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Zbli ża ją ce się otwar cie sta cji
me tra Tar gó wek, pla no wa ne
na rok 2019, wkrót ce za cznie
przy cią gać de we lo pe rów chcą cych
bu do wać miesz ka nia z do brym
do jaz dem do Śród mie ścia. Aby
za po biec cha otycz nej za bu do wie
osie dla i par ku Wie cha war szaw -
ski sa mo rząd przy śpie szył pra ce
nad pla nem za go spo da ro wa nia,
obej mu ją cym środ ko wą część Tar -
gów ka Miesz ka nio we go.

Je śli za pi sy pla nu zo sta ną zre ali -
zo wa ne, park Wie cha sta nie się
praw dzi wym cen trum kul tu ral nym
dziel ni cy. Mo żli we bę dzie umiesz -
cze nie w bu dyn ku te atru Ram pa

re stau ra cji lub ka wiar ni, oraz bu do -
wa obok ziem ne go am fi te atru. Plac
przed te atrem ma być „sta ran nie
urzą dzo ny” a na je go dru gim koń -
cu mo że po wstać dom kul tu ry.

W pla nie zna la zły się do bry wia -
do mo ści dla miesz kań ców Tar gów -
ka za nie po ko jo nych „in wa zją” sa -
mo cho dów z pół no cy, ja ka mo że
na stą pić po otwar ciu sta cji me tra.
Przy skrzy żo wa niach Ossow skie go
z Pra tu liń ską, Ko ło wą i Wi teb ską
bę dzie mo żna zbu do wać kil ku pię -
tro we ga ra że ze skle pa mi i punk -
ta mi usłu go wy mi na par te rach,
któ re za stą pią do tych cza so we par -
kin gi osie dlo we. Je śli na ro gu

z Wi teb ską po wsta nie no wy blok,
in we stor bę dzie zo bo wią za ny
do udo stęp nie nia pu blicz nie czę ści
miejsc w ga ra żu pod ziem nym.

Na te re nie GKP Tar gó wek nie
bę dzie mo żna bu do wać blo ków
ani biu row ców, ale mo żli we bę -
dzie umiesz cze nie tam ba ru, re -
stau ra cji, in sty tu cji kul tu ry czy na -
wet ho ste lu.

Kon sul ta cje spo łecz ne po trwa ją
do 27 kwiet nia – po tym cza sie
mo żli we są jesz cze nie wiel kie
zmia ny w pro jek cie. O osta tecz -
nym przy ję ciu pla nu zde cy du je
Ra da War sza wy.

(dg)

Nowe centrum Targówka
� Poznaliśmy plan zagospodarowania centrum Targówka Mieszkaniowego.
W pobliżu stacji metra może powstać nowa zabudowa, w parku Wiecha zostawiono
miejsce na dom kultury.

Naprzeciwko
teatru Rampa
może stanąć
dom kultury
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Pro jekt do stał aż 1298 gło sów.
Za rząd Dróg Miej skich w lu tym
ogło sił prze targ na wy ko naw cę pro -
jek tu. Po zna my go na po cząt ku
kwiet nia. Wy bra ny wy ko naw ca bę -
dzie miał na przy go to wa nie do ku -
men ta cji pro jek to wej pięć mie się cy.

Prze bieg tra sy jest z grub sza
zna ny. Ma ona prze bie gać od wy -
ty czo nej już ście żki przy Tra sie
To ruń skiej aż do uli cy Mat ki Te -
re sy z Kal ku ty. Jed nak nie wzdłuż
głów nych ulic, ale w du żej czę ści
głów ną ale ją Par ku Bród now skie -
go. Ta ki po mysł nie wszyst kim się
po do bał. Lob by ro we ro we wal -
czy ło z lob by spa ce ro wym. Czy
alej ka jest na ty le sze ro ka, że po -
mie ści i pie szych i ro we rzy stów?

Naj wa żniej szą czę ścią pro jek tu
bę dzie uzu peł nie nie krót kich
frag men tów po za par kiem
(wzdłuż Ro ha tyń skiej, Wy szo -
grodz kiej i przy przy stan ku Bo le -
sła wic ka), wy zna cze nie prze jaz -
dów dla ro we rów (na Ło jew skiej,
Su wal skiej, Wy szo grodz kiej), bu -
do wa azy lów (na Kra sno brodz -
kiej, szkrzy żo wa niu ła bi szyń skiej
i Su wal skiej oraz na Wy szo grodz -
kiej), a ta kże po wią za nie no wej
pro me na dy z już ist nie ją cy mi
szla ka mi przy Tra sie To ruń skiej
i w par ku przy Kon dra to wi cza).

ZDM za po wia da za koń cze nie
prac nad pro me na dą naj póź niej
w IV kwar ta le bie żą ce go ro ku.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Most Kra siń skie go był pla no -
wa ny już przed II woj ną świa to -
wą. Od te go cza su układ prze -
strzen ny War sza wy cał ko wi cie się
zmie nił, ja kość po wie trza ule gła
dra ma tycz ne mu po gor sze niu
a Żo li borz, przez któ ry nie gdyś
mia ła biec tra sa, zdą żył zo stać za -
byt kiem świa to wej kla sy. War -
szaw ski sa mo rząd po sta no wił jed -
nak po wró cić do po my słu Ste fa na
Sta rzyń skie go i wszyst ko wska zu -
je na to, że tym ra zem most po -

wsta nie już na pew no. Do tej po -
ry ma so we po par cie dla in we sty -
cji wśród miesz kań ców Bród na
by ło nie zro zu mia łe, bo pla no wa -
ny most miał po łą czyć w ro -
ku 2023 Żo li borz ze Śli wi ca mi
– przed wo jen nym osie dlem do -
mów jed no ro dzin nych, po ło żo -
nym na za ple czu Ja giel loń skiej
– a nie Bród nem. Wczo raj war -
szaw scy rad ni pod ję li jed nak de -
cy zję, któ ra ma dla Bród na
ogrom ne zna cze nie.

Ra da War sza wa zde cy do wa ła
o przy zna niu do dat ko wych 567 mln
zł na bu do wę wia duk tu, łą czą ce go
Ja giel loń ską z Wy soc kie go i Od ro -
wą ża. Do tej po ry do ro ku 2023
miał po wstać tyl ko je go pro jekt, na -
to miast re ali za cja pla no wa na by ła
„w przy szło ści”. Zgod nie ze zak tu -
ali zo wa ną pro gno zą fi nan so wą tra -
sa bę dzie kosz to wać do kład nie
1 300 544 206 zł. Otwar cie mo stu
jest pla no wa ne na rok 2023, wia -
duk tu – na 2025. (dg)

Wiadukt dwa lata
po otwarciu mostu
� Rada Warszawy zakłada, że budowa trasy z Żoliborza na Bródno zakończy się
w 2025 roku.

Promenada rowerowa
powstanie na Bródnie
� Trwa przetarg na zgłoszony w ramach budżetu
partycypacyjnego projekt budowy promenady
rowerowej na Bródnie.

Wiadukt połączy Jagiellońską z Wysockiego i Odrowąża
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O tym, że ba zar Troc ka trze ba
bę dzie prze nieść w związ ku z bu -

do wą sta cji me tra, by ło wia do mo
od kil ku lat, ale kup cy, sa mo rzą -

dow cy Tar gów ka i War sza wy oraz
spół dziel cy z RSM Pra ga do szli
do po ro zu mie nia do słow nie
w ostat niej chwi li. Sta cja ma już
po zwo le nie na bu do wę i mo że
się ona roz po cząć la da dzień.
Dziś wia do mo już ofi cjal nie, że
ba zar zo sta nie prze nie sio ny
na plac mię dzy Troc ką, blo ka mi
przy Za miej skiej i Gim na zjum
im. „Hu ba la”.

– Kup cy zde cy do wa li po roz mo -
wach z mia stem i dziel ni cą, że
prze nio są się na te ren wska za ny

przez mia sto i sa mi za in we stu ją
– po wie dział w wy wia dzie dla TVP
War sza wa bur mistrz Sła wo mir An -
to nik. – Oczy wi ście jesz cze nie
skre śla my Fan ta zyj nej z pro jek tu
in we sty cyj ne go. To spra wa zwią za -
na z pew ną tym cza so wo ścią.

Je śli sa mo rzą do wi uda się dojść
do po ro zu mie nia z pro te stu ją cy -
mi miesz kań ca mi Za ci sza, któ rzy
nie chcą są sia do wać z ba za rem,
kup cy prze nio są się po raz ko lej -
ny, w do ce lo we miej sce.

(dg)

Bazar przenosi się z Trockiej na… Trocką
� Rozpoczynająca się budowa stacji metra zmusza kupców z Trockiej do przenosin.
Wiadomo już, gdzie powstanie nowy bazar.

Kupcy zdecydowali
po rozmowach z miastem
i dzielnicą, że przeniosą się
na teren wskazany przez
miasto i sami zainwestują
– powiedział burmistrz
Sławomir Antonik.

To no wa tor ska me to da, któ ra
mo że po móc w te ra pii np. cho ro -
by Par kin so na – do uszko dzo nych
ob sza rów mó zgu wsz cze pia ne są
biał ka, któ re po zwa la ją re ge ne ro -
wać uszko dzo ne ko mór ki lub za -
po bie gać ich dal szej de gra da cji.
Choć nie ozna cza to, że cho ro ba
cał ko wi cie ustą pi, to jed nak da je
szan se na dłu ższe ży cie ze zmniej -
szo ny mi jej ob ja wa mi. Uru cho -
mio ne w szpi ta lu ICN po zwo li
na ba da nia te ra peu tycz ne, wy ko -
rzy sty wa ne w le cze niu np. gu zów
mó zgu. Wszyst ko dzię ki sprzę -
tom, ja kie tra fi ły na Bród no – re -
zo nans ma gne tycz ny wraz

z oprzy rzą do wa niem oraz no wo -
cze sną apa ra tu rę.

Trze ba jed nak pa mię tać, że te ra -
pia ge no wa to na praw dę no wość
– obec nie tyl ko w jed nej kli ni ce
na świe cie, w San Fran ci sco, pro wa -
dzo ne są po dob ne ba da nia, a wy ko -
rzy sty wa ne w niej le ki są bar dzo
dro gie, koszt te ra pii dla kil ku dzie -
się ciu pa cjen tów to set ki ty się cy do -
la rów. W kwiet niu roz pocz ną się
roz mo wy z fir ma mi far ma ceu tycz ny -
mi z USA w spra wie im por tu pre pa -
ra tów, jed no cze śnie szpi tal roz pocz -
nie sta ra nia o nie zbęd ne zgo dy mi -
ni ster stwa na pro wa dze nie ba dań.

(wt)

W Bródnowskim będą
leczyć Parkinsona
� Szpital Bródnowski otworzył Interwencyjne Centrum
Neuroterapii – pierwszy w Europie oddział, który będzie
się zajmował leczeniem mózgu przez aplikowanie
genów do uszkodzonych komórek.

Szpital rozpocznie starania o niezbędne zgody ministerstwa
na prowadzenie badań

źródło: brodnow
ski.pl



Prze czy ta łem ostat nio, że w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
ma ją być od no wio ne po dwór ka
przy blo ku ul. Rem bie liń -
skiej 15/17/19. A co z po dwór kiem
mię dzy blo ka mi Rem bie liń ska 13,
Bart ni cza 9, Bo le sła wic ka 26–28?

Za pra szam na spa cer do ty po we -
go mu zeum PRL -u. Po pra wej: bo -
isko ro dem z 1974 r. ze sto łem

do ping -pon ga, któ ry obec nie słu ży
mło dzie ży za bar. Straż miej ska tu
nie za glą da, bo jest ciem no i mo żna
spo tkać mło dzież pi ją cą al ko hol,
a gdzie al ko hol to i prze cież agre sja.
Le piej za brać się za tem za sa mo -
chód na traw ni ku, bez piecz niej. Ko -
lej ny przy sta nek wy ciecz ki: kosz
z łań cu cha i ni gdy nie sprzą ta ne po -
dwór ko peł ne po tłu czo ne go szkła.

As fal to we po pę ka ne chod ni ki z ro -
ku 1974 r. Te go dro dzy miesz kań cy
Tar gów ka na co dzień nie zo ba czą,
bo te ren od ul. Rem bie liń skiej za -
sła nia par king oraz ży wo płot nie
przy ci na ny ze 30 lat. Przy grill ba rze
śmie ci, przy trze pa ku dla od mia ny
– śmie ci i bo żo na ro dze nio we cho -
in ki, traw ni ki roz je cha ne przez sa -
mo cho dy. W la to tra wa nie ko szo na
mie siąc i dłu żej. Z ad mi ni stra cji
osie dla nikt się tu nie za pusz cza.
Z ko mu ny by ło czy sto, bo sprzą tał
do zor ca. A te raz? Wstyd! Sza now ni
rad ni chcie li za pra szać na Bród no
tu ry stów. Mo gę być za tem prze wod -
ni kiem, miesz kam w tym skan se nie
po nad 50 lat. Tu się uro dzi łem, ży ję
i za ło ży łem ro dzi nę. Wszel kie in we -
sty cje to Tar gó wek i Za ci sze jak
choć by np. ście żka ro we ro wa
do zbior ni ka desz czów ki dum nie
zwa nym „Je zio rem”. Czy my z by -
łych blo ków ko mu nal nych to elek -
to rat dru gie go sor tu?

Miesz ka niec

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Na li ście przejść dla pie szych
prze zna czo nych w tym ro ku
do do świe tle nia zna la zły się czte -
ry po ło żo ne na Bród nie. Za rząd
Dróg Miej skich szu ka wła śnie fir -
my, któ ra za mon tu je do dat ko we
lam py na trzech przej ściach
na skrzy żo wa niu z Po bo rzań ską

oraz na przej ściu przed przy chod -
nią, 120 me trów od skrzy żo wa nia
z Ju lia now ską.

Jed no cze śnie pla no wa ne jest
fre zo wa nie Rem bie liń skiej, któ re
na stą pi praw do po dob nie w przy -
szłym mie sią cu.

(dg)

Na Rembielińskiej
będzie jaśniej
� Cztery przejścia dla pieszych na Bródnie zyskają
dodatkowe oświetlenie.

List do redakcji

Podwórka Rembielińskiej.
„Wyślijcie na Bródno turystów”
� Zapraszam na spacer do najlepiej wyposażonego muzeum na Bródnie.

źródło: ZD
M
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Choć pie nią dze mia ły być na ka -
żde dziec ko, osta tecz nie sta nę ło
na tym, że rząd Be aty Szy dło wpro -
wa dzi do dat ki tyl ko na dru gie i ka -
żde na stęp ne nie peł no let nie dziec -
ko. Je śli na to miast do chód na oso -
bę w ro dzi nie nie prze kra cza 800 zł
net to (lub 1200 zł w przy pad ku ro -
dzin z dziec kiem nie peł no spraw -
nym), pie nią dze wy pła ca ne bę dą
ta kże na pierw sze dziec ko.

Jak do stać te pie nią dze?
Trze ba zło żyć od po wied ni wnio -

sek o usta le nie pra wa do świad cze -
nia wy cho waw cze go w urzę dzie
dziel ni cy, przed szko lu lub szko le, ta -
kże gim na zjal nej. Wnio ski bę dą
przyj mo wa ne w 680 miej scach w sto -
li cy od 1 kwiet nia, mo żna je też zło -
żyć dro gą elek tro nicz ną (na stro nie
in ter ne to wej www.em pa -
tia.mrpips.gov.pl po uwie rzy tel nie -
niu wy peł nio ne go wnio sku bez piecz -
nym pod pi sem elek tro nicz nym) al bo
wy słać pocz tą na ad res swo je go urzę -
du dziel ni cy. Urzęd ni cy zwe ry fi ku ją
wnio sek: mo gą świad cze nie przy znać
od ra zu, bądź po pro sić o uzu peł nie -

nie da nych czy do da nie do ku men -
tów do wnio sku. Po speł nie niu
wszyst kich kry te riów mo żna ocze ki -
wać na pie nią dze – mo że to jed nak
po trwać na wet do lip ca, ale je śli
urząd opóź ni wy pła tę, bę dzie zo bo -
wią za ny do jej wy rów na nia: czy li
w sy tu acji, gdy dziel ni ca za cznie wy -
pła cać świad cze nia w ma ju, do sta -
nie my nie 500 zło tych, tyl ko dwa ra -
zy ty le – za kwie cień i maj.

Pie nią dze bę dą wy pła ca ne na
kon ta ban ko we – nie bę dzie mo żli -
wo ści otrzy ma nia ich np. prze ka -
zem czy „od li sto no sza”. Je śli ubie -
ga my się o do da tek na dru gie i ko -
lej ne dziec ko – wy star czy sam wy -
peł nio ny wnio sek. Je śli na pierw sze
– mu si my do star czyć do ku ment
po twier dza ją cy, że nie prze kra cza -
my kry te rium do cho do we go. Co
wię cej, ta ki do ku ment trze ba bę -
dzie przed sta wiać co ro ku.

Gdzie do stać wnio sek? Dru ki
wy da wa ne są tam, gdzie bę dą przyj -
mo wa ne, czy li w urzę dach dziel nic
i pla ców kach oświa to wych. Ich ma -
pa do stęp na jest na stro nie war sza -
wa ro dzin na.um.war sza wa.pl.

500+ dla warszawiaków
� 1 kwietnia rusza rządowy program dopłat na drugie
i kolejne dzieci „500+”. Gdzie składać wnioski, by
otrzymać obiecane przez rząd pieniądze?

Miesz ka niec, któ ry zna lazł zwie -
rzę, we zwał eko pa trol Stra ży Miej -
skiej. – Szyn szy la by ła w do brej kon -
dy cji, choć wy stra szo na. Zwie rzę
by ło za dba ne i uf ne. Po zwo li ło się
spo koj nie wziąć na rę ce i po gła skać
– mó wi insp. Ma ciej Jan kow ski.

Tra fi ło do schro ni ska na Pa lu -
chu – je śli znaj dzie się jej wła ści -

ciel, wia do mo, gdzie szu kać fu -
trza ka. Co cie ka we, to nie pierw -
sza in ter wen cja stra żni ków zwią -
za na z ta ki mi zwie rzę ta mi – choć
naj czę ściej trak to wa ne jak kró li ki
czy ka wie do mo we, zda rza się, że
szyn szy le są wy pro wa dza ne na
spa ce ry jak psy. To wte dy czę sto
do cho dzi do ich ucie czek. Naj -

praw do po dob niej ta zna le zio na
na Bród nie wła śnie w ten spo sób
zna la zła się w ob cym dla sie bie
śro do wi sku – na tu ral nie wy stę pu -
je w An dach, ho do wa na jest ja ko
zwie rzę do mo we, a przed stu la ty
pró bo wa no ho dow li dla jej fu tra.

TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji
stra ży miej skiej

Skąd szynszyla w Lesie Bródnowskim?
� Tego nie wiadomo, ale to fakt: w Lasku Bródnowskim znaleziono tego gryzonia.

Szynszyla jest do odebrania na Paluchu

źródło: w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl



W Przed szko lu Te ra peu tycz -
nym „Do bry Start” na Bia ło łę ce
rów nież roz po czął się czas re kru -
ta cji.

Ja kie dzie ci przyj mu ją do swo -
ich pla có wek?

Do bry przed szkol ny start mogą
z na mi roz po cząć dzie ci w wie ku
od 2.5 lat, z za bu rze nia mi ze spek -
trum au ty zmu, z nie peł no spraw -
no ścią sprzę żo ną, a ta kże dzie ci
z ze spo ła mi ge ne tycz ny mi, z nie -
do słu chem czy z nie peł no spraw no -

ścią in te lek tu al ną. U nas nie obo -
wią zu je re jo ni za cja, ma luch mu si
po sia dać je dy nie orze cze nie o po -
trzeb nie kształ ce nia spe cjal ne go,
wy da ne przez wła ści wą po rad nię
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną
– mó wi Mał go rza ta Przy cka, za ło -
ży ciel ka „Do bre go Star tu”. – Zaw -
sze jed nak za chę ca my ro dzi ców,
aby od wie dzi li na szą i kil ka in nych
pla có wek, po roz ma wia li z dy rek -
to rem i te ra peu ta mi, wzię li udział
w za ję ciach otwar tych – za nim po -

dej mą de cy zję o wy bo rze od po -
wied nie go przed szko la.

Na co na le ży zwra cać uwa gę?
– War to prze ana li zo wać, ja kie ro -
dza je te ra pii i re ha bi li ta cji ofe ru je
przed szko le, czy ka dra to lu dzie
z pa sją i spe cja li ści w da nej dzie -
dzi nie? Czy sa le te ra peu tycz ne są
do brze wy po sa żo ne? Oso bi ście,
dla mnie istot ne jest ta kże „wy -
cho dze nie” do świa ta, któ ry na co
dzień ota cza na sze dzie ci z nie -
peł no spraw no ścią, ale czę sto nie

do koń ca je ak cep tu je – mó wi dy -
rek tor ka.

2 kwiet nia – w so bo tę, włą cza -
jąc się w ak cję roz po wszech nia nia
wie dzy na te mat au ty zmu, przed -
szko le or ga ni zu je bez płat ne kon -
sul ta cje ró żnych spe cja li stów: psy -
cho lo ga, pe da go ga i fi zjo te ra peu -

ty. Wy star czy za dzwo nić i wcze -
śniej się umó wić.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”,

ul. Internetowa 33
i ul. Okrągła 48.

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

Rekrutacja do przedszkoli
dla dzieci niepełnosprawnych
� W Warszawie trwa czas rekrutacji do przedszkoli. Prawdopodobnie dla wielu
trzylatków zabraknie miejsc w stołecznych placówkach. A jak wygląda sytuacja
dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców, którzy poszukują dla swoich pociech
odpowiedniego przedszkola?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·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
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·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 Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Sprzątanie mycie, tel. 571-398-521

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

·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
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

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!

·Pożyczki pozabankowe do 20 tys. Gotówka tego
samego dnia. Zapraszamy do biura na Pradze.
Zadzwoń: 531-338-217

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

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu w CH ARKADIA. Praca
w godzinach porannych. Tel. 790 – 015-320

·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
·Nowość! www.plikdodruku.pl

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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!

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



Miej skie Przed się bior stwo Ko -
mu ni ka cyj ne we Wro cła wiu ma
po dob ny pro blem – tam na zy wa ją
to „zmę czo ny mi tor ba mi”. Fir ma
po sta wi ła jed nak nie na ka ra nie
za na ru sza nie re gu la mi nu,
a na edu ka cję, ogła sza jąc kon kurs
na gra fi ki pięt nu ją ce ta kie po stę -
po wa nie. I choć wi dać, że w kon -
kur sie nie bra li udzia łu pro fe sjo -
nal ni gra fi cy, efek ty są cie ka we.
Na ca łą ak cję zwró cił też uwa gę
sto łecz ny ZTM, py ta jąc miesz -
kań ców War sza wy, czy wi dzą ten
pro blem w miej skiej ko mu ni ka cji.

I co się oka zu je? Ow szem, wi -
dok to reb na sie dze niach jest

dość po spo li ty. Ale czy pa sa że ro -
wie wi dzą w tym pro blem? Nie.

Dla cze go? Otóż wszyst ko wska -
zu je na to, że po po ko le niu
„wszyst ko mi się na le ży” po ja wi ło
się po ko le nie, któ re po tra fi w ko -
mu ni ka cji roz ma wiać. Ta kie, któ -
re umie po wie dzieć „prze pra -
szam, czy mo gę tu usiąść” bez iro -
nicz nych do ci nek czy agre sji. – Je -
śli ktoś chce usiąść, wy star czy po -
wie dzieć „prze pra szam” i zwy kle
pa sa żer zdej mu je tor bę lub co in -
ne go. Wy star czy się ode zwać!

– prze ko nu je pan Woj ciech. Zda -
rza ją się też skru sze ni grzesz ni cy:
– Zda rza mi się kłaść ple cak
na sie dze niu obok (wy go da), ale
jak wi dzę, że po zo sta łe miej sca
w au to bu sie się za peł nia ją, to bio -
rę na ko la na, na pod ło gę i jest
wol ne. Nikt nie mu si mi „przy po -
mi nać” – mó wi pan To mek.

I więk szość za uwa ża, że więk -
szym pro ble mem od „zmę czo -
nych to reb” są, np. głu si me lo ma -
ni, któ rzy nie ko rzy sta ją ze słu -
cha wek, tyl ko ra czą ca łe oto cze -
nie słu cha ną wła śnie mu zy ką.

Że by jed nak nie by ło tak pięk -
nie – pół bie dy, je śli tor by (miej -
my na dzie ję, że czy ste i bez ciek -
ną cej za war to ści) pod ró żu ją
z wła ści cie lem w pu sta wym au to -

bu sie. Ale je śli zda rza się to w go -
dzi nach szczy tu – war to i trze ba
ich wła ści cie la upo mnieć. Na wet
je śli nie chce się otor bio ne go
miej sca za jąć. Bo mo że ktoś in ny
by chciał, tyl ko nie ma od wa gi po -
pro sić?

Wik tor To moń

„Zmęczone torby” w komunikacji
� Choć regulamin przewozów ZTM mówi wyraźnie, że na miejscach przeznaczonych
do siedzenia nie wolno umieszczać bagażu – to wielu ludzi ten zakaz ignoruje. I, jak
się okazuje, rzecz dotyczy nie tylko Warszawy.
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Widok toreb
na siedzeniach jest dość
pospolity.
Ale czy pasażerowie
widzą w tym problem?
Nie.

źródło: m
pk.w

roc.pl

Le gen da gło si, że po dob na wy -
pra wa wy ru szy ła w 1938 ro ku,
w dwu dzie stą rocz ni cę od zy ska -
nia nie pod le gło ści. Nikt z niej po -
noć nie wró cił, dla te go obec na
ma być przy go to wa na na ka żdą
ewen tu al ność tak lo gi stycz ną jak
i na uko wą.

To oczy wi ście „do bry ba jer”,
któ rym or ga ni za to rzy za chę ca ją
do wspól nej za ba wy. Wszy scy
chęt ni bę dą mo gli wziąć udział
w grze te re no wej, któ ra po pro wa -
dzi spod Dom ku Her ba cia ne go

w Par ku Bród now skim do… No
wła śnie – do kąd? Wia do mo tyl ko,
że pierw szy przy sta nek bę dzie
na Po ża ro wej, a or ga ni za to rom
za le ży naj bar dziej na zba da niu
wschod nich ru bie ży dziel ni cy…

Wszyst ko ma być do brą za ba wą
in te gru ją cą miesz kań ców. Po czą -
tek im pre zy – o 10.30.

Park Bród now ski przy Dom ku
Her ba cia nym,

9 kwiet nia, godz. 10.30, wstęp
wol ny.

(wt)

Zbadaj peryferie Targówka!
� Z okazji stulecia włączenia Targówka do Warszawy
zostanie zorganizowana wyprawa badawcza, która ma
zbadać nieodkryte rejony przy granicach dzielnicy.
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W re jo nie ulic Księ cia Zie mo -
wi ta, Na czel ni kow skiej i Za bra -

niec kiej stoi kil ka na ście do mów
z po cząt ku XX wie ku, bę dą cych

świa dec twem hi sto rii Tar gów ka
Fa brycz ne go. Naj cen niej szym bu -
dyn kiem w tej za po mnia nej oko li -
cy jest wil la z ogro dem z po cząt -
ku XX wie ku, no szą ca ad res
„Siar cza na 6”. Pier wot nie na le ża -
ła do przed się bior cy na zwi skiem
Ki jew ski, jed ne go z wła ści cie li fa -
bry ki che micz nej Ki jew ski,
Scholt ze i Spół ka, dzia ła ją cej
na Tar gów ku. W naj bli ższych la -
tach za in we stu je my 10 mln zł
w prze kształ ce nie jej w lo kal ne
cen trum kul tu ry.

– Po ten cjał te go miej sca sta no -
wi przede wszyst kim je go war tość
hi sto rycz na wraz z uni kal ną ar chi -

tek tu rą – czy ta my w ra por cie Sto -
wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol -
skich. – Wy ko rzy sta na do no wych
funk cji i wzbo ga co na o współ cze -
sną w for mie roz bu do wę ma szan -
sę stać się wy ró żni kiem w ska li
mia sta i sym bo lem dziel ni cy łą -
czą cej war to ści ory gi nal nej za cho -
wa nej sub stan cji hi sto rycz nej
z no wo cze snym de si gnem.

Pra cu ją cy na zle ce nie war szaw -
skie go sa mo rzą du ar chi tek ci
i urba ni ści chwa lą ak tyw ność oko -
licz nych miesz kań ców i in sty tu cji
(pa ra fii, klu bu osie dlo we go
i szko ły), za an ga żo wa nych w przy -
wró ce nie wil li przy Siar cza nej
do ży cia. Jest du ża szan sa, że
za kil ka lat w za byt ko wym do mu
or ga ni zo wa ne bę dą spo tka nia są -
siedz kie, ogród sta nie się miej -
scem wy po czyn ku se nio rów
a na pla cu za baw obok bę dą ba -
wić się dzie ci. Bę dzie to jed nak
wy ma gać spo ro pra cy nie tyl ko
od pro jek tan tów, ale ta kże miesz -
kań ców dziel ni cy – więk szość
z nich nie by wa na Siar cza nej
i nie ko ja rzy do brze tej oko li cy.
Są oba wy, że ste reo ty pów o za -
nie dba nym Tar gów ku Fa brycz -
nym nie da się prze ła mać i je śli
miesz kań cy blo ków za czną ją od -
wie dzać, to sa mo cho dem, prze je -
żdża jąc no wą ob wod ni cą Pra gi.

Do mi nik Ga dom ski

„Pa ni in ży nier dy ry gu je, fa ce ci
wier cą – ba da nia geo tech nicz ne
C17” – na pi sał na Twit te rze Ma te -
usz Wit czyń ski, rzecz nik bu du ją cej
me tro na No wej Pra dze i Tar gów -
ku fir my Astal di. „C17” to ro bo cze
ozna ko wa nie sta cji Tar gó wek, któ -
ra po wsta nie pod skrzy żo wa niem
Ossow skie go i Pra tu liń skiej.

Na Tar gów ku Miesz ka nio wym
Astal di zbu du ją ta kże dru gą sta -
cję, w po bli żu skrzy żo wa nia Pra tu -
liń skiej z Troc ką. Obie zo sta ną
otwar te w ro ku 2019. Na ko lej ne
sta cje w dziel ni cy – Za ci sze, Kon -
dra to wi cza i Bród no – po cze ka my
praw do po dob nie trzy la ta dłu żej.

(dg)

Migawka z okolicy
Metro coraz bliżej Targówka
� Na rogu Ossowskiego i Pratulińskiej rozpoczęły się
badania gruntu. Powstanie tam stacja metra Targówek.

Większość
mieszkańców Targówka
nie bywa na Siarczanej
i nie kojarzy dobrze tej
okolicy. Są obawy, że
stereotypów
o zaniedbanym
Targówku Fabrycznym
nie da się przełamać.

100-letnia willa wróci do życia
� Czy doprowadzenie zabytkowej willi na Targówku Fabrycznym do stanu świetności
i przekształcenie jej w centrum kultury uratuje dogorywającą okolicę?


