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Uda ło się. Po mie sią cach prac
i ner wo wych ostat nich dniach bu -
do wy Tar gó wek zy skał jed no
z naj pięk niej szych w War sza wie
miejsc, któ re za pew ne szyb ko sta -
nie się prze bo jem la ta. Sztucz ne
je zio ro przy ul. Bar dow skie go
na El sne ro wie, któ re po wsta ło ja -
ko czę ścio wa re kom pen sa ta
za spa lar nię śmie ci, co praw da nie
da je mo żli wo ści ką pie li, ale prze -
by wa nie w tym miej scu to przy -
jem ność. Trud no uwie rzyć, jak
wie le zy ska ły za nie dba ne la sy tej
czę ści dziel ni cy dzię ki sztucz ne -
mu zbior ni ko wi wod ne mu – miej -
sce, w któ rym kil ka mie się cy dia -
beł mó wił „Do bra noc!”, dziś jest

pierw szym w tej czę ści mia sta te -
re nem zie lo nym.

Jesz cze kil ka dni te mu wy da wa -
ło się, że otwar cia na po cząt ku
lip ca nie bę dzie. Oka za ło się, że
bu do wa na nad brze giem za le wu
wie ża wi do ko wa ze ścian ką wspi -
nacz ko wą zo sta ła źle za pro jek to -
wa na i in ny ar chi tekt mu si przy -
go to wać wszyst ko od no wa, co
po sta wi ło pod zna kiem za py ta nia
udo stęp nie nie miesz kań com ca łe -
go te re nu. Nie któ re me dia do no -
si ły już, że je zio ro zo sta nie otwar -
te znacz nie póź niej, praw do po -
dob nie je sie nią. To nie praw da.

– 1 lip ca otwar te zo sta nie
przed łu że nie ul. Bar dow skie go,

za koń czy się bu do wa pa wi lo nu
i bę dzie my mo gli wy po czy wać
nad je zio rem – mó wi bur mistrz
Sła wo mir An to nik. – Wie ża po zo -
sta nie nie ste ty w bu do wie aż
do wrze śnia. Wy eg ze kwu je my
od pro jek tan ta ka rę za to opóź -
nie nie.

Na wie żę wi do ko wą i ścian kę
wspi nacz ko wą po cze ka my do je -
sie ni, ale już te go la ta mo że my
wy po czy wać nad wo dą i pły wać
po je zio rze ka ja ka mi i ro we ra mi
wod ny mi. Czy do tąd za nie dba ny
El sne rów sta nie się z dnia
na dzień po pu lar nym miej scem
wy po czyn ku war sza wia ków?

Do mi nik Ga dom ski

Mamy jezioro!
� Co prawda na razie bez wieży widokowej i ścianki wspinaczkowej, ale Targówek już
oficjalnie ma nowy teren rekreacyjny. Budowa jeziora na Elsnerowie dobiegła końca.

Na wieżę
widokową
i ściankę
wspinaczkową
poczekamy
do jesieni



Urzęd ni cy ra tu sza wy ru sza ją
na woj nę ze skle pa mi mo no po lo -
wy mi. Tak przy naj mniej twier dzą.
Czy za sto so wa ne przez nich me -
to dy przy nio są po pra wę? To bar -
dzo wąt pli we. Zda niem urzęd ni -
ków „źró de łek” jest za du żo, dla -
te go trze ba ogra ni czyć ich licz bę.
Po za tym do li sty miejsc, przy któ -

rych nie bę dzie mo żna han dlo wać
na po ja mi wy sko ko wy mi (ko ścio -
łów, szkół i przed szko li) do cho -
dzą: żłob ki, klu by dzie cię ce, pla -
ców ki wspar cia dzien ne go oraz
po rad nie psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz ne.

Głów ne pro ble my zwią za ne ze
skle pa mi mo no po lo wy mi dzie ją

się w no cy. A pla ców ki z tej li sty
pra cu ją za dnia. Co za tem ma ją
dać no we prze pi sy? – To dzia ła nie
czy sto po pu li stycz ne – ko men tu je
miesz ka niec Tar gów ka.

Bar dziej re stryk cyj ne bę dą ta -
kże prze pi sy w spra wie od le gło ści
mię dzy mo no po lo wy mi a ww. pla -
ców ka mi. Obec nie jest to 50,
a ma być sto me trów. Od le -
głość 50 me trów zo sta nie za cho -
wa na dla lo ka li ga stro no micz -
nych. Urzęd ni cy chcą ta kże
zmniej szyć licz bę wy da wa nych
kon ce sji o 150 – z 3100 do 2950.
Tym cza sem w War sza wie od lat
nie osią gnię to li mi tu 3100. Obec -
nie jest ok. 2900 wy da nych kon ce -
sji. Tak więc rad ni „zmniej sza ją”
licz bę skle pów pla nu jąc, że mo że
ich być o 50 wię cej niż obec nie.
Do ce lo wo – nie wia do mo w ja kim
cza sie – skle pów mo no po lo wych
ma być 2500. Licz ba lo ka li ga stro -
no micz nych z wy szyn kiem ma po -

zo stać na obec nym po zio mie
– 2440 – choć i tej licz by wy da -
nych kon ce sji ni gdy w sto li cy nie
osią gnię to.

Uchwa ła pod pu blicz kę
– Pod ję ta przez rad nych mia sta

uchwa ła jest dzia ła niem czy sto
pro pa gan do wym, ob li czo nym chy -
ba na ma ni pu la cję spo łe czeń stwa,
bo nie licz ba skle pów jest pro ble -
mem, lecz brak ja kich kol wiek kon -
tro li te go, co się w nich i wo kół
nich dzie je, a pro ble my do ty czą
przede wszyst kim ca ło do bo wych
pa wi lo nów sprze da ją cych głów nie
ta nią wód kę – mó wi wła ści ciel spe -
cja li sty czych skle pów z wi na mi.
– Ogra ni cza nie licz by kon ce sji to
głu pie roz wią za nie, bo ta kie dzia -
ła nie ogra ni cza kon ku ren cję, czy li
de fac to pro wa dzić mo że do jesz -
cze gor szej ja ko ści te go ryn ku niż
obec nie. Dla cze go z po wo du noc -
nych bud z wód ką, ogra ni cza się

kon ku ren cję na ryn ku mar ko wych
win i do bre go pi wa?

Dla cze go nie ma kon tro li?
Czy ra tusz prze pro wa dza kon -

tro le skle pów mo no po lo wych?
Kie dyś urzęd ni cy za trud nia li bar -
dzo mło dych lu dzi, któ rzy wy glą -
da li na nie let nich, by spraw dzić,
czy skle pi ka rze po pro szą ich
o oka za nie do wo du oso bi ste go.
– Ak tu al nie nie ma ta kich kon tro -
li. Je śli ktoś wi dzi, że eks pe dient
sprze da je al ko hol nie let nie mu,
po wi nien po wia do mić po li cję
– mó wi Bar tosz Mil czar czyk,
rzecz nik sto łecz ne go ra tu sza.
Czy li na wet je śli dzie ciak ku pi pi -
wo, to za nim przy je dzie ra dio wóz,
zdą ży pójść do do mu i spo koj nie
je wy pić.

Czy skle py, któ re dziś znaj du ją
się w od le gło ści mniej szej niż 100
me trów od szkół bę dą tra cić kon -
ce sję? Przez dwa la ta nie, do mo -
men tu ich wy ga śnię cia. Po tem bę -
dą mu si ły zna leźć no wą lo ka li za -
cję, o ile bę dą dla nich wol ne
kon ce sje. No wa uchwa ła ra dy
mia sta ozna cza też np. to, że je śli
Bie dron ka znaj du je się dziś w od -
le gło ści 60 me trów od pla ców ki
edu ka cyj nej, to za ja kiś czas znik -
nie z niej al ko hol. Czy to mą dre?

Prze my sław Bur kie wicz, oko

Uchwała rady miasta przyjęta jednogłośnie

Nie będzie więcej monopolowych?
� Na ostatniej sesji Rady Warszawy rajcy przegłosowali zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu.
Zdecydowali, że w mieście będzie mniej koncesji na sprzedaż alkoholu, ale nie oznacza to mniejszej liczby
sklepów niż obecnie. I choć problemy dotyczą głównie dzałających w nocy bud, radni zajęli się np. odległością
sklepów od szkół. Czy szkoły pracują w nocy? Wygląda na to, że nowe przepisy w ogóle nic nie dadzą a ich twórcy
wcale nie zamierzają się zająć problemami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010r. uczest -
ni czył w wy pad ku dro go wym, w wy -
ni ku któ re go do znał zła ma nia no gi
i wstrzą śnie nia mó zgu. Je go spra wa
by ła pro wa dzo na przez jed ną z wio -
dą cych kan ce la rii praw nych. Nie -
ste ty chci wość praw ni ków czę sto
nie zna umia ru. Po nad 65% z kwo -
ty za są dzo ne go od szko do wa nia zo -
sta ło za gar nię te przez kan ce la rię.
Wła śnie dla te go po wsta ła Fun da -
cja, któ ra nie od płat nie pro wa dzi
przed są do we spo ry pod opiecz nych
z ubez pie czy cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -

wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz
co raz czę ściej kie ru je spra wy do są -
du na wet na nie wiel kie kwo ty, by
prze ciw sta wić się nie uczci wym
prak ty kom to wa rzystw ubez pie -
czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nie
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dach dro go -
wych lub z in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od To wa rzystw
Ubez pie czeń lub in nych pod mio -
tów zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,  
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.
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W póź ny wtor ko wy wie czór
straż po żar na i po li cja otrzy ma ły
in for ma cję, że pa li się al ta na dział -
ko wa. Na miej scu po li cjan ci za sta li
czte ry oso by, któ re sa me wy szły
z pło ną ce go bu dyn ku – dwie mia ły
lek kie po pa rze nia. Mniej szczę ścia
miał 51-la tek, któ re go cia ło
po skoń czo nej ak cji ra tow ni czej
od na le zio no na po go rze li sku.

Szyb ko oka za ło się, że al tan kę
pod pa lo no. Jed nak pod pa la czem
nie był nikt z obec nych na miej -
scu. Po prze słu cha niu po li cjan ci
mie li wy ty po wa ne go po dej rza ne -
go – 29-lat ka, któ re go za trzy ma no
trzy go dzi ny póź niej.

Dla cze go pod pa lił al ta nę? Z za -
zdro ści. Ro bert G., je go dziew czy na
i czwór ka ko czu ją cych w al ta nie bez -
dom nych ra zem ra czy li się trun ka mi
wy sko ko wy mi. W pew nym mo men -
cie do szło do sprzecz ki – 29-la tek
po czuł się ura żo ny fak tem, że je go
ko bie ta, kie dyś bez dom na, lu bi
prze sia dy wać z nie daw ny mi to wa -
rzy sza mi nie do li. W ze mście pod pa -
lił jej ubra nia, któ re by ły w al ta nie
– i to by ło przy czy ną po ża ru.

Te raz Ro bert G. prze by wa
w aresz cie. Za nie umyśl ne spo wo -
do wa nie śmier ci gro zi mu do pię -
ciu lat wię zie nia.
TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji po li cji

Pijany zazdrośnik
podpalił bezdomnych
� Zazdrość połączona z alkoholem to połączenie
zabójcze, czego dowodem może być historia
z ogródków działkowych na Bardowskiego.

Pod sta wo wy śro dek trans por tu
miesz kań ców Za ci sza, któ rym
jest 512, kur so wał tra są do Sta dio -
nu tyl ko od mar ca do czerw ca.
Po otwar ciu sta cji me tra Dwo rzec
Wi leń ski i Sta dion Na ro do wy oraz
li kwi da cji pę tli au to bu so wej na pl.
Ban ko wym Za rząd Trans por tu
Miej skie go wy co fał li nię z mo stu
Ślą sko -Dą brow skie go i skró cił ją
na Pra gę, by peł ni ła ro lę au to bu su
lo kal ne go dla miesz kań ców „wą -
skiej” Ja giel loń skiej. Te raz ZTM
za stą pił 512 na przy stan ku
przy Okrzei li nia mi 125 i 135, któ re
zmie ni ły tra sę przy oka zji otwar cia
no wych przy stan ków na Za moy -
skie go, tuż obok sta cji me tra. 512
od 29 czerw ca kur su je na tra sie Za -
ci sze – Dwo rzec Wi leń ski. Z punk -
tu wi dze nia miesz kań ców Za ci sza
to zmia na ko sme tycz na, bo pa sa że -
rów do je żdża ją cych na Okrzei lub
do Sta dio nu mo żna za pew ne po li -
czyć na pal cach jed nej rę ki.

Dla nich istot niej sze jest, czy 512
wró ci na przy sta nek Ra tusz Ar se nał
i za pew ni do jazd nie tyl ko do no wej,

ale ta kże do sta rej li nii me tra. Na to
się nie za no si, bo w Śród mie ściu bra -
ku je miejsc na pę tlach, zaś przed łu -
że nie li nii na Wo lę lub Żo li borz mu -
sia ło by ozna czać mniej kur sów.

In ną, na wet wa żniej szą zmia ną
w ukła dzie ko mu ni ka cyj nym jest
cza so wa li kwi da cja li nii 412, któ ra

– po dob nie jak wie le in nych kur -
su ją cych w go dzi nach szczy tu
– zni ka na wa ka cje. Czy licz ba pa -
sa że rów spad nie w lip cu i sierp niu
do te go stop nia, że nie od czu je my
bra ku do dat ko we go au to bu su?
Prze ko na my się wkrót ce.

Do mi nik Ga dom ski

ZTM skraca trasę linii 512
� Zacisze przywitało wakacje zmianami w komunikacji miejskiej. Linia 512 już nie
kursuje do Stadionu Narodowego. Tymczasem wciąż słychać głosy, że linię należy
ponownie przedłużyć do pl. Bankowego.



Za ci sze jest naj ład niej szym
osie dlem w dziel ni cy, ale je go sy -
tu acja ko mu ni ka cyj na jest bez na -
dziej na. Ze wzglę du na bar dzo
cia sną za bu do wę au to bu sy mo gą
kur so wać tyl ko dwie ma uli ca mi

bie gną cy mi przez śro dek osie dla:
Ro lan da i Mło dzień czą. Za pięć
lat pod uli cą Fi ga ra, mię dzy
skrzy żo wa nia mi z Ro lan da i Le -
cha, otwar ta zo sta nie no wa sta cja
me tra. Co się zmie ni? Li nia 512
(wraz z przy staw ką 412) zo sta nie
pra wie na pew no prze kształ co na
w li nię lo kal ną, kur su ją cą mo że
do oko ła osie dla i do wo żą cą
do me tra. Wie le osób bę dzie

przy cho dzić na sta cję pie szo, ale
Za ci sze jest prze cież du że. Naj -
wy god niej szym środ kiem trans -
por tu, umo żli wia ją cym do sta nie
się do pod ziem nej ko lei, bę dzie
więc ro wer.

Gdy po nad rok te mu pi sa łem
pół żar tem, że Za ci sze upo dab nia
się wi zu al nie do ho len der skich
mia ste czek, nie są dzi łem, że po -
wsta nie tu naj więk szy w War sza -
wie par king ro we ro wy.

– Trwa kon kurs na kon cep cję
ar chi tek to nicz no -bu dow la ną ko -
lej nych sta cji II li nii me tra na Tar -
gów ku i Be mo wie – pi sze no wy
dy rek tor Za rzą du Dróg Miej skich

i peł no moc nik pre zy dent War sza -
wy d/s ko mu ni ka cji ro we ro wej
Łu kasz Pu chal ski. – W ra mach
kon cep cji au to rzy ma ją m.in. za -
pro jek to wać za da szo ny i mo ni to -
ro wa ny par king dla 150 ro we rów
w bez po śred niej bli sko ści wejść
do sta cji Za ci sze. Dzię ki te mu ca -
łe osie dle bę dzie mia ło kom for to -
we wa run ki prze siad ki do me tra.

Je dy ny mi po rów ny wal ny mi
wiel ko ścią par kin ga mi w War sza -
wie są te przy sta cjach SKM -ki
Wa wer (144 miej sca) i pę tli tram -
wa jo wej w al. Kra kow skiej (100
miejsc). Za ci sze nie ma ani me tra
in fra struk tu ry czy sto ro we ro wej
(na Blo ko wej jest chod nik z do -
pusz czo nym ru chem ro we rów,

mo żna jeź dzić ta kże pro me na dą
nad Ka na łem Bród now skim). To
dla te go, że na uli cach z fi zycz nie
uspo ko jo nym ru chem z za sa dy nie
wy zna cza się od dziel nych pa sów
ro we ro wych. Za ci sze ma więc nie -
złe wa run ki do jaz dy jed no śla dem.

– Par king na 150 ro we rów
w jed nym miej scu brzmi w Pol sce
tro chę jak scien ce -fic tion – ko -
men tu je in ter naut ka na pro fi lu
fa ce bo oko wym peł no moc ni ka.

Rze czy wi ście, zda nie „Jest
rok 2022. Miesz kań cy Za ci sza
ma so wo do je żdża ją ro we ra mi
do sta cji me tra” jesz cze nie daw no
brzmia ło jak pro log do na uko wo -
-fan ta stycz ne go fil mu, ale sta cja
jest już na eta pie pro jek to wa nia
i jej otwar cie za sie dem lat jest re -
al ne. Czy fan ta sty ka sta nie się
rze czy wi sto ścią i 150 miejsc zo sta -
nie za ję tych przez jed no śla dy?

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Od dziec ka za sta na wiam się,
o co cho dzi. Wy raź ny trakt – dla
pie szych al bo sa mo cho dów – de li -
kat nie spły wa ze skar py, któ rą po -
pro wa dzo na jest as fal to wa alej ka.
Kil ka me trów da lej – dru gi. Oba
łą czą się w je den i do cho dzą
do in nej as fal to wej alej ki. po zo -
sta je py ta nie: po co zo sta ły uło żo -
ne?

Po dob no był to chod nik pro wa -
dzą cy do lą do wi ska he li kop te rów,
któ re przy la ty wa ły z pa cjen ta mi
do Szpi ta la Bród now skie go. Tak

wspo mi na ją na si czy tel ni cy. Pan
Jó zef na fo rum in ter ne to wym ga -
ze ty na pi sał: „Au tor bły snął in te li -
gen cją. Chod ni ki pro wa dzą
do daw ne go lą do wi ska dl śmi -
głow ców”. Po twier dzi ła to użyt -
kow nicz ka #Mar got: „Kon kret -
nie po go to wia ra tun ko we go. Ale
i tak słu żby nie wy li cza ły kro ków
tak by biec po pły tach, bo cho dzi -
ło o ra to wa nie ży cia. Te płyt ki
ma ją ze 35 lat”. Ma my więc
w par ku cie ka wą pa miąt kę.

Prze my sław Bur kie wicz

Migawka z okolicy

Tajemnicze płytki
w parku Bródnowskim
� Wchodząc do parku Bródnowskiego alejką biegnącą
skośnie od skrzyżowania ulic Chodeckiej i Kondratowicza
można natknąć się na płytki chodnikowe układające się
w dziwną ścieżkę. Od lat zachodzę w głowę: po co ktoś
je ułożył na trawniku, skoro w parku znajduje się gęsta
sieć asfaltowych alejek?Parking na

150 rowerów w jednym
miejscu brzmi w Polsce
trochę jak science-fiction
– komentuje internautka
na profilu
facebookowym
pełnomocnika.

Wielki parking rowerowy powstanie na Zaciszu
� Za siedem lat na Zaciszu powstanie stacja metra. Ale jak okoliczni mieszkańcy
do niej dojadą, skoro ulicami nie mogą kursować autobusy?

źródło: Facebook / Pełnom
ocnik P

rezydenta m
.st.
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Ma my w par ku cie ka wą pa miąt kę
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Fil mo wa Sto li ca La ta za go ści
w par ku Bród now skim w wa ka cyj -
ne nie dzie le. Wła śnie wte dy bę -
dzie mo żna zo ba czyć dzie sięć fil -
mów z Ro ber tem de Ni ro. Bę dzie
po wa żnie i we so ło – ka żdy znaj -
dzie coś dla sie bie. A jest w czym
wy bie rać…

Po ni żej ter mi ny pro jek cji. Te
w lip cu star tu ją o 21.45, sierp nio -
we – o 21.15.
• 28 czerwca „Elita Zabójców”
• 5 lipca „Showtime”
• 12 lipca „Wielkie wesele”

• 19 lipca „Depresja
Gangstera”

• 26 lipca „Nawrót Depresji
Gangstera”

• 2 sierpnia „Co jest grane”
• 9 sierpnia „Chłopcy z ferajny”
• 16 sierpnia „Siła strachu”
• 23 sierpnia „Sylwester

w Nowym Jorku”
• 30 sierpnia „Łowca jeleni”

Wszyst kie se an se są dar mo we.
Któ ry film bę dzie się cie szył naj -
więk szą po pu lar no ścią?

(red)

De Niro na Targówku!
� Może nie osobiście, ale na plenerowym ekranie.

Au to bu sy z ozna cze niem E -3
wy je cha ły na uli ce Tar gów ka
w mar cu, za raz po otwar ciu sta cji
me tra Dwo rzec Wi leń ski. Li nia
kur su ją ca jed no kie run ko wo,
co 10 mi nut i tyl ko w go dzi nach
szczy tu to z po zo ru dziw ny po -
mysł, ale eks pres szyb ko stał się
al ter na ty wą dla 517,160 i 162
w do jaz dach do me tra. Al ter na ty -
wą zna ko mi tą, bo E -3 ma w dro -
dze do Dwor ca Wi leń skie go naj -
mniej przy stan ków ze wszyst kich
li nii ja dą cych z Tar gów ka. Dla cze -
go Za rząd Trans por tu Miej skie go
zde cy do wał się za wie sić jej kur so -
wa nie na la to?

– Pod czas wa ka cji zmniej sza się
licz ba pa sa że rów, więc tym sa mym
do sto so wu je my or ga ni za cję ko -
mu ni ka cji miej skiej do mniej sze go
za in te re so wa nia – przy po mi na
rzecz nicz ka ZTM Mag da le na Po -
toc ka. – Miesz kań cy Tar gów ka
ma ją za pew nio ne trzy li nie au to -
bu so we: 160, 162 i 517, a na Ra -
dzy miń skiej ko lej ne. Licz ba
miejsc w tych au to bu sach jest wy -

star cza ją ca. W przy pad ku li nii E -5
i E -7 – za wie sze nie ich kur so wa -
nia wią za ło by się z ko niecz no ścią
zwięk sze nia czę sto tli wo ści li nii
ob słu gu ją cych te sa me tra sy, czy -
li 105 i 527. Z na szych ob ser wa cji
wy ni ka ta kże, że li nia E -3 cie szy
się mniej szym za in te re so wa niem
niż po zo sta łe li nie eks pre so we.

W in ter ne cie krą ży już teo ria
spi sko wa, że E -3 nie wró ci po wa -
ka cjach al bo zo sta nie we wrze -
śniu prze kształ co ne w mniej cie -
ka we, ma ją ce wię cej przy stan -

ków 460. Mag da le na Po toc ka za -
pew nia, że w cza so wym za wie sze -
niu kur so wa nia nie ma żad ne go
pod stę pu.

– Kur so wa nie li nii E -3 zo sta nie
za wie szo ne tyl ko na czas wa ka cji
– mó wi. – Po wa ka cjach zo sta nie
wzno wio ne. Za pew niam ta kże, że
funk cjo no wa nie ko mu ni ka cji
miej skiej jest sta le nad zo ro wa ne
i mo ni to ro wa ne i je że li wy stą pią
ja kie kol wiek pro ble my, bę dzie my
re ago wać.

Do mi nik Ga dom ski

Lato bez autobusu E-3
� E-3 to jedyna w Warszawie ekspresowa linia autobusowa, która została w tym roku
zawieszona na wakacje. Dlaczego Targówek ma gorzej od Zielonej Białołęki i Jelonek?

źródło: w
w

w.pokazyfilm
ow

e.pl
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Miesz kań cy osie dla „Pod gro -
dzie” są roz go ry cze ni. Przez ca łe
la ta opła ta za ko rzy sta nie z win dy
wno szo na by ła na pod sta wie licz -
by osób miesz ka ją cych w lo ka lu.
Staw ka wy no si ła 5,30 zło tych
od oso by. Te raz się to jed nak
zmie ni ło, bo wiem od lip ca spół -
dziel nia miesz ka nio wa przy go to -
wa ła no wy spo sób roz li cza nia
win dy. – Bę dzie my roz li cza ni
na pod sta wie po wierzch ni miesz -
ka nia – mó wi roz go ry czo na czy -
tel nicz ka z Kra sno brodz kiej.
– A to prze cież głu po ta. Wy cho -
dzę z do mu raz na dwa dni, po za
tym miesz kam na par te rze. Tym -
cza sem w ka wa ler ce na szó stym
pię trze miesz ka ją czte ry oso by
– ża li się.

Wtó ru je jej miesz kan ka uli cy
Mal bor skiej: – No wa staw ka to 25
gro szy za metr kwa dra to wy.
Mam 60-me tro we miesz ka nie, ale
je stem sa ma, bo dzie ci po szły już
na swo je. Ra zem za pła cę 14 zło -
tych – do da je.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa
„Bród no” twier dzi, że to dla te go,
że kosz ty utrzy ma nia wind ro sną
a lo ka to rów uby wa. – Wy naj mu ją
miesz ka nia, gdzie miesz ka kil ka
nie zgło szo nych osób. A kosz ty kon -
ser wa cji i eks plo ata cji dźwi gów nie
ma le ją – usły sze li śmy w ad mi ni stra -
cji osie dla przy uli cy Rze pi chy 1.

Pod gro dzie jest je dy nym osie -
dlem SM Bród no, w któ rym
wpro wa dzo no zmia ny.

Prze my sław Bur kie wicz

Za windę zapłacisz
od metra mieszkania
� Niezadowolenie na osiedlu „Podgrodzie”.
Spółdzielnia mieszkaniowa zmieniła zasady uiszczania
opłat za korzystanie z wind w blokach. Do tej pory
płacono od liczby mieszkańców lokalu, natomiast
od lipca opłata za windę będzie rozliczana
na podstawie powierzchni mieszkania.

Bar dzo czę sto prze je żdża jąc
au to bu sem mię dzy gier kow ski mi
blo ka mi nie pa mię ta my, że Bród -
no to po nad ty siąc let nia osa da,
któ ra – jak pi sał mistrz Ste fan
Wie chec ki „Wiech” – „ma rzem -
skie pra wo War sza wę po za pał ki
po sy łać „. Bród no pło nę ło pod -
czas po to pu szwedz kie go, in su -
rek cji ko ściusz kow skiej, we wrze -
śniu 1939 ro ku i w po wsta niu war -
szaw skim. Lu dzie miesz ka li tu
ubo dzy, pro ści, ale uczci wi i do -
brzy. Co rusz dźwi ga li swo ją ma łą
oj czy znę z ru in i cię żko pra co wa li
nad jej roz wo jem. Jak choć by
w dru giej po ło wie dzie więt na ste -
go stu le cia, gdy gwał tow ny roz wój

wsi Bród no za pew ni ła wiel ka roz -
bu do wa war szaw skie go wę zła ko -
le jo we go.

Pa ni Re gi na Głu chow ska to po -
stać nie tu zin ko wa. Eme ry to wa na
na uczy ciel ka, od wie lu lat pre zes
Od dzia łu Bród no To wa rzy stwa
Przy ja ciół War sza wy. Z za mi ło wa -
nia po et ka i pio sen kar ka, twór -
czy ni chó ru Re gi mus. To m.in
dzię ki jej sta ra niom zbu do wa ny
zo stał obe lisk ku pa mię ci bród -
now skich ko le ja rzy, któ rzy
za wol ną Pol skę od da li ży cie
w cza sie nie miec kiej oku pa cji. Pa -
ni Re gi na, a ja kże, po cho dzi
z Bród na, a wła ści wie z Pel co wi -
zny – osie dla dom ków, ogro dów

i ka mie ni czek, któ re po woj nie
zo sta ły zli kwi do wa ne pod bu do wę
FSO. Na pi sa ła hymn swo jej dziel -
ni cy, któ ry od śpie wy wa ny jest na -
wet przez mło dzież w tu tej szych
szko łach. – Nie ma bar dziej wzru -
sza ją ce go wi do ku od szkra ba,
któ ry wy pro sto wa ny jak stru na
śpie wa nasz hymn – mó wi pa ni
Głu chow ska.

Oto treść hym nu: Tu jest mo ja
zie mia, mo ja oj co wi zna / Bród no
i Tar gó wek oraz Pel co wi zna / O ka -
żdy jej skra wek wal czy li oj co wie /
Ma ły ślad prze szło ści, o tym wam
opo wie / Nę ka ły tę zie mię czę ste
woj ny krwa we / Gdy wróg w proch
za mie niał ko cha ną War sza wę / Na -
ród dzie siąt ko wał, mi lio ny mor do -
wał / Pol skę z ma py świa ta wy kre -
ślić pró bo wał / Lecz duch wa lecz -
no ści w Po la kach nie zgi nął / Żoł -
nierz pol ski w bo jach od wa gą za -
sły nął / Kie dy bro nił Bród na
w tam tym strasz nym ro ku / Dziś
śla dy prze szło ści wy do by wa z mro -
ku / Przy ja cie lem Bród na jest prze -
cież ka żdy z nas / Zwłasz cza szkol -
na mło dzież, bo nad szedł już jej
czas / Tu taj ka żdy wra ca gdzieś
z da le kich stron / Bo ko cha ne
Bród no to nasz wspól ny dom / Ko -
le ja rze z Bród na na hołd za słu ży li /
Z hi tle row skim wro giem ofiar nie
wal czy li / Dzię ki ko le ja rzom Bród -
no roz kwi ta ło / Wie ko pom ne dzie ło
okry te jest chwa łą”.

Prze my sław Bur kie wicz

Poznaj hymn Bródna
� „Tu jest moja ziemia, moja ojcowizna, Bródno i Targówek, oraz Pelcowizna!” – oto
słowa bródnowskiego hymnu, który napisała pani Regina Głuchowska, prezes
tutejszego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Utwór jest dziełem, które
przypomina o krwawych dziejach naszej dzielnicy. – Ale też deklaracją miłości
do tego miejsca – deklaruje pani Regina.

Regina Głuchowska śpiewa Hymn Bródna, a akompaniuje jej
Jerzy Cwietkow
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Cyrk to roz ryw ka zna na od ty -
się cy lat. Na are nach sta ro żyt ne -
go Rzy mu, na uli cach śre dnio -
wiecz nych miast i XIX -wiecz nych
jar mar kach – wszę dzie tam lu dzie
świet nie ba wi li się oglą da jąc wy -
stę py akro ba tów i po ka zy z tre so -
wa ny mi zwie rzę ta mi. W War sza -
wie cyr ki wę drow ne, a póź niej
tak że sta łe, by ły zna ne już dwa
wie ki te mu. Ale prę dzej czy póź -
niej ka żda tra dy cja jest we ry fi ko -
wa na. W przy pad ku cyr ku naj -
więk sze kon tro wer sje bu dzi wy -
ko rzy sty wa nie pod czas po ka zów
zwie rząt, wy ko nu ją cych zu peł nie
nie na tu ral ne dla nich czyn no ści.
Ich obroń cy zwra ca ją ta kże uwa -

gę na czę sto fa tal ne wa run ki,
w ja kich prze trzy my wa ni są nie -
świa do mi swo jej sła wy „ar ty ści”.

Pro test na Tar gów ku zo stał zor -
ga ni zo wa ny przez ko ali cję Cyrk
Bez Zwie rząt, w skład któ rej
wcho dzą trzy or ga ni za cje z War -
sza wy i Szcze ci na, do ma ga ją ce się
wpro wa dze nia za ka zu wy ko rzy -
sty wa nia ży wych stwo rzeń pod -
czas wy stę pów. Dla przy zwy cza jo -
nych do wę drow nych cyr ków war -
sza wia ków li sta państw, w któ rych
ist nie je ta ki za kaz, mo że być za -
ska ku ją ca.

– Wiel ka Bry ta nia, Au stria, Bel -
gia, Sło we nia, Wę gry, Chor wa cja,
Ho lan dia, Izra el, Pa na ma, Pe ru,

Pa ra gwaj, Sin ga pur, Ekwa dor
i Ko sta ry ka to kra je, w któ rych
obo wią zu je za kaz wy ko rzy sty wa nia
dzi kich zwie rząt w cyr kach – mó wi
Łu kasz Mu siał z Ba sta! Szcze ciń -
skiej Ini cja ty wy na Rzecz Zwie rząt.
– W Gre cji, Bo li wii, Bo śni i Her ce -
go wi nie, Chi nach, Bra zy lii oraz
na Mal cie i Cy prze za kaz obej mu je
wszyst kie, nie tyl ko dzi kie zwie rzę -
ta. W Da nii, Au stra lii, USA,
Szwaj ca rii, Ka na dzie, Mek sy ku,
Cze chach, Fin lan dii, No wej Ze lan -
dii, In diach i na Taj wa nie wpro wa -
dzo no czę ścio we ogra ni cze nia. Ta -

kże ró żne mia sta i re gio ny na świe -
cie wpro wa dzi ły lo kal ny za kaz wy -
ko rzy sty wa nia zwie rząt w cyr ku,
po mi mo iż pra wo kra jo we na nie

ze zwa la. Na przy kład w Hisz pa nii
za kaz jest w 137 mia stach oraz ca -
łym re gio nie Ka ta lo nii.

Rów nież nie któ re pol skie mia -
sta (Biel sko -Bia ła, Dę bi ca,
Słupsk) od ma wia ją wy naj mo wa -
nia swo ich te re nów cyr -
kom. I wła śnie ta kiej po sta wy
ocze ku ją obroń cy zwie rząt od sa -
mo rzą dów War sza wy i Tar gów ka.

– Ocze ku je my, że by wła dze nie
wy naj mo wa ły te re nów miej skich
na wy stę py cyr ków, któ re wy ko -

rzy stu ją zwie rzę ta – mó wi Mu siał.
– Pre zy dent al bo bur mistrz mo że
pod jąć ta ką de cy zję. Wła dze mia -
sta mo gą rów nież wy stą pić do ku -
ra to rium oświa ty i pro sić o za kaz
dys try bu cji re klam cyr ków
w szko łach i przed szko lach.

Co na to miesz kań cy Tar gów -
ka? We dług re la cji umiesz cza -
nych na Fa ce bo oku nie by li po zy -
tyw nie na sta wie ni do pi kie ty
przed cyr kiem.

Do mi nik Ga dom ski

Protestowali pod cyrkiem na Targówku
� Mieszkańcy odwiedzający w ostatnią niedzielę cyrk Medrano obserwowali protest
obrońców zwierząt. O co chodziło osobom, które przyjechały na Targówek
z transparentami?

Oczekujemy,
żeby władze nie
wynajmowały terenów
miejskich na występy
cyrków, które
wykorzystują zwierzęta
– mówi Musiał.



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

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

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

KKOOMMPPUUTTEERROOPPIISSAANNIIEE  –– pprraaccee  ddyypplloommoowwee,,  CCVV
++ LLMM,,  iinnnnee  tteekkssttyy..  669911--770077--332277

·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·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
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Emerycie! Chwilówki bez BIK. Gotówka do ręki
w biurze – Galeria Wiatraczna lok. 1 tel.
531-338-217
·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

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842

·Firma zatrudni pracowników ochrony na teren
Warszawy i Dziekanowa Leśnego, również osoby
ze stopniem niepełnosprawności. Tel.
22 890-03-94
·Karmelarz/Operator maszyny formującej
karmelki z minimum 2 – letnim
doświadczeniem w pracy przy produkcji
karmelków lub lizaków na stanowisku
samodzielnego karmelarza lub operatora
maszyn formujących karmelki. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjęę  PPrraaccoowwnniikkóóww  OOcchhrroonnyy  nnaa  oobbiieekkttyy
hhaannddlloowwee  nnaa  BBrróóddnniiee,,  BBiiaałłoołłęęccee  ii TTaarrggóówwkkuu..

660055--229922--113300

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  –– 778866--
885577--991122

·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

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

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208


