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Sa lę gim na stycz ną gim na zjum
przy Troc kiej wy peł ni ło w po nie -
dzia łek wie czo rem po nad 300
osób. Bra ko wa ło krze seł. Przy szli
kup cy, miesz kań cy Tar gów ka,
a wśród nich przed sta wi cie le oko -
lic uli cy Fan ta zyj nej, gdzie na czas
bu do wy sta cji me tra ma być prze -
nie sio ny ba zar. Wi ce pre zy dent
mia sta Mi chał Ol szew ski za de kla -
ro wał, że prze nie sie nie ba zar ku
na te ren u zbie gu ulic Ra dzy miń -
skiej i Fan ta zyj nej sfi nan su je mia -
sto. Jest tam wpraw dzie pla no wa -

na uli ca No wo troc ka, ale na pew -
no nie po wsta nie w cią gu naj bli -
ższych czte rech lat.

Na stęp nie ar chi tekt Ar tur Ba -
stew ka za pre zen to wał siód mą już,
uzgod nio ną z han dlu ją cy mi na
ba zar ku, wer sję za bu do wy pla cu
tar go we go przy Fan ta zyj nej z we -
wnętrz nym ry necz kiem, roz miesz -
cze niem pa wi lo nów, do jaz da mi
i miej sca mi par kin go wy mi. Bur -
mistrz Tar gów ka Sła wo mir An to -
nik za pew niał kup ców, że
po otwar ciu me tra w 2019 ro ku

wró cą oni na te ren w po bli żu pla -
no wa nej sta cji Troc ka. Z ko lei wi -
ce pre zy dent Ol szew ski na ma wiał
do dia lo gu miesz kań ców Fan ta -
zyj nej, któ rzy zło ży li 36 pro te stów
prze ciw no wej tym cza so wej lo ka -
li za cji ba zar ku. Pro te sty bę dzie
roz pa try wa ło Sa mo rzą do we Ko le -
gium Od wo ław cze. Nie wia do mo
tyl ko, czy zdą ży roz strzy gnąć
spra wę, za nim wy ko naw ca sta cji
wej dzie na te ren bu do wy. We dle
kal ku la cji wi ce pre zy den ta Ol -
szew skie go sta nie się to w trzy,

czte ry mie sią ce od pod pi sa nia
umo wy. Ta ma być sfi na li zo wa na
do koń ca stycz nia. Wy glą da więc
na to, że kup cy bę dą mu sie li opu -
ścić ba zar przy Troc kiej naj póź -
niej w ma ju lub czerw cu.

Emo cje i ar gu men ty
Wi ce pre zy dent Ol szew ski ape -

lo wał do miesz kań ców Fan ta zyj -
nej o wy co fa nie pro te stów. Ci ar -
gu men to wa li, że lo ka li za cja ba -
zar ku na ich uli cy jest zła, prze ko -
ny wa li, że kor ki na wą skich ulicz -

kach i tak unie mo żli wią nor mal ny
han del. Sa la za re ago wa ła gło -
śnym bu cze niem. Po dob nie jak
na zgło szo ną przez Ol szew skie go
pro po zy cję awa ryj nej lo ka li za cji
ba zar ku na pu stym traw ni ku
u zbie gu uli cy Cho dec kiej i Mat ki
Te re sy z Kal ku ty na Bród nie

– pra wie 3 ki lo me try od obec ne go
tar go wi ska. Roz e mo cjo no wa ni
kup cy za rzu ca li wła dzom mia sta
i dziel ni cy nie go spo dar ność, wy ty -
ka li, że roz mo wy w spra wie prze -

Bazarek na Trockiej wciąż w zawieszeniu
� Styczniowe spotkanie urzędników, kupców i mieszkańców Targówka, jak należało się spodziewać, nie rozstrzygnęło przyszłości bazarku
na Trockiej. Do porozumienia wciąż daleko.

dokończenie na stronie 2

Mieszkańcy
Fantazyjnej nie
odpuszczą. Ich
przedstawicielka, Maria
Ryczywolska,
zapowiedziała protesty
do skutku. – Nie
wykluczam, że pójdziemy
do sądu – mówiła.

Na spotkanie w sprawie przyszłości bazarku przyszły tłumy

Burmistrz Antonik namawia do zaniechania protestów
przeniesienia bazarku na ul. Fantazyjną na czas budowy stacji

metra Trocka



nie sie nia han dlu cią gną się
od 2012 ro ku. Się ga li do pre hi sto -
rii spra wy. Jak bu me rang wra ca ła
wcze śniej sza pro po zy cja lo ka li za -
cji ba zar ku na pla cu przy uli cy
Za miej skiej. Ol szew ski i An to nik
tłu ma czy li, że plac ten od lat jest
przed mio tem spo ru mię dzy mia -
stem a Ro bot ni czą Spół dziel nią
Miesz ka nio wą „Pra ga” i pro wa -
dze nie tam ja kich kol wiek in we -
sty cji jest nie mo żli we.

– Sy tu acja jest kry tycz na. Nie
ma już cza su na dys ku sję o lo ka li -
za cjach in nych niż Fan ta zyj na, bo
ozna cza ło by to roz po czę cie
wszyst kich pro ce dur od no wa
i ko lej ne mie sią ce opóź nień – ar -
gu men to wał.

Na to kup cy za pro po no wa li roz -
wa że nie lo ka li za cji przy Za miej -
skiej ja ko przej ścio wej, gdy by nie
uda ło się z po wo du pro te stu
na czas prze nieść ba za ru na Fan -
ta zyj ną. Ta kie roz wią za nie Ol -
szew ski obie cał roz wa żyć, choć
prze ko ny wał, że za miast ko lej nej
pro wi zo rycz nej tym cza so wo ści
wo lał by, że by kup cy po mo gli prze -
ko nać pro te stu ją cych do zmia ny
de cy zji i za war cia ugo dy.

– Być mo że je stem zbyt na iw ny,
ale chciał bym, aby oso by, któ re
zło ży ły od wo ła nia po słu cha ły roz -
sąd nych ar gu men tów i być mo że

wy co fa ły swo je wnio ski – ape lo -
wał i de kla ro wał, że w ka żdej
chwi li go tów jest do roz mów.

Mo żli wy kom pro mis?
Miesz kań cy Fan ta zyj nej nie od -

pusz czą. Ich przed sta wi ciel ka,
Ma ria Ry czy wol ska, za po wie dzia -
ła pro te sty do skut ku. – Nie wy -
klu czam, że pój dzie my do są du
– mó wi ła. Miesz kań cy Tar gów ka
prze krzy ki wa li tych z Za ci sza,
a część kup ców wciąż wy le wa ła
gorz kie ża le na urzęd ni ków.

– Mia sto zo sta wi ło nas na lo -
dzie – mó wi ła Jo lan ta Bo row ska,
któ ra han dlu je na ba zar ku
przy Troc kiej. – 31 grud nia wy ga -
sły nam umo wy dzie rża wy te re nu.
Co ma my ro bić?

– Kup cy mo gą pro wa dzić dzia -
łal ność w cy klu bez u mow nym
i z do tych cza so wy mi staw ka mi
– od po wia dał wi ce pre zy dent Ol -
szew ski.

Kup cy chcie li kon kre tów. Py ta li
co bę dzie, je śli pro te sty spo wo du ją,
że nie zdą żą z prze pro wadz ką.
– Jest szan sa, że by śmy to spię li,
na przy go to wa nie ba zar ku po trze -
bu je my oko ło 4 mie się cy – za pew -
niał bur mistrz An to nik. Ale od po -
wie dzi na py ta nie, co sta nie się
z kup ca mi, je śli do cza su roz po czę -
cia bu do wy sta cji me tra nie uda się
wy bu do wać tar go wi ska przy Fan ta -
zyj nej, nie po tra fił udzie lić. Spra wa
ba zar ku wciąż za tem tkwi w za wie -
sze niu, a do roz wią za nia da le ko.

(wk)

Wczo raj zo stał za trzy ma ny
i po sta wio no mu za rzu ty spo wo -

do wa nia wy pad ku ze skut kiem
śmier tel nym oraz uciecz ki z miej -
sca zda rze nia. Gro zi za to do 12
lat wię zie nia. Mę żczy zna nie przy -
znał się do za rzu tów, od mó wił też
skła da nia ze znań. Za sto so wa no
wo bec nie go po rę cze nie ma jąt ko -
we i do zór po li cyj ny, ma ta kże za -
kaz opusz cza nia Pol ski.

Przy po mnij my – 28 grud nia
czar ny mer ce des po trą cił na uli cy
Win cen te go dziew czy nę i uciekł.

Kil ka dni póź niej w la sach
pod Wy szko wem od na le zio no sa -
mo chód. Uda ło się usta lić, kto
jest je go wła ści ciel ką, jed nak ko -
bie ta fe ral ne go dnia nie ko rzy sta -
ła z mer ce de sa – od tej po ry trwa -
ły po szu ki wa nia spraw cy. Oka zał
się nim syn wła ści ciel ki po jaz du.
Uda ło się go za trzy mać po trzech
ty go dniach.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

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. 502-280-7202
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Zatrzymano kierowcę, który zabił 16-latkę
� Adrian M., który najprawdopodobniej potrącił 28 grudnia na Targówku 16-letnią
dziewczynę, trafił w ręce policji.

Bazarek na Trockiej wciąż w zawieszeniu

Na Gi lar skiej otwar to no wą pę tlę
au to bu so wą, z któ rej ko rzy sta ją au -
to bu sy li nii 512, ale to jesz cze nie
ko niec zmian. W tym ro ku Za rząd
Dróg Miej skich wy re mon tu je bie -
gną cą po pół noc nej stro nie dro gę
dla ro we rów, na koń cu któ rej po -
wsta nie prze jazd łą czą cy ją ze ście -
żką pro wa dzą cą nad brze giem Ka -
na łu Drew now skie go. Dla po pra wy
bez pie czeń stwa na prze jeź dzie i są -

sia du ją cym z nim przej ściem dla
pie szych za mon to wa ne zo sta ną pro -
gi wy spo we. Nie utrud nią one prze -
jaz du au to bu som, ale spo wol nią sa -
mo cho dy. Omi nię cie ich środ kiem
bę dzie utrud nio ne przez zwę że nie
jezd ni o kil ka dzie siąt cen ty me trów.

Pro jekt jest już za twier dzo ny,
ale nie wia do mo jesz cze, kie dy
zo sta nie zre ali zo wa ny.

Do mi nik Ga dom ski

Zmiany na Gilarskiej.
Będą nowe progi
� W tym roku zachodni odcinek Gilarskiej czeka
niewielki remont. Ma być bezpieczniej i wygodniej dla
rowerzystów.
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Po my sło daw czy ni – Mar ta Si -
kor ska za in spi ro wa ła się par kiem
zdro jo wym w Le gio no wie. W ze -
szłym ro ku otwar to tam tę żnię so -
lan ko wą wy twa rza ją cą ae ro zol
sol ny bo ga ty w mi kro ele men ty
i istot ne dla zdro wia pier wiast ki
– ma gnez, po tas czy że la zo.
W bez po śred niej bli sko ści na sku -
tek ście ka nia so lan ki po tar ni nie,
ru chu po wie trza i słoń ca jest wy -
twa rza ny ae ro zol sol ny.

Po dob ną tę żnię pa ni Mar ta
pro po nu je wy bu do wać na skwe -
rze Wie cha w po bli żu ist nie ją cej
tam si łow ni ple ne ro wej. Tę żnia
mia ła by li czyć mniej wię cej trzy

me try wy so ko ści, co w po łą cze niu
z za da szo nym słu pem tar ni ny

o po wierzch ni 50 m2 i na tu ral ną,
bo ga tą w mi kro ele men ty so lan ką

jest w sta nie wy two rzyć nie po wta -
rzal ny, odżyw czy mi kro kli mat.
Tę żnia, po dob nie jak le gio now -
ska, mia ła by dzia łać ok. sied miu
mie się cy w ro ku. Pro jekt prze wi -
du je ta kże usta wie nie ła wek
i oświe tle nia.

Na szym zda niem, pro jekt – je śli
zo sta nie po zy tyw nie zwe ry fi ko wa -
ny – ide al nie uzu peł ni ple ne ro wą
si łow nię, a skwer Wie cha sta nie
się z praw dzi we go zda rze nia
kom plek sem re kre acyj no -zdro -
wot nym dla se nio rów i nie tyl ko.
Za gło su je cie Pań stwo na ten po -
mysł w czerw cu?

(wk)

Tężnia na skwerze Wiecha?
� Propozycja budowy tężni solankowej na skwerze Wiecha znalazła się wśród
projektów zgłoszonych w ramach kolejnego budżetu partycypacyjnego.

No wy te ren re kre acyj ny
przy Bar dow skie go spodo bał się
mie szań com Tar gów ka, Za ci sza
i Zą bek, ale za ska ku ją co du żo
osób wy ko rzy stu je go nie zgod nie
z prze zna cze niem i z pod sta wo -
wy mi za sa da mi bez pie czeń stwa.
La tem miesz kań cy ką pa li się
w nie zdat nej do te go wo dzie, zi -
mą wy ko rzy stu ją za mar z nię tą ta -
flę je zio ra ja ko lo do wi sko. Nie -
któ rzy nie ma ją żad nych opo rów
i ba wią się tam ra zem z ma ły mi
dzieć mi. Są już ta kże pierw sze do -
nie sie nia o oso bach, któ re wcho -
dzi ły na nie od da ną do użyt ku wie -
żę ze ścian ką wspi nacz ko wą.

– Za lew przy Bar dow skie go nie
jest śli zgaw ką – przy po mi na ją
urzęd ni cy z bród now skie go ra tu sza.
– Ka żdy za mar z nię ty zbior nik wod -
ny mo że sta no wić po ten cjal ne za -
gro że nie. Przy po mi na my, że głę bo -
kość zbior ni ka przy Bar dow skie go
się ga dwóch me trów. Ochro na zo -
sta ła zo bo wią za na do po wia da mia -
nia stra ży miej skiej oraz po li cji
w przy pad ku wcho dze nia na lód
dzie ci oraz osób do ro słych. Je śli ma -
cie Pań stwo chęć po śli zgać się na ły -
żwach, za pra sza my na lo do wi sko
zlo ka li zo wa ne przy Ośrod ku Spor tu
i Re kre acji przy Ła bi szyń skiej 20.

Do mi nik Ga dom ski

Tak się bawi Targówek zimą.
„To skrajnie niebezpieczne!”
� Chodzenie z małymi dziećmi po zamarzniętym
jeziorze i wspinanie się na zamkniętą wieżę – mniej
odpowiedzialna część społeczeństwa ma nowe
zabawy, którym oddaje się na Elsnerowie.

Ka żdy za mar z nię ty zbior nik wod ny 
mo że sta no wić po ten cjal ne za gro że nie

Koszt: 350 tys.
Plusy: Świetny pomysł.
Tężnia idealnie wpisałaby
się w charakter skweru.
Minusy: Właściwie brak,
chyba że uznać
za takowy relatywnie
wysokie koszty
eksploatacji oszacowane
na 40 tys. zł rocznie.

Jak by się Wam podobała taka tężnia na skwerze Wiecha?

źródło: U
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Za sa da jest pro sta: lu dzie po -
da ją się za pra cow ni ków naj więk -
sze go sto łecz ne go do staw cy prą -
du. Twier dzą, że by ło kil ka krot nie
wy sy ła ne po na gle nie, a po nie waż
nie by ło od po wie dzi, po fa ty go wa li

się oso bi ście. Oczy wi ście kła mią,
li cząc na na szą nie uwa gę i po czu -
cie wi ny. Póź niej pro szą o pod pi -
sa nie umo wy – rze ko mo anek su
do ku men tów z do tych cza so wym
do staw cą, w rze czy wi sto ści zaś
z no wym, na no wych wa run kach
i no wy mi kosz ta mi. Je śli pod pi -
sze my – tym sa mym zga dza my się
na no we wa run ki, ale jed no cze -
śnie nie wy po wia da my umo wy
z do tych cza so wym ope ra to rem
sie ci. Czy li pła ci my po dwój nie.

Nie ma jed nak pa ni ki – na wet
je śli da my się zła pać i wbrew roz -
sąd ko wi pod pi sze my „lip ną” umo -
wę, ma my dwa ty go dnie na re zy -
gna cję. W cią gu czter na stu dni
bez po da wa nia przy czyn i tłu ma -
cze nia się mo żna od niej od stą pić,
po nie waż zo sta ła za war ta po za
sie dzi bą fir my – czy li w na szym
miesz ka niu. Wy star czy w tym ter -
mi nie do fir my – na pod pi sa nej
umo wie po wi nien być jej ad res
– wy słać oświad cze nie o od stą pie -

niu. Co wię cej – je śli pra cow nik,
któ ry dał nam umo wę do pod pi su
nie po in for mo wał o mo żli wo ści jej
roz wią za nia (a war to się wczy tać
w do ku ment, bo ta kie oświad cze -
nie mo że się w nim znaj do wać)
– na od stą pie nie ma my na wet 12
mie się cy. Urząd Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów ja sno in for -
mu je, że mo żna to zro bić na for -
mu la rzu al bo w in nej, naj le piej pi -
sem nej for mie i wy słać li stem po -
le co nym za po twier dze niem od -
bio ru. Mo żna też zło żyć je oso bi -
ście w lo ka lu przed się bior cy,
za po twier dze niem do star cze nia.
Nie któ rzy sprze daw cy umo żli wia -

ją od stą pie nie od umo wy za po -
mo cą swo jej stro ny in ter ne to wej.
W ta kim przy pad ku mu szą po -
twier dzić otrzy ma nie oświad cze -
nia, np. wy sy ła jąc e -ma il do kon -
su men ta.

Co cie ka we – po li cja na Tar -
gów ku nie mia ła do tej po ry zgło -
szeń o oszu stach. A po dob ny sys -
tem „zdo by wa nia klien tów” był
już pro wa dzo ny przed kil ko ma la -
ty, kie dy uwol nio no ry nek usług
te le ko mu ni ka cyj nych. I o ile cza -
sa mi zmia ny do staw ców się opła -
ca ją – przy kre, że na ma wia się
klien tów do te go pod stę pem.

(wt)

Naciągacze krążą po blokach
� Na Facebooku krążą ostrzeżenia przed oszustami, podającymi się za pracowników
RWE i podsuwającymi do podpisu umowy na zmiany dostawcy energii elektrycznej.

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy 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, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych 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. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

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 po skie ro wa niu spra wy 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 stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia 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.

Masz do nich pra wo! 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.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Ofia rą by ła 23-lat ka kil ka krot -
nie ugo dzo na no żem. Za czę ły się
po szu ki wa nia spraw cy. Jed nym
z po dej rza nych był 41-let ni Ar tur
P., któ ry ukry wał się do 13 stycz -
nia, kie dy zo stał za trzy ma ny. Pod -
czas prze słu cha nia przy znał się
do za bi cia ko bie ty. – Zbrod nia
mia ła cha rak ter oso bi sty, jed nak

ze wzglę du na do bro 23-lat ki i jej
ro dzi ny pro ku ra tor za de cy do wał
o nie ujaw nia niu mo ty wów – po -
wie dzia ła nam pro ku ra tor Re na ta
Ma zur, rzecz nik pół noc no pra skiej
pro ku ra tu ry.

Mę żczyź nie gro zi do ży wo cie.
TW Fu lik

na pod sta wie in for ma cji po li cji

Zabił swoją kobietę,
grozi mu dożywocie
� 18 grudnia policjanci dostali informację, że w jednym
z mieszkań na Targówku znajdują się zwłoki młodej kobiety.

źródło: w
w

w.policja.w
aw.pl

Jeśli damy się
złapać i wbrew
rozsądkowi podpiszemy
„lipną” umowę, mamy
dwa tygodnie
na rezygnację

Ka me ry mo ni to rin gu w lo ka lu
na gra ły mę żczy znę, któ ry praw do -
po dob nie jest za mie sza ny w roz -
bój. Ka żdy, kto go roz po zna je lub
ma in for ma cje do ty czą ce wspo -
mnia ne go zda rze nia pro szo ny jest
o kon takt oso bi sty lub te le fo nicz -
ny z po li cjan ta mi pro wa dzą cy mi
spra wę w sie dzi bie jed nost ki
przy uli cy Cho dec kiej 3/5.

In for ma cje mo żna prze ka zać ta -
kże dzwo niąc na nu mer
22 60–381–71 al bo w for mie elek tro -
nicz nej pi sząc na ad res: ofi cer.pra so -
wy.krp6@ksp.po li cja.gov.pl.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Poznajesz tego człowieka?
� 18 grudnia w jednym z salonów gier na Targówku
doszło do rozboju. Policja poszukuje jego sprawcy
i upublicznia wizerunek mężczyzny, który może nim być.

źródło: pragapn.policja.w
aw.pl
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Miesz kań cy Le wi no wa od wie lu
lat cze ka ją na ucy wi li zo wa nie uli -
cy Ło dy go wej. Do nie daw na wy -
da wa ło się, że prze bu do wa roz -
pocz nie się w ro ku 2016, w pro -
jek cie bu dże tu War sza wy znaj do -
wa ło się 66 mln zł na ten cel. Nie -
ste ty wła śnie oka za ło się, że prze -
bu do wa nie na stą pi tak szyb ko.

– Nie wy da na zo sta ła jesz cze
de cy zja śro do wi sko wa dla tej in -
we sty cji – mó wi Mał go rza ta Ga -
jew ska, rzecz nicz ka Za rzą du
Miej skich In we sty cji Dro go wych.
– Mo żna przy pusz czać, że sta nie
się to oko ło po ło wy przy szłe go ro -
ku. Po tem do pie ro bę dzie my mo -
gli wy stą pić o ze zwo le nie na re ali -
za cję in we sty cji dro go wej i ogło sić
prze targ na wy ko naw cę.

Ło dy go wa ma zo stać prze bu do -
wa na do ukła du 2×2, ale tyl ko
do gra ni cy z Ząb ka mi. Pro ble my
z uzy ska niem de cy zji śro do wi sko wej

wy ni ka ją naj praw do po dob niej z du -
że go, szko dli we go wpły wu na oto -
cze nie, ge ne ro wa ne go przez ta kie

dro gi (pier wot ny pro jekt za kła dał
usta wie nie ekra nów aku stycz nych).

Do mi nik Ga dom ski

Przebudowa Łodygowej znowu przełożona
� Wiadomo już, że przebudowa Łodygowej na drogę dwujezdniową nie rozpocznie
się w roku 2016. Inwestycja nie ma ważnej decyzji środowiskowej.

Tak jak za po wia da no od daw -
na, otwar cie pę tli au to bu so wej

na Gi lar skiej, nie da le ko skrzy żo -
wa nia z Win cen te go, ozna cza ło

zmia nę tra sy li nii 512. Od 11
stycz nia au to bu sy te zo sta ły wy co -
fa ne z Kon dra to wi cza i Win cen te -
go i kur su ją w obu kie run kach Gi -
lar ską, Ro lan da i Co dzien ną.
Na no wym od cin ku tra sy w kie -
run ku Gi lar skiej 512 za trzy mu je
się na przy stan kach „Czer wiń ska”
(na żą da nie), „Za ci sze”, „Ka nał
Bród now ski” i „Ro lan da”. Przy -
sta nek nad Ka na łem Bród now -
skim obo wią zu je te raz ja ko sta ły
dla kur sów w obu kie run kach.

– Ten cho ler ny 512 jeź dzi te raz
tak re gu lar nie, że cią gle się
na nie go spóź niam – pi sze miesz -
ka niec Za ci sza, pro wa dzą cy
na Fa ce bo oku prze śmiew czą stro -
nę „Ile spóź nia się dziś 512?”.

Nie łudź my się. Utrud nie nia
na no wej tra sie po ja wią się prę dzej
czy póź niej. Oby jak naj póź niej.

Do mi nik Ga dom ski

512 przestało się spóźniać
� Jedyna kursująca przez środek Zacisza linia autobusowa zmieniła trasę. Teraz
autobusy są zdecydowanie bardziej punktualne.

Ten ośro dek dzia ła od lat – prze -
by wa ją w nim mat ki z dzieć mi,
głów nie sa mot ne. Mo że za kwa te -
ro wać oko ło 120–130 osób na raz
i już te raz jest czę ścio wo wy peł nio -
ny. To ozna cza, że w przy pad ku
przy by wa nia uchodź ców z Sy rii
i Ery trei (Pol ska przyj mie oby wa te -
li wła śnie tych dwóch państw) i na -
wet do dat ko we go za gęsz cze nia bu -
dyn ku na Tar gów ku – po mie ścić
mo że mak sy mal nie 200 osób. Do -
kład niej – 200 ma tek z dzieć mi.

Jest się cze go bać? We dług czę -
ści spo łe czeń stwa – jak naj bar -
dziej. Bio rąc pod uwa gę wy da rze -
nia w Niem czech i nie po ko je, ja kie
two rzą imi gran ci pró bu ją cy prze -
do stać się nie le gal nie do An glii,
oba wy są uza sad nio ne. Na to miast
wie dząc, kto ma tra fić na Tar gó -
wek – a ma ją to być głów nie sa -
mot ne mat ki z dzieć mi – kto ma
gwał cić na sze ko bie ty i wpro wa -
dzać is lam? Też ko bie ty? Sza hid -
ki? Strach ma wiel kie oczy, tyl ko
trze ba pa mię tać, że mu zuł man ki
na Tar gów ku miesz ka ją już od kil -
ku lat – to uchodź czy nie z Cze cze -
nii. Są też Gru zin ki, Ukra in ki,
Afry kan ki. Ilu do kład nie uchodź -
ców do trze do dat ko wo na Tar gó -
wek? – Na dzień 25 stycz nia
na Tar gów ku miesz ka 118 osób.
Ośro dek mak sy mal nie mo że po -
mie ścić sto pięć dzie siąt – mó wi

Ewa Pie cho ta, rzecz nik Urzę du
do Spraw Cu dzo ziem ców. – Trze -
ba też pa mię tać, że to ośro dek
uni ka to wy w ska li kra ju, tyl ko dla
ma tek z dzieć mi. Dla te go nie ma
obaw, że tra fią tam ci, któ rych tak
bar dzo oba wia ją się miesz kań cy.
Do dat ko wo mu si my wie dzieć, że
w tym ro ku w ra mach re lo ka cji,
czy li ru chu cu dzo ziem ców już
znaj du ją cych się na te re nie Eu ro -
py, bę dzie prze miesz czo nych w kil -
ku gru pach 400 osób, a nie 1400,

jak gło szą plot ki. Co wię cej,
w pierw szej ko lej no ści tra fią
do ośrod ków wła snych Urzę du
do spraw Cu dzo ziem ców (są czte -
ry, w Dę ba ku ko ło Pod ko wy Le -
śnej, Bia łej Pod la skiej, Czer wo -
nym Bo rze ko ło Ło mży i Li ni nie
ko ło Gó ry Kal wa rii), a nie tych,
któ re star to wa ły w prze tar gu. Dla -
te go wid mo fa li uchodź ców, któ rzy
za le ją Tar gó wek, jest po pierw sze
od le głe a po dru gie kom plet nie
nie praw dzi we.

Wik tor To moń

Uchodźcy na Targówku – już są!
� Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłosił listę
ośrodków, które zaoferowały zakwaterowanie
i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o status
uchodźcy. Jednym z nich jest Ośrodek dla
Cudzoziemców przy ulicy Księżnej Anny na Targówku.

Widmo fali
uchodźców, którzy zaleją
Targówek, jest
po pierwsze odległe
a po drugie kompletnie
nieprawdziwe.

źródło: W
ikipedia/ M

styslav C
hernov na licencji  C
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Fo rum Roz wo ju War sza wy,
Pra skie Sto wa rzy sze nie Miesz -
kań ców „Mi cha łów”, Ruch Są -
siedz ki – Tar gó wek, Za ci sze,
Bród no, Sto wa rzy sze nie Mia sto
Jest Na sze i Sto wa rzy sze nie No wy
Żo li borz we zwa ły war szaw ski sa -
mo rząd do za prze sta nia prac
nad obec nym pro jek tem mo stu
i tra sy Kra siń skie go.

– Za miast li cy to wać się gło sa mi
„za” i „prze ciw”, trze ba zwró cić
uwa gę na ja kość pla no wa nej in -
we sty cji – pi szą ak ty wi ści we
wspól nym oświad cze niu.
– W obec nej for mie nie przy czy ni
się ona do po pra wy ja ko ści ży cia
w żad nej z dziel nic, któ rych bez -
po śred nio do ty czy, a w przy szło ści
 głów nie przez swój tran zy to wy
cha rak ter wręcz ją po gor szy, bo

jesz cze wię cej użyt kow ni ków sa -
mo cho dów zo sta nie za chę co nych
do wjaz du do cen trum.

Pod sta wo wym po stu la tem jest
ogra ni cze nie ska li in we sty cji, po -
le ga ją ce na zwę że niu pa sów ru -
chu do 2,75 m i wpro wa dze niu

do pusz czal nej pręd ko ści 50 km/h.
Przed łu że nie mo stu w kie run ku

Od ro wą ża po wsta ło by jed no cze -
śnie z prze pra wą i mia ło dwa pa sy
ru chu i licz ne przej ścia dla pie -
szych, zaś tram wa je mia ły by ab so -
lut ny prio ry tet. Ak ty wi ści pro po -
nu ją też, by PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we roz wa ży ły prze su nię cie
sta cji SKM Pra ga pod pla no wa ny
wia dukt, zaś sa mo rząd na tych -
miast przy stą pił do pra cy nad pla -
nem miej sco wym dla te re nów po -
ko le jo wych na Bród nie.

Sa mo rząd War sza wy wciąż nie
pod jął osta tecz nej de cy zji w spra -
wie mo stu. Pierw sze spo tka nie
w ra mach tzw. okrą głe go sto łu
z udzia łem sa mo rzą dow ców
z trzech dziel nic nie za koń czy ło
się wy pra co wa niem wspól ne go
sta no wi ska.

Do mi nik Ga dom ski

Lo esje (wym. lu sie) to po ni der -
landz ku Lu sia – praw do po dob nie
naj bar dziej kre atyw na ko bie ta
na świe cie, nie ste ty bę dą ca po sta -
cią fik cyj ną. Przy szła na świat
w la tach 80. w Ho lan dii, ale wę -
dru je już po trzy dzie stu kra jach,
pro pa gu jąc wol ność sło wa i za chę -
ca jąc do re flek sji nad ota cza ją cą
nas rze czy wi sto ścią. Cha rak te ry -
stycz ne mu ra le mo żna zna leźć
od czte rech lat ta kże w War sza -

wie, np. obok Dwor ca Wschod -
nie go czy ta my „Z punk tu wi dze -
nia Dro gi Mlecz nej wszy scy je ste -
śmy ze wsi”, a na Mu ra no wie
– „Zrób ko muś dzień do bry”.

Pierw szy mu ral z Lo esje na Tar -
gów ku po wstał na śle pej ścia nie
do mu na ro gu Go ście ra dow skiej
i Ol gier da dzię ki po mo cy Fun da cji
Sztu ki Ar te ria, Do mu Kul tu ry V9
i Na ro do we go Cen trum Kul tu ry.

Do mi nik Ga dom ski

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·KUPIĘ znaczki płyty książki 508-085-531

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

2-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·2-pokojowe po remoncie, w pełni wyposażone
i umeblowane w pobliżu Ronda Żaba – wynajmę.
Mieszkanie w odnowionym bloku, piętro 3-cie
z windą 22 664-38-50

DOM DO WYNAJĘCIA

Pół bliźniaka na Białołęce Dworskiej
693-393-301

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę 503777913

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848
·KUPIĘ działkę, dom, Łomianki i okolice
606-664-487

NAUKA
·Język polski, szkoła średnia, matura
602-678-811

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·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
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972

PPOOŻŻYYCCZZKKII  CCHHWWIILLÓÓWWKKII  DDLLAA  KKAAŻŻDDEEGGOO..
NNAATTYYCCHHMMIIAASSTTOOWWAA  WWYYPPŁŁAATTAA  WW MMIIEEJJSSCCUU

ZZAAMMIIEESSZZKKAANNIIAA..  BBEEZZ  ŻŻAADDNNYYCCHH  ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ..
TTEELL..  666699--775522--448888

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·Firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątania
sklepu odzieżowego w centrum Warszawy. Praca
w godzinach porannych 7:0--10:00. Tel.
799-015-320
·Firma zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na teren
Warszawy, tel. 22 890-03-94
·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

SZUKAM PRACY
·M-36 magazyn, produkcja lub do przyuczenia
501-867-863
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

RÓŻNE
·Nieodpłatna opieka nad samotną, starszą osobą
698-055-555
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

SZUKAM PSA
·ZAGINĄŁ PIES – Karo – 11 letni kundelek,
jeszcze do niedawna mieszkaniec Palucha. Boi
się samochodów i obcych ludzi, lubi psy.
Łagodny. Średniej wielkości (do kolan, 17 kg),
brązowo-szary, beżowe łapki, siwa mordka, duże
uszy, lewe ucho wystrzępione. Ma czerwone,
parciane szelki z adresówką w kształcie serca
zawierającą dane kontaktowe. Szczepiony,
w trakcie przyjmowania leków nasercowych.
Czip:985120021086500 Widzisz go – DZWOŃ:
Ida 694-689-970 Straż Miejska 986 NAGRODA

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
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Aktywiści o moście Krasińskiego
� Kilka stowarzyszeń z Targówka, Pragi Północ i Żoliborza wypracowało wspólne
stanowisko w sprawie mostu i trasy Krasińskiego. Chcą m.in. priorytetu dla tramwajów
i węższych jezdni.

Nie rozmawiaj
z nieznajomymi…
� …bo jeszcze kogoś poznasz. Targówek ma nowy mural.

Podstawowym
postulatem jest
ograniczenie skali
inwestycji, polegające
na zwężeniu pasów ruchu
do 2,75 m
i wprowadzeniu
dopuszczalnej
prędkości 50 km/h.

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,
tel. 508–125–418

Biuro Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.p



…wej ście do sta cji me tra. Le -
gen da ta – jak wie le pol skich le -
gend miej skich – na ro dzi ła się
w la tach 50., gdy nie ist nia ły wol ne
me dia, biu le ty ny in for ma cji pu -
blicz nej i kon sul ta cje spo łecz ne,
a in for ma cje o re al nych ce lach po -
szcze gól nych in we sty cji prze ka zy -
wa no pocz tą pan to flo wą. W 1950
ro ku rząd Bo le sła wa Bie ru ta zde -
cy do wał o bu do wie w War sza wie
sie ci me tra. Jed na z li nii mia ła łą -
czyć Śród mie ście z Pra gą i Tar -
gów kiem, gdzie pla no wa no ta kże
sta cję tech nicz no -po sto jo wą.
Z uwa gi na ka ta stro fal ny stan ów -
cze snej go spo dar ki i tech no lo gii
pra ce pro wa dzo no tyl ko na Tar -
gów ku, gdzie po wsta ła ko mo ra

roz jaz do wa i dłu gi na ok. 1,3 km
tu nel. Nie któ rzy łą czą z bu do wą
me tra ta kże bu dy nek zaj mo wa ny
kie dyś przez dom kul tu ry, a obec -
nie przez te atr Ram pa.

Od no wio ny na dziw ny, żół ty
ko lor gmach re pre zen tu je so cre -

alizm, któ re go naj pięk niej szym
przy kła dem jest me tro w Mo -
skwie. Przy pa dek? Tak. Żad ne
po wa żne źró dła hi sto rycz ne nie
po twier dza ją teo rii, że bu dy nek
w par ku Wie cha rze czy wi ście bu -
do wa no z my ślą o pod ziem nej ko -
lei. Ale nie szko dzi, le gen da ży je
i bu du je lo kal ny folk lor.

Do mi nik Ga dom ski

Legenda Targówka, czyli tajemnica teatru Rampa
� Starsi mieszkańcy Targówka lubią powtarzać legendę, że budynek zajmowany dziś przez teatr Rampa to tak naprawdę…

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu me -
ra mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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Au tor pro jek tu – Alek san der
Bu czyń ski pro po nu je po my sło we
za go spo da ro wa nie zli kwi do wa nych
bocz nic ko le jo wych na te re nie Tar -
gów ka o łącz nej dłu go ści 3,2 km.
Chce wy ty czyć tra sy spa ce ro wo -ro -
we ro we, prze bie ga ją ce przez te re -
ny za le sio ne oraz w po bli żu je zio ra
i pla ży przy ul. Bar dow skie go.

No wy szlak jest rze czy wi ście
uro kli wy i na pew no bę dzie miał
po wo dze nie. Stwo rzy atrak cyj ną
mo żli wość re kre acji (spa cer, ro -
wer, nor dic wal king, jog ging, zi mą
nar ty bie go we) w pięk nych oko -
licz no ściach przy ro dy wschod niej
czę ści dziel ni cy.

Tra sa ma bo wiem po łą czyć je -
zio ro i pla żę przy ul. Bar dow skie -
go z ist nie ją cą ście żką ro we ro wą
w cią gu ul. Za bra niec ka – Stra -
żac ka. Po czą tek za pla no wa ny jest
przy ul. Nie świe skiej, ko niec przy
ul. Skraj nej w Ząb kach. Uła twi
za tem do jazd na ro we rze do no -
wo po wsta łe go je zio ra za rów no

z Tar gów ka, jak i z Rem ber to wa,
czy Zą bek.

Oprócz wy ko na nia na wierzch -
ni, ko niecz ne bę dzie: za bez pie -
cze nie tra sy przed nie le gal nym
wjaz dem po jaz dów me cha nicz -
nych, uprząt nie cie śmie ci z te re -
nów le śnych, za go spo da ro wa nie
bocz nic, ozna ko wa nie szla ku i ko -

rek ta nie bez piecz ne go prze jaz du
przez Prze cław ską (czte ry wy pad -
ki i ko li zje spo wo do wa ne nie -
udzie le niem pierw szeń stwa prze -
jaz du przez kie row ców w la -
tach 2011–2014).

Jak oce nia ją go na si Czy tel ni -
cy?

(wk)

Malowniczym szlakiem prosto na plażę przy Bardowskiego
� W ramach budżetu partycypacyjnego w tym roku na Targówku mamy do rozdysponowania 3,1 mln zł. Czy warto z tej puli wydać ponad 300
tys. zł na nową trasę spacerowo-rowerową bardzo pomysłowym szlakiem?

Odnowiony na dziwny, żółty kolor gmach reprezentuje socrealizm,
którego najpiękniejszym przykładem jest metro w Moskwie

Tory w kierunku ZabranieckiejKładka nad Kanałem Bródnowskim

źródło: autor projektu



Po nie daw nej awa rii Za rząd
Dróg Miej skich sko rzy stał z oka -
zji, że chod nik na Bart ni czej był
roz bie ra ny, i do ko nał szyb kie go
re mon tu. Na 400-me tro wym od -

cin ku mię dzy Rem bie liń ską
a Ogiń skie go, po pół noc nej stro -
nie uli cy, le ży już no wy chod nik

wy ko na ny z kla sycz nych płyt
o wy mia rach 50×50 cm.

(dg)

Migawka z okolicy

Bartnicza z nowym chodnikiem
� Dzięki awarii wodociągowej ulica na Bródnie zyskała lepszy chodnik.
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Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów
mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,

nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du

czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą  wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.

Cykl kon sul ta cji za in a gu ro wa -
ło 4 stycz nia spo tka nie z przed -
sta wi cie la mi Urzę du Wo je wódz -
kie go. Są dząc po fre kwen cji ini -
cja ty wa oka za ła się po trzeb na.
Od tąd w ka żdy pierw szy po nie -
dzia łek mie sią ca w sa li 127 urzę -
du w go dzi nach od 10.00
do 18.00 dy żu ro wać bę dą pra -
cow ni cy ko lej nych współ pra cu ją -
cych in sty tu cji. Słu żąc kom pe -
tent ną in for ma cją, po ra dą
w spra wie za ła twie nia spra wy
czy roz wią za nia pro ble mu,
ewen tu al nie su ge stią mo żli wych
wa rian tów roz wią zań.

Har mo no gram ko lej nych kon -
sul ta cji i ich wio dą cych te ma tów
wy glą da na stę pu ją co:

1 lu te go – ZUS (eme ry tu ry
– ar chi wa nie ist nie ją cych firm,
przej ście na wcze śniej szą eme ry -
tu rę, uzy ska nie eme ry tu ry po -
mo sto wej, skład ki przed się bior -
ców).

7 mar ca – ZDM (stan tech nicz -
ny dróg pu blicz nych, or ga ni za cja
ru chu, sy gna li za cja świetl na,
oświe tle nie ulic, ście żki ro we ro -
we, han del ob woź ny).

4 kwiet nia – Urząd Skar bo wy
(de kla ra cje po dat ko we PIT,
opo dat ko wa nie przed się bior -
ców)

9 ma ja – Straż Miej ska (spra -
wy bę dą ce w ge stii Stra ży Miej -
skiej, m.in. za kłó ca nie spo ko ju,
za kłó ca nie po rząd ku)

6 czerw ca – Ko men da Po li cji
(dzia łal ność pre wen cyj na po li cji,
w tym prze moc do mo wa).

(wk)

Masz pytanie
w sprawie emerytury?
� W urzędzie dzielnicy od stycznia wdrożony został
cykl konsultacji z przedstawicielami instytucji
wyłonionych na podstawie liczby i częstotliwości
problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Bród no, ja kie dziś zna my, po -
wsta ło w la tach 70. ubie głe go wie -
ku, więc wi dok ka plicz ki z na pi -
sem „Je zu, módl się za na mi.
Rok 1959. Fun da to ra mi te go
krzy ża są ma łżonk [owie] Mar kie -
wi cze” mo że wpra wić w dłu ższą
za du mę hi sto rycz ną. W Pol sce
rzą dził Wła dy sław Go muł ka,
w Ty be cie wy bu chło po wsta nie,
w Sta nach Zjed no czo nych do
sprze da ży we szła lal ka Bar bie.
A te ren dzi siej sze go Bród na -Pod -
gro dzia był wsią w gra ni cach ad -
mi ni stra cyj nych War sza wy.

(dg)

Migawka z okolicy

Kapliczka starsza niż ten świat
� Spacerując po Bródnie można natknąć się na kapliczkę ustawioną prawie 60 lat temu.

Nareszcie klasyczne płyty zamiast kostki


