
Modernizacja linii tramwajowej
z Żerania Wschodniego do
Dworca Wileńskiego rozpocznie
się w jednym z najgorszych termi-
nów, dokładnie z końcem waka-
cji. Utrudnienia mają skończyć
się na przełomie października i li-
stopada. Jak przetrwać dwa mie-
siące bez komunikacji szynowej?

Tramwajarze postanowili przy-
słać na Bródno odsiecz w postaci
dwukierunkowych składów Pesa
Swing Duo. Dzięki budowie spe-
cjalnej nakładki na torach „jedyn-
ka” będzie mogła kursować na tra-
sie Banacha – Budowlana z dużą
częstotliwością, co 4 minuty w go-
dzinach szczytu. Bezpośredni do-

stęp do tramwaju zachowają więc
tylko pasażerowie z południowego
fragmentu Bródna. Pozostali będą

musieli do niego dojechać, ale po-
konają newralgiczne, korkujące się
rondo Żaba na szynach.

Linie 3, 4, 23 i 25 zostaną cza-
sowo zlikwidowane. W ich miej-
sce na tory wyjadą tramwaje z nu-
merami 74 i 75. Pierwsza z tych li-
nii pojedzie trasą Wyścigi – Wila-
nowska – Centrum – Dworzec
Wileński – Wiatraczna – Gocła-
wek. Druga połączy Nowe Bemo-
wo, Ratusz Arsenał, Dworzec Wi-
leński, rondo Waszyngtona i Cen-
trum z pętlą Banacha. Na ulice
wyjadą także dwie autobusowe li-
nie zastępcze z Bródna na Dwo-
rzec Wileński i Żerań FSO.

Większe utrudnienia czekają
pasażerów z Bródna w drugiej po-
łowie września. Prace torowe
przeniosą się wtedy na praski od-
cinek linii i tramwaje nie będą już
wjeżdżać za rondo Żaba. „Jedyn-
ką” dojedziemy tylko do Namy-
słowskiej.

Dominik Gadomski
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Remont torów na Bródnie
� Rozpoczął się kapitalny remont bródnowskiej linii tramwajowej. Czy
dwukierunkowe tramwaje pozwolą przetrwać pasażerom dwa trudne miesiące?

Większe
utrudnienia czekają
pasażerów z Bródna
w drugiej połowie
września. Prace torowe
przeniosą się wtedy
na praski odcinek linii
i tramwaje nie będą już
wjeżdżać za rondo Żaba.



Masz po li sę od nie bez piecz -
nych wy pad ków lub na ży cie,
a ubez pie czy ciel ro bi wszyst ko, by
wy pła ta od szko do wa nia by ła jak
naj ni ższa? Fun da cja Lex Spe cia lis
ofe ru je bez płat ną po moc oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach
dro go wych, po wsta łych przy wy -
ko ny wa niu pra cy, w spra wach
zwią za nych z błę da mi me dycz ny -
mi oraz upad ka mi na dro dze.
Z jej po mo cą kwo ta od szko do wa -
nia mo że wzro snąć kil ka krot nie!

Za wie ra nie umów ubez pie cze -
nia jest co raz bar dziej po wszech -
ne wśród Po la ków. Za kup po li sy
w wie lu przy pad kach jest obo -
wiąz ko wy. Do ty czy to głów nie
ubez pie cze nia OC po sia da cza
po jaz du me cha nicz ne go. Ist nie je
rów nież gru pa ubez pie czeń do -
bro wol nych – naj po pu lar niej sze
są ubez pie cze nia na ży cie. Fakt
fak tem, że naj chęt niej ubez pie -
czy cie le wi dzie li by swo ich klien -
tów je dy nie ja ko płat ni ków skła -
dek. Pro blem za czy na się, gdy
ubez pie czo ne mu lub po szko do -
wa ne mu w wy pad ku na le ży za pła -
cić od szko do wa nie. Ubez pie czy -
cie le zna ją ró żne sztucz ki, by nie
wy pła cić ani gro sza…

Wy pa ca ją czte ry ra zy za ma ło
Dla te go Fun da cja Lex Spe cia -

lis chce po ma gać oso bom, któ -
rym ubez pie czy cie le za ni ża ją wy -
so ko ści kwot od szko do wań. Ze
sta ty styk są do wych, jak i ana liz
spraw są do wych pro wa dzo nych
przez praw ni ków współ pra cu ją -
cych z fun da cją wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe, niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Ozna cza to, że za je den pro cent
uszczerb ku ubez pie czy ciel za pła ci
je dy nie ty siąc zł, a sąd za to sa mo
za or dy no wał czte ry ty sią ce!

Ja ki uszczer bek na zdro wiu?
Fun da cja po ma ga ta kże ofia -

rom od mo wy wy pła ty od szko do -
wa nia w przy pad ku nie wiel kich
szkód (scho rze nia nie są trak to -
wa ne ja ko trwa łe uszczerb ki
na zdro wiu; naj czę ściej do ty czy
to drob nych zła mań, zwich nięć,
ura zów tka nek mięk kich).

Przy czy na mi za ni ża nia przez
le ka rzy ubez pie czy cie li pro cen to -
we go uszczerb ku na zdro wiu jest
brak bez po śred nie go ba da nia po -
szko do wa ne go oraz błęd na ana li -

za do ku men ta cji me dycz nej. Ró -
żni ce są ko lo sal ne: w jed nej ze
spraw uszczer bek na zdro wiu te -
go sa me go ubez pie czo ne go je den
le karz okre ślił na 4%, a le karz in -
ne go ubez pie czy cie la na… 12%.

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie czy -

ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł oraz
za pro po no wał ugo dę przy do pła cie
mar nych 500 zł. W wy ni ku dzia łań
fun da cji do pła cił kwo tę pię ciu ty -
się cy zł a spra wa nie jest za koń czo -
na. Po skie ro wa niu jej do są du po -
szko do wa ny mo że li czyć na kwo tę
dwu dzie stu ty się cy zł do pła ty. Pod -
pi su jąc ugo dę bez po mo cy praw nej
po szko do wa ny tra ci mo żli wość do -
ma ga nia się dal szych wy płat.

W przy pad ku od mo wy wy pła ty
za dość uczy nie nia za śmierć krew -
ne go z wy pad ku dro go we go przed
2008 ro kiem, po mi mo że Sąd Naj -
wy ższy na ka zał w wie lu orze cze -
niach wy pła tę pie nię dzy na rzecz
człon ków ro dzin ofiar wy pad ków,
ubez pie czy cie le od ma wia ją wy pła -
ty. Po wo łu ją się na brak pod sta wy
praw nej żą da nia.

Je że li spo tkał Cię po dob ny
pro blem lub od nio słeś ob ra że nia
i nie za wia do mi łeś ubez pie czy -
cie la – zgłoś się do nas. Na si
praw ni cy i kon sul tan ci udzie lą Ci
po trzeb nej bez płat nej po ra dy lub
bez płat nie spo rzą dzą pi smo
do ubez pie czy cie la.
„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

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

Most Kra siń skie go pla no wa ny
jest od osiem dzie się ciu lat. Już
w cza sach pre zy den tu ry Ste fa na
Sta rzyń skie go wła dze mia sta szy -
ko wa ły się do zbu do wa nia prze -
pra wy łą czą cej Żo li borz i Bród no.
W 1935 ro ku na ma py na nie sio ne
zo sta ły pro jek to wa ne tra sy i mo -

sty, któ re od po wia da ją dzi siej -
szym ar te riom. Bród no mia ło
otrzy mać dwie prze pra wy – most
Gro ta -Ro wec kie go i wła śnie most
Kra siń skie go. Zgod nie z ów cze -
sną mo dą urba ni ści prze ry wa ny mi
li nia mi ry so wa li na pa pie rze uli ce,
któ rych nie ma, ale w przy szło ści
po wsta ną.

Na tu ral nie z tych pla nów nic
nie wy szło, a most Gro ta, któ ry
pier wot nie miał na zy wać się To -
ruń ski, zo stał od da ny do użyt ku
do pie ro w 1981 ro ku. To ruń ska
nie by ła wów czas żad ną „tra są”,
bo es ta ka dy koń czy ły się przy Wy -
soc kie go a da lej, ku Ząb kom,
ulicz ka na dal by ła bru ko wa na ko -
ci mi łba mi i bie gła przez łą ki Ste -
fa nów ka, Alek san drów ka, Głod -
nej Wsi i in nych za po mnia nych
już osad.

O mo ście Kra siń skie go ni ko mu
się wów czas nie śni ło i tak na do -
brą spra wę wła dze mia sta za czę ły
o nim mó wić ja kieś dzie sięć lat
te mu. Miał po wstać po wy bo rach
sa mo rzą do wych, ale oka za ło się,
że nie ma na nie go fun du szy. Te -
raz po ja wi ło się świa teł ko w tu ne -
lu. Nie ma jed nak co dy wa go wać
– zo bacz my, z któ ry mi bu dyn ka mi
przyj dzie się po że gnać.

Po że gna nia już się za czę ły
Dwa la ta te mu ro ze bra na zo -

sta ła ka mie ni ca przy Bu dow la -

nej 2. Te raz eki pa bu dow lań ców
pra cu je przy roz biór ce ka mie ni cy
z nr 7, na le żą cej kie dyś do Pol -
skich Ko lei Pań stwo wych. Dom
znik nie za dwa mie sią ce.

Że by tra sa mo gła po wstać,
pod ki lof pój dzie też bu dy nek
przy Wy soc kie go 3 (daw ny ad res
Bia ło łęc ka 3). Dom, czy ra czej
par te ro wy ba rak mie ścił przed la -
ty karcz mę „Rzym”. Opo wia dał
mi o niej przed la ty pan Bog dan
z Bród na. – To by ła spe lu na,
gdzie wód kę pi li ko le ja rze.
W opa rach pa pie ro so we go dy mu

wzno si li to a sty. Za ką ski do „czy -
ścio chy” by ły ra czej ma ło wy szu -
ka ne: śle dzik w ce bu li, ogó rek
kwa szo ny. Po woj nie zmie nio no
na zwę lo ka lu na „Se ma for”, bo
prze cież to by ło ko le jo we im pe -
rium. W koń cu knaj pę za mknię to
a no wy „Se ma for” dzia ła do dziś
w pa wi lo nach przy skrzy żo wa niu
Wy soc kie go z Po bo rzań ską – opo -
wia dał. Z ko lei pan Zyg munt
Kup niew ski wspo mi nał, że czwar -
tek był dniem fla ków na go rą co.

Roz biór ka bę dzie też cze kać wil -
lę przy Wy soc kie go 5. Dom po wstał

po woj nie. Bu dy nek nie wy ró żnia
się ni czym szcze gól nym. Je dy ne, co
by ło w nim in te re su ją ce go, to pod -
świe tla ny nu mer do mu, na któ rym
umiesz czo na by ła daw na na zwa uli -
cy – Bia ło łęc ka. Kil ka na ście lat te -
mu dom prze szedł jed nak re mont
ele wa cji i pa miąt ka znik nę ła.
Pod ki lof pój dą też do my z czer wo -
nej ce gły sto ją ce wzdłuż uli cy Oliw -
skiej. Po wsta ły jesz cze w XIX wie ku
i miesz ka li w nich pra cow ni cy ko lei.
Dziś oko li ca nie na le ży do naj przy -
jem niej szych, a daw ne go po rząd ku,
któ ry był sym bo lem po tę gi przed -
wo jen nych PKP, pró żno szu kać
w bło cie i krza kach.

Pra ce spo wo du ją ta kże usu nię -
cie przed wo jen nej na wierzch ni,
któ ra za cho wa ła się pod as fal tem
uli cy Bu dow la nej. Gdy ma sa bi tu -
micz na pę ka, bruk wy cho dzi
na po wierzch nię. Oca la ła ta kże
przed wo jen na stu dzien ka ka na li -
za cyj na. Jej właz po cho dzi z cza -
sów, gdy śro dek wy kła da ny był
dę bo wym drew nem. I choć
po woj nie wciąż in sta lo wa no ta kie
wła zy, to drew no zo sta ło za stą -
pio ne… be to nem.

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, po zwo le nie na bu do wę
mo stu mo że zo stać wy da ne
w przy szłym ro ku.

Prze my sław Bur kie wicz

Co zabierze nam most Krasińskiego?
� Rada miasta przyznała 30 milionów złotych na opracowanie projektu trasy mostowej im. Zygmunta Krasińskiego
oraz wykup gruntów pod jej budowę. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości inwestycja zostanie zrealizowana.
Aby mogła powstać, trzeba będzie rozebrać kilka budynków na Bródnie.

Pod kilof
pójdzie budynek przy
Wysockiego 3 (dawny
adres Białołęcka 3).
Dom, czy raczej
parterowy barak mieścił
przed laty karczmę
„Rzym”.

Karcz ma „Rzym” sły nę ła z zim nej wód ki i go rą cych fla ków

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Na Cho dec kiej ru ry z wo dą pę -
ka ją „bez prze rwy”. Rok te mu do -
szło do awa rii u zbie gu z uli cą
Kon dra to wi cza. Wo da z pęk nię tej
ma gi stra li wy płu ka ła zie mię i za -
rwał się chod nik. Lej wcią gnął
prze chod nia. Ma gi stra la na tej uli -
cy pę ka przy naj mniej raz do ro ku.
– Już się do te go przy zwy cza iłem.
Oczy wi ście, że jest to de ner wu ją -
ce, ale co mo gę po ra dzić? Nic
– ko men tu je z sto ją cy na bal ko nie
miesz ka niec blo ku przy Cho dec -

kiej 14. W przed ostat nią so bo tę
wi dział ta kże awa rię, w któ rej ran -
na zo sta ła ro we rzyst ka. – Wszyst -
ko wi dzia łem od sa me go po cząt -
ku. Wo da bu cha ła spod chod ni ka.
W chwi lę wszyst ko do oko ła zmie -
ni ło się w błot ni ste je zio ro. Ale lu -
dzie się tym nie przej mo wa li. Pie si
wcho dzi li w tę bre ję, cy kli ści na -
wet nie zwal nia li tem pa. Krzy cze -
li śmy z bal ko nów, że by w to nie
wcho dzi li, ale kto by tam słu chał
nas, sta rych dziad ków – śmie je się

gorz ko. – No i za rwał się chod nik.
Pod tą dziew czy ną. Jej ko le ga rzu -
cił się na ra tu nek. Wy cią gnął ją
z wo dy, ale ro wer się uto pił.
Awan tu ra by ła z ka na la rza mi, że
te ren nie za bez pie czo ny. A oni
prze cież we dwóch za krę ca li za -
wór, że by się wię cej nie la ło. Trze -
ba być dziw nym, że by wje chać
w sam śro dek awa rii i jesz cze mieć
do po go to wia pre ten sje. To jak by
cze piać się stra ża ków, że ga szą
po żar, a nie od ga nia ją ga piów
– ko men tu je star szy pan.

Zda niem Miej skie go Przed się -
bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za -
cji po wo dem awa rii był zbyt du ży
po bór wo dy. – Przy czy ną awa rii
prze wo du wo do cią go we go
w ul. Cho dec kiej by ło naj praw do -
po dob niej zwięk szo ne ob cią że nie
sie ci, spo wo do wa ne roz bu do wą
osie dli miesz ka nio wych w tym re -
jo nie Bród na oraz zmien ne wa -
run ki grun to we. W przy szłym ro -
ku za pla no wa na jest cał ko wi ta
prze bu do wa te go wo do cią gu
na od cin ku ulic Kra sno brodz ka
– Żu ro miń ska. Spół ka pod pi sa ła
już umo wę na opra co wa nie do ku -
men ta cji pro jek to wej tej in we sty -
cji – in for mu je Ma rze na Wo je -
wódz ka z biu ra pra so we go
MPWiK.

Co rocz ne awa rie przej dą do hi -
sto rii?

Prze my sław Bur kie wicz
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Ostatnia tak wielka awaria na Bródnie?
� Wodociągowcy przebudują wreszcie magistralę biegnącą pod ulicą Chodecką. Rura
pęka rok w rok, a dwa tygodnie temu pozbawiła mieszkańców okolicznych domów
wody. Przy okazji ucierpiała rowerzystka, która wpadła do dziury wymytej przez wodę.

Trzy ra zy trzy. Trój ko ło we ro -
we ry są trzy a ich uru cho mie nie
to za słu ga trzech pań ze sto wa rzy -
sze nia Tar gó wek w Spód ni cy: rad -
nej dziel ni co wej Ka ta rzy ny Gór -
skiej -Man czen ko, wi ce prze wod ni -
czą cej ra dy dziel ni cy Jo an ny Mro -
czek oraz miej skiej rad nej Iwo ny
Wu ja styk.

Trój ko ło we ro we ry wy pró bo wa -
ły star sze pa nie z Tar gów ka. – Są
wspa nia łe, ale nie co cię żko cho -
dzi kie row ni ca – cie szy ła się pa ni
Zo fia, któ ra pierw sza do sia dła tri -
cy klu. Se nior ki chwi lę po jeź dzi ły
po bo isku Sy ren ka w par ku,
a pro wa dzić po jaz dy po ma ga li wi -
ce bur mi strzo wie Grze gorz Ga -
dec ki i Pa weł Mi cha lec a ta kże

rzecz nik ra tu sza Ra fał La so ta.
– Bę dzie my chęt nie wy po ży czać
ro we ry. Oj, czu ję, że bę dą się
do nich usta wiać ko lej ki! – cie szy -
ła się pa ni Zo fia.

Wy po ży cze nie ro we ru jest ba -
nal ne. – Wy star czy za dzwo nić pod
nu mer te le fo nu 535–884–237, by
wcze śniej za re zer wo wać so bie ro -
wer. W ko szu ro we ro wym mo że
zmie ścić się oko ło 20 ki lo gra mów
ba ga żu – wy ja śnia Ka ta rzy na Pa -
trzycz na, dy rek tor Ogro du Jor da -
now skie go na Bród nie. Ro wer,
po przed sta wie niu pra cow ni ko wi
ogro du do wo du to żsa mo ści, bę dzie
mo żna wy po ży czać na 24 go dzi ny
od mar ca do koń ca li sto pa da.

Prze my sław Bur kie wicz

Trójkołowe rowery dla emerytów
� To nie lada gratka dla bródnowskich seniorów! W parku
uruchomiona została wypożyczalnia trójkołowych
rowerów. Jadąc takim pojazdem starsze osoby nie muszą
bać się, że się przewrócą. – Rewelacyjne! Teraz będziemy
nie tylko chodzić na spacery, ale też jeździć na wycieczki
– cieszą się seniorki z Bródna.

W jeździe próbnej pomagał wiceburmistrz Targówka Grzegorz
Gadecki

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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Do re dak cji na pi sał pan Ro bert:
„Chciał bym Pań stwa za in te re so -
wać te ma tem nisz czo nych la tar ni
wzdłuż Rem bie liń skiej, mię dzy Po -
bo rzań ską a Ba zy liań ską, po za -
chod niej stro nie to rów tram wa jo -
wych. La tar nie są już sta re i moc no
sko ro do wa ne w związ ku z per ma -
nent nym ob si ki wa niem ich przez
psy. Na pew no jed nak nie pa da ją
z wy czer pa nia, ktoś im w tym in -
ten syw nie po ma ga. Pierw sza pa dła
pod ko niec lip ca, dru ga kil ka dni
póź niej, na po cząt ku sierp nia. La -
tar nie znaj du ją się wzdłuż chod ni -
ka na te re nie ZDM sta no wią cym
za bez pie cze nie pod dru gą nit kę

uli cy Rem bie liń skiej. Sam chod nik
rów nież jest w opła ka nym sta nie,
gdyż znaj du je się bez po śred nio
nad li nią cie płow ni czą i przy oka zji
ka żdej jej awa rii jest trosz kę roz -
bie ra ny i trosz kę po tem skła da ny.
Prze jazd po nim z wóz kiem dzie -
cię cym jest wy zwa niem, ale nie wy -
pa da na rze kać, bo w koń cu chod -
nik jest, a mo gło by go prze cież nie
być wca le”.

Wy sta ją ce ka ble ni ko mu nie
prze szka dza ją

La tar nie – ulicz ne i par ko we
– sto ją ce wzdłuż Rem bie liń skiej
po cho dzą z ok. 1995 ro ku. Wte dy

wzdłuż to rów zbu do wa na zo sta ła
jezd nia, któ ra fi gu ro wa ła tyl ko
na pla nach. Wresz cie po wstał ta -
kże chod nik, a wzdłuż nie go usta -
wio no no wo cze sne wte dy la tar nie
par ko we: słu pek zwień czo ny bia -
łym klo szem w kształ cie ku li.

Po je cha li śmy na miej sce. Oka -
za ło się, że la tar nia na dal le ży
na traw ni ku. Sko ro do wa na ba za
słu pa nie wy trzy ma ła i lam pa ru -
nę ła na zie mię. Od padł po li wę -
gla no wy, przy po mi na ją cy ku lę,
klosz, z gwin tu wy le cia ła ża rów ka.
Ka ble wy sta ją i ni ko mu to nie
prze szka dza. Miej sce oto czo ne
by ło bia ło -czer wo ną fo lią stra ży

miej skiej, ale pro wi zo rycz na ba -
rier ka wy trzy ma ła kil ka dni i jest
po strzę pio na. – Ta la tar nia tu le ży
już dłu ższy czas. Zo ba czy pan, bę -

dzie przez nią nie szczę ście – po -
wie dzia ła na sze mu fo to re por te ro -
wi idą ca chod ni kiem pa ni.

Kto jest wła ści cie lem?
Zgło si li śmy więc pro blem dro -

go wcom. – Ge ne ral nie ZDM
kon ser wu je oświe tle nie, na to -
miast uj mu jąc naj pro ściej to „wła -
ści ciel” jest od po wie dzial ny
za prze pro wa dze nie re mon tu. My
od po wia da my za re mon ty oświe -
tle nia na uli cach, któ re są w na -
szym za rzą dzie, urzę dy dziel nic
re mon tu ją oświe tle nie na swo ich

uli cach. Je śli mó wi my o słu pach
w par ku, to par ki nie są w na szym
za rzą dzie – opo wia da Ka ro li na
Ga łec ka, rzecz nicz ka Za rzą du
Dróg Miej skich.

Jed nak to, że la tar nia jest ty pu
par ko we go wca le nie ozna cza, że
mu si oświe tlać park. Na wszel ki
wy pa dek o wła ści cie la lam py spy -
ta li śmy w ra tu szu dziel ni cy Tar gó -
wek. – To pas dro go wy na le żą cy
do ZDM. La tar nia też jest ich
– mó wi Ra fał La so ta, rzecz nik
urzę du. Ka ro li na Ga łec ka:
– W tym ro ku na ul. Rem bie liń -
skiej nie pla nu je my re mon tu
oświe tle nia. Nie mniej jed nak, jak
naj bar dziej wi dzi my ko niecz ność
prze pro wa dze nia prac. W mo -
men cie, kie dy tyl ko bę dzie my po -
sia da li pie nią dze na ten cel, przy -
stę pu je my do re mon tu – mó wi
rzecz nicz ka.

Mo że do No we go Ro ku dro go -
wcy usu ną znisz czo ną la tar nię.
Tym bar dziej, że obok znaj du je
się smut ny ki kut po zo sta ły po ta -
kiej sa mej par ko wej lam pie…

Prze my sław Bur kie wicz

Latarnie runęły na trawnik i nikogo to nie obchodzi
� Ponad miesiąc temu na ulicy Rembielińskiej przewróciła się latarnia. Słup leży sobie jak gdyby nigdy nic. Nikomu nie
przeszkadza, że zniszczona lampa podpięta jest do prądu. Drogowcy na naprawę lamp nie mają pieniędzy.

Ta latarnia
tu leży już dłuższy czas.
Zobaczy pan, będzie
przez nią nieszczęście
– mówi idąca
chodnikiem mieszkanka
Bródna.
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Ro we rzy ści z Bród na i Tar gów ka
źle ko ja rzą ron do Ża ba. Jak ka żde
du że skrzy żo wa nie, na któ rym zbie -
ga się kil ka sze ro kich ulic i bra ku je
prze jaz dów ro we ro wych, sta no wi
ono trud ną do prze kro cze nia ba rie -
rę, któ rą po ko nać mo żna bar dzo
sze ro ką jezd nią (le gal nie, ale w to -
wa rzy stwie cię ża ró wek i au to bu -

sów), al bo chod ni kiem (nie le gal nie,
w kon flik cie z prze chod nia mi). Je -
śli do dać do te go wy jąt ko wą wiel -
kość ca łe go wę zła pię ciu ulic i du żą
pręd kość sa mo cho dów, prze do sta -
nie się spod cmen ta rza Bród now -
skie go na Pra gę jest na praw dę nie -
bez piecz ne. Ale wresz cie coś za czy -
na się zmie niać.

– W ra mach prze bu do wy to ro -
wi ska wy zna czo ne zo sta ną prze -
jaz dy ro we ro we na ron dzie, gdzie
dziś ro we rzy ści ma so wo je żdżą
po przej ściach dla pie szych – pi -
sze peł no moc nik pre zy dent War -
sza wy ds. ko mu ni ka cji ro we ro wej
Łu kasz Pu chal ski. – Na ul. 11 Li -
sto pa da wzdłuż to ro wi ska za cho -
wa na zo sta nie re zer wa pod kon -
tra pas ro we ro wy, któ ry po wsta nie
z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.

Pu chal ski za po wia da ta kże bu -
do wę bra ku ją ce go frag men tu dro gi
ro we ro wej na Sta rzyń skie go, na od -
cin ku od ron da Ża ba do Na my -
słow skiej. Po wsta nie ona w przy -
szłym ro ku, dzię ki cze mu po wsta ną
wresz cie cią głe szla ki z Bród na
na Pra gę, Bul wa ry Wi śla ne i Żo li -
borz. Tym cza sem Tar gó wek Miesz -
ka nio wy wciąż cze ka na in fra struk -
tu rę ro we ro wą na Win cen te go.

Do mi nik Ga dom ski

Rowerem po Żabie przejedziesz bez trudu
� Rondo Żaba wreszcie przestanie być barierą dla rowerzystów. Przejazdy dla
jednośladów powstaną na zlecenie… Tramwajów Warszawskich.

Jesz cze dzie sięć lat te mu nad gry -
zio ny zę bem cza su drew niak był
za miesz ka ły. Ży li so bie w nim star -
si lu dzie, któ rzy reszt ką sił dba li
o obej ście na ty le, na ile zdro wie
po zwo li ło. Wy pie lo ne grząd ki, za -
mie cio ny chod nik, kwia ty za wsze
pod la ne. Dom, w któ rym miesz ka -
li, był ta ki jak oni – obo la ły i zmę -
czo ny, nie uchron nie chy lą cy się ku

upad ko wi. Daw niej miesz ka ły tu
dwie ro dzi ny, po nie waż do mek
mo żna by ło na zwać bliź nia kiem.
Po łą czo ny w jed ną ca łość miał ta -
kże na wy po sa że niu ko mór kę,
gdzie za pew ne le żał wę giel, i coś
na kształt ga ra żu.

Dom pa mię ta cza sy, gdy uli ca
Nie do trzym ska cią gnę ła się
od Wsze bor skiej do Żmudz kiej,
a nie, jak dziś, jest tyl ko kil ku na -
sto me tro wym łącz ni kiem Wsze -
bor skiej i Dzie wan ny. Wte dy dy -
mi ły jesz cze ko mi ny fa bry ki Ki jew -
skie go, hu ty „Tar gó wek”, a wzdłuż
Ra dzy miń skiej jeź dzi ła ciuch cia
do Ma rek, Stru gi i Ra dzy mi na.

Dziś jed nak nie ma już ani star -
szych pań stwa, ani wę gla, ani na -
wet kwia tów. Dom się wa li.
Opusz czo ny, za ję ty zo stał przez
dzi kich lo ka to rów. Te raz nie ma
na wet ich, a cha łu pa w ka żdej
chwi li mo że się roz paść. Tak od -
cho dzą sta re do my – opusz czo ne
i sa mot ne. Zu peł nie jak wie lu lu -
dzi w po de szłym wie ku.

Prze my sław Bur kie wicz

Smutny koniec drewnianego domu
� Zdaje się, że nic dobrego nie czeka już rozłożystego
drewniaka przy ulicy Dziewanny 1 na Targówku
Fabrycznym. Rozbiórka i na opał – po osiemdziesięciu
latach dom połączony z garażem i jakimś pomieszczeniem
gospodarczym odchodzi do krainy wiecznych remontów.

Przej ście dla pie szych przy Kon -
dra to wi cza na wy so ko ści szpi ta la
ist nie je czter dzie ści lat. Jed nak
w wy ni ku zwięk sza nia się licz by
sa mo cho dów w War sza wie, a ta -
kże za mi ło wa nia do do ci śnię cia
do de chy, tak du że uli ce jak choć -
by Kon dra to wi cza sta ją się nie jed -
no krot nie to rem raj do wym dla

nie roz sąd nych kie row ców. Tym
bar dziej, że przej ście przy szpi ta lu
nie jest do brze wi docz ne z da le ka
– drze wa i krze wy po sa dzo ne
przed la ty wzdłuż jezd ni nie uła -
twia ją doj rze nia ze bry.

Te raz się to zmie ni. Dro go wcy
usta wia ją sy gna li za to ry świetl ne,
któ re bę dą re gu lo wać ruch w tym

punk cie. Trwa ją ta kże pra ce
ziem ne zwią za ne z prze bu do wą
sa me go chod ni ka na pa sie roz -

dzie la ją cym jezd nie. Tro tu ar uło -
żo ny zo sta nie na no wo.

(PB)

Migawka z okolicy
Postawili światła przy szpitalu
� Drogowcy ustawiają sygnalizatory świetlne
na Kondratowicza przy Szpitalu Bródnowskim. Do tej
pory było tu niebezpiecznie i piesi musieli bardzo
uważać na zebrze.



A wśród lo ka to rów miesz kań
ko mu nal nych z dys cy pli ną czę sto
jest na ba kier. Świad czą o tym nie
tyl ko wie lo let nie za dłu że nia, czę -
sto jesz cze z lat dzie więć dzie sią -
tych, ale ta kże sto su nek do zaj -
mo wa nych nie ru cho mo ści. Nie -
daw no opi sy wa li śmy, w ja kim sta -
nie są kil ku let nie bu dyn ki ko mu -
nal ne przy uli cy Oszmiań skiej
i Ossow skie go. De wa sta cja do mu,
w któ rym się miesz ka, zda je się
być hob by nie któ rych na jem ców.

Astro no micz ny dług
W su mie na Tar gów ku znaj du ją

się 3803 miesz ka nia ko mu nal -
ne. 2295 osób za le ga z opła ta mi.
Na dzień 30 czerw ca bie żą ce go
ro ku za dłu że nie wy nio sło do kład -
nie 15,99 mln zł. Do te go na le ży
do dać 9,1 mln od se tek, co da je
po nad 25 mi lio nów dłu gu. Za tę

kwo tę mo żna ku pić grunt i zbu -
do wać blok na po nad sto miesz -
kań al bo wy re mon to wać kil ka
ulic.

Pod pisz po ro zu mie nie
Czy jest mo żli wość re duk cji tak

ogrom ne go za dłu że nia? Dług
mo żna od pra co wać. Mo żna rów -
nież przy stą pić do pro gra mu re -
struk tu ry za cyj ne go. Pro gram po -
mo co wy na la ta 2015–2019 do ty -
czy osób, któ re nie pła cą re gu lar -
nie czyn szu i opłat za me dia. Są
dwie mo żli wo ści. W cią gu trzech
mie się cy od dnia pod pi sa nia po -
ro zu mie nia mię dzy lo ka to rem
a dziel ni cą Tar gó wek na le ży spła -
cić 30% na le żno ści, po czym na -
stą pi umo rze nie 70% dłu gu. Jest
też dru ga opcja – spła ciw szy
do 30 wrze śnia 2019 ro ku 50%

dłu gu, dru gie 50% zo sta nie umo -
rzo ne. Wpła ty mu szą jed nak być
ter mi no we i w ka żdym ro ku lo ka -
tor bę dzie mógł je dy nie dwa ra zy

spóź nić się z wnie sie niem
opłat. I to tyl ko 21 dni.

Wnio sek o pod pi sa nie po ro zu -
mie nia mo że zło żyć ka żda oso ba,
któ ra ma dług z ty tu łu użyt ko wa -
nia lo ka lu ko mu nal ne go i nie
znisz czy ła miesz ka nia. Ma czas
do 21 wrze śnia.

Do pro gra mu zgło si ło się jak
do tąd 139 osób.

Prze my sław Bur kie wicz

Mamy 25 milionów złotych długu
� Te liczby porażają. Blisko połowa lokali komunalnych na Targówku jest zadłużona.
Niezapłacone należności wynoszą prawie 16 milionów złotych, a odsetki od tej kwoty
– dodatkowe dziewięć milionów. Jest jednak szansa, by dłużnicy odpracowali swoje
zobowiązania. Można też walczyć o umorzenie części należności. Trzeba się tylko
zdyscyplinować.
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Wniosek
o podpisanie
porozumienia może
złożyć każda osoba, która
ma dług z tytułu
użytkowania lokalu
komunalnego i nie
zniszczyła mieszkania. Ma
czas do 21 września.

Nowy dom komunalny przy Ossowskiego 9:
zadłużony i zniszczony

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re zdo by ły już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.

Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy
to oso by czyn ne za wo do wo. Wy -
kształ ce nie śred nie jest dla nich
czę sto wa run kiem uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy i wy -
ższej pen sji.

Cza sa mi zda rza się, że przy cho -
dzą do nas ta kże słu cha cze, któ -
rzy de cy du ją się na zmia nę szko ły
jesz cze w trak cie trwa nia se me -
stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li ceum,
nie po no sząc kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy ko rzy -
sta ją z mo żli wo ści zda wa nia eg za mi -
nu ma tu ral ne go przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej.

Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu ją -
cy do ma tu ry w 2016 ro ku.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych, 
ul. Od ro wą ża 15, War sza wa. www.ascho ols.pl, 22 110–00–99

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. Naukę w AS Liceum mogą
łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.



DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603

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.
601-86-79, 80 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

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

DOM I OGRÓD
·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
·AA Kompleksowe remonty gwarancja
792-520-035

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·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
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·Gotówka do ręki bez BIK. Biuro na Pradze. Tel
531-338-217
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008

PPoożżyycczzkkaa  ddoo  2255000000  zzłł  tteell..  666633--227711--550088

·POŻYCZKI pozabankowe, tel. 727-925-066

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. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

·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
·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Zatrudnię pracownika budowlanego na um.
zlec. oraz kierowcę sam. cięż. Miejsce pracy:
Stacja PKP Tarnów, stacja PKP W-wa Gdańska
691-940-645

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

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

RÓŻNE
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Wszy scy pa cjen ci SZPZ LO
War sza wa -Tar gó wek, któ rzy
ukoń czy li 65 rok ży cia mo gą ją
bez płat nie ode brać. Co to ta kie -
go? To spe cjal ny pa kiet, za wie ra -
ją cy in for ma cje o za ży wa nych le -
kach, prze by tych bądź trwa ją cych

cho ro bach, aler giach – ale ta kże
da ne oso bo we czy kon takt do naj -
bli ższych osób. Za war ty w ko per -
cie for mu larz mu si pod pi sać le -
karz pro wa dzą cy – ca łość war to
jesz cze wzbo ga cić o ostat nią kar tę
in for ma cyj ną z po by tu w szpi ta lu

lub in ne naj istot niej sze do ku men -
ty do ty czą ce zdro wia. Wszyst ko
ra zem wkła da my do lo dów ki,
a na niej umiesz cza my in for ma cję
„Tu jest Ko per ta Ży cia” – dzię ki
te mu ra tow ni cy bę dą mo gli du żo
spraw niej ze brać wszyst kie in for -
ma cje na wet w przy pad ku, gdy sa -
mi nie bę dzie my w sta nie ich
udzie lić. Dla cze go w lo dów ce? Bo
to ciem ne i chłod ne miej sce,
a w ta kich wa run kach wszel kie
do ku men ty blak ną du żo wol niej.
Po za tym jest ła two do stęp ne
i nie mal ka żdy ma ją w do mu.

Jak zdo być ta ki pa kiet? Wy star czy
za py tać o nie go pod czas wi zy ty
w Sa mo dziel nym Ze spo le Pu blicz -
nych Za kła dów Lecz nic twa Otwar -
te go War sza wa -Tar gó wek przy Ty ko -
ciń skiej 34 lub któ rejś z dziel ni co -
wych przy chod ni. War to – dla wła -
sne go kom for tu i bez pie czeń stwa.

(red)

Masz co najmniej 65 lat?

Możesz dostać Kopertę Życia
� W sytuacjach awaryjnych znacznie pomoże ona np. ekipie pogotowia
ratunkowego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208


