe.

Ośro dek spor tu przy Gór czew -
skiej to dziś jed no z naj po pu lar -
niej szych miejsc re kre acji w War -
sza wie. Do dys po zy cji war sza wia -
ków są tam: ba se ny (w tym olim -
pij ski), bro dzik dla dzie ci, 70-me -

tro wa zje żdżal nia, skocz nia
do bun gee, plac za baw dla dzie ci,
po le do pa int bal la, bo iska do siat -
ków ki pla żo wej, pił ki no żnej, ko -
szy ków ki i siat ków ki oraz ha la
do jaz dy na rol kach, zi mą zmie nia -

na w lo do wi sko. Te raz po pu lar ny
ośro dek cze ka po wa żny re mont.

Naj wa żniej sze pra ce zo sta ną
prze pro wa dzo ne na ba se nie re -
kre acyj nym, któ re go niec ka zo -
sta nie wy mie nio na, a obok po -
wsta nie wod ny plac za baw dla
dzie ci, zje żdżal nia i bro dzi ki. Bo -
iska do pił ki no żnej, siat ków ki
i bad min to na cze ka re mont
i roz bu do wa. Po wsta ną ta kże do -
dat ko we miej sca do pla żo wa nia,
mo ni to ring i no we oświe tle nie.

Re mont „Mo czy dła” bę dzie kosz -
to wać 15 mln zł. Pie nią dze na ten cel
zo sta ły już przy zna ne przez Ra dę
War sza wy. Obec nie Sto łecz ne Cen -
trum Spor tu Ak tyw na War sza wa
szu ka fir my, któ ra za pro jek tu je re wi -
ta li za cję ośrod ka. Je śli wszyst ko pój -
dzie zgod nie z pla nem, pra ce za koń -
czą się w 2019 ro ku.

(red)

15 mln zł dla „Moczydła”
� Czy popularny ośrodek sportu na Woli może być jeszcze ciekawszy? Odpowiedź
brzmi: tak.
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