
W drugiej edycji budżetu party-
cypacyjnego dzielnica została po-
dzielona na cztery obszary a ka-
żdy z nich otrzymał po 715 tys. zł.
Mieszkańcy rejonu „Bródno
i Bródno-Podgrodzie” mają twar-
dy orzech do zgryzienia: trzeba
wybrać spośród aż 38 projektów

a wiele z nich to propozycje nie-
zwykle kosztowne, warte 300–500
tys. zł.

Ogromna liczba samochodów już
dawno przestała mieścić się na uli-
cach Bródna i mieszkańcy od lat
apelują o budowę nowych parkin-
gów. Szansą na realizację ich postu-
latów stał się budżet partycypacyj-
ny, w którym największa liczba pro-
jektów to właśnie projekty dla kie-
rowców. I tak oto mamy koncepcje
budowy miejsc parkingowych
na Łojewskiej (aż trzy projekty:
za 98,245 i 250 tys. zł), Wyszogrodz-
kiej (495 tys. zł), Krasnobrodzkiej
(265 tys. zł), Chodeckiej (200 tys.)
i Przy Grodzisku (60 tys. zł).

Rembielińska nie do poznania
Ciekawie prezentuje się projekt

rewitalizacji terenu przy Rembieliń-
skiej, między Bazyliańską a Pobo-
rzańską. Jeśli zostanie on wybrany,
zaniedbane otoczenie bloków zmie-
ni się w przyszłym roku nie do po-
znania. Staną nowe latarnie i ławki,
w miejscu ścieżek powstaną chodni-

ki, znikną zdewastowane ogrodzenia
trawników. Najbardziej oryginalnym
elementem będzie jednak zastąpie-
nie asfaltowego placu nie tylko traw-
nikiem, ale też… miasteczkiem ru-
chu drogowego, w którym dzieci
uczyłyby się jazdy rowerem.

Który plac zabaw?
Tradycyjnie silnie reprezentowa-

ne w budżecie partycypacyjnym są
projekty budowy placów zabaw. Ze
względu na wysokie koszty powsta-

nie tylko jeden z nich. Najdroższy
(500 tys. zł) byłby Bródnowski Raj
Dzieci obok Domu Kultury „Świt”,
zawierający m.in. kopułkę z małym
obserwatorium astronomicznym,
kolejkę parkową i domki na drze-
wach. Tańsze byłyby place zabaw
obok bródnowskich żłobków.
Za 380 tys. zł można zbudować
miejsce zabaw przy ul. Tokarza,
a za 369 tys. zł – przy Chodeckiej.

Spośród tańszych projektów wy-
różniają się „Kino na bloku” (20

tys. zł) i „Zakup urządzenia
do prowadzenia terapii metodą
Tomatisa” (67 tys. zł). Pierwszy
z nich to oczywiście kontynuacja
znanej na osiedlu inicjatywy, pole-
gającej na prezentowaniu filmów
na ścianach bloków. Drugi zakła-
da zakup sprzętu przeznaczonego
do prowadzenia terapii uwagi słu-
chowej w szkole z oddziałami in-
tegracyjnymi przy Balkonowej.

Jak głosować?
Można na trzy sposoby: przez

internet (na stronie www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl), osobi-
ście w urzędzie dzielnicy, lub
wysyłając kartę pocztą na adres:
Urząd Dzielnicy Targówek,
ul. Kondratowicza 20, 00–983
Warszawa z dopiskiem „Budżet
partycypacyjny 2016”. Żeby głos
był ważny, musi wpłynąć
do urzędu pomiędzy 16 a 26
czerwca. Kartę do głosowania
można pobrać ze strony interne-
towej budżetu lub w wydziale
obsługi mieszkańców.

DG

Bródno wydaje 715 tys. zł. Większość na parkingi?
� 38 projektów, 715 tys. zł do wydania i potencjalnie setki tysięcy przeznaczone na parkingi. Tak będzie
wyglądać na Bródnie głosowanie nad budżetem partycypacyjnym na przyszły rok.
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Ciekawie
prezentuje się projekt
rewitalizacji terenu
przy Rembielińskiej,
między Bazyliańską
a Poborzańską. Jeśli
zostanie on wybrany,
zaniedbane otoczenie
bloków zmieni się
w przyszłym roku nie
do poznania.
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Dziel ni ca Tar gó wek to nie tyl ko
blo ko wi ska Tar gów ka Miesz ka -
nio we go i Bród na oraz dom ki
jed no ro dzin ne Za ci sza, ale ta kże
za nie dba ne te re ny na wschód
od li nii ko le jo wej, bę dą ce cha -
otycz ną mie szan ką re lik tów lat
przed wo jen nych, za bu do wy prze -
my sło wej i łąk, za bu do wy wa nych
po wo li przez no we osie dla. Ta kie
uli ce, jak Księ cia Zie mo wi ta, Za -
bra niec ka czy Bar dow skie go dra -
ma tycz nie do ma ga ją się re wi ta li -
za cji, oko licz ne la sy wy pa da ło by
wresz cie po sprzą tać a miesz kań -
com (za rów no na Tar gów ku Fa -
brycz nym, jak i w osie dlu Wil no)
przy da ły by się ja kieś (ja kie kol -
wiek!) in sty tu cje kul tu ry. 715 tys.
zł, któ re przy dzie lo no na przy szły
rok „fa brycz nej” czę ści dziel ni cy,
to za ma ło, że by nad ro bić za le gło -
ści, ale me to da ma łych kro ków to

też ja kaś me to da. W gło so wa niu,
któ re od bę dzie się w dniach
16–26 czerw ca, do wy bo ru jest za -
le d wie sie dem pro jek tów (to pro -
blem ca łe go Tar gów ka: ma łe Za -
ci sze ma ich 15, bar dziej za lud -
nio ny Tar gó wek Miesz ka nio wy…
osiem). Dwa z nich są tak dro gie,
że nie ma szans zre ali zo wać obu.
Głów na bi twa o fun du sze ro ze gra
się więc mię dzy dwo ma te re na mi
wy po czyn ko wy mi.

Przecławska czy
Bardowskiego?

Wśród in we sty cji re ali zo wa -
nych w tym ro ku dzię ki ze szło -
rocz nym gło som miesz kań ców
jest prze kształ ce nie skwe ru
przy Prze cław skiej w miej sce
do wy po czyn ku z praw dzi we go
zda rze nia. W tym ro ku mo żna za -
gło so wać za je go po więk sze niem.

– Ist nie ją ca już stre fa dla star -
szych dzie ci zo sta nie po sze rzo na
o wy so ką zje żdżal nię w kształ cie
la tar ni mor skiej, któ ra do sko na le
wpi su je się w mor ski kli mat pla cu
za baw i ist nie ją cy sta tek pi rac ki
– pi sze au tor ka pro jek tu Ma ria
Su choc ka. – Do dat ko wo chce my
wzbo ga cić plac o ta kie ele men ty,
jak mi ni park li no wy, kład kę oraz
ta bli cę do ry so wa nia. Przy ist nie -
ją cej już si łow ni ple ne ro wej po -
wsta nie stre fa dla do ro słych.
W jej skład wej dą dwa no we ele -
men ty: ścian ka wspi nacz ko wa
z dro ga mi po dej ścia o ró żno ra kiej
trud no ści oraz urzą dze nia
do stre et wor ko utu (drą żki
do ćwi czeń), do sko na le ko re spon -
du ją ce z ist nie ją cą si łow nią.

Bu do wa no wych ele men tów
kosz to wa ła by aż 500 tys. zł (po -
nad po ło wa tej kwo ty to koszt

ścian ki wspi nacz ko wej). Ta niej,
bo za 400 tys. zł, mo żna wzbo ga -
cić o ko lej ne atrak cje in ny no wy
te ren re kre acyj ny, ja kim jest je -
zio ro przy ul. Bar dow skie go.
W czerw co wy dłu gi week end
pierw si ama to rzy ką pa li się

na pla cu bu do wy w brud nej wo -
dzie, bę dą cej mie sza ni ną desz -
czów ki z wo da mi grun to wy mi, ale
więk szość miesz kań ców praw do -
po dob nie już wie, że bę dzie tam
za kaz ką pie li. Praw dzi we atrak cje
ma ją cze kać na brze gu je zio ra
a te go rocz ny pro jekt „Atrak cje

wod ne” do ty czy bu do wy nie wiel -
kiej fon tan ny, wy rzu ca ją cej
na wy so kość 1,5 me tra wo dę de -
zyn fe ko wa ną.

Wię cej pie nię dzy na ksią żki…
al bo coś jesz cze in ne go

W tym ro ku po now nie mo żna
od dać głos na pro jek ty zwią za ne
z bi blio te ką przy ul. Miesz ka I.
Czy tel ni cy mo gą za gło so wać
na po now ny za kup no wo ści wy -
daw ni czych za 15 tys. zł i za kup
no wych me bli za 50 tys. zł. Trze -
cim pro jek tem kul tu ral nym są
„Pod wie czor ki z kul tu rą dla dzie -
ci” (20 tys. zł). Mo wa o wy stę pach
ar ty stycz nych dla dzie ci i ro dzi -
ców, któ re od by wa ły by się ro ta -
cyj nie na skwe rach Tar gów ka Fa -
brycz ne go i os. Wil no przez co
naj mniej dzie sięć ko lej nych nie -
dziel.

Szó sty pro jekt („Sys tem in for -
ma cji wi zu al nej”) to usta wie nie
za 32 tys. zł słu pów ogło sze nio wych
w ośmiu miej scach, głów nie wzdłuż
Księ cia Zie mo wi ta a ostat ni to te -
mat ty po wo in fra struk tu ral ny
– 218 tys. na re mont chod ni ka
na ul. Księ cia Zie mo wi ta (ale tyl ko
po stro nie pa rzy stej od prze jaz du
ko le jo we go do Na czel ni kow skiej).

Co wy bio rą miesz kań cy Tar -
gów ka Fa brycz ne go, El sne ro wa,
Utra ty i osie dla Wil no?

Jak głosować? Czytaj na str. 1.
DG

Główna
bitwa o fundusze rozegra
się więc między dwoma
terenami
wypoczynkowymi.

Ścianka wspinaczkowa przy Przecławskiej
czy fontanna obok jeziora? Głosujcie
� Przemysłowe i poprzemysłowe rejony dzielnicy mogłyby nadrobić dzięki budżetowi partycypacyjnemu zaległości infrastrukturalne. Niestety
w tym roku do wyboru jest tylko siedem projektów.
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W pierw szej edy cji bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go na Tar gów ku
Miesz ka nio wym wy gra ły dwa pro -
jek ty: wy zna cze nie pa sów ro we ro -
wych i in sta la cja hot spo tów. Tym
ra zem miesz kań cy bę dą wy bie rać
spo śród trzech du żych pro jek tów
i pię ciu ma łych, a do wy da nia
jest 715 tys. zł. Naj dro ższym pod -
da nym pod gło so wa nie pro jek tem
jest bu do wa no we go pla cu za baw
obok przed szko la przy ul. Troc -
kiej. Kosz to wał by aż 350 tys. zł,
ale po wsta ło by zu peł nie no we
miej sce dla dzie ci.

210 tys. zł wart jest pro jekt
pod nie do koń ca ja snym ty tu łem
„Re or ga ni za cja te re nu uży tecz no -
ści pu blicz nej przy ul. Or łow skiej”.
Cho dzi o upo rząd ko wa nie par kin -
gu i traw ni ka. Ma być wię cej miejsc
dla sa mo cho dów (oko ło 50), ale
nie za brak nie też miej sca na zie leń
w po sta ci ży wo pło tów.

Trze cim pro jek tem pod wzglę -
dem wy so ko ści kosz tów są „No -
wo ści wy daw ni cze w bi blio te kach
na Tar gów ku Miesz ka nio wym”
(180 tys. zł). Osie dlo wych bi blio -

tek nie stać na za kup no wych
ksią żek, a licz ba czy tel ni ków spa -
da – zda niem au tor ki pro jek tu
– wła śnie ze wzglę du na brak naj -
cie kaw szych po zy cji.

Po zo sta łe pro jek ty na Tar gów ku
Miesz ka nio wym to już „dro bia zgi”:
do po sa że nie pla cu za baw
przy ul. Skar gi (11 tys. zł), łą ka
kwiet na (4 tys. zł), za ję cia ze sztu ki
wy stą pień pu blicz nych dla dzie ci
z gim na zjów i szkół po nad gim na -
zjal nych (6,5 tys. zł), za ję cia ze sztuk
walk (2,7 tys. zł) i „Pod wie czor ki
z kul tu rą dla dzie ci” (20 tys. zł).

Jak głosować? Czytaj na str. 1.
DG

Plac zabaw na Trockiej
czy parking na Orłowskiej?
� Targówek Mieszkaniowy wybierze między 16 a 26
czerwca spośród ośmiu projektów zgłoszonych
do budżetu partycypacyjnego. Część z nich zostanie
zrealizowana w przyszłym roku.

Kłót nia trwa od kil ku mie się cy.
Część miesz kań ców Za ci sza nie
chce pro gów zwal nia ją cych na uli -
cach, po nie waż we dług ich oce ny
po wo du ją one pę ka nie ścian bu -
dyn ków. In ni wła śnie chcą, by te
pro gi po zo sta ły. Część nie chce,
by tu tej szy mi uli ca mi jeź dzi ły cię -
ża rów ki i au to bu sy prze gu bo we
zje żdża ją ce do za jezd ni. Krót ko
mó wiąc: za ci sza nie chcą spo ko ju
i bez pie czeń stwa, ale po świę co ne
pro gom spo tka nie by ło zwy kłą
awan tu rą, za miast me ry to rycz nej
dys ku sji. Osta tecz nie w wy ni ku
kon sul ta cji spo łecz nych urzęd ni cy
ze bra li kar ty z opi nia mi miesz -
kań ców.

– Otrzy ma li śmy kil ka na ście pro -
po zy cji roz wią zań – mó wi Sła wo -
mir An to nik, bur mistrz Tar gów ka.
– Miesz kań cy pi szą o zmia nie or -
ga ni za cji ru chu czy na wet prze bu -
do wie tych ulic. Jed nak aby wy pra -
co wać kom pro mis, pro po nu ję
stwo rze nie wspól ne go ze spo łu
skła da ją ce go się z miesz kań ców,
stra żni ków miej skich, po li cjan tów
i urzęd ni ków – po wie dział i przy -
po mniał sy tu ację sprzed kil ku dni,
gdy wi dział cię ża rów kę, któ ra na -
gle za ha mo wa ła przed pro giem
i stwo rzy ła za gro że nie dla in nych
uczest ni ków ru chu.

– Roz ma wia łem z An drze jem
Fran kó wem, dy rek to rem prze wo -
zów Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go. Są go to wi wy co fać „prze -

jaz dy tech nicz ne” z za ci szań skich
ulic – do dał wi ce bur mistrz Grze -
gorz Ga dec ki.

Do mo men tu wy pra co wa nia
wspól nej de cy zji ra tusz prze pro -
wa dził dzia ła nia do raź ne, m.in.
wpro wa dził ogra ni cze nie dla po -
jaz dów o ma sie po wy żej 3,5 to ny.

– A ja wy stą pi łem do wy dzia łu ru -
chu dro go we go o częst sze pa tro -
lo wa nie ulic Jór skie go, Sa ma ry -
tan ka i Gi lar skiej przez dro gów kę
– po wie dział pod in spek tor Ra fał
Ku bic ki, za stęp ca ko men dan ta
po li cji na Tar gów ku.

Prze my sław Bur kie wicz

Mieszkańcy Zacisza wspólnie z urzędnikami

Sprawa progów zawieszona
� Jesteśmy coraz bliżej zażegnania konfliktu w sprawie progów zwalniających
na Zaciszu. Mieszkańcy złożyli bardzo dużo propozycji w sprawie progów
na Gilarskiej, Jórskiego i Samarytance, dlatego ostateczny werdykt podejmie komisja
złożona z mieszkańców, urzędników i policjantów.
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Na co po win ny być prze zna cza -
ne pie nią dze z bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go? Gdzie dwóch Po la ków,
tam trzy opi nie, ale dość po -
wszech na jest ta ka, że pie nią dze
na le ży in we sto wać, a nie po pro -
stu wy da wać. Z te go wzglę du do -
bre pro jek ty in fra struk tu ral ne i in -
we sty cje w przy szłość (za ję cia dla
dzie ci, proz dro wot ne itp.) cie szy ły
się w ubie głym ro ku naj więk szą
po pu lar no ścią. A w tym ro ku?

W tym ro ku naj dro ższym gło so -
wa nym pro jek tem (za 360 tys. zł
wo bec 715 tys. zł prze zna czo nych
dla ca łe go osie dla) bę dzie plac
za baw obok Do mu Kul tu ry „Za -
ci sze”. Li sta za ba wek, któ re by się
na nim zna la zły, jest dłu ga: plat -
for ma za ba wo wa ze zje żdżal nia -

mi, wie życz ka mi i po mo sta mi, za -
baw ka ty pu li na rium -wa lec, plat -
for ma za ba wo wa dla mniej szych
dzie ci, ka ru ze la, huś taw ka wa go -
wa, bu ja ki, pia skow ni ca z za da -
sze niem, huś taw ka po trój na…
Więk sza część pla cu by ła by po -
kry ta bez piecz ną na wierzch nią
po li ure ta no wą.

– Plac za baw przy Do mu Kul tu -
ry „Za ci sze” to w za mia rze jed no
z naj ład niej szych, a z pew no ścią
no wo cze sne, bez piecz ne i funk -
cjo nal ne miej sce re kre acji, za ba -
wy i in te gra cji na Za ci szu – za -
chę ca do gło so wa nia au tor pro -
jek tu Mar cin Ga łąz ka. – Chce my
stwo rzyć prze strzeń, w któ rej ka -
żde dziec ko znaj dzie dla sie bie
ró żno rod ne atrak cje sty mu lu ją ce

roz wój mo to rycz ny i po zwa la ją ce
uzy skać spraw ność fi zycz ną.

Na li ście do gło so wa nia zna la -
zły się ta kże miej sca par kin go we
na Wy spo wej, stu dzien ka na
Mlecz nej, łą ka kwiet na, za ję cia
ar ty stycz ne dla dzie ci, ta bli ca
upa mięt nia ją ca Zyg mun ta Jór -
skie go, słu py ogło sze nio we, im -
pre za upa mięt nia ją ca stu le cie
przy łą cze nia Tar gów ka do War -
sza wy, za ję cia gim na stycz ne,
warsz ta ty dla mam z ma ły mi
dzieć mi, pod wie czor ki kul tu ral ne
dla dzie ci, par king przy Blo ko wej,
ka ba ret dla se nio rów i do fi nan so -
wa nie ga zet ki szkol nej w szko le
pod sta wo wej przy Ra dzy miń skiej.

Jak głosować? Czytaj na str. 1.
(red)

Co wybierze Zacisze?
� 16–26 czerwca mieszkańcy Zacisza zdecydują, jakie projekty zostaną zrealizowane
na ich osiedlu w przyszłym roku. Większość pozycji na liście dotyczy… kultury i sportu.

Uli ca Ro lan da jest jed ną z naj -
wa żniej szych ar te rii te go wil lo we -
go osie dla. Kur su ją nią au to bu sy,
a spa ce ro wi cze zmie rza ją ku bul -
wa ro wi zbu do wa ne mu wzdłuż
Ka na łu Bród now skie go. Uli ca nie
po sia da jed nak ka na li za cji desz -
czo wej, dla te go wzdłuż jezd ni wy -
ko pa ne zo sta ły ro wy me lio ra cyj ne
ma ją ce na ce lu zbie rać spły wa ją cą
z jezd ni desz czów kę.

– Na to miast dla miesz kań ców
dom ków przy Ro lan da i dom ków
przy są sied nich ulicz kach: Stern -
he la, Re iche ra, Fio le to wej, Błot -
nej, ro wy sta ły się miej scem, gdzie
mo żna wy rzu cać sko szo ną tra wę,
li ście, ścię te ga łę zie, cho in ki w se -
zo nie zi mo wym. Część „zie le ni ny”
wy rzu ca na jest w wor kach, część
lu zem. Są też ta cy, któ rzy do rzu -
ca ją do ro wów „zwy czaj ne” śmie ci
– ob ru sza się pan Ma rek z Za ci -

sza. Za zna cza, że pra cow ni cy
Miej skie go Przed się bior stwa
Oczysz cza nia za bie ra ją śmie ci
z ro wów, ale nie za wsze. – Ja uli cą
Ro lan da je dy nie prze je żdżam i wi -
dok te go śmie cio wi ska mam przez
kil ka se kund dzien nie. Na to miast
miesz kań cy oko licz nych do mów
ma ją to na okrą gło. I wi dać przy -
wy kli. Ot, ta kie dzia do stwo na sze
co dzien ne – kon klu du je.

Zie lo ne śmie ci na Za ci szu wy -
wo żo ne są raz w mie sią cu. To
rzad ko, ale nie uspra wie dli wia
głu po ty. Mo że za miast wy rzu cać
do ro wu me lio ra cyj ne go śmie ci
oraz od pa dy zie lo ne na le ża ło by
wró cić do szko ły i wbić so bie
do gło wy, że miej scem na śmie ci
jest śmiet nik. I ca łe go świa ta do -
oko ła nie trze ba prze ra biać
na wy sy pi sko.

Prze my sław Bur kie wicz

Apel mieszkańca

Skończmy z dziadostwem
na Zaciszu
� Część mieszkańców Zacisza zupełnie nie radzi sobie
z segregacją śmieci. A zwłaszcza z porządkowaniem
odpadów zielonych. Zamiast zebrać je do niebieskich
worków i wystawić przed bramę, wyrzucają skoszoną
trawę i obcięte gałęzie do rowów melioracyjnych.
– Dziadostwo nasze codzienne – denerwuje się pan
Marek, który w tej sprawie przysłał do redakcji list.

Na jakie projekty postawi w tym roku Zacisze?
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Pra ce nad miej sco wym pla nem
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
te re nu oto czo ne go uli ca mi Ossow -
skie go, Ty ko ciń ską, Mysz kow ską
i Han dlo wą trwa ją od je sie ni.
Głów nym za ło że niem pro jek tu
jest za cho wa nie i wy eks po no wa nie
naj bar dziej war to ścio wych miejsc
Tar gów ka Miesz ka nio we go, a więc
par ku Wie cha i obiek tów wpi sa -
nych na li stę za byt ków, a ta kże na -
pra wa zde gra do wa nych przez
– mó wiąc ję zy kiem in ter ne tu
– „żu lo skwer ki” i „dzia do par kin -
gi” Re mi szew skiej, Ossow skie go,
Bar ko ciń skiej i Ko ło wej. W tych
punk tach oba przy go to wa ne wa -
rian ty są zgod ne, jed nak ró żni ce
mię dzy ni mi są ogrom ne. Ja kie?

Wa riant kon ser wa tyw ny…
Zda niem wie lu miesz kań ców

jed nym z głów nych pro ble mów Tar -
gów ka jest brak miejsc par kin go -
wych. Dla te go wa riant kon ser wa -
tyw ny za kła da, że wol ne prze strze -
nie bę dą mo gły zo stać w przy szło ści
wy ko rzy sta ne na bu do wę ga ra ży.

Ga ra ży, a nie par kin gów, bo ma ją
to być wol no sto ją ce, kil ku pię tro we
obiek ty z lo ka la mi usłu go wy mi
na par te rze i da cha mi peł ny mi zie -
le ni. Rów nież ist nie ją ce, ale pre -
zen tu ją ce się fa tal nie par kin gi bę -
dzie mo żna za stą pić ga ra ża mi. Wa -
riant ten za kła da, że na Tar gów ku
Miesz ka nio wym po wsta nie oś
kom po zy cyj na mię dzy te atrem
Ram pa a do mem kul tu ry, któ ry po -
wsta nie w przy szło ści u zbie gu Re -
mi szew skiej i Sto ja now skiej.

…czy wa riant roz wo jo wy?
Bu do wa li nii me tra za wsze po -

cią ga za so bą wzrost cen grun tów
i za ku sy de we lo pe rów, by zbu do -
wać jak naj wię cej blo ków w jak
naj mniej szej od le gło ści od sta cji.
Na Tar gów ku nie bę dzie ina czej
a jed na ze sta cji znaj dzie się
na po łu dnio wej gra ni cy oma wia -
ne go ob sza ru, przy ul. Ossow skie -
go. Ozna cza to, że du ża część pu -
stych prze strze ni w po bli żu par ku
Wie cha znaj dzie się w tzw. stre fie
doj ścia do me tra. Dla te go wa riant

roz wo jo wy po le ga na do pusz cze -
niu tam za bu do wy miesz ka nio wej
i usłu go wej. Od po wie dzią na brak
miejsc par kin go wych by ły by w tym
wy pad ku no we miej sca po sto jo we
na uli cach i par kin gi pod ziem ne.

Za rów no pierw szy, jak i dru gi
wa riant spra wia ją wra że nie ar -
cha icz nych, przy czym kon ser wa -
tyw ny pre zen tu je styl lat 70-tych
(rzad ka za bu do wa i du żo par kin -
gów), zaś roz wo jo wy – la ta 90-te
(gę sta pry wat na za bu do wa
przy sta cji me tra). Zde cy do wa nie
bra ku je pró by zmie rze nia się
z pro ble mem eko lo gicz nym dziel -
ni cy, ja kim jest nad miar sa mo -
cho dów, a ta kże pro po zy cji za -
gęsz cze nia za bu do wy w po bli żu
sta cji me tra co naj mniej jed nym
biu row cem, któ ry stwo rzył by no -
we miej sca pra cy i przy czy nił się
do zła ma nia złej za sa dy „co dzien -
nie ra no Tar gó wek je dzie pra co -
wać za Wi słę”.

Co jest już pew ne
Wpi sa nie do pla nu miej sco we -

go blo ków al bo par kin gów nie
jest na wet wstę pem do ich bu do -
wy a tyl ko za bez pie cze niem te re -
nu na przy szłość. Je dy nym ga ra -
żem, któ re go bu do wa jest obec -
nie pew na, jest ten przy pla no wa -
nej sta cji me tra Tar gó wek. Pew na
jest oczy wi ście ta kże bu do wa sa -
mej sta cji, któ ra po wsta nie w ro -
ku 2019. Ja sne jest ta kże, że po -
gło ski o sprze da ży te re nu DKS
i GKP Tar gó wek de we lo pe rom są
nie praw dzi we. Re jon ten w obu

wa rian tach jest ozna czo ny ja ko
te re ny spor to we, przy czym nie -
któ rzy miesz kań cy opo wia da ją się
za do bu do wa niem tam ko lej ne go
obiek tu.

Co da lej? Je śli wy gra wa riant
roz wo jo wy, wszyst kie miej sca za -
zna czo ne na pla nie ja ko prze zna -
czo ne pod za bu do wę miesz ka nio -
wą zo sta ną wy peł nio ne dzię ki de -
we lo pe rom, tak jak dzie je się to
wła śnie w po bli żu sta cji Ron do
Da szyń skie go. Sa me ga ra że po zo -
sta ły by przez dłu ższy czas tyl ko
za pi sa mi w do ku men tach. Bu do -
wa ta kich obiek tów jest bo wiem
nie opła cal na dla in we sto rów pry -

wat nych (koszt bu do wy jed ne go
miej sca jest nie współ mier ny
do przy no szo ne go zwro tu z in we -
sty cji) a part ner stwo pu blicz no -
-pry wat ne, jak po ka za ły pla no wa -
ne od lat śród miej skie par kin gi
pod ziem ne, w War sza wie nie
funk cjo nu je (je dy nym istot nym
wy jąt kiem są no we wia ty przy -
stan ko we).

Peł ny opis obu wa rian tów mo -
żna zna leźć na stro nie kon sul ta -
cje.um.war sza wa.pl.

Swo je uwa gi i po my sły war to
prze słać do 22 czerw ca na ad res
kon sul ta cje@um.war sza wa.pl

Do mi nik Ga dom ski

Więcej parkingów? Więcej bloków? Trwają konsultacje
� Trwają prace nad planem zagospodarowania parku Wiecha i okolicy. Wśród zgłoszonych pomysłów są m.in. piętrowe parkingi, nowe bloki
i dom kultury.
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Blo ki przy Cho dec kiej, Ło jew -
skiej, Kra si czyń skiej czy Su wal -
skiej od da no do użyt ku na po cząt -
ku lat sie dem dzie sią tych. Przez
dzie się cio le cia wy glą da ły do kład -
nie tak sa mo jak w cza sach wcze -
sne go Gier ka. Sza re ele wa cje po -
kry te azbe stem, as fal to wy chod -
nik, par ka ni ki z ze spa wa nych ru -
rek ga zo wych i brud ne pia skow ni -
ce. Do te go ciem no ści, któ re

sprzy ja ły po ja wia niu się po zmro -
ku roz ma itych ty pów spod ciem -
nej gwiaz dy. To na szczę ście już
czas prze szły. Pierw sze zmia ny
przy szły ja kieś dzie sięć lat te mu,
gdy zmie nio no ele wa cje bu dyn -
ków. Azbest i pa skud na bla cha
pro fi lo wa na po szły precz, za stą pi -
ły je ocie ple nia po kry te tyn kiem.
Mię dzy in ny mi dla te go, że mi nę ło
już pa rę lat, war to je oczy ścić.

Nie daw no na blo ku przy Ło -
jew skiej 26A spół dziel nia wy mie -

ni ła oświe tle nie. Sta re, rtę cio we
lam py z cza sów pro pa gan dy suk -

ce su to wa rzy sza Gier ka nie speł -
nia ły już norm i za dań. Prze sta -
rza łe lam py rzu ca ły mi zer ne świa -
tło. Dla te go elek try cy wy mie ni li
je na no wo cze sne, me ta lo ha lo ge -
no we opra wy, któ re rzu ca ją ja sne,
bia łe świa tło.

Te raz wy mia nę prze szedł chod -
nik. Sku to sta ry as falt, któ ry zo -
stał za stą pio ny przez po pu lar ną
kost kę bau ma. Ma to swo ich zwo -
len ni ków, jak i prze ciw ni ków.
– Sta ry as falt był pa skud ny i za -
sta na wia li śmy się z ko le ga mi, jak
dłu go jesz cze bę dzie stra szył
na na szym po dwór ku – mó wi pan
Sta ni sław, któ ry co dzien nie do -

glą da prac bru kar skich. Bruk ma
ta kże prze ciw ni ków, któ rzy m.in.
na na szym fo rum pi szą, że przez
to bę dzie więk szy ha łas. – Rol ki,
hu laj no gi, wóz ki eme ryc kie. Tur -
kot, któ ry nie da wy po cząć – de -
ner wu ją się czy tel ni cy.

Jed no jest pew ne: mi mo swo jej
me try ki, po dwór ka na osie dlu
Kon dra to wi cza zmie nia ją się
na lep sze. Nie ma po rów na nia
z tym, co by ło tu de ka dę, pięt na -
ście czy dwa dzie ścia lat te mu.
Bród no idzie z du chem cza su. To
na pi sa łem ja, wy cho wa ny na Cho -
dec kiej 14.

Prze my sław Bur kie wicz

Niesamowita metamorfoza na Łojewskiej
� Ktoś, kto nie wierzy w metamorfozy, powinien przyjść na podwórko przy ulicy Łojewskiej 26A na Bródnie. Choć budynek powstał ponad
czterdzieści lat temu, dzięki nowemu chodnikowi, oświetleniu i elewacji wcale nie wygląda na swój wiek.

Jedno
jest pewne: mimo swojej
metryki, podwórka
na osiedlu
Kondratowicza zmieniają
się na lepsze. Nie ma
porównania z tym, co
było tu dekadę,
piętnaście czy
dwadzieścia lat temu.

Bród no idzie z du chem cza su
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Miesz ka niec i czło nek wspól no ty
miesz ka nio wej przy uli cy Kon dra -
to wi cza 22 nie przed sta wił się,
a swo ją wy po wiedź z mów ni cy roz -
po czął bar dzo ostro. Za żą dał, by
urząd udo stęp nił za dar mo swój
par king lo ka to rom blo ku. Nie
oszczę dził ta kże gorz kich słów
pod ad re sem rad nych i urzęd ni -
ków. – Nic nie zro bi li ście, by miesz -
kań com by ło wy god niej. Ma cie
ogrom ny par king i nie chce cie się
nim po dzie lić – grzmiał z mów ni cy.

Bur mistrz Sła wo mir An to nik
od po wie dział, że ra tusz nie mo że
„ot tak” od dać swo ich miejsc, po -
nie waż in te re san ci przy je żdża ją cy
do urzę du nie mie li by gdzie za -
par ko wać. – Pla no wa li śmy kie dyś
udo stęp nie nie tych miejsc, ale

pod pew nym nad zo rem. Au ta
miesz kań ców blo ku obok mo gły -
by tu par ko wać po za mknię ciu
urzę du. Wa run kiem dla fir my
ope ra tor skiej by ło to, by o go dzi -
nie 8 ra no par king był pu sty i cze -
kał na sa mo cho dy in te re san tów.
Za ka żdy sto ją cy wóz fir ma do sta -
ła by od nas 500 zł man da tu – po -
wie dział bur mistrz i wy ja śnił, że
ma gi strac ki par king za raz stał by
się par kin giem dla tych, któ rzy
miesz ka ją w oko licz nych blo kach.

– Pan kła mie! Pan nas oszu ku -
je! – de ner wo wał się si wy pan
z wą sa mi, któ ry znów sta nął
na mów ni cy. Jed nak bur mistrz był
już bar dziej sta now czy. – Pro szę
nie za rzu cać mi kłam stwa, mam
przed so bą do ku men ty. W ob rę -

bie pa na blo ku jest kil ka dzie siąt
miejsc par kin go wych zbu do wa -
nych przez de we lo pe ra. Wi dział
pan, gdzie ku pu je miesz ka nie.
Trze ba by ło po my śleć ta kże o ga -
ra żu – zri po sto wał An to nik. Obu -
rze nia nie krył ta kże rad ny An -
drzej Ga pys. – Bród no by ło bu do -
wa ne 45 lat te mu. Nikt nie my ślał,
że by wszę dzie ro bić par kin gi, bo
ni ko mu nie śni ło się, że bę dzie ty -
le sa mo cho dów. I że na jed no go -
spo dar stwo do mo we przy pad ną
dwa al bo na wet i trzy sa mo cho dy.
Ale ma my ta kie wspa nia łe cza sy,
że de we lo pe rzy bu du ją no we blo -
ki z pod ziem ny mi ga ra ża mi. Mo -
że pan prze cież wy ku pić al bo wy -
na jąć miej sce ga ra żo we – skwi to -
wał rad ny Ga pys.

Problem mają nie tylko
sąsiedzi

Pu sty urzę do wy par king de ner -
wu je np. klien tów ban ków, któ rzy
po 16.00 nie ma ją gdzie za par ko -
wać. – Mo gli by to roz wią zać bar -
dziej „po ludz ku”, np. znacz nie
póź niej za my kać szla ban, ale za -
pew ne są fa na ty ka mi war szaw -
skiej re li gii „nie da się” – ko men -
tu je miesz ka niec Za ci sza, klient
ban ku w są siedz twie ra tu sza.

Czy par king pod ra tu szem po -
wi nien zo stać udo stęp nio ny oko -
licz nym miesz kań com? Cze ka my
na opi nie.

Prze my sław Bur kie wicz

Zdję cie zro bi łem 11 li sto pa -
da 1996 ro ku apa ra tem ko ni ca mi -
nol ta, któ ry pa rę mie się cy wcze śniej
otrzy ma łem ja ko ko mu nij ny po da -
ru nek. Pa sjo no wa łem się wów czas
sa mo cho da mi z in nej epo ki – tra -
ban ta mi, wart bur ga mi, sy ren ka mi.
Zbie ra łem ich mo de le, ko lek cjo no -
wa łem wy cin ki z ga zet – zwłasz cza
z mo to ry za cyj nych do dat ków
do „Ży cia War sza wy” i „Expres su
Wie czor ne go”. Wszy scy wte dy
śmia li się z dwu su wo wych gra tów,
zaś dziś po sia dacz tra ban ta czy sy -
ren ki trak to wa ny jest ja ko ko lek cjo -
ner o bar dzo wy su bli mo wa nym po -
czu ciu sma ku i gu stu.

Na fo to gra fii wi dać nie bie skie -
go wart bur ga 1000 z lat pięć dzie -
sią tych. Li mu zy na o pięk nych
kształ tach by ła wte dy pod sta rza -
łym ru pie ciem, bar dzo rzad ko
spo ty ka nym na war szaw skich uli -
cach. Ni gdy nie wi dzia łem zresz -
tą, by wła ści ciel te go ener dow -

skie go cu deń ka kie dy kol wiek od -
pa lił wóz i po je chał nim na przy -
sło wio wy „spa cer do oko ła blo ku”.
Nie mniej uwiel bia łem pa trzeć
na nie bie skie go wart bur ga. Po za
nim na „mo im” par kin gu sta ły
jesz cze in ne dwu su wy: zie lo ny
i sza ry tra bant 601 oraz pia sko wy
wart burg 353.

Bu dy nek po le wej stro nie zdję -
cia to „mój” blok przy Cho dec -
kiej 14. Wte dy był ocie plo ny
azbe stem i żół tą bla chą pro fi lo -
wa ną. Dziś ele wa cja jest ró żo wa,
a na par kin gu nie ma ani jed ne go
dwu su wo we go sa mo cho du. Ma ło
te go, ile kroć przy je żdżam do bab -
ci, nie wi dzę na wet żad ne go ma -
lu cha. Co się sta ło z wart bur -
giem? Go rą co wie rzę, że tra fił
w rę ce pa sjo na ta za byt ko wej mo -
to ry za cji. Tyl ko nie czu ły wan dal
mógł by bo wiem ta kie cu deń ko
od dać na szrot.

Prze my sław Bur kie wicz

Wspomnienia niebieskiego mundurka

Wspomnienie o niebieskim
wartburgu z Chodeckiej
� Mam sentyment do tego zdjęcia. Fotografia
pokazuje bowiem, jak niemal dwie dekady temu
wyglądało podwórko przy Chodeckiej 14, na którym się
wychowałem. I jakie cudo na czterech kółkach
parkowało na osiedlowym parkingu.

Udostępnić parking pod ratuszem!
� Gorąca dyskusja na posiedzeniu komisji infrastruktury rady dzielnicy Targówek.
Jeden z mieszkańców bloku przy Kondratowicza 22, znajdującego się po sąsiedzku
z ratuszem, domaga się, by magistrat oddał swoje miejsca parkingowe mieszkańcom.
– To prywatny blok i każdy może kupić sobie miejsce w garażu. A parkingu
pod ratuszem potrzebują interesanci – dowodził Sławomir Antonik, burmistrz Targówka.
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Ław ki by ły kie dyś sta łym ele -
men tem po dwó rek war szaw -
skich. La tem by ły ob le ga ne przez
star szych miesz kań ców re lak su -
ją cych się na świe żym po wie trzu.
Ko rzy sta ły z nich ta kże ma my
czuj nie pil nu ją ce swo ich ba wią -
cych się na pla cu za baw po ciech.
Mi ja ły la ta, wy gląd ła wek ewo lu -
ował. Nie był to już zbi tek de sek,
po ja wia ły się no we tren dy i mo -
de le. Na usta wia no ich mię dzy
blo ka mi ca łe mnó stwo. – I po ra
z czę ścią się po że gnać, po nie waż
nie speł nia ją swo jej ro li – grzmi
je den z miesz kań ców blo ku
przy Cho dec kiej, któ ry pro si
o ano ni mo wość. – Nie mo gę pa -
trzeć na to, co dzie je się na mo -
im po dwór ku. W cią gu ostat nich
pa ru lat w na szej dziel ni cy po ja -
wi ło się spo ro pi ja ków, któ rzy za -
cze pia ją lu dzi pro sząc o pie nią -
dze – mó wi. Za wy że bra ne drob -
nia ki ku pu ją ko lej ne pi wo,

a pusz ki po na po ju wy rzu ca ją
na traw nik, choć nie bra ku je ko -
szy na śmie ci. Po po łu dnia mi śpią
na tych ław kach. – Jest je den,
któ ry jest mo im ulu bień cem.
Dra pie się ca ły czas, pew nie ob -
la zły go wszy. Kie dyś im pre zo wał
gło śno z kum pla mi i we zwa łem
po li cję. Ra dio wóz przy je chał
po pół go dzi nie, funk cjo na riu sze
wy le gi ty mo wa li go, a gdy oka za ło
się, że ma uro dzi ny, zło ży li mu
ży cze nia. „Pa nie Mar ku, wszyst -
kie go naj lep sze go od war szaw -
skiej po li cji”, tak po wie dzie li
– opo wia da nasz czy tel nik.

Zmo rą miesz kań ców są ta kże
mło dzi im pre zo wi cze z pod rzęd -
ne go klu bu na Ło jew skiej, któ rzy
w no cy wra ca ją z za ba wy. – Aku -
rat pod oknem mam ław kę. Mło -
dzież ro bi so bie tu po stój i kon ty -
nu uje gło śne roz mo wy pi jąc pi wo.
Nie mu szę do da wać, że dla za ba -
wy rzu ca ją bu tel ka mi o chod nik.

Szlag czło wie ka mo że tra fić!
– ska rży się czy tel nik.

Co ro bić? Prze cież nie mo żna
chy ba usu nąć wszyst kich ła wek.
– Wszyst kich nie, ale część jak
naj bar dziej. Zo sta wić po jed nej
przy pla cach za baw. Wię cej na -
praw dę nie po trze ba – mó wi
miesz ka niec Cho dec kiej.

A ja kie zda nie ma ją Czy tel ni -
cy? Ław ki na le ży usu nąć czy to
cho ra wi zja?

Prze my sław Bur kie wicz

Usunąć ławki na Bródnie? Służą tylko pijanym
� Modernizacja chodników na podwórkach przy Chodeckiej, Suwalskiej i Łojewskiej
spowodowała żywą dyskusję o tym, czy pod blokami powinny stać ławki. – Kiedyś
wypoczywali na nich emeryci, dziś służą pijakom – gorszą się mieszkańcy i żądają
usunięcia części ławek.

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
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NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam działkę 2000 m2, w tym 1000 las.
Wieś Wysychy kierunek Wyszków, 44 km od
Warszawy. Ogrodzona, prąd, woda, dogodny
dojazd. Niezabudowana, możliwość budowy
domów jednorodzinnych. 508-385-718

DOM SPRZEDAM
·Dom jednorodzinny 117,54 m, działka 583 m2,
cena 660000 zł. Góra – 3 pokoje i łazienka, dół
salon, kuchnia otwarta, jadalnia, łazienka. Osiedle
zamknięte ul. Mehoffera Choszczówka. Cena do
negocjacji. 695-57-90-90

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy,
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy,
akordeon, gitara klasyczna, gitara
elektryczna, gitara basowa, perkusja,
flet, wokal – tel. 511-486-484

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

USŁUGI INNE
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700
·Skup książek i staroci 516-811-480

UUssłłuuggii  kkrraawwiieecckkiiee  uull..  KKrraassnnoobbrrooddzzkkaa  1199aa  tteell..
888888--772222--662222

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy rynny obróbki. Docieplenia tynki
akrylowe i silikonowe. Bezpłatna wycena.
Materiały wykonawstwo. Białołęcka 166a tel.22
741-85-61, 535-129-756

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Naprawa Okien PCV 796-698-555

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł !!! Sprawdź.
Tel. 668-681- 888
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

AAggeennccjjaa  PPrraaccyy  IInntteerrkkaaddrraa  KKRRAAZZ  nnrr  33337722  zzaattrruuddnnii
KKAASSJJEERRÓÓWW  oodd  zzaarraazz!!!!!!  tteell..  2222 337799--7711--0077

·Poszukuję odpowiedzialnej, doświadczonej,
dyspozycyjnej, wesołej i w miarę silnej kobiety do
opieki nad moją mamą (67 lat) chorą na
Alzheimera. Nr tel. 791-792-888
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE

·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063

·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
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Zatrudnimy 
dziennikarzy lokalnych

handlowców
CV proszę przesłać na adres:

redakcja@gazetaecho.pl



Wszyst ko za czę ło się, gdy na mój
bród now ski ad res za mel do wa nia
przy szło pi smo z Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go. Oka za ło się, że
jest to we zwa nie do za pła ty man da -
tu, któ ry otrzy ma łem w czerw cu
na pę tli au to bu so wej w Wi la no wie.
Ty le, że w żad nym Wi la no wie nie
by łem, po nie waż te go dnia gril lo -
wa łem ze zna jo my mi na dział ce
w Iza be li nie. – Po mył ka, jak zwy kle
ba ła gan w urzę dach – po my śla łem,
i na pi sa łem od wo ła nie.

Wi la nów czy Iza be lin?
Na pi sa łem w li ście do ZTM, że

we zwa nie uwa żam za bez za sad ne,
po nie waż te go dnia by łem
na dział ce. Wra ca łem stam tąd
pod miej skim au to bu sem 708,
a po tem z Me tra Mło ci ny po je -
cha łem pro sto do do mu. Do swo -
je go pi sma za łą czy łem na wet ko -
pie bi le tów pod miej skich z te go
dnia – mo że zwy czaj dziw ny, ale
po ska so wa niu ta kie go bi le tu cho -
wam go do port fe la.

Ja kże zdzi wi ła mnie je sien na
od po wiedź od ZTM.

15 wrze śnia 2014 ro ku Mo ni ka
To kaj, kie row nicz ka sek cji re kla -
ma cji ZTM od pi sa ła na mo je pi -
smo. Stwier dzi ła w nim, że po wi -
nie nem udo wod nić, że nie by ło
mnie wte dy w Wi la no wie. „Cię żar
udo wod nie nia fak tu spo czy wa
na oso bie, któ ra z fak tu te go wy -
wo dzi skut ki praw ne, na to miast
Pan nie udo wod nił, że nie pod ró -
żo wał au to bu sem li nii 180
w dniu 23.06.2014. Do wo dem
ZTM w tej spra wie jest wy sta wio -
ne na Pa na imię i na zwi sko we -
zwa nie do za pła ty nr AC…
z dnia 26.06.2014”. Pa ni To kaj po -
uczy ła mnie, że po wi nie nem udać
się na po li cję, po nie waż ktoś po -
słu żył się mo im na zwi skiem, a po -
tem kom plet do ku men tów z ko -
mi sa ria tu przed sta wić ZTM.
Praw dę mó wiąc, dzi wię się że pa -
ni Mo ni ka To kaj pod pi sa ła się
pod tym do ku men tem.

Nie zga dza się nu mer do wo du
I znów wy ja śni łem, że mnie tam

nie by ło, a do wo dy – ko pie bi le -
tów – za łą czy łem do li stu. Na tu -
ral nie kse ro ko pię do wo du oso bi -
ste go z nu me rem in nym niż
na man da cie ta kże. Za py ta łem
też, czy ja ko do wód dy rek cja
ZTM ży czy so bie ory gi na ły zdjęć,
na któ rych o kon kret nej go dzi nie
gril lu ję ze zna jo my mi. Pod kre śli -
łem ta kże, że ko lej ne we zwa nie
jest ta kże bez za sad ne. Od po wie -
dzi nie otrzy ma łem, na to miast
urzęd ni cy z Że la znej po da li mnie
do są du.

A Sąd Re jo no wy Lu blin -Za -
chód (dla cze go Lu blin, sko ro uro -
dzi łem się w War sza wie?), VI Wy -
dział Cy wil ny w jed no oso bo wym
skła dzie re fe ren da rza są do we go
Mo ni ki Pa liń skiej na ka zał mi…
za pła tę man da tu. Któ re go nie do -
sta łem, bo nie by ło mnie w War -
sza wie. 270 zło tych, od set ki
i kosz ta są do we. Na nic zda ło się

to, że nu mer do wo du oso bi ste go
jest nie ta ki, jak po da je ZTM. Po -
zo sta je mi za pła cić za coś, cze go
nie zro bi łem?

Mam na dzie ję, że ja kiś przy -
tom ny czło wiek z ZTM prze czy ta
ten ar ty kuł i uru cho mi my śle nie.

W mo im przy pad ku urzęd ni cy
tra fi li ko są na ka mień. A ile jest
osób, któ re w stra chu przed re -
pre sja mi ze stro ny wszech moc -
nych są dów pła cą ta kie man da ty?
Od ko go jesz cze de fi cy to wy ZTM
wy łu dzi pie nią dze?

Prze my sław Bur kie wicz

Witamy w mieście prawa i… sprawiedliwości

ZTM wlepił mi mandat, choć byłem za Warszawą
� Jeszcze niedawno uważałem, że absurdy, które pokazuje w swoim programie red. Elżbieta Jaworowicz nigdy mnie nie dotkną. Komornik
zarekwiruje samochód nie temu dłużnikowi? Albo zabiorą mieszkanie, bo nie sprawdzą numeru pesel? Polska rzeczywistość dopadła i mnie.
Dostałem mandat od stołecznego ZTM za brak biletu. Choć nie było mnie wtedy w Warszawie i numer dowodu osobistego się nie zgadza,
nawet sąd potwierdził: mam zapłacić mandat i pokryć koszta sądowe.

Ile jest osób,
które w strachu
przed represjami ze strony
wszechmocnych sądów
płacą takie mandaty?
Od kogo jeszcze
deficytowy ZTM wyłudzi
pieniądze?
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