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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.
źródło: Wikipedia/Boston9

przemysłowych i administracyjnych zostanie wkomponowanych
w nową zabudowę, dochodzącą
do siedmiu pięter. Powstanie także podziemny parking dla ponad 750 samochodów. Budowa
będzie kosztować około miliarda
złotych i potrwa do 2019 roku.

Jeszcze niedawno fabryka
działała
Fabryka na rogu Żelaznej i Prostej powstała w połowie XIX wieku i zajmowała się platerowaniem,
czyli nakładaniem powłok ochronnych na wyroby metalowe. Zakład
działający pod szyldem „Bracia
Buch”, a następnie „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” był jednym
z największych przedsiębiorstw
w Polsce. Podczas II wojny światowej „Norblin” został częściowo
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 potencjalnymi wykonawcami i planuje,
że budowa ruszy najpóźniej we
wrześniu.

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Nietypowy obiekt
Nowe wcielenie starej fabryki
będzie nosić nazwę ArtN. W kompleksie znajdzie się 37 tys. m2 biur
i 27 tys. m2 sklepów, w tym market
Piotr i Paweł. Znajdzie się także
miejsce dla BioBazaru, działającego przy Żelaznej od 2010 roku,
oraz teatru (w latach 1979–2016
„Norblin” gościł teatr Scena Prezentacje). Szesnaście wpisanych
do rejestru zabytków budynków

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

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.
wa”. W latach 80. zakład zamknięto. Od tego czasu część zabudowań została rozebrana, m.in.
w związku z przebudową Prostej.
(dg)
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Ulica Żelazna do zwężenia
 Najwęższy dom na świecie i najwęższe chodniki w mieście – Żelazna od wielu lat czeka na ucywilizowanie.
źródło zdjęć: ZDM

„Echo na Woli”

Miejsce samochodów jest na jezdni

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 Łuckiej zostałby zamontowany azyl
a przy niektórych przystankach
powstałyby tzw. antyzatoki – poszerzenia chodnika kosztem jezd-

Dziś

Jeśli naczelny polski zwolennik
„sprywatyzowania wszystkiego”
Janusz Korwin-Mikke zechce
znów kandydować na prezydenta
Warszawy, powinien nakręcić swój
spot wyborczy na Żelaznej. Różnica między prywatnym a państwowym jest tam widoczna jak na dłoni. 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 zarządzanym przez warszawskich drogowców – albo krzywe, albo poza-

stawiane porzuconymi samochodami. Jesienią 2015 Zarząd Dróg
Miejskich zrobił mały krok naprzód, remontując chodnik między 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 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. Mimo dużego ruchu pieszego chodniki mają miejscami 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. „Solidarności” do Prostej, ale ZDM nie

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

dopuścił go do głosowania mieszkańców. Drogowcy uważają, że
na Żelaznej najważniejsze jest odzyskanie miejsca dla pieszych. Dlatego chcą przenieść parkowanie
na jezdnię i – tak jak dziś – zachęcać rowerzystów do korzystania
z ogólnego pasa ruchu razem z autobusami i samochodami. W tym
roku projekt Woli na 2 koła nie został złożony ponownie, ale…

…pojawił się trzeci pomysł
Wśród projektów zgłoszonych
do budżetu partycypacyjnego
na przyszły rok widnieje „Zmień-

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.

ni, dające więcej miejsca osobom
czekającym na autobus. Przy okazji 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 zostanie wybrany przez mieszkańców, Żelazną czekają w najbliższych latach duże zmiany.
(dg)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

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

Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.
LOTHAR

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

ne różnych organów w ciele czło-

•

prostacie, problemach
hormonalnych

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

Znajduje zaburzenia energetycz-

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje

Kilkanaście milionów złotych
przyznała w styczniu Rada Warszawy na rewitalizację parku wodnego „Moczydło”. Z początkiem
marca poznaliśmy nazwę firmy,
która wykona dokumentację projektowo-kosztorysową. Przetarg
wygrała gliwicka spółka MWM,
która pełnić będzie również nadzór autorski nad inwestycją. Koszt
zwycięskiej oferty to nieco ponad 209 tys. zł. Do zadań spółki
będzie należało przedstawienie
projektu nie tylko dla basenu rekreacyjnego (o powierzchni
ok. 2500 m2) czy brodzika
(ok. 300 m2), ale również zaplanowanie różnego rodzaju wodnych
atrakcji, w tym zjeżdżalni oraz
wodnego placu zabaw dla dzieci.
Gliwiczanie mają zająć się też
między innymi przedstawieniem

koncepcji zagospodarowania terenu ośrodka w powierzchnie plażowe, boiska do piłki siatkowej i nożnej plażowej a także wyborem lokalizacji dla małej architektury,
w tym ławek, stołów do gier czy
pryszniców terenowych.
– Zakończenie prac projektowych to przełom czerwca i lipca.
Na ich podstawie rozpiszemy
przetarg. Myślę, że realnym terminem wyłonienia wykonawcy
jest koniec września. Prace ruszą
wkrótce potem – mówi Tomasz
Demiańczuk z wydziału prasowego urzędu miasta. Ponieważ w grę
wchodzi kompleksowa przebudowa ośrodka, wiązać się to będzie
z jego dłuższym zamknięciem.
– Biorąc pod uwagę czas trwania samych prac, jak i późniejszego oczekiwana na odbiór tech-

niczny, należy przypuszczać, że
ponowne otwarcie obiektu nastąpi na przełomie lat 2018 / 2019 –
przewiduje Demiańczuk. Wszystko wskazuje zatem na to, że tegoroczne lato będzie dla ośrodka
przy Górczewskiej ostatnim sezonem funkcjonowania w starej odsłonie.

organizmu, udrażnia i oczyszcza

(AS)

godziny, ale zależy to od stanu cho-

na

Zaciszu,

w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół

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

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w l atach 50. ubiegłego wieku.
W m o im g a b in e c i e je s t c o n a jm n ie j o d 8 l a t, a l e
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ale

możliwe są też wizyty domowe czy
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źródło: KSP

„Zły” tunel do remontu
 Dziś to jedno z najbardziej odpychających miejsc na Woli. Co zmieni się
w przyszłym roku?
Wielki krzyż z belką w kształcie
ludzkich rąk i setki dłoni, trzymających się wejścia – taką propozycję dla tunelu przy trasie Prymasa
Tysiąclecia przygotował osiem lat
temu rzeźbiarz Maksymilian Biskupski. Zdaniem zwolenników
teorii spiskowych podczas II wojny światowej w tunelu tym znajdowała się komora gazowa,
w której ginęli warszawiacy. Makabryczna rzeźba nie powstała,
ale pieszo-rowerowa część tunelu
to miejsce wyjątkowo nieprzyjazne nawet bez niej.
– Korzystanie z tunelu jest bardzo nieprzyjemne: jest on długi,
słabo oświetlony a ściany są obdrapane – zauważa Lucyna Gawuć. – Niestety pokonanie go jest
praktycznie jedyną możliwością,
żeby dostać się do ronda Zesłań-

ców Syberyjskich, jeśli jedzie się
na rowerze lub idzie.
Zarząd Dróg Miejskich zamierza zająć się tą sprawą podczas
nadchodzącego remontu drogi rowerowej wzdłuż trasy Prymasa.
Do połowy przyszłego roku ściany
tunelu
zostaną
odnowione,
a oświetlenie – wymienione. Zdaniem pani Lucyny to dobra okazja,
by ożywić „złe” miejsce muralem.
– Dokładny projekt byłby wybrany w konkursie – pisze. – Pierwszej
selekcji dokonałoby przez jury złożone z osób mających kompetencje
do oceny projektu artystycznego,
a zwycięski projekt byłby wybrany
w otwartym głosowaniu mieszkańców Woli i Ochoty.
Na przygotowanie 200-metrowego malowidła i nagrodę dla artysty wydalibyśmy 47 tys. zł. Pro-

jekt „Mural w tunelu! Odmienione przejście tunelem przy rondzie
Zesłańców Syberyjskich” jest teraz sprawdzany przez urzędni-

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

 Malijczyk jadący autobusem 109 został zaatakowany
przez mężczyzn w wieku od 17 do 32 lat.

ków. Jeśli okaże się zgodny z regulaminem budżetu partycypacyjnego, w czerwcu trafi pod głosowanie. Ewentualne wykonanie
dzieła nastąpiłoby w przyszłym
roku, po planowanym przez drogowców remoncie.
(dg)

Remont to dobra okazja, by ożywić „złe” miejsce muralem
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Pobili na przystanku
obcokrajowca

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Około 17:00 wolska policja
i pogotowie ratunkowe zostały
wezwane na przystanek linii 109,
gdzie doszło do pobicia obywatela
Mali. Według relacji świadków
mężczyzna próbował wsiąść
do autobusu, ale został z niego
wypchnięty przez grupę napastników, wykrzykujących rasistowskie
hasła. Sprawcy wysiedli za obcokrajowcem, pobili go i uciekli, gdy
usłyszeli syrenę karetki.
Po przesłuchaniu świadków
i sprawdzeniu nagrania z monitoringu policjanci przygotowali por-

tret pamięciowy jednego z napastników i rozpoczęli poszukiwania.
Kilka dni później zatrzymano siedmiu podejrzanych. Są to 20-letni
Cezary K., 17-letni Patryk G., 21letni Paweł Ł., 32-letni Sebastian
K., 24-letni Mariusz O., 19-letni
Marcin G. i 23-letni Michał M.
Mężczyźni usłyszeli zarzut dotyczący pobicia na tle narodowościowym o charakterze chuligańskim i zostali aresztowani na trzy
miesiące. Grozi im po pięć lat
więzienia.
(red)

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.
źródło: materiały inwestora

go. – Rozwiązania zaproponowane przez zwycięski zespół nie tylko
najlepiej wykorzystują dostępną
przestrzeń i spełniają oczekiwania
zamawiającego, ale także dobrze
uwzględniają uwarunkowania wynikające z historycznego charakteru terenu dawnej gazowni warszawskiej. Cechuje je też wkomponowanie dużej ilości zieleni, dzięki
czemu powstający kompleks stworzy dla całej okolicy nową jakość
architektoniczną.

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

Gazownia przy Dworskiej (dziś:
Kasprzaka) to jedno z nielicznych
miejsc na Woli, pełniących swoją
funkcję
nieprzerwanie
od XIX wieku. Oryginalnie znajdował się tam zakład należący
do Niemieckiego Kontynentalnego Towarzystwa Gazowego, obecnie – główna siedziba Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazow-

nictwa. Na wielkim terenie ciągnącym się od Kasprzaka do Prądzyńskiego i od Krzyżanowskiego
do Bema znajdują się zabytkowe
budynki produkcyjne, wieża ciśnień, wozownia, biurowiec i –
będące w rękach prywatnych –
dwa ogromne zbiorniki na gaz.
W najbliższych latach powstanie
tam nowa zabudowa, której wizu-

alizacje kojarzą się raczej z apartamentowcami, niż gazownią. Będzie to nowe centrum korporacyjne PGNiG, w którym znajdą się
siedziby spółek PGNiG Obrót Detaliczny, Polska Spółka Gazownictwa, Gas Storage Poland i kilku innych, obecnie rozrzucone po mieście. Jak zapowiada inwestor, skupienie wszystkich biur w jednym

miejscu pozwoli zaoszczędzić
rocznie kilkanaście milionów złotych. Projekt kompleksu biurowego przygotuje pracownia HRA Architekci, która pokonała w konkursie dziesięciu konkurentów.
– Do konkursu zgłosiła się ścisła
czołówka polskich pracowni – mówi arch. Włodzimierz Mucha,
przewodniczący sądu konkursowe-

Kompleks będzie 30 tys. m2 powierzchni, na której znajdą się
m.in. biura, sale konferencyjne,
centrum szkoleniowe, archiwa
i serwerownie. Dla wygody pracowników powstanie także miejsce dla sportu i rekreacji oraz
przedszkole. PGNiG zamierza
wprowadzić się do nowych budynków w roku 2020.
(dg)

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

Nauka jazdy, doskonalenie już
zdobytych umiejętności czy powtórka z zasad poruszania się rowerem?
Miasteczko ruchu drogowego
przy Sołtyka 8/10 zostało już otwarte
po zimowej przerwie. Na miłośników jazdy rowerem czeka plac manewrowy o powierzchni niemal 4 tys.
m2, z którego mogą w tych dniach
skorzystać nie tylko dzieci, lecz także
dorośli. Wolskie „miasteczko” to także 750 m jezdni i dróg rowerowych, 38 m torów tramwajowych, 20
sygnalizatorów świetlnych, 130 znaków drogowych, tramwaj, zapory
kolejowe, trzy klasyczne skrzyżowania i rondo. Te wszystkie elementy
miasta, które odwzorowują w skali
„mikro” drogową rzeczywistość, pomogą m.in. w nauce bezpiecznego
przejazdu przez różne typy skrzyżowań czy torowisko.

Nad bezpieczeństwem wszystkich odwiedzających czuwać będą
dyżurujący tam strażnicy miejscy.
Każdy niepełnoletni rowerzysta
musi znajdować się pod opieką
osoby dorosłej i być wyposażony
w kask. Ci, którzy nie dysponują
własnymi jednośladami, będą mogli skorzystać z możliwości nieodpłatnego wypożyczenia roweru
i kasku.

Szkoła pod chmurką
Na co dzień, w trakcie roku
szkolnego na terenie miasteczka
odbywają się zajęcia dla uczniów.
Chociaż nowy sezon rozpocznie
się dopiero 22 kwietnia, lista placówek chętnych do udziału w zajęciach już się zapełniła. Teraz
tworzona jest lista rezerwowa.
(red)
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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.
źródło: Wolskie Centrum Kultury

z lat 60. ubiegłego wieku. Najwyższy czas na remont, który potrwa
do przyszłego roku i pochłonie 1,5 mln zł. Scena i siedziska
zyskają nową nawierzchnię, wymienione zostanie nagłośnienie
i zbudowane nowe odwodnienie.
Po remoncie amfiteatr nadal będzie dysponować ponad dwoma
tysiącami miejsc siedzących.
– W pierwszej połowie kwietnia
ogłosimy przetarg na II etap modernizacji, w ramach którego cze-

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.

Archaiczna konstrukcja widowni, ogólny klimat peerelowskiego
skansenu i festynowy repertuar –
amfiteatr w parku Sowińskiego
najlepsze lata ma już dawno
za sobą. Decyzja agencji koncer-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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
Pranie dywanów tapicerek wykładzin. Karcher.
5 zł/m2 502 – 487-890
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

6

towej Knock Out Productions, by
nowy festiwal muzyczny Prog In
Park odbywał się właśnie tam, jest
sporym zaskoczeniem także ze
względu na gwiazdę pierwszej
edycji. Będzie to Opeth – szwedz-

ka legenda metalu i rocka, uznawana przez krytyków za jeden
z najbardziej oryginalnych zespołów lat 90. i początku naszego
stulecia. Przed Szwedami wystąpi
pochodzący z Trójmiasta Blinde-

Scena i widownia w amfiteatrze
parku Sowińskiego pochodzą

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

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

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

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

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

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
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@kancelariedoradcze.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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ad oraz inni, nieujawnieni jeszcze
wykonawcy.

Remont za 1,5 mln zł

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

ka nas m.in. wymiana zapadniętej
nawierzchni posadzki na scenie
i skorodowanego fragmentu muru oporowego biegnącego wzdłuż
schodów przy widowni – mówi
Mariusz Gruza, rzecznik wolskiego ratusza. – Terminy robót będą
dostosowane do rocznego harmonogramu imprez kulturalnych.
(dg)

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

źródło: materiały prasowe

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.

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.
Fragment Obozowej na wschód
od trasy Prymasa Tysiąclecia to
zupełnie martwy kawałek miasta.
Zakład Energetyki Trakcyjnej
i Torów, siedziba MPO i niezbyt
urokliwe garaże – to nie jest okolica, w której toczyłoby się normalne, miejskie życie. Wszystko
zmieni się na początku 2019 roku,
gdy zostanie oddany do użytku
biurowiec Vector+.
Na zarośniętym, opuszczonym
terenie między trasą a torami ko-

lejowymi od kilku tygodni trwają
prace porządkowe. To właśnie
przygotowania do budowy biurowca, którego inwestorem jest
firma City Level. Budynek będzie
składać się z dwóch połączonych
części – 6-piętrowej i 14-piętrowej
– w których znajdzie się w sumie 13,5 tys. m2 biur. W trójpoziomowym garażu zmieści się ponad 190 aut i wyznaczona część
dla rowerów.
(dg)

Do tej pory firma Gülermak
prowadziła prace przygotowawcze
na fragmencie Wolskiej przy skrzyżowaniu z Płocką oraz na terenach
zielonych na Płockiej. Teraz wykonawca otworzy zamkniętą jezdnię
Wolskiej, a plac budowy zajmie
Płocką. W weekend 8–9 kwietnia

ulica zostanie zamknięta na odcinku od Wolskiej do Ludwiki. Dojazd i dojście do posesji przy Płockiej 13,15 i 17 będzie utrzymany
od strony Ludwiki, tymczasową
dwukierunkową jezdnią i chodnikiem od Płockiej 11 do Płockiej 17.
Jezdnia ta nie będzie miała połą-

czenia z Wolską. Na Kasprzaka
(w kierunku Śródmieścia) zostanie
wytyczony pas ruchu do skrętu
w lewo w Skierniewicką.
Zmienią się trasy czterech linii
autobusowych:
103: Dw. Zachodni (Tunelowa) – … – Krzyżanowskiego –
Kasprzaka – Skierniewicka –
Wolska – Płocka – Obozowa –
Ostroroga – … – Młociny.
136: Natolin Płn. – … – trasa
Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka
– Skierniewicka – Wolska – Płocka – Młynów
N45: Dw. Centralny – … – Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska
– Młynarska – Obozowa (powrót:
Obozowa – Płocka – Wolska –
Skierniewicka – Siedmiogrodzka
– Karolkowa – Prosta) – … – Karolin.
N95: Dw. Centralny – … – Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska
– Młynarska – Obozowa (powrót:
Obozowa – Płocka – Wolska –
Skierniewicka – Siedmiogrodzka
– Karolkowa – Prosta) – … – Os.
Górczewska
(red)

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 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.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.
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ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)
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