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Na sto�łecz�nej�ma�pie�miejsc
even�to�wych�po�ja�wił�się�no�wy
obiekt.�Zlo�ka�li�zo�wa�na�na pra�-
wym�brze�gu�Wi�sły�Ma�ła�War�-
sza�wa� ofe�ru�je� prze�strzeń� dla
wszel�kich� im�prez� –� od kon�-
cer�tów�i wy�staw�po kon�fe�ren�-
cje�i spo�tka�nia�fir�mo�we.
Kom�pleks� kul�tu�ral�no�-biz�ne�-
so�wy�Ma�ła�War�sza�wa�za�in�au�-
gu�ro�wał� swo�ją� dzia�łal�ność
w dniu 31�ma�ja�br.�Na te�re�nie
daw�nych�za�bu�do�wań�fa�brycz�-
nych�na war�szaw�skiej�Pra�dze
miesz�czą�się�dwie�sa�le�kon�cer�-
to�we,�sa�la�kon�fe�ren�cyj�na,�dwa
ba�ry,� prze�strzeń� wy�sta�wo�wa
oraz�du�ży�par�king.�Układ�i ro�-

dzaj�po�miesz�czeń�oraz�za�ple�-
cze� tech�nicz�ne� po�zwa�la�ją
na or�ga�ni�za�cję�wy�da�rzeń�i im�-
prez� do�wol�ne�go� ro�dza�ju,
w tym� kon�fe�ren�cji,� spo�tkań,
warsz�ta�tów� i dys�ku�sji.� Pro�-
gram� ar�ty�stycz�ny� –� kon�cer�ty,
spek�ta�kle� te�atral�ne,� pro�jek�cje
fil�mo�we�i wer�ni�sa�że�–�ma�na�-
wią�zy�wać�do dzia�łal�no�ści�po�-
przed�nie�go�go�spo�da�rza�obiek�-
tu,�cen�trum�ar�ty�stycz�ne�go�Fa�-
bry�ka� Trzci�ny.� –� Chcie�li�śmy
stwo�rzyć� miej�sce� wy�jąt�ko�we,
któ�re� bę�dzie� wy�róż�nia�ło� się
na ryn�ku� nie� tyl�ko� aran�ża�cją
wnę�trza,� lecz� rów�nież� za�kre�-
sem�usług,�któ�re�za�ofe�ru�je�wy�-

ma�ga�ją�cej� bran�ży� even�to�-
wej. I tak�się�też�sta�ło.�Ma�my
ory�gi�nal�ną� prze�strzeń,� za�ple�-
cze�tech�nicz�ne� i mo�że�my�po�-
chwa�lić� się� wła�snym� ca�te�rin�-
giem� świet�nej� ja�ko�ści.� Ma�ła
War�sza�wa�w peł�ni�speł�nia�na�-
sze�ocze�ki�wa�nia� i li�czy�my,�że
in�we�sty�cja� za�chwy�ci� rów�nież
in�nych� –� po�wie�dział� Da�riusz
Pe�ka�łow�ski,� za�ło�ży�ciel� Ma�-
łej War�sza�wy.�
Jak� wy�ja�śnił� Da�riusz� Pe�ka�-
łow�ski,�miesz�czą�ca�się�na pię�-
trze�sa�la�Sta�ni�sła�wa�Ty�ma�jest
naj�więk�sza:� ma� po�wierzch�-
nię 330� m2,� a foy�er� przy
niej�–�140�m2.�Sa�la�im.�Kry�sty�-

ny� Czu�bów�ny� li�czy 250� m2.
Na par�te�rze� znaj�du�je� się� sa�la
im.�Ur�szu�li�Du�dziak�oraz�Ga�-
le�ria� –� oby�dwie� po 250� m2,
a tak�że� sa�la  „Piec� z ba�rem”
(190� m2)� i sa�la� ca�te�rin�go�wa
(90� m2).� –� Ra�zem� to� pra�-
wie 1500�m2,�a gdy�do�li�czy�my
pa�tio,� to� już� ma�my� bli�sko
2000� m2 po�wierzch�ni,� któ�ra
da�je� na�praw�dę� spo�re� po�le
do po�pi�su,�je�śli�cho�dzi�o moż�-
li�wo�ści� aran�ża�cyj�ne� –� do�dał
za�ło�ży�ciel�Ma�łej�War�sza�wy.
Obiekt�wznie�sio�no�w 1916�r.
Po�cząt�ko�wo� mie�ści�ła� się
w nim�ole�jar�nia,�po�tem�pro�du�-
ko�wa�no�tam�mar�mo�la�dę.�(pk)

Mała warszawa – nowe centrum kulturalno-biznesowe na Pradze

ObIEKty

rezydencja Miętowe
wzgórza już otwarta
Wnę trza Re zy den cji Mię to we Wzgó -
rza – Man sion Ho use urzą dzo no
w ame ry kań skim sty lu Hamp ton.
Or ga ni za to rzy spo tkań biz ne so wych
mo gą sko rzy stać z ka me ral nej sa li
kon fe ren cyj nej, któ ra mo że po mie -
ści do 30 osób  w ukła dzie te atral -
nym. Na or ga ni za to rów więk szych
even tów, pre zen ta cji czy sym po zjów
cze ka  sa la ba lo wa, mo gą ca przy -
jąć do 300 osób w tym sa mym
ukła dzie. Kom pleks ofe ru je go ściom
za kwa te ro wa nie w 8 po ko jach 
dwu -, trzy - i czte ro oso bo wych oraz
apar ta men tach. Ho tel, po ło żo ny
w miej sco wo ści Tręb ki No we ko ło
Za kro czy mia, zo stał otwar ty w po ło -
wie ma ja br. (pk)

rozbudowano centrum
konferencyjne w Olsztynie
Po sze rzo no stre fę Mul ti me dial ne go
Cen trum Biz ne so we go, znaj du ją cą
się w Przy stań Ho tel & Spa. Obiekt
zo stał po więk szo ny o sa lę kon fe ren -
cyj ną, któ ra mo że po mie ścić do 450
osób w ukła dzie te atral nym. Po więk -
szo no rów nież część wy po czyn ko wą
o 23 no we po ko je, dzię ki cze mu ich
licz ba wzro sła do 150 wli cza jąc
apar ta men ty. Prze strzeń biz ne so wo -
-kon fe ren cyj na kom plek su o po -
wierzch ni 550 m2 po sia da sys tem in -
te rak tyw nej te le wi zji Lynk Sinc. Przy -
stań Ho tel & Spa znaj du je się przy ul.
Że glar skiej 4, w Olsz ty nie. Otwar cie
na stą pi ło 18 ma ja br. (pk)

spółka Manor House
nagrodzona
Kom pleks ho te lo wy Ma nor Ho use
SPA po raz ko lej ny zna lazł się
w gro nie obiek tów re ko men do wa -
nych przez magazyn ekonomiczny
For be s, któ ry rok rocz nie pu bli ku je
li stę naj cie kaw szych obiek tów tu ry -
stycz nych w Pol sce. To już pią te te -
go ty pu wy róż nie nie dla Ma nor 
Ho use SPA. Zbie gło się ono w cza -
sie z otrzy ma niem przez wła ści cie -
la te go kom plek su, spół kę Ma nor
Ho use, Cer ty fi ka tu Wia ry god no ści
Biz ne so wej. Cer ty fi kat nada ny
przez Bi sno de Pol ska po twier dza
wy so ką oce nę sta bil no ści fir my
w 2016 ro ku. (pk)�

berlin z największym
Hampton by Hilton
W sto li cy Nie miec po wstał naj więk -
szy na świe cie ho tel marki Hilton.
No wo otwar ty obiekt po sia da 344
po ko je oraz od da je do dys po zy cji
go ści cen trum biz ne so we. Hamp ton
by Hil ton Ber lin Ci ty Cen tre Ale xan -
der platz do łą czył do trzech ho te li
mar ki Hamp ton by Hil ton dzia ła ją -
cych w Niem czech. Ho tel jest usy tu -
owa ny 14 ki lo me trów od por tu lot ni -
cze go Ber lin – Te gel oraz 1 km
od Ber lin Con gress Cen tre. (dd)

Sta�dion�Ślą�ski�jest�za�mknię�-
ty�od je�sie�ni 2009�ro�ku,�kie�dy
roz�po�czął� się� koń�co�wy� etap
je�go�prze�bu�do�wy,�czy�li�przede
wszyst�kim� mon�taż� da�chu
z po�li�wę�gla�nu� o po�wierzch�ni
po�nad 43�tys.�m2.�Oprócz�za�-
da�sze�nia�try�bun�pra�ce�mo�der�-
ni�za�cyj�ne� obej�mo�wa�ły� tak�że
wy�bu�do�wa�nie� no�wej� gór�nej
try�bu�ny� za�chod�niej� oraz
utwo�rze�nie� na try�bu�nie
wschod�niej� osob�nych� dojść
do stre�fy�VIP.�Ca�ła�mo�der�ni�za�-
cja�ma�się�za�koń�czyć�w po�ło�-
wie�czerw�ca�br.�Wiel�kie�otwar�-
cie� „Ko�tła� cza�row�nic”� pla�no�-
wa�ne�jest�na wrze�sień�br.�
Za�sad�ni�cze�pra�ce�wstrzy�ma�-
no� w lip�cu 2011� r.,� bo�wiem
tuż�przed za�koń�cze�niem�pod�-
no�sze�nia� li�no�wej� kon�struk�cji
da�chu�pę�kły�dwa�z 40�uchwy�-
tów�łą�czą�cych�li�ny�pro�mie�nio�-
we� da�chu� z je�go� we�wnętrz�-
nym�pier�ście�niem.�Osta�tecz�ny
mon�taż� za�da�sze�nia� sta�dio�nu
za�koń�czył� się� po�wo�dze�niem
w grud�niu� ub.� ro�ku.� Wpływ
na opóź�nie�nie�od�da�nia�obiek�-
tu� do użyt�ku� mia�ło� tak�że

unie�waż�nie�nie� ogło�szo�ne�go
w grud�niu 2016� prze�tar�gu
na wy�bór� dzier�żaw�cy� bu�dyn�-
ku�ho�te�lo�we�go�wraz�z ob�słu�gą
ca�te�rin�go�wą� stre�fy� VIP� oraz
cen�trum� kon�fe�ren�cyj�ne�go.
Pro�po�no�wa�ne�wa�run�ki�ofer�to�-
we� dzier�ża�wy� obiek�tu� –� zbyt
wy�so�ka� ce�na� wy�naj�mu� prze�-
strze�ni� ho�te�lo�wej� –� by�ły� nie
do za�ak�cep�to�wa�nia�dla�ope�ra�-
to�rów� ho�te�li.� In�we�stor,� czy�li
na�le�żą�ca�do sa�mo�rzą�du�wo�je�-
wódz�kie�go�spół�ka,�chcia�ł�pod�-
pi�sać� z na�jem�cą� umo�wę� na
15� lat.� Zwy�cięz�ca  prze�tar�-
gu  miał� do�sto�so�wać� ho�tel
do stan�dar�dów�trzy�gwiazd�ko�-
wych.  Prze�targ� prze�pro�wa�-
dzo�no�dwu�krot�nie,�jed�nak�ce�-
ny� wy�naj�mu� pro�po�no�wa�ne
przez�ope�ra�to�rów�by�ły�tak�nie�-
sa�tys�fak�cjo�nu�ją�ce,� że� osta�-
tecz�nie�w ma�ju� br.� zre�zy�gno�-
wa�no�z bu�do�wy�ho�te�lu�w tym
miej�scu.�Obec�nie�przy�go�to�wy�-
wa�ny� jest� biz�ne�splan� dla� po�-
miesz�czeń�kon�fe�ren�cyj�no�-biu�-
ro�wych� na sta�dio�nie.� Obiekt
po mo�der�ni�za�cji� dys�po�nu�je
22� lo�ża�mi� VIP� z miej�sca�mi

do sie�dze�nia� dla 358� osób,
1599�miej�sca�mi�biz�ne�so�wy�mi
oraz 842� miej�sca�mi� dla� me�-
diów.�Przy�go�to�wa�nych�zo�sta�ło
tak�że 108� miejsc� dla� osób�
nie�peł�no�spraw�nych,� a tak�-
że 140�sta�łych�punk�tów�sprze�-
da�żo�wych.�
Koszt� ca�łe�go� przed�się�wzię�-
cia� po�wi�nien� za�mknąć� się
w ok. 650�mln�zło�tych.�Pla�nu�-
je�się,�że�na prze�bu�do�wa�nym
Sta�dio�nie� Ślą�skim� od�by�wać

się�bę�dą�mię�dzy�na�ro�do�we�me�-
cze�pił�ki�noż�nej�i za�wo�dy�lek�-
ko�atle�tycz�ne�oraz�wiel�kie�wy�-
da�rze�nia� mu�zycz�ne.� Obiekt
po�mie�ści� po�nad 54� tys.� wi�-
dzów.  Pły�ta� udo�stęp�nia�na
w cza�sie�wiel�kich�even�tów�na
sta�dio�nie�   po�mie�ści� na�wet�
80�ty�się�cy�lu�dzi.�Pierw�szą�im�-
pre�zą� spor�to�wą� po re�mon�cie
bę�dzie�fi�nał�Si�le�sia�Ma�ra�thon,
któ�ry�od�bę�dzie�się 1�paź�dzier�-
ni�ka 2017�ro�ku.�(pk)�

trwająca od ośmiu lat modernizacja stadionu Śląskiego w Chorzowie dobiega końca. Otwarcie
zaplanowano na wrzesień br. w przebudowanym obiekcie powstanie nowoczesna strefa konferencyjna i VIP. 

na prze bu do wa nym sta dio nie Ślą skim od by wać się bę dą mię dzy na ro do -
we me cze pił ki noż nej i za wo dy lek ko atle tycz ne.

Eventy na stadionie Śląskim już od września?

Po�wia�to�wy� in�spek�tor� nad�zo�ru
bu�dow�la�ne�go�po�le�cił� roz�biór�kę
na�mio�tu� re�stau�ra�cji� En�dor�fi�na
przy ul.�Fok�sal.
Trwa�ją�cy�od dwóch� lat� spór
war�szaw�skiej� re�stau�ra�cji� En�-
dor�fi�na� z miej�ski�mi� urzęd�ni�-
ka�mi� oraz�miesz�kań�ca�mi� sto�-

łecz�ne�go�Śród�mie�ścia�do�bie�ga
koń�ca.� O kon�flik�cie� pi�sa�li�śmy
w po�przed�nim�nu�me�rze�MICE
Po�land.�Spra�wa�do�ty�czy�sa�mo�-
wo�li� bu�dow�la�nej,� ja�kiej� do�pu�-
ści�ła� się� re�stau�ra�cja,� sta�wia�jąc
swo�je�obiek�ty�obok�za�byt�ko�we�-
go� bu�dyn�ku� Sto�wa�rzy�sze�nia

Ar�chi�tek�tów� Pol�skich� przy ul.
Fok�sal.�Na�kaz� roz�biór�ki�wy�da�-
ny� przez� po�wia�to�we�go� in�spek�-
to�ra�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�nie
zna�czy� jesz�cze,� że� obiekt� En�-
dor�fi�ny� przy Fok�sal� wkrót�ce
znik�nie.�Od de�cy�zji�po�wia�to�we�-
go� in�spek�to�ra� przy�słu�gu�je�

bo�wiem� od�wo�ła�nie� do wo�je�-
wódz�kie�go,�a po�tem�do Na�czel�-
ne�go� Są�du� Ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go.
Do�pie�ro� po przej�ściu� ca�łej� tej
pro�ce�du�ry,�je�śli�de�cy�zja�zo�sta�nie
pod�trzy�ma�na,� bę�dzie� trzeba
przy�stą�pić� do de�mon�ta�żu�
na�mio�tu.�(pk)

namiot Endorfiny samowolą budowlaną


