
Sprawa była głośna. Żył nią ca-
ły Targówek, a przez kilka dni
pod koniec grudnia ubiegłego ro-
ku nie schodziła z czołówek ogól-
nopolskich gazet i telewizyjnych
wiadomości. W tragicznym wy-
padku zginęła 16-letnia Magda.
Przechodziła przez św. Wincente-
go w okolicach skrzyżowania
z Malborską w niedozwolonym
miejscu. Wtedy potrącił ją czarny
mercedes, jadący z prędkością
ponad 100 km na godzinę. Kie-
rowca uciekł z miejsca wypadku.

Wypuszczony za kaucją
Policjanci długo szukali spraw-

cy, ale na ulicach Targówka wszy-
scy wiedzieli, kto prowadził śmier-
cionośny samochód – 23-letni Ad-
rian M. Wbrew szeptanym plot-
kom nie uciekł za granicę. Zgłosił
się na policję z adwokatem i zo-
stał przesłuchany. Wprawdzie nie
przyznał się do zarzucanych mu
czynów i odmówił złożenia wyja-
śnień, ale dowody jednoznacznie
wskazywały na niego jako spraw-

cę. Prokuratura postawiła mu za-
tem zarzuty spowodowania wy-
padku ze skutkiem śmiertelnym
oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

I w tym momencie większość
mediów przestała się sprawą inte-
resować. Sprawca ujęty. Siedzi.
Będzie proces. Tak by można
przypuszczać. Tylko nieliczni po-
informowali więc o tym, że zarzu-
ty wprawdzie Adrianowi M. po-
stawiono, ale natychmiast wy-
puszczono go na wolność. Choć
śledczy nie mają wątpliwości, że
to on 28 grudnia prowadził samo-
chód należący do swej matki i to
on potrącił Magdę, aresztu nie
zastosowano. Został wypuszczony
za kaucją i będzie odpowiadał
z wolnej stopy. Dostał dozór poli-
cyjny i zakaz opuszczania kraju.
Wpłacono też poręczenie mająt-
kowe. Prokuratura uznała te
środki zapobiegawcze za wystar-
czające. Istotny był też fakt, że
oskarżony sam zgłosił się do orga-
nów śledczych.

Równi i równiejsi?
Na Targówku zahuczało. Wystar-

czy poczytać internetowe fora.
Przeważało oburzenie i bunt prze-
ciw decyzji o niestosowaniu wobec
Adriana M. aresztu. Nie mamy
wszak do czynienia z grzecznym
chłopcem, któremu przydarzył się
jednorazowy i tragiczny w skutkach
wyskok, ale z człowiekiem, który
wcześniej już dwukrotnie wchodził
w konflikt z prawem. W 2010 roku
został zatrzymany za posiadanie
trzech gramów heroiny. Groziły mu
trzy lata więzienia, dostał jedynie
pięć miesięcy ograniczenia wolno-
ści. Rok później w mieszkaniu Ad-
riana M. znaleziono ponad pół ki-

lograma heroiny, czyli ilość uważa-
ną za hurtową. Mógł za to dostać
nawet dziesięcioletni wyrok. Sąd
potraktował go jednak zaskakująco
łagodnie, bo nie udało się udowod-
nić, że handlował narkotykami –
dostał trzy lata więzienia w zawie-

szeniu na sześć lat.
Jakim cudem wykręcił się tak

tanim kosztem? – Ludzi wsadzają
za byle co na trzy miesiące, a tu
przecież chodzi o śmierć! I facet,
który ma wyrok w zawiasach od-
powiada z wolnej stopy? Widać
w Polsce ciągle są równi i równiej-
si wobec prawa i sprawiedliwości
– pisze na jednym z forów inter-
netowych Marcin.

Adrian M. znany jest w półświat-
ku Targówka. Słynął z dobrych sa-
mochodów, dziewczyn, szybkiej
jazdy, w przeszłości grał w piłkę no-
żną w Polonii Warszawa. Mówi się
głośno, że Adrian „znał kogo trze-
ba”, a jego adwokat specjalizujący
się w podobnych przypadkach wie-
dział, jak wyciągnąć go z kłopotów.

Strach wyjść na ulicę…
Niebawem po wypuszczeniu

na wolność Adrian M. znowu zasiadł
za kierownicą czarnego mercedesa,
tyle że ze zmienionymi tablicami.
Został zatrzymany do policyjnej kon-
troli na Namysłowskiej. Okazało się,
że jest pod wpływem narkotyków.
Nawet wtedy jednak nie zastosowa-
no wobec niego aresztu. Prawa jazdy
też mu nie odebrano. Bo nie było
czego odbierać. Adrian M. chełpił się
tym, że od lat jeździ bez prawa jazdy.
Wtedy, gdy potrącił Magdę także
prawa jazdy nie miał. Prokuratura
wyjaśnia, że stawia się na każde we-
zwanie i regularnie melduje na dozo-
rującej go komendzie policji.

Mama Magdy jest zdruzgotana.
Mówi, że córki nic jej nie zwróci,
ale z bezkarnością sprawcy wy-
padku, w którym zginęła, trudno
się jej pogodzić. I z tym, że może
go kiedyś spotkać na ulicy…
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źródło: Policja
Pirat drogowy na wolności
� Adrian M., który najprawdopodobniej spowodował wypadek, w którym zginęła 16-letnia Magda usłyszał
wprawdzie zarzuty, ale wciąż jest na wolności i… wciąż wchodzi w kolizje z prawem.
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Jest pro po zy cja w bu dże cie par -
ty cy pa cyj nym, by stwo rzyć psi
park w oko li cach ko ścio ła
przy Echach Le śnych. Tam, na
po nad 4000 me trów kwa dra to -
wych mógł by po wstać czte ro czę -
ścio wy plac, na któ rym czwo ro no -
gi mo gły by się wy sza leć, nie spra -
wia jąc kło po tu ni ko mu. Naj więk -
sza część mia ła by być prze zna czo -
na dla du żych psów. Dwie mniej -
sze – od po wied nio dla psów ma -
łych oraz na psi plac za baw z ży -
wo pło to wym la bi ryn tem, tu ne la -
mi, słup ka mi do sla lo mu i in ny mi

ak ce so ria mi do psiej roz ryw ki.
Naj mniej sza część mo gła by po słu -
żyć ja ko wy bieg in dy wi du al ny –
dla suk z ciecz ką, al bo tych psów,

któ re nie to le ru ją in nych bądź są
agre syw ne.

Po mysł ma wie lu zwo len ni ków.
Jed nym z atu tów jest to, że ma
być wzo ro wa ny na uzna wa nym
za mo de lo wy wy bie gu w Ogro dzie
Kra siń skich, gdzie pies mo że dać
upust swo jej ener gii a wła ści ciel
nie ogra ni cza się do mo no ton ne -
go rzu ca nia zwie rzę ciu pił ki
do apor to wa nia. Są tam be le

do prze ska ki wa nia, słup ki sla lo -
mo we i sze reg in nych atrak cji dla
czwo ro no gów. Je śli do szło by
do re ali za cji – wy bieg na Tar gów -
ku był by jed no cze śnie naj więk -
szym psim par kiem w War sza wie.

Jed nak psia rze bę dą mie li
do dys po zy cji nie tyl ko te ren. Au -
tor ka po my słu pla nu je, by wy bieg
był też miej scem, gdzie bę dzie
mo żna otrzy mać po ra dy do ty czą -
ce wy ży wie nia, pie lę gna cji, zdro -
wia a przede wszyst kim pro ble -
mów be ha wio ral nych pu pi la – nie
tyl ko przez pro stą wy mia nę do -

świad czeń, ale też warsz ta ty z fa -
chow ca mi, któ re od by wa ły by się
w cie płe week en dy.

Co jesz cze bę dzie mo żna zna -
leźć w par ku? Oczy wi ście to a le ty
dla czwo ro no gów, ław ki dla ich
wła ści cie li, ale naj cie kaw szym po -
my słem wy da je się ogród sen so -
rycz ny – miej sce z od po wied nio
do bra ny mi ro śli na mi, po zwa la ją -
cy mi psom na lep sze po zna wa nie
świa ta: z zio ła mi wpły wa ją cy mi
ko rzyst nie na sierść, da ją ce cień,
uspo ka ja ją cy mi czy skła nia ją cy mi
do za ba wy.

Jak wi dać, ana li zo wa ne są wszel -
kie mo żli we roz wią za nia, któ re za -
pew ni ły by kom fort psom, ich wła -

ści cie lom i oso bom po stron nym.
Dla cze go wła śnie im? To pro ste –
im wię cej psów bę dzie ko rzy stać

z par ku, tym mniej ich bę dzie
na po dwór kach. War to też wspo -
mnieć, że do bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go zgło szo no ta kże in ny pro jekt
o po dob nym prze zna cze niu –
przy Ogiń skie go. Tam jed nak wy -

bieg był by zna czą co mniej szy (bli -
sko 1500 me trów kwa dra to wych),
choć nie po zba wio ny psich atrak cji.

Czy war to? Cze ka my na opi nie.
Park ma kosz to wać 163 ty sią ce.
Gło so wa nie nad pro jek ta mi
w dru giej po ło wie czerw ca.

(wt)

Na Targówku powstanie największy psi park Warszawy?
� Większość psich wybiegów przypomina więzienne spacerniaki – mały, ogrodzony teren, na którym na czworonoga czeka najwyżej drzewko.
Ale to się może zmienić – są plany, by Targówek zyskał największy – a może i najlepszy? – psi park w Warszawie.

Najmniejsza
część mogłaby posłużyć
jako wybieg
indywidualny – dla suk
z cieczką, albo tych psów,
które nie tolerują innych
bądź są agresywne.

Kon sul ta cje od bę dą się 2 kwiet -
nia – w so bo tę, od godz. 9.00
do godz. 13.00. Do dys po zy cji ro -
dzi ców bę dzie psy cho log, pe da -
gog i fi zjo te ra peu ta, któ rzy udzie -
lą od po wie dzi na nur tu ją ce py ta -
nia, roz wie ją wąt pli wo ści, a mo że
skie ru ją wraz z dziec kiem na dal -
sze, po głę bio ne ba da nia.

Czy kon sul ta cje do ty czą je dy nie
au ty zmu? – Świa to wa ak cja jest
de dy ko wa na wła śnie te mu za bu -
rze niu, ale za pra sza my do nas

wszyst kich ro dzi ców, któ rych
dzie ci nie roz wi ja ją się pra wi dło -
wo. Rów nież ro dzi ców dzie ci
z orze czo ną nie peł no spraw no ścią,
któ rzy po szu ku ją dla swo ich po -
ciech spe cja li stycz ne go przed -
szko la, gdzie edu ka cja łą czy się
z kom plek so wą te ra pią. Po sta ra -
my się pro fe sjo nal nie po móc
wszyst kim za in te re so wa nym
– mó wi za ło ży ciel ka.

Przed szko le „Do bry start” dzia -
ła na Bia ło łę ce od 2012 ro ku. Jest

miej scem, w któ rym dziec ko
z nie peł no spraw no ścią znaj dzie
nie tyl ko uwa gę i ak cep ta cję, ale
przede wszyst kim szan sę na roz -
wój swo ich umie jęt no ści i znacz -
ną po pra wę funk cjo no wa nia.
– Ofe ru je my kom plek so wą te ra -
pię i edu ka cję dzie ci z ró żny mi
nie peł no spraw no ścia mi. Co war to
pod kre ślić, na si pod opiecz ni mo -
gą ko rzy stać z przed szko la bez -
płat nie. Pro wa dzi my ta kże bez -
płat ne za ję cia z Wcze sne go

Wspo ma ga nia Roz wo ju, nie tyl ko
dla na szych przed szko la ków, ale
dla wszyst kich dzie ci po trze bu ją -
cych wspar cia te ra peu tycz ne go
– mó wi M. Przy cka.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła
48, 03–290 Warszawa.

www.przedszkole-dobrystart.pl,
tel. 532–429–355.

Bezpłatne konsultacje specjalistów
w przedszkolu terapeutycznym „Dobry Start”
� 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W akcję
rozpowszechniania wiedzy na temat tego zaburzenia włączyło się również
przedszkole terapeutyczne „Dobry Start”. – Zapraszamy wszystkich rodziców, których
niepokoi rozwój ich dzieci, niezależnie od miejsca ich zamieszkania – mówi
Małgorzata Przycka, założycielka przedszkola „Dobry Start”.
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Przed re mon tem chod ni ki –
głów nie mię dzy ron dem Ża ba

do Bo rzy mow skiej – słu ży ły
za par king dla sa mo cho dów oso -
bo wych i do staw czych. Póź niej
stwo rzo no miej sca par kin go we
wzdłuż uli cy, wy dzie la jąc je
na jezd ni, a chod ni ki za sta wio no
słup ka mi. Ta kie mu roz wią za niu
sprze ci wia li się głów nie wła ści cie -
le skle pów, któ rym w ten spo sób
unie mo żli wio no wy god ną do sta -
wę. I to wła śnie m.in. dla nich zło -
żo no do te go rocz ne go bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go wnio sek o li kwi -
da cję słup ków.

Praw dzi wa woj na o słup ki
Ma ło jest na Tar gów ku rze czy,

któ re wzbu dza ją rów nie wie le
emo cji. – Słup ki utrud nia ją do -
jazd sa mo cho dów do staw czych
pod znaj du ją ce się przy ul. św.
Win cen te go skle py. Do staw cy
czę sto za sta wia ją uli cę swo imi sa -

mo cho da mi utrud nia jąc in nym
kie row com prze jazd przez i tak
wą ską ul. św. Win cen te go. Z opi -
nii Stra ży Po żar nej wia do mo, że

nie ma mo żli wo ści pod jaz du
pod bu dyn ki wo zu stra ży po żar -
nej na wy pa dek po ża ru. Po przez
usta wio ne słup ki nie mo żli wy jest
zjazd sa mo cho dów na po bo cze
w ce lu prze pusz cze nia ja dą cej

na sy gna le ka ret ki po go to wia –
pi sze wnio sko daw ca w uza sad -

nie niu do swo je go pro jek tu.
– Od no szę wra że nie, że obec nie

w urzę dach pa nu je prze ko na nie:
„im wię cej słup ków, tym le piej”.
Tym cza sem słup ki nie są uni wer -
sal nym roz wią za niem wszyst kich
pro ble mów – po pie ra go ko men -
tu ją cy pro jekt Mar cin. – Cza sem
są po trzeb ne, ale nie za wsze.
W tym przy pad ku nie od by ły się
żad ne kon sul ta cje spo łecz ne!
A szko da, bo ta kwe stia mo gła by
być roz wią za na po przez dia log
urzęd ni ków z miesz kań ca mi.

Więk szość gło sów prze ciw ko
słup kom stwier dza, że dzię ki te mu
miesz kań cy i przed się bior cy zy ska -
ją wy go dę par ko wa nia. Ale nie
wszyst kim to od po wia da. – Stwo -
rze nie miejsc po sto jo wych nie jest
zmia ną po zy tyw ną. To dzia ła nie
po zor ne. Kil ka do dat ko wych
miejsc po sto jo wych sy tu acji prak -

tycz nie nie zmie ni. Prak tycz nie
wszyst kie mo żli we miej sca są prze -
zna czo ne na par kin gi. Pro po zy cje
ty pu za miast traw ni ka – par king
czy li kwi da cja słup ków to dzia ła nia
szko dli we – twier dzi Ma rze na. – Ci
któ rzy ko rzy sta ją z ko mu ni ka cji
miej skiej do cho dzą do przy stan ku,
to i nic się nie sta nie jak i kie row ca
się prze spa ce ru je. Są wol ne miej -
sca na wie lu par kin gach płat nych.
Wa żniej szy jest re mont zde wa sto -
wa ne go chod ni ka niż two rze nie
ko lej nych za to czek par kin go wych.
Sko ro słup ki zo sta ły po sta wio ne
i oko licz ni miesz kań cy wi dzą ich
po trze bę, to po win ny tam po zo -
stać. Nie mo żna wszyst kie go do -
sto so wy wać do po trzeb jed nej bar -
dzo licz nej gru py, ja ką są kie row cy.

ZDM: nie usu nie my
Za rząd Dróg Miej skich twier -

dzi, że słup ki zo sta ły usta wio ne
tam, gdzie i tak wcze śniej nie by ło

wol no par ko wać, a kie row cy ten
za kaz na gmin nie ła ma li. – Stąd też
ich usu nię cie ni cze go nie zmie ni –
na dal nie bę dzie tam mo żna par -

ko wać. Ci zaś, któ rzy ten za kaz bę -
dą na ru szać, przy czy nią się do de -
wa sta cji no we go chod ni ka i po gor -
sze nia bez pie czeń stwa pie szych –
mó wi Mi ko łaj Pień kos z wy dzia łu

ko mu ni ka cji spo łecz nej ZDM.
Ma ło te go – je śli słup ki mia ły by

znik nąć, to nie w ta ki pro sty spo -
sób, jak miesz kań com się wy da je.
Dla cze go? Prze bu do wa Win cen -
te go od by wa ła się na pod sta wie
pla nu. A w nim umiesz czo no
słup ki. Gdy by więc chcieć je zde -
mon to wać – trze ba opra co wać
no wy plan. A te go zro bić na ra zie
nie mo żna, bo uli ca jest na gwa -
ran cji i wszel kie w nią in ge ren cje
spo wo du ją jej ze rwa nie.

– Zresz tą do świad cze nie po ka -
zu je, że gdy by słup ków nie by ło,
chod nik znów stał by się nie le gal -
nym par kin giem – kwi tu je Pień kos.

Emo cji wie le i ka żda ze stron
ma swo je ra cje. A ja kie są Wa sze
opi nie na te mat słup ków?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Zarząd
Dróg Miejskich twierdzi, że
słupki zostały ustawione
tam, gdzie i tak wcześniej
nie było wolno parkować,
a kierowcy ten zakaz
nagminnie łamali. – Stąd
też ich usunięcie niczego
nie zmieni – nadal nie
będzie tam można
parkować

Druga batalia o słupki na Wincentego
� Ubiegłoroczny gruntowny remont ulicy Świętego Wincentego nie wszystkim przypadł do gustu. Najmniej podobają się słupki odgradzające
chodnik od jezdni. Zdaniem niektórych – jest ich za dużo.



Wy sta ją ce z as fal to wych łat ra -
chi tycz ne drzew ka, dziu ry po zli -
kwi do wa nych pia skow ni cach,
znisz czo ne nie rów ne chod ni ki
i je den nie zbyt du ży plac za baw…
sło wem sza rzy zna i smu tek blo ko -
wi ska. To po dwór ko aż do ma ga
się, by coś z nim wresz cie zro bić.
Jest szan sa, że się uda. Dzię ki
miesz kań com. Skrzyk nę li się, za -
ło ży li pro fil na fa ce bo oku, wy stą -
pi li z ini cja ty wą kom plek so wej re -
wi ta li za cji. Zło ży li pro jekt w ra -
mach ubie gło rocz ne go bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Nie ste ty, nie
zo stał wy bra ny, do stał tyl ko 275
gło sów. Po my sło daw cy nie pod da -
li się jed nak. Wy stą pi li do ra tu sza.
Bur mistrz An to nik dał im zie lo ne
świa tło. Pro jekt po wstał. W ostat -
nim dniu lu te go dziel ni co wa ko -
mi sja in fra struk tu ry, in we sty cji
i ochro ny Śro do wi ska wnio sła

o wpro wa dze nie in we sty cji do bu -
dże tu. Te raz miesz kań cy cze ka ją

na de cy zję mia sta.
Na po dwór ku ma ją sta nąć ław ki,

zo sta ną wy ty czo ne no we i wresz cie
rów ne chod ni ki, znik ną po zo sta ło -
ści po pia skow ni cach, po wsta ną
dwa no we pla ce za baw, po ja wi się

zie leń, za sa dzo ne no we drze wa,
oświe tle nie przy chod ni kach i wej -
ściach. Prze pro jek to wa ne bę dzie
ca łe oto cze nie! We dług pla nów
koszt ca ło ści in we sty cji ma wy nieść
po nad 3 mln zł, z cze go po ło wa
uru cho mio na zo sta nie w tym ro ku
i bę dzie mo żna prze pro wa dzić
pierw szy etap re wi ta li za cji.

Prócz te go miesz kań cy zgło si li
od dziel ny pro jekt do te go rocz ne -
go bu dże tu par ty cy pa cyj ne go roz -
wią za nia kwe stii do dat ko we go
oświe tle nia wschod niej stro ny ze -
spo łu blo ków. Oko li ca jest nie do -
świe tlo na, do cho dzi ło tu do kra -
dzie ży, burd i roz bo jów. Pro jekt
za kła da usta wie nie wzdłuż bu dyn -
ku dzie się ciu la tar ni. Wszyst ko
wska zu je za tem na to, że za nie -
dba ne po dwór ko prze sta nie
wresz cie stra szyć.

(wk)
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Przegonić szarość blokowiska
� Podwórko wzdłuż bloków przy Rembielińskiej 15,17 i 19 doczeka się wreszcie
rewitalizacji.

We dług in for ma cji, ja ka po ja -
wi ła się na por ta lu spo łecz no ścio -
wym, mę żczy zna ubra ny w ciem ne
dre sy, śred nie go wzro stu, za cze -
piał w oko li cach Ja ni nów ki dziew -
czyn kę, mó wiąc, że po do ba mu
się jej gol fik i lu bi ma łe dziew -
czyn ki. – Rze czy wi ście, zo sta li śmy
po wia do mie ni o zaj ściu – mó wi
sie rżant Pau li na Onysz ko, rzecz -
nik po li cji z Tar gów ka. – Pa tro le
po szu ki wa ły mę żczy zny opi sa ne -
go przez dziec ko, po wia do mi li -
śmy też jed nost ki z są sied nich re -
jo nów oraz ko men dę sto łecz ną.

Czy to ozna cza, że na tym koń czą
się dzia ła nia po li cji? Nie ko niecz nie.

Nie za po mi naj my, że po li cjan ci
wca le nie mu szą się chwa lić tym, co
ro bią, a nie kie dy ta kie in for ma cje
są na wet nie wska za ne – le piej prze -
cież nie uprze dzać zbo czeń ca, że
oko li ca jest pod ob ser wa cją. Ja ki
sens ma in for mo wa nie, że
przy szko le po ja wią się do dat ko we
pa tro le? Wte dy zbo cze niec prze nie -
sie się w in ne miej sce, a prze cież
mo że zo stać zła pa ny. Mo że dla te go
nie war to psio czyć na słu żby, że „nic
nie ro bią”? Nie od dziś prze cież
wia do mo, że naj lep sza ochro na to
ta, któ ra się nie rzu ca w oczy…

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

Pedofil na Remiszewskiej?
� Na początku zeszłego tygodnia Targówek
zelektryzowała informacja o pedofilu kręcącym się
przy SP 114 na Remiszewskiej.

Na podwórku
mają stanąć ławki,
zostaną wytyczone nowe
i wreszcie równe chodniki,
znikną pozostałości
po piaskownicach,
powstaną dwa nowe
place zabaw, pojawi się
zieleń, zasadzone nowe
drzewa, oświetlenie
przy chodnikach
i wejściach.



Spo tka nia warsz ta to we i „okrą -
gły stół” już za na mi, ale war szaw -
ski sa mo rząd wciąż zbie ra opi nie
na te mat naj bar dziej kon tro wer -
syj nej spo śród pla no wa nych in we -
sty cji: tra sy i mo stu Kra siń skie go.

Obec ny pro jekt za kła da, że
na prze pra wie znaj dzie się miej -
sce na to ry tram wa jo we, czte ry
pa sy ru chu o „au to stra do wej”
sze ro ko ści (3,5 m), dwie dro gi ro -
we ro we (po 2,5 m sze ro ko ści)

i dwa stan dar do we chod ni ki
(po 2 m). Na pra wym brze gu Wi -
sły most two rzył by skrzy żo wa nie
z Ja giel loń ską, na któ rym tram -
wa je ja dą ce z Żo li bo rza mia ły by
mo żli wość jaz dy da lej na Bród no

lub skrę tu w do wol nym kie run ku:
w stro nę Że ra nia al bo ron da Sta -
rzyń skie go. Pro jekt nie prze wi du -
je li nii tram wa jo wej łą czą cej
Bród no z ron dem Sta rzyń skie go
przez Bu dow la ną. Pla no wa ne
dro gi ro we ro we wi ją się do oko ła
skrzy żo wa nia, wie lo krot nie prze -
ci na jąc z chod ni ka mi (to roz wią -
za nie zna ne np. ze skrzy żo wa nia
Świę to krzy skiej z Mar szał kow -
ską). Po mię dzy Ja giel loń ską
a Wy soc kie go tra sa ma biec wia -
duk tem nad li nią ko le jo wą. Jej
ko niec bę dzie sta no wić ol brzy mie
skrzy żo wa nie przy Cmen ta rzu
Bród now skim, na któ rym wlot

tra sy bę dzie mieć czte ry pa sy ru -
chu. Stam tąd bę dzie mo żna kon -
ty nu ować dro gę w głąb Bród na
uli cą Mat ki Te re sy.

Z do kład ny mi ry sun ka mi,
przed sta wia ją cy mi po szcze gól ne
skrzy żo wa nia, mo żna za po znać
się na stro nie kon sul ta cji spo łecz -
nych. Znaj du je się tam ta kże an -
kie ta, do wy peł nie nia któ rej za -
chę ca my. Na pod sta wie opi nii
war sza wia ków Za rząd Miej skich
In we sty cji Dro go wych przy go tu je
ko lej ną, praw do po dob nie osta -
tecz ną wer sję, któ rą po zna my
w sierp niu.

(dg)

Jak poprawić most Krasińskiego?
� Do 20 marca można zabrać głos w konsultacjach społecznych, dotyczących projektowanej trasy łączącej Żoliborz z Bródnem.
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Je śli do ło ży my do te go cią głe
zmę cze nie, brak ener gii i po czu -
cie bez rad no ści – war to po my -
śleć o po mo cy. A wciąż – nie ste -
ty - po ku tu je prze ko na nie, że
psy cho log to to sa mo co psy chia -
tra, a prze cież „nie je stem wa ria -
tem, nie po trze bu ję po mo cy”.
A to błąd! – Mo żna po wie dzieć,
że psy chia tra le czy umysł, a psy -
cho log – du szę. I na wet je śli
zmian w na szym ży ciu nikt nie
prze pro wa dzi za nas, to war to
po pro sić o po moc ko goś, kto
wska że kie ru nek – mó wi psy cho -
log Bar ba ra Dwo ra kow ska.
– Przy cho dzą do mnie ro dzi ce,

któ rzy nie po tra fią już do trzeć
do swo ich na sto let nich dzie ci.
Na sto lat ko wie za my ka ją się
w so bie, nie chcą się uczyć. Po -
ma gam ma łżon kom, któ rzy
z bie giem lat prze sta li zwra cać
na sie bie uwa gę, a ta kże sfru -
stro wa nym pra cow ni kom – ma -
łych i więk szych firm, któ rym zła
at mos fe ra w pra cy lub na pię te
sto sun ki z prze ło żo nym od bi ja ją
się na zdro wiu. Do skwie ra ją im
bó le gło wy, ple ców, bez sen ność
– mó wi. – Po ma gam zna leźć źró -
dło pro ble mów i no wo bu do wać
ra dość ży cia. Uczę jak się po ro -
zu mieć, jak roz ma wiać, jak sku -

tecz nie sta wiać gra ni ce i eg ze -
kwo wać swo je pra wa – do da je.

Gdy czujesz, że już nie dajesz
rady, zdecyduj się

na konsultację psychologiczną,
która pomoże ci wydostać się

z psychicznego „dołka”.
Zapisy: 501–505–698.

Kiedy warto pójść do psychologa?
� Pierwszą oznaką, że w naszym życiu dzieje się coś niepokojącego, jest ciągła
irytacja. Byle drobiazg potrafi wyprowadzić z równowagi, na nerwach grają nam
zarówno bliscy jak i przypadkowi ludzie.







Ta kie gło sy da ją się sły szeć
na przy stan kach w ró żnych miej -
scach War sza wy. Za rzu ty są pro -
ste: kie row cy au to bu sów nie chcą
za uwa żyć pa sa że rów na „nie obo -
wiąz ko wych” przy stan kach, nie
re agu ją na ich obec ność i ogól nie
– jak to uję ła na sza czy tel nicz ka –
„jak nie trze ba, to nie mu szę”.

Ale i pa sa że ro wie ma ją swo je
za usza mi. A tym cza sem kie row cy
au to bu sów dość czę sto ska rżą się
na pa sa że rów „na żą da nie”. Cze -
mu? Po wód jest pro za icz ny – je śli
ktoś chce sko rzy stać z przy stan ku

„na żą da nie”, bez wzglę du na to,
czy chce na nim wsiąść czy wy -
siąść, mu si sku tecz nie po wia do -
mić o tym kie row cę. Przy wy sia -
da niu – gu zi kiem „stop”, przy
wsia da niu – pod nie sio ną rę ką. –
Ty le, że pa sa że ro wie czę sto ro bią

to w ostat niej chwi li a wte dy mo -
żli wo ści są dwie – al bo zdą żę zje -
chać na przy sta nek nie ro biąc
przy tym krzyw dy in nym uczest ni -
kom ru chu i pa sa że rom al bo nie
zdą żę i omi nę – mó wi pro szą cy
o ano ni mo wość kie row ca. – Je śli
to dru gie, to mu szę być go to wy

na słow ny atak z we wnątrz al bo
skar gę od pa sa że ra, któ ry nie

wsiadł. A nikt nie bie rze
pod uwa gę, że nie tyl ko mu szę
wy pa try wać, czy ktoś na tym przy -

stan ku mach nął rę ką, ale jesz cze
spraw dzić, czy nikt nie za je dzie
mi dro gi do za tocz ki, ktoś na gle
nie za ha mu je mi przed no sem…

Za tem jak sku tecz nie i bez piecz -
nie za trzy mać au to bus? Jak się
oka zu je, ZTM okre ślił to ja sno
i pro sto w swo im re gu la mi nie –
wy star czy wi dząc nad je żdża ją cy

au to bus po dejść do skra ju jezd ni
i pod nieść rę kę na ty le dłu go, by
kie row ca zdą żył wrzu cić kie run -
kow skaz, co jest i dla nas sy gna -
łem, że zo sta li śmy za uwa że ni.
Spra wa dla wy sia da ją cych jest o ty -

le prost sza, że na ci śnię cie gu zi ka
nie spra wia więk sze go kło po tu –
trze ba tyl ko pa mię tać, by zro bić to
od po wied nio wcze śniej. – I jesz cze
proś ba do pod ró żu ją cych po zmro -
ku: za dbaj cie o ja kie kol wiek świa -
teł ko w dło ni – pro si kie row ca. –
To mo że być te le fon ko mór ko wy,

bre lo czek z la tar ką, co kol wiek co
po zwo li zwró cić na Was uwa gę.
Ubra ny na ciem no pa sa żer, zwłasz -
cza na nie oświe tlo nym przy stan ku
mo że być ła two prze ga pio ny i to
kom plet nie nie z wi ny kie row cy…

(wt)
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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!

Kłopotliwy przystanek „na żądanie”

Kierowca: pasażerowie źle machają
� – Stałam na przystanku „na żądanie”, kierowca autobusu mnie widział a mimo wszystko się nie zatrzymał – narzeka pani Bożena. – Nie wie, że
jak ludzie stoją na przystanku, to ma się zatrzymać?

Za dbaj cie o ja kie kol wiek świa teł ko w dło ni – pro si kie row ca

Ubrany na
ciemno pasażer, zwłaszcza
na nieoświetlonym
przystanku może być
łatwo przegapiony i to
kompletnie nie z winy
kierowcy…



Wszyst ko wska zu je na to, że
me tro do trze na Tar gó wek –
zgod nie z za pew nie nia mi sa mo -

rzą du – w ro ku 2019. Wo je wo da
Zdzi sław Si pie ra wy dał po zwo le -
nia na bu do wę trzech sta cji
na No wej Pra dze i Tar gów ku oraz
prze bu do wę sta cji Dwo rzec Wi -
leń ski i po wsta nie dwóch wen ty la -
tor ni, a war szaw ski sa mo rząd
pod pi sał umo wę z fir mą Astal di,
któ ra zbu du je trzy sta cje.

Zgod nie z umo wą Astal di bę -
dzie mieć na wy bu do wa nie od cin -
ka do sta cji Troc ka 38 mie się cy,

co ozna cza za koń cze nie prac
w ma ju 2019. Otwar cia no wych
sta cji mo że my spo dzie wać się kil -
ka mie się cy póź niej, po od bio rach
tech nicz nych.

Me tro na Za ci sze i Bród no
cze ka w ko lej ce

Jed no cze śnie roz strzy gnię to
kon kurs na kon cep cje ar chi tek to -
nicz ne sta cji o ro bo czych na zwach
„Za ci sze”, „Kon dra to wi cza” oraz
„Bród no”. Na kon kurs, ogło szo ny
na po cząt ku ubie głe go ro ku,
wpły nę ły pra ce sze ściu firm. Sąd

kon kur so wy wy brał dla od cin ka
pół noc no -wschod nie go pro jek ty
ILF Con sul ting En gi ne ers Pol ska.
Pra cow nia otrzy ma na gro dę
w wy so ko ści 50 tys. zł i za pro sze -
nie do ne go cja cji z wol nej rę ki
na re ali za cję pro jek tów sta cji i tu -
ne li szla ko wych.

Sta cje na Za ci szu i Bród nie ma ją
zo stać otwar te w 2022 ro ku, ale wi -
ce pre zy dent Ja nusz Woj cie cho wicz
za pew nia, że pra ce zo sta ną ukoń -
czo ne dwa la ta wcze śniej. Trzy ma -
my kciu ki.

(dg, wt)
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Spek takl Łow ców to nie zwy -
czaj ny wy stęp. To wy bu cho wa mie -
szan ka spon ta nicz no ści i du żej ilo -
ści im pro wi za cji. Wszyst ko to
w opa rach ab sur du, któ re go nie

po wsty dził by się Mon ty Py thon.
Ja ko je dy ni w swo ich spek ta klach
gra ją mu zy kę na ży wo, w au tor -
skich kom po zy cjach. Ża den in stru -
ment nie po cho dzi z kra dzie ży.

Ma my dwie po dwój ne wej -
ściów ki na ich wy stęp na Tar gów -
ku. Wy star czy 16 mar ca (nie
wcze śniej!) przy słać swo je imię
i na zwi sko na ad res bi le ty@ga ze -
ta echo.plo raz od po wie dzieć
na py ta nie: W któ rym ro ku po -
wstał ka ba ret Łow cy.B?

Dom Kul tu ry „Świt”, Wy soc -
kie go 11,

19 mar ca, godz. 17.00.
Bi le ty w ce nie: 45 zł – par ter

i 40 zł – bal kon; re zer wa cja bi le -
tów 22 811–01–05.

Łowcy.B w „Świcie”. Także tego…
� Absurd, zaskoczenie i improwizacja – z tego słynie cieszyński kabaret Łowcy.B.
Ich program „Także tego” będzie można obejrzeć 19 marca w DK „Świt”.

źródło: low
cyb.pl

Rusza budowa metra na Targówek
� Podpisano umowę na budowę stacji metra Szwedzka, Targówek i Trocka. Ich otwarcie w roku 2019 jest bardzo realne.

Stacja Bródno

Stacja Zacisze



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718

·744 mkw – Wólka Radzymińska 109 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

·Kobiałka/Tęczowa 673 mkw, cena 170 tys. VIVA
INVEST 501 – 541-085

·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

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę 503777913

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

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

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

·Naprawy domowe expresowo i profesjonalnie.
Wymiana kranów, WC, udrażnianie rur, naprawa
rynien i likwidacja przecieków w dachu. nr tel.
796-150-731

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 Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

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

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

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
·Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny –
Zadzwoń 668 – 681-911

·Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny –
Zadzwoń tel. 668-681-911

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

PSYCHOLOG, PSYCHIATRA, PSYCHOLOG
DZIECIĘCY. Psychoterapia Zielone

Zacisze, www.psychoterapiazz.pl, tel.
573-050-052

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl
2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Iza Mejner
e-mail: iza.mejner@gazetaecho.pl,
tel. 508–125–417
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–
720, 22 614–58–03

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

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

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

·Zatrudnię ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
samochodowego, SAMODZIELNEGO lub DO
PRZYUCZENIA MONTERA – SERWISANTA
instalacji LPG i CNG oraz MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO do prężnie
działającego serwisu samochodowego na
warszawskiej Białołęce. Oferuję pracę
w zgranym zespole, ustawiczny rozwój
oraz dobre warunki finansowe. TEL.
530-111-784
·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Piec gazowy dwufunkcyjny 691-686-772
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988
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Choć za sad ni czo jo ga to sys tem
fi lo zo ficz ny, to w na szej kul tu rze
po strze ga na jest ja ko me to da
na po pra wie nie swo jej spraw no ści
a przy oka zji – wy ha mo wa nie
w co dzien nym pę dzie.

Współ cze śnie jo ga – a w za sa dzie
jej odłam, zwa ny ha tha jo gą – zna -
ny jest ja ko swo ista for ma gim na -
sty ki i re lak su. – B.K.S. Iy en gar to
jed na z naj więk szych oso bo wo ści
w świe cie jo gi. To głów nie dzię ki
nie mu świat za chod ni za czął prak -
ty ko wać jo gę – mó wi Mał go rza ta
Ko strze wa ze Szko ły Jo gi na Bród -
nie. – Iy en gar opra co wał sys tem
ba zu ją cy na asa nach, czy li spe cjal -

nych po zy cjach cia ła, któ re po ma -
ga ją we wzmoc nie niu i uzdro wie niu
cia ła oraz har mo ni zu ją cych psy chi -
kę. Ich od dzia ły wa nie jest wszech -
stron ne, wzmac nia ny jest krę go -
słup, mię śnie, sta wy, or ga ny we -
wnętrz ne, sys tem ner wo wy, tra -
wien ny, hor mo nal ny, krą że nia.
W efek cie wy ko ny wa nia asan i ćwi -
czeń od de cho wych wzmac nia ne
jest ca łe cia ło, syl wet ka sta je się
smu klej sza, psy chi ka wra ca do rów -
no wa gi, sta je my się bar dziej zre lak -
so wa ni, zdy stan so wa ni, zdrow si.

Wie, co mó wi, bo jo gę prak ty -
ku je od dzie wię ciu lat, a w 2014
ro ku ukoń czy ła kurs na uczy ciel -

ski. Te raz swo im do świad cze niem
chce się po dzie lić z in ny mi. – Ka -
żdy znaj dzie w jo dze re me dium
na swo je przy pa dło ści. Po zy cje
sto ją ce ła go dzą bó le ple ców i ra -
mion, eli mi nu ją kwa sy z or ga ni -
zmu. Po zy cje sie dzą ce wpły wa ją
ko rzyst nie na or ga ny roz rod cze
oraz układ mo czo wy, do te go ko ją
ner wy i re du ku ją stres. Ko rzy ści
jest znacz nie wię cej, wraz z prak -
ty ką do cie ra my do naj głęb szych
po kła dów cia ła i umy słu… Ge ne -
ral nie prak ty ko wa nie jo gi spra wi,
że na sze cia ło bę dzie moc niej sze,
spraw niej sze i bar dziej zre lak so -
wa ne – do kład nie tak jak i umysł.

Kto mo że prak ty ko wać asa ny?
Naj kró cej mó wiąc – ka żdy.
Na Bród nie pro wa dzo ne są za ję -
cia dla do ro słych, mło dych i se -
nio rów. Na za ję cia jo gi uczęsz cza -
ją rów nież ko bie ty w cią ży – to
po ma ga przy bó lach ple ców oraz

po zwa la na szyb sze doj ście do sie -
bie po po ro dzie.

Sa me ko rzy ści? War to prze ko -
nać się sa me mu.

Szko ła Jo gi Jo ga Ożyj!
ul. Ba zy liań ska 1, pię tro 1

jo ga ozyj.pl

Joga – przez ćwiczenia do spokoju ducha
� Choć zasadniczo joga to system filozoficzny, to w naszej kulturze postrzegana jest
jako metoda na poprawienie swojej sprawności a przy okazji – wyhamowanie
w codziennym pędzie.

Od po nie dział ku ła twiej jest
do je chać z ul. Ra dzy miń skiej
do sta cji me tra Dwo rzec Wi leń -
ski. Do li nii au to bu so wych ob słu -
gu ją cych przy stan ki przy Mło -
dzień czej i Geo de zyj nej (obok
Par ku Han dlo we go Tar gó wek)
do łą czy ło E -7, kur su ją ce w dni

po wsze dnie w go dzi nach szczy tu.
Au to bu sy od je żdża ją co ok. 10
mi nut w go dzi nach 5:50–9:20
w stro nę Dwor ca Wi leń skie go
i mię dzy 15:20 a 20:00 w kie run ku
osie dla Der by.

Na „Mło dzień czej” eks pres po -
mo że roz ła do wać tłok w 512,190

i in nych li niach. Więk szą zmia ną
jest no wy przy sta nek na Tra sie To -
ruń skiej. Są sied nie osie dle i cen -
trum han dlo we nie mia ły do tej
po ry bez po śred nie go po łą cze nia
z Ra dzy miń ską i sie cią me tra.

– Przy stan ki „Geo de zyj na” zo -
sta ły uru cho mio ne, aby za pew nić
miesz kań com osie dla Geo de zyj na
spraw ny do jazd do me tra. Do tej
po ry na tych przy stan kach za trzy -
my wa ły się au to bu sy tyl ko jed nej
li nii (112) – in for mu je na swo jej
stro nie Za rząd Trans por tu Miej -
skie go.

Zmiany możliwie dzięki…
nowej linii na Białołękę

O do da nie „Mło dzień czej”
do li sty przy stan ków E -7 miesz -
kań cy Za ci sza i Zą bek ape lo wa li
już je sie nią, jed nak ZTM nie wi -
dział sen su w za trzy my wa niu peł -
nych au to bu sów, wy je żdża ją cych
z Bia ło łę ki. Ostat nio część pa sa -
że rów prze sia dła się jed nak
do no wej li nii E -9, łą czą cej Bia ło -
łę kę z Ma ry mon tem.

(dg)

Nową linia ekspresowa
� Pasażerowie korzystający z przystanków Młodzieńcza i Geodezyjna mają
do dyspozycji kolejny autobus, dowożący do Dworca Wileńskiego.

źródło: ZT
M

Pra ce na Rem bie liń skiej już ru -
szy ły. Za rząd Dróg Miej skich roz -
po czął od wy mia ny sta rych, wy -
szczer bio nych kra wę żni ków.
W ich miej sce po ja wia ją się już
no we. Na od cin ku od Kon dra to -
wi cza do Mat ki Te re sy z Kal ku ty
wy mia na obej mie wszyst kie kra -
wę żni ki po obu stro nach jezd ni,
na to miast na od cin ku od Kon dra -
to wi cza do tra sy S8 wy mie nio ne
zo sta ną kra wę żni ki punk to wo,
tam gdzie jest to ko niecz ne. Ko -
niecz nych na praw i ko rekt do cze -
ka ją się też rynsz to ki.

To jed nak do pie ro przy gryw ka
do za sad ni czej fa zy prac re mon to -
wych na Rem bie liń skiej. – Już
w kwiet niu – przy sprzy ja ją cych wa -
run kach at mos fe rycz nych – zo sta -
nie tam wy mie nio na na wierzch nia
jezd ni. Week en do we fre zo wa nie
pla no wa ne jest dla ca łe go od cin ku
Rem bie liń skiej – od tra sy S8
do ul. Mat ki Te re sy z Kal ku ty – za -
po wia da ZDM. Aby nie utrud niać
ży cia miesz kań com, wy mia na as fal -
tu na jezd ni pla no wa na jest w je den
lub dwa kwiet nio we week en dy.

(wk)

Całkowita odnowa
Rembielińskiej
� W kwietniu stołeczny ZDM zamierza gruntownie
odmłodzić połataną Rembielińską.




