
Ulica powstała w la-
tach 30. XX wieku. Ma niemal
trzy kilometry długości, leży
przy niej park Bródnowski, zloka-
lizowany jest urząd dzielnicy
i szpital – jest bezsprzecznie głów-

ną arterią tej części Targówka.
Pod nią będzie biegło metro, pla-
nowane są tu dwie stacje: Bródno
i Kondratowicza, które mają być
gotowe w 2022 roku. To właśnie
wtedy przebudowana zostanie ta-

kże ulica. A że miasto chce unik-
nąć zamieszania podobnego
do tego ze Świętokrzyską (kiedy
zmiany wprowadzano bez
uwzględnienia uwag mieszkańców
i w pośpiechu, nie dając nawet
szans na wypowiedzi głównych za-
interesowanych) – do projektu
zabiera się już teraz. Swoje kon-
cepcje prezentowało do tej pory
pięć zespołów projektowych. Ja-
kie są główne pomysły?

A wstępne założenia są mocno
rewolucyjne. Postuluje się przede
wszystkim zwężenie ulicy o połowę
i wytyczenie oddzielnych buspasów,
a w niektórych miejscach (przy par-
ku) wprowadzenie ruchu jednokie-
runkowego. Ten miałby być kiero-
wany na sąsiednie ulice: Chodecką,
Łabiszyńską, Toruńską czy Budow-
laną. Na Kondratowicza zaś miałby
być skierowany tramwaj, łączący

Targówek z Białołęką. Generalnie
wśród pomysłów planistów widocz-
na jest koncepcja oddzielenia ruchu
samochodowego i pieszego kosz-

tem przepustowości ulicy. Z rzeczy
przyjaznych mieszkańcom – są kon-
cepcje wyjścia z zielenią poza park,
utworzenia trzech placów, na któ-

rych można organizować wydarze-
nia kulturalne czy rekreacyjne.

Teraz te szkice będą dopracowy-
wane, a ostateczną koncepcję po-
znamy w marcu. Jednak już teraz
widać, że projektanci najwidocz-
niej słabo orientują się w tym, jaką
funkcję pełni dla Bródna Kondra-
towicza. Nie można jej ot tak zwę-
zić czy wyłączyć z ruchu samocho-
dowego choćby w części. I nie cho-
dzi tu tylko o to, że okoliczne ulice
stałyby w korkach – nie wolno za-
pominać o prozaicznym powodzie:
obecności szpitala. Jak wyobrażają
sobie projektanci dojazd karetek
z chorymi? Tylko od strony Win-
centego? Tylko jeden zespół zdaje
sobie sprawę, że z tej ulicy nie da
się – i nie wolno tego robić – wyru-
gować samochodów, bo nie wy-
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Kondratowicza – dla pieszych czy kierowców?
� Miejscy planiści przygotowują się do projektowania wyglądu głównej ulicy Bródna – ma zostać przebudowana po otwarciu dwóch stacji
metra, jakie planowane są na 2022 rok.

A co
o pomysłach
projektantów myślą
mieszkańcy? Cóż, sądząc
po komentarzach
w internecie, zarzuty
o nieznajomości
lokalnych realiów są
niebezpodstawne. Wielu
mieszkańców podkreśla,
że zwężanie ulicy mija się
z celem.

dokończenie na stronie 2Miejsc parkingowych jest mało

Zawęzić Kondratowicza? A środ kiem – tram waj?
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Zapraszamy w godz. 9-20

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl

RRTT
GG



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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!

To ozna cza, że mo żna roz po cząć
pra ce przy roz bu do wie II li nii me -
tra. Pra ce bu dow la ne na od cin ku
wschod nio -po łu dnio wym roz pocz ną
się od sta cji przy ul. Troc kiej. Pro -
jekt in we sty cji za kła da m.in.: bu do -
wę sta cji nr C18, wen ty la tor ni, tu ne li
oraz in fra struk tu ry tech nicz nej. To

pierw sze po zwo le nie bu dow la ne
zwią za ne z roz bu do wą pod ziem nej
ko lej ki, ma ry gor na tych mia sto wej
wy ko nal no ści. Ko lej nych pięć cze ka
na de cy zję wo je wo dy.

Pla no wa ny ter min od da nia sta -
cji do użyt ku to rok 2019.

(red)

Można budować metro!
� Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu
na budowę stacji C18 na Targówku.

Na dzie je władz Tar gów ka, że
Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo -
ław cze od da li pro te sty miesz kań -
ców Fan ta zyj nej, oka za ły się płon -
ne. SKO orze kło, że urząd dziel ni -
cy wy dał de cy zję o wa run kach za -
bu do wy z na ru sze niem prze pi sów.
Naj za baw niej sze w de cy zji SKO
jest to, że ko le gium na wet nie do -
szło do roz pa try wa nia ar gu men -
tów pro te stu ją cych, czy li ha ła su,
prze cią że nia cia snych uli czek, czy
bra ku miejsc par kin go wych. Po -
szło o spra wę czy sto for mal ną,
czy li o obo wią zek za wia do mie nia
o pla no wa nej in we sty cji wszyst -
kich miesz kań ców. Oka za ło się, że
jed na z osób, do któ rej ra tusz wy -
słał za wia do mie nie już nie ży ła,

a spad ko bier ców o pla nach bu do -
wy ba za ru nikt nie za wia do mił.

Ca ła pro ce du ra mu si się za tem
roz po cząć prak tycz nie od ze ra.
Czy li ewen tu al ne prze no si ny kup -

ców z Troc kiej na Fan ta zyj ną
opóź nią się co naj mniej o kil ka
mie się cy. W kon tek ście fak tu, że

wo je wo da za czął już wy da wać po -
zwo le nia na bu do wę II li nii me -
tra, ozna cza to, że z prze pro wadz -
ką ba za ru na Fan ta zyj ną wła ści -
wie nie ma szans zdą żyć. We dług
za pew nień wi ce pre zy den ta Mi -
cha ła Ol szew skie go ba za rek mo że
dzia łać w obec nej lo ka li za cji przy -
naj mniej do ma ja. Co po tem?
W grę wciąż wcho dzi lo ka li za cja
awa ryj na, czy li prze no si ny na pu -
sty plac przy Za miej skiej. Ta mo -
żli wość za le żna jest jed nak od wy -
ni ków ne go cja cji ze spół dziel nią
„Pra ga”. Ra tusz, jak mó wi Ol -
szew ski, szu ka też zu peł nie no wej
tym cza so wej lo ka li za cji. Czy aby
nie za póź no?

(wk)

Dworzec Wileński za trzy lata może przestać być stacją
końcową metra

źródło: w
w

w.m
etro.w

aw.pl

Koniec bazaru na Fantazyjnej?
� Lansowany przez dzielnicę i władze Warszawy pomysł tymczasowego
przeniesienia bazaru z Trockiej na Fantazyjną albo właśnie dogorywa, albo co
najmniej mocno się opóźni.

Cała procedura
musi się zatem rozpocząć
praktycznie od zera. Czyli
ewentualne przenosiny
kupców z Trockiej
na Fantazyjną opóźnią
się co najmniej o kilka
miesięcy.

Ewentualne przenosiny kupców z Trockiej na Fantazyjną opóźnią się co najmniej o kilka miesięcy

trzy ma ją te go są sied nie uli ce. Mi ja
się też z ce lem du blo wa nie tram -
wa ju z me trem – choć przed la ty
na Kon dra to wi cza pla no wa ny był
tram waj (pas zie le ni roz dzie la ją cy
jezd nie to wła śnie re zer wa pod to -
ry) to je go po wsta nie w sy tu acji,
gdy pod zie mią po bie gnie me tro
jest mar no traw stwem.

A co o po my słach pro jek tan tów
my ślą miesz kań cy? Cóż, są dząc
po ko men ta rzach w in ter ne cie, za -
rzu ty o nie zna jo mo ści lo kal nych
re aliów są nie bez pod staw ne. Wie -
lu miesz kań ców pod kre śla, że zwę -
ża nie uli cy mi ja się z ce lem. Za -
rzu ca ją też kom plet ne po mi nię cie

usy tu owa nia no wych miejsc par -
kin go wych (któ rych już te raz jest
po pro stu za ma ło) i du blo wa nie
li nii tram wa jo wych. Nie chcą też
zmian w par ku, gdzie pro po no wa -
no usta wie nie pa wi lo nów punk to -
wych tu dzież wy cin kę czę ści drzew
– ge ne ral nie wszel kie in ge ren cje
w struk tu rę par ku są przez miesz -
kań ców nie mi le wi dzia ne.

Na szym zda niem do brze, że
mia sto już te raz pla nu je zmia ny.
Źle, że pro jek tan ci chcą za wszel -
ką ce nę zmian tam, gdzie nie chcą
ich miesz kań cy.

A jak po win na wy glą dać Kon -
dra to wi cza po uru cho mie niu tam
me tra? Cze ka my na ko men ta rze.

(wt)

dokończenie ze strony 1

Kondratowicza – dla
pieszych czy kierowców?
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Pi sa li śmy już o de ner wu ją cych
współ pa sa że rach i ich na wy kach.
Py ta li śmy też o naj mniej ty po we
skar gi i py ta nia, ja kie wpły wa ły
od pa sa że rów, w tym o mo żli wość
prze wo zu mar twe go ko ta. Ale
tym ra zem po pa trzy my na kie -
row ców.

Naj częst szą for mą wy la nia swo -
ich kom plek sów jest zwy kłe
cham stwo. – Kie row ca noc nej li -
nii N42 na pę tli Gór czew ska za -
czął wy ga niać pa sa że rów z au to -
bu su. Że by to jesz cze by ło na wet
sta now cze „wy sia dać, ko niec kur -
su” – trud no, nikt nie ocze ku je

w au to bu sie Wer sa lu. Ale fa cet
za czął blu zgać, wul gar nie i cham -
sko ubli ża jąc wszyst kim, któ rzy
nie wy sie dli od ra zu. A kie dy za -
czą łem mu ro bić zdję cia – usły -
sza łem, żem cio ta i pe dał oraz
mam wy pierd…lać. Ro zu miem,
że by cie kie row cą od po wie dzial -
nym za bez pie czeń stwo kil ku na -
stu czy kil ku dzie się ciu pa sa że rów
to za ję cie stre su ją ce, ale są in ne
me to dy na ra dze nie so bie ze stre -
sem – mó wi pan Wła dy sław.

In na sy tu acja, gdy kie row ca
pod no si swój sta tus mo ral ny, ko -
rzy sta jąc z nie uwa gi bądź nie zna -

jo mo ści re aliów wśród pa sa że rów:
– Wy cho dząc z cen trum han dlo -
we go M1 Mar ki zo ba czy łem sto ją -
cy au to bus 190 z wy świe tla ją cym
się ko mu ni ka tem: „za 1 min. od -
jazd”. Od ru cho wo przy spie szy łem
kro ku, by zdą żyć. Wci ska łem gu -
zik (ten przy drzwiach) jed nak te
się nie otwo rzy ły. Po no wi łem pró -
bę przy na stęp nych drzwiach – na -
dal nic. W koń cu zdu mio ny wy ko -
na łem krok w tył (czę sto au to bu sy
na pę tli ma ją drzwi za blo ko wa ne
po za jed ny mi otwar ty mi – ska rży
się pan Pa weł. – W tym mo men cie
pod szedł w mo ją stro nę pan, któ ry

oka zał się kie row cą i po wie dział:
„moc niej wci śnij!”. Nie za re ago -
wa łem, spoj rza łem ze zdu mie -
niem, ten zaś po wtó rzył: „No,
moc niej wci śnij!”. W tym mo men -
cie zro zu mia łem, że mam do czy -
nie nia z kie row cą – oso bą od po -
wie dzial ną prze cież za stan au to -
bu su, któ ry pro wa dzi. Dla te go też
po le ce nie wy ko na łem, pod sze -
dłem po now nie do drzwi i na ci -
sną łem gu zik du żo moc niej. Gdy
kie row ca po wie dział, że za sła bo,
podi ry to wa ny po wie dzia łem, że

moc no wci skam, na co ten skwi to -
wał, cy tat: „Je steś de bi lem?”. I co
się pro szę pań stwa oka za ło: au to -
bus stał co praw da wzdłuż li nii
przy stan ku, jed na kże stał w pew -
nej od le gło ści od wia ty przy stan -
ko wej au to bu su 190. Są dzi łem, że
au to bus stoi na przy stan ku; gdy
po wie dzia łem o tym kie row cy, ten
stwier dził, że „to nie jest przy sta -
nek”. Dla te go drzwi by ły za blo ko -
wa ne i gu zi ki nie dzia ła ły.

Sa mi przed kil ku la ty pi sa li śmy
o tym, jak kie row cy po tra fią trak -

to wać „przy jezd nych”. To aku rat
ne ga tyw ne przy kła dy i wca le nie
ozna cza ją, że więk szość war szaw -
skich kie row ców au to bu sów to
pro sta ki czy cha my. Z dru gie go
bie gu na jest prze cież We so ły Kie -
row ca, któ ry oprócz wier nych fa -
nów ma też swo ich prze ciw ni ków,
któ rzy wo le li by, by nie okra szał
swo imi ko men ta rza mi pod ró ży
i po pro stu ro bił swo ją ro bo -
tę. I zna ko mi ta więk szość kie row -
ców (płci oboj ga!) to wła śnie „lu -
dzie środ ka” – bez zbęd nych na -
pięć wo żą nas z punk tu A do B.
Swo ją dro gą, ko bie ty za kie row ni -
cą au to bu su chy ba nie ge ne ru ją ta -
kich na pięć jak mę żczyź ni. A na -
pięć jest spo ro. – Od po cząt ku ro -
ku do po ło wy lu te go te go ro ku
do Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go wpły nę ło 350 skarg na pro wa -
dzą cych po jaz dy (łącz nie – na kie -
row ców, mo tor ni czych i ma szy ni -
stów) – mó wi Mał go rza ta Po toc ka,
rzecz nik ZTM. – Więk szość skarg
do ty czy nie od po wied nie go słow -
nic twa pro wa dzą cych po jaz dy, nie -
otwie ra nia pierw szych drzwi, nie -
wy pusz cza nia z po jaz du na przy -
stan ku, „szar pa nia” po jaz dem
pod czas jaz dy, za my ka nia drzwi
przed no sem.

ZTM za pew nia też, że wszyst -
kie skar gi są roz pa try wa ne, wo bec
win nych są wy cią ga ne kon se -
kwen cje a pa sa że ro wie za wsze są
in for mo wa ni o dal szym lo sie ich
skar gi.

(wt)

Kierowca – cham? Oj, zdarza się…
� O zachowaniach pasażerów i kierowców warszawskich autobusów można napisać elaborat. To właśnie w komunikacji publicznej wyłażą
na wierzch wszystkie nasze i nie nasze wady, kompleksy i żale.

ZTM
zapewnia też, że wszystkie
skargi są rozpatrywane,
wobec winnych są
wyciągane
konsekwencje
a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym
losie ich skargi.
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Przy po mnij my – w no cy z 14
na 15 grud nia przy My śli bor skiej
Pa weł Sur giel zwró cił stra żni kom
miej skim uwa gę, że za par ko wa li
sa mo chód na trzech miej scach
par kin go wych i ma ją od pa lo ny sil -
nik – gdy by w ten spo sób za cho wał
się „cy wil ny” kie row ca, był by man -
dat. Stra żni cy od po wie dzie li mę -
żczyź nie, że jest pi ja ny. Nie był,
za to za czął na gry wać te le fo nem
ca łą sy tu ację. To roz wście czy ło
stra żni ków na ty le, że mie li do ma -
gać się ska so wa nia fil mu, a po tem
za czę li bić 32-lat ka. We dług je go
re la cji wrzu ci li go do ra dio wo zu,
tam po trak to wa li ga zem pie przo -
wym, a póź niej wy wieź li do po bli -
skie go la su, gdzie gro zi li mu
śmier cią, je śli ko mu kol wiek opo -
wie o tej sy tu acji. Pan Pa weł spra -
wę na gło śnił – dwa dni póź niej
stra żni cy zo sta li dys cy pli nar nie
zwol nie ni, a prze ciw nim to czy się
te raz po stę po wa nie pro ku ra tor -
skie – usły sze li już za rzu ty prze -
kro cze nia upraw nień w ce lu osią -
gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej, zmu -
sza nie prze mo cą i groź ba mi ka ral -
ny mi do zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia o okre ślo nej tre ści

oraz po zba wie nie wol no ści, za co
gro zi do dzie się ciu lat wię zie nia.

Co im za rzu ca my?
W me diach za wrza ło, a przez in -

ter net prze la ła się fa la nie na wi ści
wo bec ca łej stra ży miej skiej. Po -
wsta je jed nak py ta nie – czy w związ -
ku z za cho wa niem dwóch (by łych
już) stra żni ków trze ba ne ga tyw nie
oce niać pra cę stra żni ków?

Przede wszyst kim – w żad nej
sy tu acji nie na le ży pa trzeć
na ogół przez pry zmat jed no stek.
To, że dwaj stra żni cy miej scy po -
bi li ko go kol wiek, nie zna czy prze -
cież, że wszy scy stra żni cy to ban -
dy ci. Tak sa mo jak nie ka żdy kie -
row ca au to bu su to cham lub we -
so łek, nie ka żdy ksiądz to pe do fil
i nie ka żdy po li tyk to zło dziej.
O tym za po mi na my naj czę ściej,
da jąc się po nieść emo cjom. Ow -
szem, zda rza ją się czar ne owce
– ale one tra fia ją się w ka żdym
śro do wi sku za wo do wym czy gru -
pie spo łecz nej. Czy to, że dwóch
funk cjo na riu szy prze kro czy ło
swo je upraw nie nia – bo ta kie za -
rzu ty po sta wi ła im pro ku ra tu ra
i za to zo sta li dys cy pli nar nie wy -

rzu ce ni z pra cy – ma ozna czać, że
ca łą for ma cję na le ży opluć a naj -
le piej roz wią zać?

25 tysięcy zgłoszeń
miesięcznie

Po pa trz my, czym zaj mu je się
straż miej ska w War sza wie. Do jej
za dań na le ży m.in. ochro na spo -
ko ju i po rząd ku w miej scach pu -
blicz nych, kon tro la ru chu dro go -
we go, za bez pie cza nie miejsc
prze stępstw czy po moc or ga ni za -
to rom im prez zbio ro wych
w utrzy ma niu po rząd ku. Do te go
do cho dzą in ter wen cje zwią za ne
ze zwie rzę ta mi (Eko Pa trol), któ -
rych wca le nie jest ma ło. Tyl ko
w grud niu ubie głe go ro ku miesz -
kań cy War sza wy wzy wa li stra żni -
ków do po nad 25,4 ty się cy in ter -
wen cji. Na Wo li – 2,8 ty sią ca ra zy,
Na Bie la nach – o ty siąc mniej.
Tar gó wek – 1,1 ty sią ca zgło szeń,
Bia ło łę ka – po nad ty siąc, Be mo -
wo – 980, Wa wer – bli sko 600.
Wszyst ko to w cią gu jed ne go mie -
sią ca, pod czas któ re go stra żni cy
za trzy ma li też 38 prze stęp ców.
Czy tak czę sto wzy wa się lu dzi
nie po trzeb nych? Ta kich, któ rych

trze ba się bać? Oczy wi ście mo żna
stwier dzić, że jak się ich utrzy mu -
je z po dat ków, to mo żna i trze ba
wy ma gać. Mia sto w tym ro ku za -
mie rza wy dać na utrzy ma nie stra -
ży miej skiej 141 mi lio nów zło tych.
Dla po rów na nia – pla no wa ne wy -
dat ki na ko mu ni ka cję miej ską to
bli sko 3,3 mi liar da przy wszyst -
kich miej skich wy dat kach zbli ża -
ją cych się do 14,7 mi liar dów.

Zaj mu ją się głu po ta mi
Naj czę ściej kry ty ka spa da

na nich za „bła he” in ter wen cje.
Głów nie ze stro ny tych, któ rych ta
in ter wen cja do tknę ła bez po śred -
nio. – Czę sto sły szy my „Za ro bo tę
się we źcie uczci wą, a nie za ka ra -
nie za par ko wa nie” – mó wią stra -
żni cy. Ty le, że czę sto wła śnie te
drob ne in ter wen cje, naj mniej wi -
docz ne, są naj bar dziej po trzeb ne.
Po nad po ło wa wszyst kich zgło szeń
do ty czy nie pra wi dło wo ści w ru chu
dro go wym – czy li m.in. wła śnie złe -
go par ko wa nia i za sta wia nia ulic
czy wjaz dów. Co trze cie – to spra -
wy zwią za ne z bez pie czeń stwem
i po rząd kiem pu blicz nym – za tem
wszel kie ak ty wan da li zmu, pi cie al -

ko ho lu w miej scach pu blicz nych
itp. Naj czę ściej cho dzi ło o za kłó ca -
nie ci szy noc nej (po nad 9 ty się cy
in ter wen cji w ubie głym ro ku). Co
dzie sią ta in ter wen cja to spra wy
zwią za ne ze zwie rzę ta mi (a by ły
wśród nich m.in. czar na wdo wa
w sa mo cho dzie spro wa dzo nym ze
Sta nów, eg zo tycz ne jasz czur ki czy
wąż w pu deł ku na par kin gu sa mo -
cho do wym). To, za co mo żna ga nić
stra żni ków, to sto sun ko wo ma ły
od se tek wła snych in ter wen cji
– nie ca ła jed na czwar ta. Ale czy to
słusz ny za rzut? Ilu na le ża ło by za -
trud nić lu dzi, że by na bie żą co pa -
tro lo wać uli ce War sza wy i jed no -
cze śnie być go to wym na we zwa -
nie? Z jed nej stro ny chcia ło by się,
by stra żni cy sa mi wie dzie li, gdzie
mo gą się tra fiać nie bez piecz ne sy -
tu acje, z dru giej – kto je śli nie
miesz ka niec wie naj le piej, co złe go
dzie je się w je go oko li cy? Wy star -
czy zgła szać. I wte dy ocze ki wać.

Z po nad 1500 stra żni ków
dwóch wy le cia ło z ro bo ty, bo nad -
uży li funk cji, za ufa nia i kom pe -
ten cji.

Dwóch.
Wik tor To moń

Pobity przez straż miejską
� Po doniesieniach mediów – także nas – o tym, jak dwóch strażników miejskich pobiło na białołęckim Tarchominie mężczyznę, który zwrócił im
uwagę, że źle zaparkowali swój służbowy samochód, przez internet przelała się fala nienawiści wobec całej straży miejskiej. Czy uzasadniona?

źródło: strazm
iejska.w

aw.pl

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Z „czar nej li sty” znik nę ło,
o dzi wo, na zy wa ne na Bród nie
„krzy żów ką gro zy” skrzy żo wa nie
Św. Win cen te go i Kon dra to wi cza,
za to zna la zły się na niej obie
krzy żu ją ce się uli ce.

Św. Win cen te go to we dle po li -
cyj nych sta ty styk jed na z naj nie -
bez piecz niej szych ulic ca łej War -
sza wy. W 2015 ro ku do szło tu
do 10 po wa żnych wy pad ków
(mniej szych stłu czek i „dzwo nów”
po li cjan ci już na wet nie li czą).
Ran nych zo sta ło 13 osób, a jed na
– szes na sto let nia Mag da stra ci ła
ży cie. Jej po trą ce nie od bi ło się
pod ko niec grud nia sze ro kim
echem nie tyl ko w sto li cy, ale i ca -
łym kra ju. Po dej rza ny o spo wo do -
wa nie śmier ci Mag dy zo stał nie -
daw no uję ty.

Sta ty stycz nie za tem uli ca Win -
cen te go pla su je się na 12 po zy cji
wśród naj bar dziej nie bez piecz nych
ulic sto li cy. Jesz cze wy żej w tym
„czar nym ran kin gu” dro gów ki, bo
na 6. miej scu, zna la zła się uli ca
Kon dra to wi cza. W 2015 ro ku do -
szło na ca łej jej dłu go ści do 12 po -
wa żnych wy pad ków i ko li zji. Nikt
na szczę ście nie zgi nął, ale po wa żne
ra ny od nio sło 15 osób. Wy lą do wa ła
wca le nie da le ko za nie chlub ny mi
„li de ra mi” sta ty styk: Ale ja mi Je ro -
zo lim ski mi (44 wy pad ki, w tym 2
śmier tel ne), Pu ław ską (38 wy pad -
ków, 4 śmier tel ne), czy al. So li dar -
no ści (19 wy pad ków, 3 śmier tel ne).

O ile cie szy fakt, że z li sty naj -
nie bez piecz niej szych skrzy żo wań
znik nę ło skrzy żo wa nie dwóch
bród now skich ulic, o ty le mar twi

po ja wie nie się na niej skrzy żo wa -
nia Troc kiej i Pra tu liń skiej na Tar -
gów ku. I to na bar dzo „wy so kim”
dru gim miej scu. W ubie głym ro ku
zda rzy ły się tu czte ry wy pad ki,
w któ rych ucier pia ły czte ry oso by.
Go rzej by ło tyl ko na skrzy żo wa -
niu Żwir ki i Wi gu ry z Ba na cha.

(wk)

Jakie jest najbardziej niebezpieczne
skrzyżowanie Targówka?
� Warszawska drogówka tradycyjnie już wytypowała najniebezpieczniejsze
w ubiegłym roku skrzyżowania i ulice. Na liście są dwie ulice Targówka i jedno
skrzyżowanie, choć nie to, którego wszyscy by się spodziewali.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Choć nie spo sób od mó wić mu
spry tu – wy niósł lap to py i ta ble ty
przez wyj ście ewa ku acyj ne, nie -
zau wa żo ny przez ni ko go – to trze -
ba też przy znać, że per spek ty -
wicz nie nie my ślał, bo zna jąc lu kę
w sys te mie bez pie czeń stwa w ten
spo sób mógł prze cież wy nieść kil -
ka te le wi zo rów… Tak czy owak,
po li cja z Tar gów ka pu bli ku je wi -
ze ru nek do mnie ma ne go zło dzie ja
i pro si wszyst kich, któ rzy po zna ją

mę żczy znę ze zdję cia o kon takt:
tel. 22 603–81–71. In for ma cje
mo żna prze ka zać ta kże w for mie
elek tro nicz nej pi sząc na ad res:
ofi cer.pra so wy.krp6@ksp.po li -
cja.gov.pl.

I przy oka zji – Fu lik przy pusz -
cza, że od stycz nia wyj ścia ewa ku -
acyj ne są pod szcze gól nym nad zo -
rem ochro ny.

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

Poznajesz złodzieja?
� 21 stycznia w hipermarkecie elektronicznym
na Głębockiej doszło do kradzieży – złodziej wyniósł ze
sklepu sprzęt za ponad 8,5 tysiąca złotych.

źródło: http://w
arszaw

a-straz.pl

źródło: pragapn.policja.w
aw.pl



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

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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

·Dachy i Elewacje. Sprzedaż i montaż pokryć
dachowych, rynien, podbitek. Wykonywanie
obróbek blacharskich i parapetów na zamówienie.
Płotki p/śniegowe. Docieplenia dachów oraz ścian
budynków. Tynki akrylowe silikonowe styropian
wełna wykonawstwo. Bezpłatne obmiary oraz
wyceny. Punkt sprzedaży Warszawa ul. Białołęcka
166a, tel.535-129- 756 lub 535-920-035
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·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

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
·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę 503777913

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

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
·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!
·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

PSYCHOLOG, PSYCHIATRA, PSYCHOLOG
DZIECIĘCY. Psychoterapia Zielone
Zacisze, www.psychoterapiazz.pl,

tel. 573-050-052

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po 20-
tej
·Praca dla operatora SZTANCTYGLA, ul.
Zabraniecka 18, pon-pt 8-10. Zgłoszenia osobiste
·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

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

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 stare motocykle – części 505-529-328

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
·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

autoreklama 20m

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,
tel. 508–125–418
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl



Trzy za ka żo ne oso by prze by wa -
ją obec nie w Szpi ta lu Bród now -
skim. Zgod nie z pro ce du ra mi
cho rzy zo sta li umiesz cze ni w izo -
lat kach, a we dle za pew nień szpi -
ta la ich ży ciu nie za gra ża w tej
chwi li nie bez pie czeń stwo.

– Te oso by tra fi ły do nas z zu -
peł nie in ny mi scho rze nia mi. Ob -
ja wy by ły na ty le nie ty po we, że le -
ka rze zde cy do wa li się prze pro wa -
dzić ba da nia pod ką tem obec no -
ści wi ru sa AH1N. – mó wi Piotr

Go ła szew ski, rzecz nik pra so wy
Szpi ta la Bród now skie go.

Szpi tal za wie sił od wie dzi ny
do wszyst kich od dzia łów, po za wy -
jąt ko wy mi przy pad ka mi. Po Tar -
gów ku ro ze szła się plot ka, że z po -
wo du świń skiej gry py dwie oso by
zmar ły. Rzecz nik de men tu je;

– Nikt nie zmarł. Sy tu acja jest
cał ko wi cie pod kon tro lą.

W ca łej War sza wie za re je stro -
wa no już 35 osób, za ka żo nych
świń ską gry pą. (wk)

W Pol sce na dal po ku tu je prze -
ko na nie, że pie szy prze cho dzą cy
w nie do zwo lo nym miej scu al bo

nie zgod nie z prze pi sa mi, któ ry gi -
nie pod ko ła mi sa mo cho du, gi nie
na wła sną od po wie dzial ność, zaś

wszel kie po my sły po pra wy bez -
pie czeń stwa w tym miej scu są kry -
ty ko wa ne ja ko za mach na wol -
ność kie ru ją cych. Nie ludz kie po -
dej ście od cho dzi na szczę ście po -
wo li do prze szło ści.

Po mię dzy Kon dra to wi cza
a Mal bor ską przej ścia dla pie -
szych są od da lo ne o pół ki lo me -
tra, co da je pie szym mo żli wość
prze cho dze nia tyl ko na wła sną
od po wie dzial ność, po ustą pie niu
pierw szeń stwa sa mo cho dom, któ -
rych pręd ko ści nie umie ją i nie
mu szą umieć oce nić. W wa run -
kach miej skich, przy ru chu pie -
szym wie lo krot nie więk szym
od dro go we go, jest to nie do za -
ak cep to wa nia. Dla te go Za rząd
Dróg Miej skich wy zna czy na Win -
cen te go no we przej ście obok
wjaz du na osie dle Ti vo li.

– Przej ście bę dzie wy po sa żo ne
w azyl – pi szą dro go wcy. – Jed no -
cze śnie pla nu je my wy zna cze nie wy -

dzie lo ne go le wo skrę tu. Dzię ki te -
mu bę dzie mo żna bez piecz nie ko -
rzy stać z pa wi lo nów, a kie row cy bę -
dą ła twiej wje żdżać na te ren osie -
dla, a nie, jak to się do tej po ry od -
by wa ło, pró bo wać za wró cić
na skrzy żo wa niu z uli cą Mal bor ską.

Pro jekt cze ka już tyl ko na pod -
pis miej skie go in ży nie ra ru chu.
Je śli po go da do pi sze, przej ście
zo sta nie zbu do wa ne w oko li cach
kwiet nia.

Do mi nik Ga dom ski

Więcej przejść na Wincentego
� Główną przyczyną, dla której piesi przechodzą w niedozwolonych miejscach, jest
zbyt mała liczba przejść przez jezdnie.

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.

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. 502-280-720 7

Świńska grypa
w Szpitalu Bródnowskim
� W Szpitalu Bródnowskim odnotowano trzy przypadki
zakażenia wirusem AH1N1. Szpital wprowadził środki
ostrożności i zawiesił odwiedziny

Przejście
będzie wyposażone
w azyl – piszą drogowcy.
– Jednocześnie
planujemy wyznaczenie
wydzielonego lewoskrętu.
Dzięki temu będzie
można bezpiecznie
korzystać z pawilonów,
a kierowcy będą łatwiej
wjeżdżać na teren
osiedla, a nie, jak to się
do tej pory odbywało,
próbować zawrócić
na skrzyżowaniu z ulicą
Malborską.

źródło: M
azow

iecki Szpital B
ródnow

ski



Rzecz nik pra so wy Pocz ty Pol -
skiej Zbi gniew Ba ra now ski dość
nie ja sno od po wia da: – Ogło sze nia
o na bo rach na sta no wi skach li sto -
no szy uka zu ją się na bie żą co, tak
jak na in ne sta no wi ska w Po czcie
Pol skiej „. Z sa mych za tem ogło -
szeń wy wnio sko wać jed nak mo żna,
że bra ki wśród li sto no szy są spo re.
Na por ta lach po śred nic twa pra cy

znaj dzie my kil ka na ście ogło szeń
z ró żnych dziel nic: Mo ko to wa,
Ocho ty, Śród mie ścia, Wo li, Bie lan
z pro po zy cją na tych mia sto we go
za trud nie nia roz no si cie li pocz ty.
Chęt nych do pra cy za wie lu się jed -
nak nie zgła sza. Dla cze go?

Po pierw sze Pocz ta pła ci dość
nie wie le. Na po czą tek mo żna za -
ro bić 1800–2000 zł brut to. Po dru -

gie – Pocz ta obar cza li sto no szy co -
raz więk szą od po wie dzial no ścią,
po więk sza al bo łą czy re jo ny, zrzu -
ca na nich do dat ko we obo wiąz ki.
Efekt? Ła twy do prze wi dze nia.
Wie lu spo śród tych, któ rzy się jed -
nak za trud nia ją, szyb ko re zy gnu je.
Ta kże do świad cze ni pra cow ni cy
co raz czę ściej od cho dzą, naj czę -
ściej do firm ku rier skich, gdzie za -

ro bią wię cej, a pra cy ma ją mniej.
Po noć zda rza się, że już po pierw -
szym dniu pra cy no wi li sto no sze
rzu ca ją tor bą i wię cej nie wra ca ją.

Bo że by do star czyć ca łą ko re spon -
den cję cza sem po trze ba i dwu na -
stu go dzin. A wy ma ga nia sta wia ne
kan dy da tom też by wa ją cie ka we
– wy ko rzy sta nie wła sne go sa mo -
cho du do pra cy to nor ma, ale
w ogło sze niach nor mą są klau zu -

le: „po sia da nie sa mo cho du bę dzie
do dat ko wym atu tem”.

Tam gdzie do rę czy cie li bra ku je,
re jo ny przej mu ją pra cow ni cy są -
sied nich urzę dów. Efekt? Li sty do -
star cza ne są do godz. 21 lub
z opóź nie niem. W do dat ku li sto -
no sze zmu sza ni są do wy ko ny wa -
nia za dań cza sem dość ab sur dal -
nych. Przed ze szło rocz nym świę -
tem zmar łych do sta li np. na kaz
pro po no wa nia klien tom, któ rym
do star cza ją prze sył ki, za ku pu zni -
czy. – Mo ja tor ba wa ży cza sem 20
ki lo. Jak ko le ga – nie daj Bo że
– za cho ru je, pra cu ję do 19–20. Jak
ja mam jesz cze zni cze sprze da wać?
A by ły jesz cze in ne po my sły – że by
my dła al bo raj sto py roz no sić. Ja je -
stem li sto no szem, a nie do mo krą -
żcą” – zży ma się li sto nosz z Bie lan.

(wk)

W Warszawie brakuje listonoszy
� W Warszawie brakuje co najmniej kilkunastu listonoszy. Poczta mało płaci, a coraz więcej wymaga. Pracownicy odchodzą więc z pracy,
a chętnych do coraz bardziej niewdzięcznej pracy zbyt wielu nie ma.

Tam gdzie
doręczycieli brakuje,
rejony przejmują
pracownicy sąsiednich
urzędów. Efekt? Listy
dostarczane są
do godz. 21 lub
z opóźnieniem.

źródło zdjęć: Poczta Polska

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my
pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś

za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie
za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską

na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie


