
Inwestor zdobył pozwolenie
na budowę jeszcze w 2014 roku,
przed otwarciem przebudowanej
Prostej i stacji metra obok ronda
Daszyńskiego. Od tego czasu
udało się wynająć 40% przyszłej
powierzchni handlowej. Teraz
Capital Park negocjuje z poten-
cjalnymi wykonawcami i planuje,
że budowa ruszy najpóźniej we
wrześniu.

Nietypowy obiekt
Nowe wcielenie starej fabryki

będzie nosić nazwę ArtN. W kom-
pleksie znajdzie się 37 tys. m2 biur
i 27 tys. m2 sklepów, w tym market
Piotr i Paweł. Znajdzie się także
miejsce dla BioBazaru, działające-
go przy Żelaznej od 2010 roku,
oraz teatru (w latach 1979–2016
„Norblin” gościł teatr Scena Pre-
zentacje). Szesnaście wpisanych
do rejestru zabytków budynków

przemysłowych i administracyj-
nych zostanie wkomponowanych
w nową zabudowę, dochodzącą
do siedmiu pięter. Powstanie ta-
kże podziemny parking dla po-
nad 750 samochodów. Budowa
będzie kosztować około miliarda
złotych i potrwa do 2019 roku.

Jeszcze niedawno fabryka
działała

Fabryka na rogu Żelaznej i Pro-
stej powstała w połowie XIX wie-
ku i zajmowała się platerowaniem,
czyli nakładaniem powłok ochron-
nych na wyroby metalowe. Zakład
działający pod szyldem „Bracia
Buch”, a następnie „Norblin, Bra-
cia Buch i T. Werner” był jednym
z największych przedsiębiorstw
w Polsce. Podczas II wojny świato-
wej „Norblin” został częściowo

zniszczony, a następnie upaństwo-
wiony przez komunistów i działał
jako „Walcownia Metali Warsza-

wa”. W latach 80. zakład zamknię-
to. Od tego czasu część zabudo-
wań została rozebrana, m.in.
w związku z przebudową Prostej.

(dg)

Nowe życie „Norblina”

Inwestycja za miliard
� Biura, sklepy, targ z ekologiczną żywnością, teatr – firma Capital Park ma wielkie
plany wobec starej fabryki na rogu Żelaznej i Prostej.

naWoli

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Fabryka
na rogu Żelaznej i Prostej
powstała
w połowie XIX wieku.
Zakład działający
pod szyldem „Bracia
Buch”, a następnie
„Norblin, Bracia Buch
i T. Werner” był jednym
z największych
przedsiębiorstw w Polsce.
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Jeśli naczelny polski zwolennik
„sprywatyzowania wszystkiego”
Janusz Korwin-Mikke zechce
znów kandydować na prezydenta
Warszawy, powinien nakręcić swój
spot wyborczy na Żelaznej. Różni-
ca między prywatnym a państwo-
wym jest tam widoczna jak na dło-
ni. Szklane fasady biurowców
i plac budowy apartamentowca
sąsiadują z zamkniętymi na cztery
spusty kamienicami. Przed nową,
prywatną zabudową chodniki są
równe i szerokie, na terenie zarzą-
dzanym przez warszawskich dro-
gowców – albo krzywe, albo poza-

stawiane porzuconymi samocho-
dami. Jesienią 2015 Zarząd Dróg
Miejskich zrobił mały krok na-
przód, remontując chodnik mię-
dzy Chłodną a al. „Solidarności”.

Święte krowy rządzą ulicą
– Kierowcy uważają, że mają

wyłączne prawo do jezdni,
na jezdni każdy im przeszkadza:
inni kierowcy, rowerzysta i pieszy,
który chce przejść – pisze nasz
czytelnik. – Dziwnym trafem nie
uznają, że poza jezdnią to oni są
gośćmi i zwykłymi wandalami.
Zdarza się przeganianie pieszych

z chodników klaksonami, żeby
umykali jak chłop przed panem.

Dziś Żelazna to królestwo zmo-
toryzowanych. Choć na jezdni jest
jeden pas w każdym kierunku,
w godzinach szczytu auta jadą pa-
rami, zaś skala nielegalnego par-
kowania jest niezwykła nawet jak
na Warszawę. Mimo dużego ru-
chu pieszego chodniki mają miej-
scami albo 1,5 m szerokości, albo
tyle, ile zostawią im kierowcy.

Rok temu grupa Wola na 2 koła
przygotowała projekt wyznaczenia
pasów rowerowych od al. „Solidar-
ności” do Prostej, ale ZDM nie

dopuścił go do głosowania miesz-
kańców. Drogowcy uważają, że
na Żelaznej najważniejsze jest od-
zyskanie miejsca dla pieszych. Dla-
tego chcą przenieść parkowanie
na jezdnię i – tak jak dziś – zachę-
cać rowerzystów do korzystania
z ogólnego pasa ruchu razem z au-
tobusami i samochodami. W tym
roku projekt Woli na 2 koła nie zo-
stał złożony ponownie, ale…

…pojawił się trzeci pomysł
Wśród projektów zgłoszonych

do budżetu partycypacyjnego
na przyszły rok widnieje „Zmień-

my ulicę Żelazną”. Anonimowy
autor proponuje przeznaczenie
na ucywilizowanie ulicy 330 tys. zł.
Samochody miałyby – tak jak
w pomyśle ZDM – parkować
na jezdni, na przejściu przy Łuc-
kiej zostałby zamontowany azyl
a przy niektórych przystankach
powstałyby tzw. antyzatoki – po-
szerzenia chodnika kosztem jezd-

ni, dające więcej miejsca osobom
czekającym na autobus. Przy oka-
zji sygnalizacja świetlna zostałaby
przeprogramowana tak, by piesi
nie musieli wciskać przycisku.

Obecnie projekt jest na etapie
weryfikacji. Niezależnie od tego,
czy trafi pod głosowanie i czy zo-
stanie wybrany przez mieszkań-
ców, Żelazną czekają w najbli-
ższych latach duże zmiany.

(dg)
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie 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 sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą 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 wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin 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
tel. 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!

Miejsce samochodów jest na jezdni

Ulica Żelazna do zwężenia
� Najwęższy dom na świecie i najwęższe chodniki w mieście – Żelazna od wielu lat czeka na ucywilizowanie.

Dziś
Żelazna to królestwo
zmotoryzowanych. Choć
na jezdni jest jeden pas
w każdym kierunku,
w godzinach szczytu auta
jadą parami, zaś skala
nielegalnego
parkowania jest
niezwykła nawet jak
na Warszawę.
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Kilkanaście milionów złotych
przyznała w styczniu Rada War-
szawy na rewitalizację parku wod-
nego „Moczydło”. Z początkiem
marca poznaliśmy nazwę firmy,
która wykona dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową. Przetarg
wygrała gliwicka spółka MWM,
która pełnić będzie również nad-
zór autorski nad inwestycją. Koszt
zwycięskiej oferty to nieco po-
nad 209 tys. zł. Do zadań spółki
będzie należało przedstawienie
projektu nie tylko dla basenu re-
kreacyjnego (o powierzchni
ok. 2500 m2) czy brodzika
(ok. 300 m2), ale również zaplano-
wanie różnego rodzaju wodnych
atrakcji, w tym zjeżdżalni oraz
wodnego placu zabaw dla dzieci.
Gliwiczanie mają zająć się też
między innymi przedstawieniem

koncepcji zagospodarowania tere-
nu ośrodka w powierzchnie plażo-
we, boiska do piłki siatkowej i no-
żnej plażowej a także wyborem lo-
kalizacji dla małej architektury,
w tym ławek, stołów do gier czy
pryszniców terenowych.

– Zakończenie prac projekto-
wych to przełom czerwca i lipca.
Na ich podstawie rozpiszemy
przetarg. Myślę, że realnym ter-
minem wyłonienia wykonawcy
jest koniec września. Prace ruszą
wkrótce potem – mówi Tomasz
Demiańczuk z wydziału prasowe-
go urzędu miasta. Ponieważ w grę
wchodzi kompleksowa przebudo-
wa ośrodka, wiązać się to będzie
z jego dłuższym zamknięciem.

– Biorąc pod uwagę czas trwa-
nia samych prac, jak i późniejsze-
go oczekiwana na odbiór tech-

niczny, należy przypuszczać, że
ponowne otwarcie obiektu nastą-
pi na przełomie lat 2018 / 2019 –
przewiduje Demiańczuk. Wszyst-

ko wskazuje zatem na to, że tego-
roczne lato będzie dla ośrodka
przy Górczewskiej ostatnim sezo-
nem funkcjonowania w starej od-
słonie.

(AS)

Kapitalny remont „Moczydła”
� Baseny na „Moczydle” mają zmienić się nie do poznania. To oznacza, że
popularny ośrodek zamknie swoje podwoje na dłużej.

tel. 502-280-720 3reklama w „Echu”

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

źródło: aktyw
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Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne -

ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

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 LOTHAR C. METZ
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Wiel ki krzyż z bel ką w kształ cie
ludz kich rąk i set ki dło ni, trzy ma -
ją cych się wej ścia – ta ką pro po zy -
cję dla tu ne lu przy tra sie Pry ma sa
Ty siąc le cia przy go to wał osiem lat
te mu rzeź biarz Mak sy mi lian Bi -
skup ski. Zda niem zwo len ni ków
teo rii spi sko wych pod czas II woj -
ny świa to wej w tu ne lu tym znaj -
do wa ła się ko mo ra ga zo wa,
w któ rej gi nę li war sza wia cy. Ma -
ka brycz na rzeź ba nie po wsta ła,
ale pie szo -ro we ro wa część tu ne lu
to miej sce wy jąt ko wo nie przy ja -
zne na wet bez niej.

– Ko rzy sta nie z tu ne lu jest bar -
dzo nie przy jem ne: jest on dłu gi,
sła bo oświe tlo ny a ścia ny są ob -
dra pa ne – za uwa ża Lu cy na Ga -
wuć. – Nie ste ty po ko na nie go jest
prak tycz nie je dy ną mo żli wo ścią,
że by do stać się do ron da Ze słań -

ców Sy be ryj skich, je śli je dzie się
na ro we rze lub idzie.

Za rząd Dróg Miej skich za mie -
rza za jąć się tą spra wą pod czas
nad cho dzą ce go re mon tu dro gi ro -
we ro wej wzdłuż tra sy Pry ma sa.
Do po ło wy przy szłe go ro ku ścia ny
tu ne lu zo sta ną od no wio ne,
a oświe tle nie – wy mie nio ne. Zda -
niem pa ni Lu cy ny to do bra oka zja,
by oży wić „złe” miej sce mu ra lem.

– Do kład ny pro jekt był by wy bra -
ny w kon kur sie – pi sze. – Pierw szej
se lek cji do ko na ło by przez ju ry zło -
żo ne z osób ma ją cych kom pe ten cje
do oce ny pro jek tu ar ty stycz ne go,
a zwy cię ski pro jekt był by wy bra ny
w otwar tym gło so wa niu miesz kań -
ców Wo li i Ocho ty.

Na przy go to wa nie 200-me tro -
we go ma lo wi dła i na gro dę dla ar -
ty sty wy da li by śmy 47 tys. zł. Pro -

jekt „Mu ral w tu ne lu! Od mie nio -
ne przej ście tu ne lem przy ron dzie
Ze słań ców Sy be ryj skich” jest te -
raz spraw dza ny przez urzęd ni -

ków. Je śli oka że się zgod ny z re -
gu la mi nem bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go, w czerw cu tra fi pod gło so -
wa nie. Ewen tu al ne wy ko na nie
dzie ła na stą pi ło by w przy szłym
ro ku, po pla no wa nym przez dro -
go wców re mon cie.

(dg)

„Zły” tunel do remontu
� Dziś to jedno z najbardziej odpychających miejsc na Woli. Co zmieni się
w przyszłym roku?

Oko ło 17:00 wol ska po li cja
i po go to wie ra tun ko we zo sta ły
we zwa ne na przy sta nek li nii 109,
gdzie do szło do po bi cia oby wa te la
Ma li. We dług re la cji świad ków
mę żczy zna pró bo wał wsiąść
do au to bu su, ale zo stał z nie go
wy pchnię ty przez gru pę na past ni -
ków, wy krzy ku ją cych ra si stow skie
ha sła. Spraw cy wy sie dli za ob co -
kra jow cem, po bi li go i ucie kli, gdy
usły sze li sy re nę ka ret ki.

Po prze słu cha niu świad ków
i spraw dze niu na gra nia z mo ni to -
rin gu po li cjan ci przy go to wa li por -

tret pa mię cio wy jed ne go z na past -
ni ków i roz po czę li po szu ki wa nia.
Kil ka dni póź niej za trzy ma no sied -
miu po dej rza nych. Są to 20-let ni
Ce za ry K., 17-let ni Pa tryk G., 21-
let ni Pa weł Ł., 32-let ni Se ba stian
K., 24-let ni Ma riusz O., 19-let ni
Mar cin G. i 23-let ni Mi chał M.

Mę żczyź ni usły sze li za rzut do -
ty czą cy po bi cia na tle na ro do wo -
ścio wym o cha rak te rze chu li gań -
skim i zo sta li aresz to wa ni na trzy
mie sią ce. Gro zi im po pięć lat
wię zie nia.

(red)

Pobili na przystanku
obcokrajowca
� Malijczyk jadący autobusem 109 został zaatakowany
przez mężczyzn w wieku od 17 do 32 lat.

źródło: K
SP

Projekt
„Mural w tunelu!
Odmienione przejście
tunelem przy rondzie
Zesłańców Syberyjskich”
jest teraz sprawdzany
przez urzędników.

Remont to do bra oka zja, by oży wić „złe” miej sce mu ra lem



Ga zow nia przy Dwor skiej (dziś:
Ka sprza ka) to jed no z nie licz nych
miejsc na Wo li, peł nią cych swo ją
funk cję nie prze rwa nie
od XIX wie ku. Ory gi nal nie znaj -
do wał się tam za kład na le żą cy
do Nie miec kie go Kon ty nen tal ne -
go To wa rzy stwa Ga zo we go, obec -
nie – głów na sie dzi ba Pol skie go
Gór nic twa Naf to we go i Ga zow -

nic twa. Na wiel kim te re nie cią -
gną cym się od Ka sprza ka do Prą -
dzyń skie go i od Krzy ża now skie go
do Be ma znaj du ją się za byt ko we
bu dyn ki pro duk cyj ne, wie ża ci -
śnień, wo zow nia, biu ro wiec i –
bę dą ce w rę kach pry wat nych –
dwa ogrom ne zbior ni ki na gaz.

W naj bli ższych la tach po wsta nie
tam no wa za bu do wa, któ rej wi zu -

ali za cje ko ja rzą się ra czej z apar ta -
men tow ca mi, niż ga zow nią. Bę -
dzie to no we cen trum kor po ra cyj -
ne PGNiG, w któ rym znaj dą się
sie dzi by spół ek PGNiG Ob rót De -
ta licz ny, Pol ska Spół ka Ga zow nic -
twa, Gas Sto ra ge Po land i kil ku in -
nych, obec nie roz rzu co ne po mie -
ście. Jak za po wia da in we stor, sku -
pie nie wszyst kich biur w jed nym

miej scu po zwo li za osz czę dzić
rocz nie kil ka na ście mi lio nów zło -
tych. Pro jekt kom plek su biu ro we -
go przy go tu je pra cow nia HRA Ar -
chi tek ci, któ ra po ko na ła w kon -
kur sie dzie się ciu kon ku ren tów.

– Do kon kur su zgło si ła się ści sła
czo łów ka pol skich pra cow ni – mó -
wi arch. Wło dzi mierz Mu cha,
prze wod ni czą cy są du kon kur so we -

go. – Roz wią za nia za pro po no wa -
ne przez zwy cię ski ze spół nie tyl ko
naj le piej wy ko rzy stu ją do stęp ną
prze strzeń i speł nia ją ocze ki wa nia
za ma wia ją ce go, ale ta kże do brze
uwzględ nia ją uwa run ko wa nia wy -
ni ka ją ce z hi sto rycz ne go cha rak te -
ru te re nu daw nej ga zow ni war -
szaw skiej. Ce chu je je też wkom po -
no wa nie du żej ilo ści zie le ni, dzię ki
cze mu po wsta ją cy kom pleks stwo -
rzy dla ca łej oko li cy no wą ja kość
ar chi tek to nicz ną.

Kom pleks bę dzie 30 tys. m2 po -
wierzch ni, na któ rej znaj dą się
m.in. biu ra, sa le kon fe ren cyj ne,
cen trum szko le nio we, ar chi wa
i ser we row nie. Dla wy go dy pra -
cow ni ków po wsta nie ta kże miej -
sce dla spor tu i re kre acji oraz
przed szko le. PGNiG za mie rza
wpro wa dzić się do no wych bu dyn -
ków w ro ku 2020.

(dg)

Oto nowa… gazownia na Woli
� Po 130 latach historii gazownicy nie tylko nie zamierzają wynosić się z Kasprzaka, ale
wręcz planują budowę nowych obiektów. Tym razem biurowych.

tel. 502-280-720 5reklama w „Echu”

Gazownia
przy Dworskiej (dziś:
Kasprzaka) to jedno
z nielicznych miejsc
na Woli, pełniących
swoją funkcję
nieprzerwanie
od XIX wieku

źródło: m
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Wraca miasteczko
� 4 tys. m2 placu manewrowego dla dzieci, uczących
się jazdy rowerem – w poprzednich latach był to
prawdziwy strzał w dziesiątkę.

Na uka jaz dy, do sko na le nie już
zdo by tych umie jęt no ści czy po wtór -
ka z za sad po ru sza nia się ro we rem?
Mia stecz ko ru chu dro go we go
przy Soł ty ka 8/10 zo sta ło już otwar te
po zi mo wej prze rwie. Na mi ło śni -
ków jaz dy ro we rem cze ka plac ma -
new ro wy o po wierzch ni nie mal 4 tys.
m2, z któ re go mo gą w tych dniach
sko rzy stać nie tyl ko dzie ci, lecz ta kże
do ro śli. Wol skie „mia stecz ko” to ta -
kże 750 m jezd ni i dróg ro we ro -
wych, 38 m to rów tram wa jo wych, 20
sy gna li za to rów świetl nych, 130 zna -
ków dro go wych, tram waj, za po ry
ko le jo we, trzy kla sycz ne skrzy żo wa -
nia i ron do. Te wszyst kie ele men ty
mia sta, któ re od wzo ro wu ją w ska li
„mi kro” dro go wą rze czy wi stość, po -
mo gą m.in. w na uce bez piecz ne go
prze jaz du przez ró żne ty py skrzy żo -
wań czy to ro wi sko.

Nad bez pie czeń stwem wszyst -
kich od wie dza ją cych czu wać bę dą
dy żu ru ją cy tam stra żni cy miej scy.
Ka żdy nie peł no let ni ro we rzy sta
mu si znaj do wać się pod opie ką
oso by do ro słej i być wy po sa żo ny
w kask. Ci, któ rzy nie dys po nu ją
wła sny mi jed no śla da mi, bę dą mo -
gli sko rzy stać z mo żli wo ści nie od -
płat ne go wy po ży cze nia ro we ru
i ka sku.

Szko ła pod chmur ką
Na co dzień, w trak cie ro ku

szkol ne go na te re nie mia stecz ka
od by wa ją się za ję cia dla uczniów.
Cho ciaż no wy se zon roz pocz nie
się do pie ro 22 kwiet nia, li sta pla -
có wek chęt nych do udzia łu w za -
ję ciach już się za peł ni ła. Te raz
two rzo na jest li sta re zer wo wa.

(red)
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596

Zdecydowany nabywca kupi mieszkanie
do remontu na Woli. Pośrednikom

dziękuję! 518-487-272

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
·Cyklinowanie lakierowanie renowacje parkietów
tel. 602-888- 793 lub 22 308-00-10
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww  ttaappiicceerreekk  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022  ––  448877--889900

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

FINANSE
·Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka
do 25 tys., 668-681-911

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..  660088  ––  554411--227722

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
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH ARKADIA. Praca 7 dni
w tygodniu w godzinach porannych (6:30-9:30),
Tel. 797-339-914
·Praca fizyczna stała lub dni pracy do ustalenia
w różnych częściach W-wy i okolicach. Tel.
22 828-26-17/18
·Praca-sprzątanie Warszawa Szczęśliwice tel.:25
758-08-65
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki

pocztówki odznaki odznaczenia szable bagnety

orzełki ryngrafy gotówka tel. 504-017-418

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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

Ar cha icz na kon struk cja wi dow -
ni, ogól ny kli mat pe ere low skie go
skan se nu i fe sty no wy re per tu ar –
am fi te atr w par ku So wiń skie go

naj lep sze la ta ma już daw no
za so bą. De cy zja agen cji kon cer -

to wej Knock Out Pro duc tions, by
no wy fe sti wal mu zycz ny Prog In
Park od by wał się wła śnie tam, jest
spo rym za sko cze niem ta kże ze
wzglę du na gwiaz dę pierw szej
edy cji. Bę dzie to Opeth – szwedz -

ka le gen da me ta lu i roc ka, uzna -
wa na przez kry ty ków za je den
z naj bar dziej ory gi nal nych ze spo -
łów lat 90. i po cząt ku na sze go
stu le cia. Przed Szwe da mi wy stą pi
po cho dzą cy z Trój mia sta Blin de -

ad oraz in ni, nie ujaw nie ni jesz cze
wy ko naw cy.

Re mont za 1,5 mln zł
Sce na i wi dow nia w am fi te atrze

par ku So wiń skie go po cho dzą

z lat 60. ubie głe go wie ku. Naj wy -
ższy czas na re mont, któ ry po trwa
do przy szłe go ro ku i po chło -
nie 1,5 mln zł. Sce na i sie dzi ska
zy ska ją no wą na wierzch nię, wy -
mie nio ne zo sta nie na gło śnie nie
i zbu do wa ne no we od wod nie nie.
Po re mon cie am fi te atr na dal bę -
dzie dys po no wać po nad dwo ma
ty sią ca mi miejsc sie dzą cych.

– W pierw szej po ło wie kwiet nia
ogło si my prze targ na II etap mo -
der ni za cji, w ra mach któ re go cze -

ka nas m.in. wy mia na za pad nię tej
na wierzch ni po sadz ki na sce nie
i sko ro do wa ne go frag men tu mu -
ru opo ro we go bie gną ce go wzdłuż
scho dów przy wi dow ni – mó wi
Ma riusz Gru za, rzecz nik wol skie -
go ra tu sza. – Ter mi ny ro bót bę dą
do sto so wa ne do rocz ne go har mo -
no gra mu im prez kul tu ral nych.

(dg)

Scena
i widownia w amfiteatrze
parku Sowińskiego
pochodzą z lat 60.
ubiegłego wieku.
Najwyższy czas
na remont, który potrwa
do przyszłego roku
i pochłonie 1,5 mln zł.

Remont amfiteatru i nietypowy festiwal

Nowe życie parku Sowińskiego
� Gratka dla miłośników ambitnego, ciężkiego brzmienia i kapitalny remont sceny –
potencjał zabytkowego parku wreszcie zostanie wykorzystany.
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Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
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Frag ment Obo zo wej na wschód
od tra sy Pry ma sa Ty siąc le cia to
zu peł nie mar twy ka wa łek mia sta.
Za kład Ener ge ty ki Trak cyj nej
i To rów, sie dzi ba MPO i nie zbyt
uro kli we ga ra że – to nie jest oko -
li ca, w któ rej to czy ło by się nor -
mal ne, miej skie ży cie. Wszyst ko
zmie ni się na po cząt ku 2019 ro ku,
gdy zo sta nie od da ny do użyt ku
biu ro wiec Vec tor+.

Na za ro śnię tym, opusz czo nym
te re nie mię dzy tra są a to ra mi ko -

le jo wy mi od kil ku ty go dni trwa ją
pra ce po rząd ko we. To wła śnie
przy go to wa nia do bu do wy biu -
row ca, któ re go in we sto rem jest
fir ma Ci ty Le vel. Bu dy nek bę dzie
skła dać się z dwóch po łą czo nych
czę ści – 6-pię tro wej i 14-pię tro wej
– w któ rych znaj dzie się w su -
mie 13,5 tys. m2 biur. W trój po -
zio mo wym ga ra żu zmie ści się po -
nad 190 aut i wy zna czo na część
dla ro we rów.

(dg)

Między torami a trasą
Nietypowy biurowiec na Woli
� Pusta od lat działka przy Obozowej zostanie wreszcie
zabudowana. Za dwa lata wprowadzą się tam pierwsze
firmy.

Do tej po ry fir ma Güler mak
pro wa dzi ła pra ce przy go to waw cze
na frag men cie Wol skiej przy skrzy -
żo wa niu z Płoc ką oraz na te re nach
zie lo nych na Płoc kiej. Te raz wy ko -
naw ca otwo rzy za mknię tą jezd nię
Wol skiej, a plac bu do wy zaj mie
Płoc ką. W week end 8–9 kwiet nia

uli ca zo sta nie za mknię ta na od cin -
ku od Wol skiej do Lu dwi ki. Do -
jazd i doj ście do po se sji przy Płoc -
kiej 13,15 i 17 bę dzie utrzy ma ny
od stro ny Lu dwi ki, tym cza so wą
dwu kie run ko wą jezd nią i chod ni -
kiem od Płoc kiej 11 do Płoc kiej 17.
Jezd nia ta nie bę dzie mia ła po łą -

cze nia z Wol ską. Na Ka sprza ka
(w kie run ku Śród mie ścia) zo sta nie
wy ty czo ny pas ru chu do skrę tu
w le wo w Skier nie wic ką.

Zmie nią się tra sy czte rech li nii
au to bu so wych:

103: Dw. Za chod ni (Tu ne lo -
wa) – … – Krzy ża now skie go –

Ka sprza ka – Skier nie wic ka –
Wol ska – Płoc ka – Obo zo wa –
Ostro ro ga – … – Mło ci ny.
136: Na to lin Płn. – … – tra sa

Pry ma sa Ty siąc le cia – Ka sprza ka
– Skier nie wic ka – Wol ska – Płoc -
ka – Mły nów

N45: Dw. Cen tral ny – … – Ka -
sprza ka – Skier nie wic ka – Wol ska
– Mły nar ska – Obo zo wa (po wrót:
Obo zo wa – Płoc ka – Wol ska –
Skier nie wic ka – Sied mio grodz ka

– Ka rol ko wa – Pro sta) – … – Ka -
ro lin.

N95: Dw. Cen tral ny – … – Ka -
sprza ka – Skier nie wic ka – Wol ska
– Mły nar ska – Obo zo wa (po wrót:
Obo zo wa – Płoc ka – Wol ska –
Skier nie wic ka – Sied mio grodz ka

– Ka rol ko wa – Pro sta) – … – Os.
Gór czew ska

(red)

Otwierają Wolską, zamykają Płocką
� Dwie stacje już w budowie, czas na rozpoczęcie prac przy trzeciej. Za kilka dni
kolejna część Woli zmieni się w plac budowy.
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