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Co powstanie przy Towarowej?

Jupiter zniknie
 Miała być „druga Arkadia”, jest tajemniczy „wielofunkcyjny” projekt.

W październiku na Woli padł
rekord wysokości transakcji
na polskim rynku nieruchomości.
Firma Griffin Real Estate, do niedawna planująca budowę w miejscu Jupitera przy Towarowej
ogromnego centrum handlowego
o powierzchni porównywalnej
z Arkadią, zdecydowała się sprzedać ziemię. Echo Investment
i Echo Polska Properties zgodziły
się zapłacić za nią łącznie 120 mln
euro, czyli ponad 500 mln zł.

spodarowania kwartału mniejszymi budynkami, a Wronia odzyska
straconą po wojnie ciągłość. Kierowane przez Marka Mikosa Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy

Staramy się,

Niechciany olbrzym

aby projekt był
wielofunkcyjny i oferował
dużo nowych funkcji dla
mieszkańców tej części
Warszawy – mówi Paweł
Słupski z Echo Investment.

Plany budowy przy Towarowej
handlowego giganta wzbudziły
ogromne kontrowersje wśród
mieszkańców i aktywistów. Jeszcze rok temu wydawało się, że będący w przygotowaniu plan miejscowy zmusi inwestora do zago-

zaprezentowało jednak projekt
planu, zgodnie z którym cała
działka przy Towarowej może być
zabudowana „drugą Arkadią”.
Po spóźnionym proteście aktywistów i wolskich radnych zapadła

decyzja o powrocie do prac
nad planem. Od tego czasu o inwestycji nie było słychać…

…aż do teraz
Niedawno portal inwestycyjny
Eurobuild CEE poinformował, że
Echo rozważa budowę przy Towarowej 110 tys. m2 powierzchni handlowej, 60–70 tys. m2 biur i 15 tys.

m2 mieszkań. Pojawiły się także
wizualizacje, które określono później jako „jeden z wariantów”.
– Staramy się, aby projekt był
wielofunkcyjny i oferował dużo
nowych funkcji dla mieszkańców
tej części Warszawy – mówi Paweł
Słupski z Echo Investment.
– O szczegółach będziemy informować już wkrótce. Wtedy też
przedstawimy aktualne wizualizacje.
Aktualnie największą warszawską inwestycją dewelopera jest zabudowa terenu po dawnych Browarach Warszawskich między
Chłodną a Grzybowską. Powstaje
tam szesnaście budynków, w których znajdą się mieszkania, biura
i sklepy, a także plac miejski porównywalny rozmiarami z Rynkiem Starego Miasta. Czy tak
właśnie należy rozumieć „wielofunkcyjność” inwestycji przy Towarowej? Czas pokaże.
Jak ustaliliśmy w Urzędzie m.st.
Warszawy, na razie dla działki
przy Towarowej 22 wydano tylko
tzw. decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z prawem stosowaną
na terenach nieobjętych planami
miejscowymi. Żaden wniosek
o pozwolenie na budowę nie został jeszcze złożony.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

planowany jest plac
z parkingiem na 15 aut,
postojem taksówek,
miejscami kiss&ride
i stojakami rowerowymi.
W ramach przebudowy
ma powstać także
zadaszona kładka
pieszo-rowerowa,
łącząca Kolejową
z Alejami Jerozolimskimi.

budowy
planowano
ogrody
a od strony pl. Zawiszy – dwa
wieżowce.
– Znając sposób prowadzenia
inwestycji przez PKP najlepiej
jednak przyjąć strategię „uwierzymy jak zobaczymy” – napisaliśmy
wówczas. Dziś wiadomo już, że…
nie zobaczymy. Plany PKP zmieniają się jak w kalejdoskopie
w miarę kolejnych zmian personalnych w zarządach kolejowych
spółek i… wyborów.

nach. O przebudowie zaniedbanego dworca mówi się od lat.

…ale będzie znacznie
skromniej

Przy Towarowej

Miały być wieżowce…
Po raz ostatni kolejarze prezentowali wizualizacje nowego Głównego w roku 2015. Na stację miały wrócić pociągi, kursujące po linii obwodowej między Wolą
i Pragą. Budynek z lat 40. miał
zostać wyremontowany i otoczony
biurowcami, budynkami mieszkalnymi, centrum handlowym
i garażami. Na dachach nowej za-

mi. W ramach przebudowy ma
powstać także zadaszona kładka
pieszo-rowerowa, łącząca Kolejową z Alejami Jerozolimskimi.

www.gazetaecho.pl

(dg)

N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o wa n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
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

Ustępować czy nie?
 Stary zwyczaj mówi, że na widok siwizny młodszy pasażer powinien zwolnić
miejsce siedzące. Ale obyczaje się zmieniają.
– Przestałem ustępować miejsca, jak usłyszałem od starszego
pana, że go obraziłem, bo on
wcale nie jest stary – pisze nasz
czytelnik. – Parę dni później siedziałem w tramwaju przeglądając
na telefonie Internet, kiedy poczułem, że ktoś opiera się tyłkiem o moją rękę! Kulturalnie
poprosiłem panią w wieku 50–60
lat, żeby przestała. Zaraz potem
usłyszałem jej głośną dyskusję
z koleżanką, że „młodzież”
(mam 35 lat) jest niewychowana.
Ręce opadają! Moja propozycja
jest taka: ustępujmy miejsca

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073

„Echo na Woli”

koszt budowy kompleksu planowanego dwa lata temu szacowano
na 700 mln euro.

Ostatecznie kolejarze ogłosili
przetarg na przebudowę dworca,
po której ma on zostać węzłem
przesiadkowym dla pasażerów
dojeżdżających z Radomia czy
Piaseczna. Istniejące perony mają
zostać rozebrane i zastąpione nowymi, umieszczonymi pod ziemią.
Przy Towarowej planowany jest
plac z parkingiem na 15 aut, postojem taksówek, miejscami
kiss&ride i stojakami rowerowy-

Elastyczne protezy nylonowe

Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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PKP PLK czeka na oferty
na projekt i budowę do 12 czerwca. Przebudowa ma kosztować 69
mln zł netto. Dla porównania:

źródło: ZTM

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-001 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

Towarowa zmienia się praktycznie z miesiąca na miesiąc. Buduje
się tam coraz więcej i wyżej, wciąż
jednak są w okolicy miejsca zaniedbane, wołające o pilną rewitalizację. Jednym z nich jest z pewnością
dworzec Warszawa Główna, wybudowany tuż po II wojnie światowej,
żyjący dziś wyłącznie dzięki Nocnemu Marketowi i Stacji Muzeum,
którą PKP planuje przenieść
do nowoczesnej siedziby na Odola-

źródło: Wikipedia/Wistula

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 519 610 433, 502 280 720
e-mail: echo@gazetaecho.pl

 20 lat po zamknięciu dla ruchu stacji Warszawa Główna kolejarze ogłaszają przetarg na jej przebudowę.
źródło: Wikimedia Commons / Wistula

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

Pociągi wrócą na dworzec przy Towarowej

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na prośbę. Widziałem kiedyś, jak
kobieta poprosiła o ustąpienie
miejsca mówiąc po prostu, że źle
się czuje, i dwóch panów od razu
wstało. Może to lepsze od opierania się o czyjąś rękę?
Ustępować czy nie ustępować?
Prosić czy czekać? Temat pozostawiamy do dyskusji, zaś sami
sprawdzamy…

…co mówi regulamin ZTM?
W pociągach, tramwajach i autobusach znajdują się specjalnie
oznakowane miejsca siedzące dla
osób z dzieckiem na ręku, kobiet

w ciąży, niepełnosprawnych i „osób
starszych”, a więc – zgodnie z prawem – wszystkich, którzy ukończyli 60. rok życia. Tacy pasażerowie
mają „pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc”.
Jeśli interpretować przepis dosłownie, wszyscy młodsi i bardziej sprawni powinni po wejściu
do pojazdu poczekać, aż uprzywilejowani pasażerowie usiądą
i dopiero wtedy zajmować pozostałe miejsca. W przepisach porządkowych nie ma mowy o ustępowaniu miejsc siedzących.
(dg)

Plac Opolski dostanie szansę?

To miejsce ma potencjał
 Urządzenia na placu zabaw są wysłużone, a stan terenu zielonego pozostawia wiele do życzenia. To miejsce
może się jednak bardzo zmienić.

Plac Opolski na Młynowie to
potencjalnie urokliwy zakątek. Mimo niewielkich rozmiarów potrafił
swego czasu przyciągać sporą rzeszę mieszkańców okolicznych kamienic szukających odpoczynku
i kontaktu z naturą. Miewał i gorsze momenty, bo niestety także
wandale lubili tam wpadać. Ostatnio, jak twierdzą niektórzy, miejsce nieco podupadło. Jeden z krytyków stanu obecnego postanowił,
że zamiast narzekać – zacznie

działać. Tak pojawił się pomysł rewitalizacji, który trafił jako jedna
z propozycji do budżetu partycypacyjnego. Wartość projektu to
nieco ponad pół miliona złotych.
Pomysłodawca pisze tak: „Plac
Opolski jest zielonym, spokojnym,
lecz bardzo zaniedbanym zakątkiem na Młynowie. Potencjał tego
miejsca nie jest obecnie wykorzystywany, ponieważ urządzenia
na placu zabaw są wysłużone, a teren zielony jest zapuszczony.”

Na projekt, który miałby tchnąć
w to miejsce nowego ducha, składają się dwa główne elementy.
Pierwszy to budowa profesjonalnego placu zabaw. Ma być on zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami, wyposażony
w atrakcyjne urządzenia zabawowe (obecne mają być zdemontowane) oraz syntetyczną, amortyzującą dziecięce upadki nawierzchnię. Drugi filar koncepcji
to staranne zaprojektowanie czę-

SŁUCH nieIDEALNY
SŁUCH STATYSTYCZNIE

NADSTAW USZU

koncentrują się na mowie, jednocześnie

Zgod nie z wy ni ka mi Na ro do we go

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one

Spisu Powszechnego problem niedo-

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

być regulowane za pośrednictwem

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

smartfona, współpracują z wieloma in-

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

nymi urządzeniami elektronicznymi,

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

z których korzystamy na co dzień. Są

roz mo wy w ha ła sie, a wśród osób

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

prawie niewidoczne lub zminiaturyzowa-

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

ne do eleganckich i estetycznych kształ-

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

SŁUCH POD LUPĄ

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

wystarczy po prostu założyć dowolny

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

chem – wy ni ka z da nych ze bra nych

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

podczas Narodowego Testu Słuchu.

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

Pierw szą przy czy ną na by te go nie -

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

stwa, co jest pro ce sem nie unik nio -

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

nym. Drugim powodem jest wszech-

bezbolesne, bezinwazyjne i szybkie,

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

obec ny ha łas: go dzi ny spę dzo ne ze

a wiele gabinetów akustyki słuchu wyko-

bezpieczeństwo użytkowników.

słu chaw ka mi

nuje je bezpłatnie. Często skutecznym

w

uszach,

spa ce ry

Aparaty

słuchowe

jest zielonym, spokojnym,
lecz bardzo
zaniedbanym zakątkiem
na Młynowie. Potencjał
tego miejsca nie jest
obecnie wykorzystywany,
ponieważ urządzenia
na placu zabaw są
wysłużone, a teren zielony
jest zapuszczony – pisze
projektodawca.
i szkoła podstawowa. Od razu
trzeba jednak podkreślić, iż autor
projektu zastrzega, że jest on ad-

(AS)

dopasowane

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

rozwiązaniem

drzwi

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

harmider podczas koncertów i imprez,

do świata dźwięków, które wydawały się

nia, a tym samym funkcjonowania osób

praca w fabryce przy głośno pracują-

bezpowrotnie utracone, może okazać się

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

cych urządzeniach.

aparat słuchowy.

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

Plac Opolski

resowany nie tylko do najmłodszych. Potencjalnymi odbiorcami
mają być „dorośli, seniorzy oraz
rodziny z dziećmi”, a jedną
z funkcji jest idea integracji – sąsiedzkiej i międzypokoleniowej.
Czy warto wesprzeć projekt?
Pomysłodawca zwraca uwagę, że
Młynów, gdzie zlokalizowany jest
plac Opolski, to jedno z najintensywniej zmieniających się osiedli
w Warszawie. Odremontowane
kamienice stają się modne, przybywa młodych ludzi, rodzin
z dziećmi. Dzięki temu zmienia
się charakter tego miejsca. Pomimo pozytywnych zmian brakuje
nowoczesnych, funkcjonalnych
placów zabaw oraz dobrze zagospodarowanej przestrzeni zielonej. Być może odnowiony plac
Opolski mógłby stać się jednym
z takich miejsc.
Głosowanie już w czerwcu.

tów, a ich obsługa jest bardzo prosta.

po ru chli wych i gwar nych uli cach,

otwierającym

ści zielonej. Tu w planach jest nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów oraz renowacja fontanny.
Dodatkowo na drzewach pojawią
się budki lęgowe dla ptaków.
W pobliżu placu Opolskiego
zlokalizowane są trzy przedszkola

APARAT NIE TAKI STRASZNY

oraz radość życia.

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie

W Polsce aparaty słuchowe, bez

Na naszym słuchu polegamy w wielu

jest codziennie narażona na uciążliwe

względu na wiek są refundowane.

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

dźwięki, które powodują stałą degra-

Współczesne aparaty słuchowe to ma-

nie zapominajmy go cenić i dbać o

dację słuchu.

leńkie cuda techniki. Ich czułe mikrofony

niego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Nowy mural i święto w rytmie jazzu
 Coroczne imprezy na najstarszym istniejącym osiedlu w Warszawie to już nowa, wolska tradycja. Świętujemy już w niedzielę 21 maja.
Mural dla Wawelberga
Podczas III Święta Kolonii Wawelberga na podwórku przy Górczewskiej 15A odsłonięty zostanie
mural, upamiętniający założycieli.
Grafikę zaprojektowali i wykonają artyści Dariusz Paczkowski,
Anna Koźbiel-Walas, Adam Walas i Andrzej Chybowski. Projekt
współtworzy Fundacja Klamra,
działająca na rzecz równości i tolerancji. Na wykonanych dzięki
niej upamiętniono już m.in. Marka Edelmana i Irenę Sendlerową.
Członkowie fundacji tłumaczą, że
ważne są dla nich autorytety, które warto stawiać za wzór dla młodych Polaków.

Pod znakiem książki…

Ponad sto lat temu warszawski
przedsiębiorca i filantrop Hipolit
Wawelberg stwierdził, że jednym
z największych problemów robotniczej Woli są fatalne warunki
mieszkaniowe. Tysiące pracowników szybko rozwijających się za-

4

kładów przemysłowych żyło w ciasnych lokalach w drewnianych
domach. Wraz z żoną Ludwiką
Wawelberg założył fundację, dzięki której w ciągu trzech lat powstały bardzo nowoczesne – jak
na tamte czasy – murowane do-

my, w których zamieszkało 300
biednych
rodzin.
Budynki
przy Górczewskiej 15 i 15A oraz
Wawelberga 3 to dziś jedno z najładniejszych osiedli w Warszawie.
Jego mieszkańcy od kilku lat organizują własne święto.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

W tym roku organizatorzy chcą
przypomnieć warszawiakom, że
Wawelberg był wielkim miłośnikiem polskiej literatury i przyjacielem m.in. Marii Konopnickiej
i Henryka Sienkiewicza, któremu
ufundował stypendium i spłacił
długi. Był także wydawcą najważniejszych polskich dzieł, które
wprowadzał na rynek w najniższych możliwych cenach – tak, by
kupowali je także najbiedniejsi.
Podczas święta będzie można
posłuchać fragmentów wydanych
przez Wawelberga książek i jego
listów z zaprzyjaźnionymi pisarzami w wykonaniu aktorów warszawskich teatrów. Premierowo
wystawione zostaną fragmenty
powieści Elizy Orzeszkowej „Bene nati” w reżyserii Joanny Gra-

bowieckiej. Na dzieci czekają
konkursy i warsztaty literackie.

…jazzu…
Nie zabraknie oczywiście muzyki.
Na scenie wystąpią specjaliści od tanecznego jazzu rodem z amerykańskiego Południa – Wisła Hot, młodzi
warszawscy muzycy z Kwartetu Jazzowego i Wheeling Quartety oraz
laureatka festiwali piosenki Małgorzata Wojciechowska. W finale argentyńskie tango zatańczą Anna
Iberszer (tancerka i aktorka, znana
m.in. z serialu „Ranczo” i Piotr
Woźniak (tancerz i choreograf).
Święto zakończy wspólna milonga.
Na terenie podwórek zaplanowano konkursy i atrakcje dla
dzieci i młodzieży. Będzie można
wziąć udział m.in. w warsztatach
sztuki ulicznej i gwary warszawskiej, obejrzeć pokaz szermierki,
skorzystać z darmowego serwisu
rowerowego i zrobić sobie zdjęcie
z zabytkowym Saabem 95. Historię Kolonii przybliżą przewodnicy
(oprowadzanie także w języku angielskim) a Dom Spotkań z Historią przygotuje wystawę zdjęć
„Odbudowa Warszawy”.

…i pączków
Tradycyjnie już z okazji święta
otwarta będzie Pracownia Cukiernicza Zagoździńskich, gdzie
każdy będzie mógł spróbować
najlepszych w Warszawie pączków, wypiekanych od 1925 roku
według tej samej receptury.
(red)

Hrubieszowska – dziwna uliczka w sercu miasta
 Złote czasy przemysłu to już odległa przeszłość. Co jest siłą Woli dzisiaj?
źródło: materiały prasowe

Jedna z najbardziej niesamowitych ulic w Warszawie znajduje
się w sercu dawnej przemysłowej
Woli, „na zapleczu” Prostej. Idąc
Hrubieszowską od Karolkowej

Widoczny
na zdjęciu dom stał
na narożniku
skrzyżowania
z Przyokopową. Pod koniec
lat 30., gdy wykonano
fotografię, w budynku
mieścił się sklep
spożywczy, zaś obok
niego – postój dorożek.
w kierunku ronda Daszyńskiego
mijamy zrujnowane pozostałości XIX-wiecznych zabudowań
przemysłowych, przedwojenne
kamienice i szklane ściany biurowców z wjazdami do garaży,
dodające uliczce klimatu „kanionu”, znanego z amerykańskich
miast. W miarę zbliżania się
do ronda Hrubieszowska nagle
zmienia się w pieszy pasaż i „rozpływa” w nowej zabudowie. Dziwna ulica w dziwnej dzielnicy.

Drewno i łańcuchy
Widoczny na zdjęciu dom stał
na
narożniku
skrzyżowania
z Przyokopową. Pod koniec
lat 30., gdy wykonano fotografię,
w budynku mieścił się sklep spożywczy, zaś obok niego – postój
dorożek. Rzut beretem od Hrubieszowskiej, za linią dzisiejszej
Towarowej, zaczynał się już wielki

świat – Paryż Północy. Wola była
jego zapleczem, produkującym
prąd i gaz, maszyny i narzędzia,
samochody i podkłady kolejowe.
Przy Hrubieszowskiej działała fabryka o szumnej nazwie „Pierwsza Polska Wytwórnia Łańcuchów
Rolkowych Stanisława Kubiaka”.
Dom właściciela, zbudowany
w roku 1920, stoi do dziś – to budynek nr 9.

kiej 1. Fotografie sprzed II wojny
światowej, epoki komunizmu
i współczesne tworzą opowieść
o zmieniejącej się dzielnicy, która
– jak mówią organizatorzy – rozwi-

ja się, czerpiąc siłę ze swojej historii. Od 15 maja do 9 czerwca wystawę będzie można oglądać
na ogrodzeniu placu budowy osiedla Metropoint przy Karolkowej,

a następnie – w filii Wolskiego
Centrum Kultury.
Mecenasami wystawy są deweloperzy Asbud i Okam.
Dominik Gadomski

Siła Woli
Prezentowane przez nas zdjęcie
pochodzi z wystawy pt. „Siła Woli”,
prezentowanej 11–15 maja w budynku InCity przy Siedmiogrodz-

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
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.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
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.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
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

godziny, ale zależy to od stanu cho-
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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!

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360
KUPIĘ MIESZKANIE
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
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Malowanie mieszkań, kładzenie paneli
podłogowych i inne prace remontowe. Atrakcyjne
ceny. Krzysztof Tel. 531-777-306
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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!

FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

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

Oto największy
dworzec w Polsce
 Warszawa Zachodnia to stacja o największym ruchu
pociągów w Polsce, przez którą przejeżdża tysiąc
pociągów na dobę.
„Modernizacja stacji ruszy
w 2019 roku. Nowa Zachodnia
będzie zintegrowanym węzłem
przesiadkowym (…) Przebudowane zostaną istniejące perony, wybudowany zostanie jeden nowy.
Dla pasażerów przewidziano
przemyślane rozwiązania architektoniczne – halę peronową,
świetliki w peronach, doświetlają-

ce przejście podziemne, intuicyjne oznakowanie i funkcjonalne
oświetlenie” – to fragment z zapowiedzi przebudowy Warszawy
Zachodniej, planowanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe
na lata 2019–2021.
Tu na razie jest śmietnisko, ale
będzie San Francisco?
(red)

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych

DAM PRACĘ
·Apteka Od Serca w Warszawie (Wola, Bemowo)
oraz w Radzyminie zatrudni technika farmacji.
Oferujemy pracę na pełny etat na podstawie
umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet
premiowy i dodatki do wynagrodzeń,
ubezpieczenie medyczne. Stawiamy na fachową
obsługę pacjentów, opiekę farmaceutyczną,
rozwój i szkolenie pracowników. Dbamy o dobrą
atmosferę i zgrany zespół. CV
info@aptekaodserca.pl
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315

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

Zatrudnimy
handlowców

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę
o kontakt 669-114- 442
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki szable bagnety odznaki
odznaczenia orzełki 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 AUTO-SKUP Kupimy
Każde Auto Całe i Rozbite 501-690-905
·Każdy 513-606-666
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do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Tramwaje w dziwnych miejscach
 Krzyżanowskiego, Prądzyńskiego, Ordona i Kasprzaka – trudno wyobrazić sobie, że
powstaną tam torowiska, ale takie właśnie są plany.

Tramwajem obok rotund
gazowych…
…ale po zastanowieniu jak
na dłoni widać, z czego wynika.
Choć oczywistym rozwiązaniem byłoby przywrócenie torowiska na trasę Prymasa Tysiąclecia i dosunięcie
do niej dworca, tramwajarze wyraźnie nie chcą konfliktu z kierowcami.
Trasa Prymasa wciąż jest częścią
drogi krajowej Gdańsk-Warszawa-

-Kraków i wszelkie próby ograniczenia miejsca dla samochodów byłyby mało „medialne”. W zamian
TW opracowują skomplikowany
przebieg torowiska, pełen zakrętów
i podziemnych odcinków.
Jadące od strony Ochoty tramwaje mają zatrzymywać się
pod Dworcem Zachodnim na poziomie – 2, zmuszając przesiadających się pasażerów do pokonywania różnicy wysokości dwóch
pięter. Na wolskiej stronie tunel
będzie się rozgałęziać. Raz na 8
minut tramwaj będzie jechać
na północ, skręcać w prawo Prądzyńskiego, a następnie w lewo
– przystanek znajdzie się między
skwerem Pawełka a XIX-wiecznymi zbiornikami gazu. Stąd tramwaje dojadą do Kasprzaka.

…skrajem Odolan…
TW zakładają, że większość składów – jeden na 3 minuty w godzinach szczytu – będzie skręcać
za Zachodnim w lewo, w kierunku
Odolan. Tunel z dwoma zakrętami

źródło: TW

Po wielu latach Warszawa
wreszcie zaczyna wpisywać się
w europejski trend budowania nowoczesnych linii szybkiego tramwaju. Największą inwestycją tego
typu ma być „tramwaj do Wilanowa”, łączący Odolany, Dworzec
Zachodni, Ochotę, Mokotów, Stegny i właśnie Wilanów. Odcinek
biegnący przez Wolę powstanie
w porozumieniu z PKP Polskimi
Liniami Kolejowymi, przymierzającymi się do przebudowy Warszawy Zachodniej. Planowany przez
Tramwaje Warszawskie układ torów jest zaskakujący…

wyprowadzi je na powierzchnię
po odolańskiej stronie trasy Prymasa, obok powstającego osiedla Parki Warszawy. Stąd tramwaje pojadą
ulicą Ordona, na której powstaną
dwie pary przystanków, a następnie
skręcą w kierunku Jelonek. Propozycja ta spotkała się już z pierwszymi negatywnymi komentarzami.
– Nie zgadzamy się na wytyczenie nowej trasy tramwaju na Ordona – pisze na Facebooku autor
strony Ulica Ordona – Mieszkańcy
– Po to jest szeroka trasa Prymasa
Tysiąclecia, aby tam kumulować
ruch. Dojdziemy sobie do Prymasa. Zostawcie nam ciszę i spokój.
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…i na Kasprzaka
Na liście planowanych inwestycji jest także przywrócenie linii
tramwajowej na Kasprzaka, zlikwidowanej w roku 1990. Nowe torowisko rozpocznie się rozjazdem
na skrzyżowaniu ze Skierniewicką
i zajmie szeroki pas rozdzielający
ulicy. Przystanki „Szpital Wolski”
zostaną zbudowane między skrzyżowaniem z Płocką i Krzyżanowskiego a przejściem dla pieszych
przy Brylowskiej, dzięki czemu będą dostępne z obu końców.
Kolejne przystanki znajdą się
między skrzyżowaniem z Bema
a rondem Tybetu. Następnie

tramwaje przetną skrzyżowanie
z Grabowską i zatrzymają się
przy Ordona. Dalej na zachód torowisko będzie się stopniowo obniżać i przejdzie pod Redutową
bezkolizyjnie, w miejscu dzisiejszej północnej jezdni Kasprzaka.
Przystanki zostaną zbudowane
w zagłębieniu terenu.
– Istniejące przejście podziemne zapewniające do nich dojście
będzie wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez budowę pochylni – czytamy w opisie
wybranego przez Tramwaje Warszawskie wariantu trasy. – Zastosowanie pochylni zamiast wind
ma w założeniu zapewnić dostępność peronów w sposób bezawaryjny, odporny np. na skutki wandalizmu. Ze względu na wykorzystanie
istniejącego
wykopu
pod prowadzenie trasy tramwajowej, jezdnia północna Kasprzaka
zostanie powiązana z Wolską poprzez nowe skrzyżowanie położone między cerkwią a kościołem.
Budowa torowiska na Kasprzaka jest planowana na lata 2019–2020, tunelu przy Dworcu Zachodnim i linii na Ordona,
Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego
– 2019–2021.
(dg)
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