
To jedno z najważniejszych
skrzyżowań na Bródnie. 26 marca
samochód nauki jazdy skręcał
w lewo w Bazyliańską – i wtedy
uderzyła w niego laweta pomocy
drogowej. Kursantka została ran-
na, siedzący obok niej instruktor
zmarł, choć prowadzono akcję re-
animacyjną.

Mieszkańcy twierdzą, że to jed-
no z najniebezpieczniejszych
skrzyżowań w okolicy. – Na począ-
tek należy zlikwidować strzałkę
do skrętu w lewo dla samochodów
jadących Kondratowicza od strony
urzędu i skręcających w lewo
w Rembielińską – apeluje na na-
szym forum Kowalll. – Bezpiecz-
nie mogą czuć się tylko kierowcy
dobrze znający to skrzyżowanie.

Inni doszukują się winy w ziele-
ni porastającej pas rozdzielający
jezdnie. Zdaniem niektórych to
właśnie zbyt wysokie krzewy za-

słaniają widoczność i stają się
przyczyną niebezpiecznych sytu-
acji. Zatem – czy to Zakład
Oczyszczania Miasta, odpowie-
dzialny za utrzymanie zieleni jest
winien, bo nie przystrzygł krza-
ków? Otóż – przystrzygł. Według
informacji, jakie otrzymaliśmy
z ZOM, berberysy w tym miejscu
cięto w marcu, tawuły będą strzy-
żone dopiero po kwitnięciu, czyli
w maju. Natomiast rosnące

w środkowym pasie irgi były przy-
cinane w marcu najniżej jak to
możliwe.

Kondratowicza jest jedną z naj-
mniej bezpiecznych ulic w War-
szawie. W policyjnych statysty-
kach przoduje w niechlubnych ka-
tegoriach (nie) bezpieczeństwa,
zajmując szóste miejsce
pod względem liczby wypadków
w 2015 roku.

(dg, wt)
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Śmierć w wypadku na Bródnie
� Na skrzyżowaniu Bazyliańskiej i Rembielińskiej zderzyły się samochody nauki jazdy
i pomocy drogowej.

Kondratowicza
jest jedną
z najmniej

bezpiecznych
ulic

w Warszawie.
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Mia stecz ka ru chu dro go we go to
kon den sat miejsc i sy tu acji spo ty -
ka nych na dro gach. Na ogół prze -
zna czo ne są dla ro we rzy stów, któ -
rzy chcą się na uczyć jaz dy zgod nie
z prze pi sa mi czy przy po mnieć so -
bie w bez piecz nych wa run kach,
jak za cho wy wać się na dro -
dze. I wła śnie o ta kie miej sce wno -
szą miesz kań cy. Mia ło by po wstać

przy mu rach Cmen ta rza Bród -
now skie go przy Mat ki Te re sy.

Py ta nie tyl ko – czy by ło by wy ko -
rzy sty wa ne? To wol skie, ad mi ni stro -
wa ne przez straż miej ską, jest ogól -
no do stęp ne w so bo ty, w po zo sta łe
dni mo gą zeń ko rzy stać tyl ko gru py
szkol ne. Na Bia ło łę ce – jest ogól no -
do stęp ne, ale tłu mów na nim nie
ma. Jak bę dzie na Tar gów ku?

Swo ją dro gą, lo ka li za cja przy
cmen ta rzu jest dość kon tro wer -
syj na. Ja koś nie umie my so bie wy -
obra zić, by tuż obok ne kro po lii
dzia ła ło mia stecz ko ru chu. Cho -
ciaż z punk tu wi dze nia pro pa gan -
do we go mo że to i tra fio ne? „Jak
nie bę dziesz umiał jeź dzić bez -
piecz nie, tra fisz za mu rek” …

(wt)

Miasteczko ruchu drogowego przy cmentarzu
� Największe warszawskie miasteczko ruchu drogowego mieści się na Woli.
Najbliższe Targówka – na białołęckim Tarchominie. A mieszkańcy dzielnicy chcą
mieć swoje, własne – i o nie właśnie wnioskują w budżecie partycypacyjnym.

Bu dy nek mie ścił już ho tel ro -
bot ni czy, póź niej te re nem za rzą -
dzał Pol ski Zwią zek Głu chych.
Osta tecz nie prze ję ła go dziel ni ca,
któ ra już w ze szłym ro ku pla no -
wa ła utwo rze nie w tym miej scu
przed szko la. Opra co wa no do ku -
men ta cję pro jek to wą, wkrót ce zo -
sta nie ogło szo ny prze targ na bu -
do wę – ist nie ją cy obiekt zo sta nie

roz bu do wa ny, są sied ni te ren bę -
dzie do sto so wa ny do po trzeb
dzie ci i ich ro dzi ców (oprócz pla -
ców za baw po wsta nie też nie wiel -
ki par king). Pra ce ma ją się za cząć
jesz cze w tym ro ku, od ro ku
szkol ne go 2017/18 pla ców ka bę -
dzie mo gła przyj mo wać przed -
szko la ków.

(wt)

Drugie życie Kunieckiej 8
� W przyszłym roku w budynku przy Kunieckiej ruszy
przedszkole dla 125 dzieci. Jego przebudowa
kosztować ma 5,5 miliona złotych.

Pra ce ma ją się za cząć jesz cze w tym ro ku

źródło: targow
ek.w

aw.pl

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Na tu ral ne me to dy le cze nia są
zna ne od ty siąc le ci, a te raz prze -
ży wa ją swój re ne sans. Jed ną
z nich jest re flek so lo gia – me to da

po le ga ją ca na sty mu lo wa niu od -
po wied nich czę ści cia ła, by za po -
śred nic twem ma sa żu przy wró cić
rów no wa gę w or ga ni zmie.

– Do tyk jest zmy słem, któ ry po -
ja wia się ja ko pierw szy i ostat ni
za ni ka – mó wi Mał go rza ta Ko -
strze wa. – Umie jęt nie go wy ko -
rzy stu jąc mo żna zdzia łać cu da!

W czym po ma ga re flek so lo gia?
Oprócz oczy wi stej funk cji re lak sa -
cyj nej, pra wi dło wo wy ko na ny ma -
saż uśmie rza bó le, po tra fi re gu lo -
wać cy kle men stru acyj ne, li kwi du -
je bez sen ność, wpły wa na prze mia -
nę ma te rii, usu wa tok sy ny z or ga -
ni zmu… – Wy mie niać mo żna dłu -
go, war to jesz cze tyl ko wspo mnieć,
że re flek so lo gia dzia ła jak szcze -
pion ka, po bu dza jąc nasz układ od -
por no ścio wy – mó wi pa ni Mał go -

rza ta. A re flek so lo gię twa rzy prak -
ty ku je od lat – jest dy plo mo wa nym

re flek so lo giem, któ ry w swo im ga -
bi ne cie przy Ba zy liań skiej po ma ga
wie lu oso bom szu ka ją cym spo so bu

na stres, bę dą cy spraw cą co dzien -
nych do le gli wo ści.

Zresz tą ta ki ma saż twa rzy to
nie tyl ko spo sób ma zdro wie.
– Efek ty ko sme tycz ne po za bie -
gach po tra fią za dzi wić – do da je
pa ni Mał go rza ta. – Zmarszcz ki
się pro stu ją, ce ra na bie ra lep sze -
go wy glą du, twarz wy glą da mło -
dziej i zdro wiej…

Ga bi net re flek so lo gii twa rzy,
„Po Zdro wie Na tu ral nie”, ul. Ba -
zy liań ska 1, pię tro 1, War sza wa
Bród no

Zapisy na zabiegi pod numerem
tel: 502 340 150,

pozdrowienaturalnie.pl.

Masaż twarzy, który wycisza, uzdrawia i odmładza
� Nie trzeba dziesiątek tabletek, suplementów, pseudoleków czy farmakologicznych interwencji w nasz organizm. – Lepiej zapobiegać niż
leczyć, a nasze ciało potrafi się dobrze regenerować – mówi Małgorzata Kostrzewa. – Wystarczy mu tylko trochę pomóc terapiami naturalnymi.

Efekty
kosmetyczne pozabiegach
potrafią zadziwić – dodaje
pani Małgorzata.
– Zmarszczki się prostują,
cera nabiera lepszego
wyglądu, twarz wygląda
młodziej i zdrowiej…
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Nie bie skie po jem ni ki sta ły
w krza kach. Z ostrze gaw czych na -
kle jek wy ni ka ło, że za wie ra ją nie -
bez piecz ne i tok sycz ne sy tu acje.
Stra żni cy miej scy we zwa li ra tow -
ni ków che micz nych ze stra ży po -
żar nej. – Po otwar ciu be czek
i spraw dze niu, co jest w środ ku
oka za ło się, że za war tość kom -
plet nie nie zga dza się z opi sem
ze wnętrz nym – do wie dzie li śmy
się w Stra ży Po żar nej. – By ła to
ja kaś ole ista, nie tok sycz na ciecz.

Po nie waż sa me becz ki by ły
szczel ne i nie by ło ry zy ka, że co -
kol wiek prze do sta nie się do zie -
mi, stra żni cy prze ka za li becz ki
wy dzia ło wi ochro ny śro do wi ska,
któ ry zaj mie się ich uty li za cją
i od na le zie niem wła ści cie la.

Skoń czy ło się na stra chu, ale
trze ba po chwa lić mę żczy znę, któ -
ry na tra fił na zna le zi sko i od po -
wied nio za re ago wał. Bra wo!

TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji
stra ży po żar nej

Co zawierały beczki
znalezione przy Kiejstuta?
� W środę, między ulicami Poborzańską a Kiejstuta
spacerowicz znalazł kilkadziesiąt beczek z nieznaną
zawartością.

Zwy cię ski w ubie gło rocz nym
gło so wa niu w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go pro jekt bu do wy
pla cu za baw przy Do mu Kul tu ry
Za ci sze nie ba wem bę dzie re ali zo -
wa ny. W śro dę 23 mar ca od by ło
się w tej spra wie spo tka nie dy rek -
cji, ini cja to rów i sym pa ty ków pro -
jek tu z urzęd ni ka mi dziel ni cy. We -
dle wstęp nych de kla ra cji z urzę du
Tar gów ka pro jekt ma szan sę zo -
stać zre ali zo wa ny do sierp nia.

Ma być to jed no z naj ład niej -
szych, a z pew no ścią no wo cze sne,
bez piecz ne i funk cjo nal ne miej sce

re kre acji, za ba wy i in te gra cji
na Za ci szu. Obiekt o po wierzch ni
oko ło 550–600 m2 bę dzie miał
mięk ką, syn te tycz ną na wierzch -
nię, te ren zo sta nie ogro dzo ny
i oświe tlo ny, a ca łość uzu peł nio na
o ele men ty ma łej ar chi tek tu ry,
jak ła wecz ki, chod ni ki, ko sze
na śmie ci itp.

Na tym jed nak nie ko niec.
W ra mach te go rocz ne go bu dże tu
zgło szo ny zo stał pro jekt do bu do -
wa nia do bu dyn ku Do mu Kul tu -
ry… szkla nej gó ry. Mia ło by to być
w za mie rze niu prze szklo ne po -

miesz cze nie – ro dzaj ora nże rii, czy
ogro du zi mo we go. Wie lo funk cyj -
na prze strzeń by ła by do stęp na dla
wszyst kich miesz kań ców przez ca ły
rok. W kom for to wych wa run kach
chęt ni bę dą mo gli za grać w do -
stęp ne na miej scu gry, wy mie nić
się ksią żka mi, na pić się her ba ty,
czy po pro stu mi ło spę dzić czas.
Ta kich miejsc in te gra cji sta now czo
na dal bra ku je. Chy ba więc war to
pro jekt po przeć w gło so wa niu?

Spo ro się dzie je na Za ci szu
Za nim jed nak speł nią się sny

o szkla nej gó rze, war to w do mu
kul tu ry by wać. Dzie je się tu na -
praw dę spo ro. 24 kwiet nia war to
wy brać się z naj młod szy mi
na spek takl „O mo ty lu, któ ry tu -
pał nó żką” na mo ty wach Ki plin -
ga, a 28 kwiet nia od bę dzie się
na Za ci szu ko lej na edy cja pre sti -
żo we go kon kur su re cy ta tor skie go
War szaw ska Sy ren ka.

(wk)

Plac zabaw, oranżeria
i zimowy ogród na Blokowej
� Przy Domu Kultury Zacisze wkrótce powstanie plac zabaw, a być może także
Szklana Góra – oranżeria i ogród zimowy. Tu ciągle dzieje się coś ciekawego.

źródło: Youtube

źródło: w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl

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!
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Choć nasz re dak cyj ny po gląd
nie cie szy się po pu lar no ścią tak
du żą, na ja ką za słu gu je, to bę -
dzie my utrzy my wać, że bez wzglę -
du na wszyst ko świa do ma jaz da
bez bi le tu to kra dzież, a ga po wicz
to zło dziej. I naj mniej cho dzi
o okra da nie mia sta czy prze woź -
ni ka – okra da wszyst kich tych,
któ rzy uczci wie pła cą za bi let.
Pra ca kon tro le ra więc jest jak naj -
bar dziej po trzeb na – py ta nie tyl -
ko, co mo że kon tro ler?

Ge ne ral nie – spraw dzić, czy
ma my wa żny bi let. Na stro nach
ZTM jest do kład na in for ma cja,
w ja ki spo sób mo że to zro bić.
War to wie dzieć, jak po win na wy -
glą dać kon tro la. Przede wszyst kim
kon tro ler mu si mieć wi docz ny
iden ty fi ka tor ze zdję ciem i nu me -

rem słu żbo wym oraz da tą wa żno -
ści – wszyst ko opa trzo ne pie czę cią
i ho lo gra mem. Kon tro lę mo że za -
cząć do pie ro wte dy, gdy po jazd
ru szy z przy stan ku a pa sa że ro wie
bę dą mie li czas na ska so wa nie bi -
le tów. To aku rat kwe stia dość
umow na i czę sto bu dzi kon tro -
wer sje – lu dzie ska rżą się, że ka -
sow ni ki są blo ko wa ne zbyt szyb ko.
Je śli jed nak ma my wa żny bi let i,
ewen tu al nie, do ku ment po świad -
cza ją cy pra wo do zni żek, nic nam
nie gro zi. W prze ciw nym wy pad ku
„ka nar” wy sta wia nam man -
dat. I tu są trzy mo żli wo ści: za pła -
ta go tów ką na miej scu (wte dy mo -
że my li czyć na 40% ra ba tu),
w cią gu ty go dnia na po czcie, prze -
le wem bądź w Punk cie Ob słu gi
Pa sa że ra (wte dy opła ta zo sta nie

ob ni żo na o 30%) al bo peł ną kwo -
tę w prze cią gu 14 dni. Je śli zde cy -
du je my się na któ ryś z dwóch
ostat nich wa rian tów – kon tro le rzy

ma ją pra wo po pro sić nas o do ku -
ment z da ny mi, by móc wy sta wić
man dat. Nie opła ca się sta wiać
czy ucie kać – mo że my zo stać za -
trzy ma ni do cza su przy by cia po li -
cji, któ rej już bę dzie my zo bo wią -
za ni się wy le gi ty mo wać. Mo że się

jed nak zda rzyć i tak, że bi let ma -
my, wy sta wio ny na sie bie i tyl ko
przez za po mnie nie nie wzię li śmy
go z do mu. Je że li jed nak w cią gu
ty go dnia po ka że my, że w cza sie
kon tro li mie li śmy wa żny bi let –
ka ra zo sta nie anu lo wa na.

Kto mo że zo stać „ka na rem”?
Choć za wód nie cie szy się mo że

spo łecz nym uzna niem, to ktoś mu -
si go wy ko ny wać. ZTM za po wie -
dział pod ko niec mar ca, że zo sta -
nie ogło szo ny prze targ dla firm,
któ re bę dą pro wa dzić kon tro le bi -
le tów. Kon tro le rzy za trud nie ni
przez fir mę bę dą spraw dzać bi le ty
przez wszyst kie dni ty go dnia przez
ca ły czas funk cjo no wa nia ko mu ni -
ka cji miej skiej. Bę dą pra co wać za -
rów no na ob sza rze 1. jak i 2. stre fy

bi le to wej. W dni ro bo cze bę dzie
ich co naj mniej 20. W so bo ty, nie -
dzie le i świę ta – co naj mniej 8.
Pra co wać bę dą w sys te mie dwu -
lub trzy zmia no wym. Ka żde go mie -
sią ca kon tro le rzy za trud nie ni
przez wy bra ną w prze tar gu fir mę
bę dą mu sie li wy ko nać co naj -
mniej 100 ty się cy kon tro li. Ka żdy
kon tro ler za trud nio ny do spraw -
dza nia bi le tów na zle ce nie ZTM
bę dzie mu siał być peł no let ni, być
nie ka ra ny, mieć do bry stan zdro -
wia, wy ka zy wać się kul tu rą oso bi -
stą i od por no ścią na stres. Bar dzo
wa żna bę dzie rów nież umie jęt ność
pra cy w ze spo le. Kon tro le rzy rów -
nież bę dą mu sie li wy ka zać się mi -
ni mum śred nim wy kształ ce niem
oraz zna jo mo ścią an giel skie go
bądź ro syj skie go. Po prze szko le niu
kan dy da ci przej dą eg za min i do -
pie ro wte dy bę dą „wpusz cze ni”
do słu żby.

Tyl ko źli kon tro le rzy?
Opo wie ści o złym za cho wa niu

kon tro le rów jest na pęcz ki. Ale
czy mie li ście kie dy kol wiek do czy -
nie nia z kon tro lą, któ rą wspo mi -
na cie po pro stu do brze? Da ruj my
so bie na rze ka nia i uty ski wa nia –
cze ka my na po zy tyw ne re la cje.

Po dziel cie się ni mi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów – co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to uszczelnić system biletowy – teraz około 5%
pasażerów jeździ „na gapę”.

Każdego
miesiąca kontrolerzy
zatrudnieni przez
wybraną w przetargu
firmę będą musieli
wykonać co najmniej 100
tysięcy kontroli.

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl



Naj bar dziej za awan so wa ną in we -
sty cją jest osie dle Kon dra to wi cza
u zbie gu św. Win cen te go i Kon dra -
to wi cza. „Osie dle” brzmi szum nie.
W rze czy wi sto ści jest to je den bu dy -
nek z trze ma sek cja mi o ró żnych
wy so ko ściach – 3,5 i naj wy ższy 16 -
-pię tro wy. Ze spół bę dzie ogro dzo -
ny, przy sto so wa ny do mo ni to rin gu
i ca ło do bo wej ochro ny. Na te ren
pro wa dzić bę dzie wjazd od stro ny
uli cy Kon dra to wi cza. We wnątrz
znaj dzie się plac za baw dla dzie ci
i zie lo ny dzie dzi niec. Na par te rze
znaj dą się lo ka le usłu go we i par king
dla sa mo cho dów oso bo wych. Ter -
min ukoń cze nia bu do wy za po wia -
da ny jest na czer wiec.

Dzie sięć sze ścio pię trow ców
Przy św. Win cen te go po wsta je

z ko lei osie dle No wy Tar gó wek.
Bu do wa roz po czę ła się w paź -
dzier ni ku ze szłe go ro ku. W ra -
mach pierw sze go eta pu prac po -
wsta nie sze ścio kon dy gna cyj ny
blok na 118 miesz kań. Wszyst kie
znaj du ją ce się na par te rze bę dą
mia ły pry wat ne ogród ki. Pod bu -
dyn kiem mie ścić się bę dzie ha la
ga ra żo wa, któ ra po mie ści 148 aut,
a w par te rze obiek tu za pla no wa no
dwa lo ka le usłu go we. Do ce lo wo
No wy Tar gó wek skła dał się bę dzie
z dzie się ciu sze ścio pię tro wych bu -
dyn ków. Pierw szy ma zo stać od -
da ny do użyt ku we wrze śniu 2017
ro ku. Przy dru gim pra ce ta kże już
się roz po czę ły – trwa zbro je nie

fun da men tów. Ma zo stać ukoń -
czo ny w kwiet niu 2018 ro ku.

Dwa na ście blo ków
Pi sa li śmy już, że przy Głę boc -

kiej Dom De ve lop ment sta wia
osie dle Mo der na. W pierw szym
etap in we sty cji po wsta ją wła śnie
trzy bu dyn ki ze 167 miesz ka nia -
mi. Od da nie ich do użyt ku pla no -
wa ne jest na dru gi kwar tał 2017
ro ku. Do ce lo wo na osie dlu ma
po wstać dwa na ście blo ków o łącz -
nej licz bie 750 miesz kań.

Mu zy ka przy Kon dra to wi cza
Z ko lei przy Kon dra to wi cza 37

po wsta je osie dle o mu zycz nej na -
zwie Ga ma. Bu do wa ru szy ła
w czwar tym kwar ta le 2015, a do -
bie gnie koń ca w lu tym 2017 ro ku.
Osie dle bę dzie się skła da ło
z kom plek su dwóch bu dyn ków
– ośmio kon dy gna cyj nej od ul.
Kon dra to wi cza i czte ro kon dy gna -
cyj nej w głę bi. Mie ścić się tu bę -
dzie 128 miesz kań. Na par te rze
i pierw szym pię trze znaj dą się zaś
lo ka le han dlo wo -usłu go we. Pod
bu dyn kiem mie ścić się bę dzie ha -
la ga ra żo wa na 205 sta no wisk.
Wej ście do czę ści miesz kal nej
pro wa dzić bę dzie przez lob by.
Do dat ko wo po wsta ną rów nież
po miesz cze nia do prze cho wy wa -
nia i ser wi so wa nia ro we rów oraz
we wnętrz ne pa tio. Od da nie in we -
sty cji do użyt ku za pla no wa no
na pierw szy kwar tał 2017 ro ku.

De we lo per zbu du je uli cę
Nie ba wem ma się roz po cząć bu -

do wa osie dle o ty leż mu zycz nej, co
pre ten sjo nal nej na zwie La Me lo die
mię dzy uli cą Bo rzy mow ską,
a ogród ka mi dział ko wy mi przy św.
Win cen te go. Po wsta nie tu ła ma ny
bu dy nek pię cio pię tro wy, w któ rym
znaj dzie się oko ło 150 miesz kań,
stan dar do wo bę dzie też pod ziem na
kon dy gna cja ga ra żo wa na 200 sa -
mo cho dów. Osie dle bę dzie ogro -
dzo ne i mo ni to ro wa ne, a na we -
wnętrz nym pa tio ma po wstać du ży
plac za baw, któ re go wy po sa że nie

na wią zy wać ma do in stru men tów
mu zycz nych. Do jazd na osie dle ma
pro wa dzić uli cą Sa ma ry tan ka, któ -
ra zo sta nie grun tow nie prze bu do -
wa na i po sze rzo na. Dru ga, cał kiem
no wa uli ca po łą czy osie dle z Bo rzy -
mow ską. Po pro wa dzi przez za gro -
dzo ny dziś te ren dru kar ni. Kosz ty
po nie sie de we lo per, któ ry po ro zu -
miał się już z wła ści cie lem te re nu.
Osie dle ma zo stać ukoń czo ne
w 2018 ro ku.

Są też in we sty cje bar dziej ka me -
ral ne. Choć by ta kie jak roz po czę ta
nie daw no na uli cy Ju lia now -

skiej 38: w cen trum osie dla Bród -
no. W bu dyn ku, któ ry tu po wsta -
nie, za pro jek to wa no dzie więć
miesz kań oraz lo kal usłu go wy o po -
wierzch ni ok 103 m2. Wjazd do bu -
dyn ku zlo ka li zo wa no od stro ny uli -
cy Ju lia now skiej. Bę dzie też ga raż
pod ziem ny. Drew nia ne ele men ty
ele wa cji na wią zy wać ma ją do są sia -
du ją cej za bu do wy.

Wy da wa ło by się, że cza sy naj -
więk sze go bo omu in we sty cyj ne go
na Bród nie mi nę ły. Nic bar dziej
myl ne go. Oczy wi ście nie trud no
zgad nąć, że głów nym im pul sem
do zmian na ma pie Bród na jest bu -
do wa ne me tro, któ re do trze w te
re jo ny za sześć, sie dem lat. Czy na -
stęp nym kro kiem bę dzie za gęsz -
cza nie ist nie ją cych już blo ko wisk?

(wk)
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Boom budowlany na Bródnie
� Dziś w naszej dzielnicy buduje się kilka nowych osiedli. Zapewne przyczyniła się doń budowa metra.

źródło: A
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I nie cho dzi tyl ko o co dzien ny
zwią zek dwój ki part ne rów.
Związ ki od naj dzie my wszę dzie:
w do mu, w pra cy, w szko le,
w skle pie, na uli cy. Ota cza ją cy
nas świat to re la cje z in ny mi!
Od ja ko ści tych kon tak tów za le ży
na sza sa tys fak cja z ży cia.

Przy tło cze ni co dzien ną ru ty ną
i licz bą obo wiąz ków za po mnie li -
ście, jak roz ma wiać by się po ro zu -
mieć, jak się wza jem nie do ce niać
i jak dbać o Wa szą re la cję, by by ła
peł na mi ło ści i zro zu mie nia?

Nie umie cie do ga dać się z do -
ra sta ją cą cór ką czy sy nem? 

Nie po tra fi cie spra wić, by re la -
cje z sze fem by ły „nor mal niej -
sze”?

Za pra szam pa ry oraz sin gli,
wszyst kich, któ rzy chcą od po wie -
dzial nie i w zgo dzie z so bą kre -
ować rze czy wi stość na warsz tat
na Ma zu rach – od 25 do 29 ma ja.

Bę dzie my:
• Uczyć się budować świadome

związki

• Trenować asertywność
• Ćwiczyć efektywną

komunikację
• Szukać sposobów

skutecznego porozumienia
Wszyst ko w jed nym w naj pięk -

niej szych re jo nów Pol ski.
Ośro dek w Ma rad kach po ło żo -

ny jest bez po śred nio nad je zio -
rem Pi łak no. W cza sie wol nym
od warsz ta tów: ką piel w je zio rze,
pły wa nie łód ką, ka ja kiem lub ro -
we rem wod nym, jaz da kon na
(w po bli żu), ło wie nie ryb, wy -
ciecz ki pie sze i ro we ro we. Bę -
dzie my miesz kać w drew nia nych
dom kach (dwu - i kil ku oso bo -
wych), a po sił ki przy go to wu je
spraw dzo ny i nie za wod ny pan Le -
szek.

Ce na wy jaz du – 890 zł, trans -
port we wła snym za kre sie.

In for ma cje: 605 088 797

„Świadome związki”

Warsztat i odpoczynek na Mazurach
� Słowo „świadome” w związku kojarzy się głównie z rodzicielstwem i planowaniem rodziny. A przecież o wiele
ważniejsze jest, by cały związek był świadomy – oparty na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i rozmowach.

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

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
·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

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

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

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

·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756,
tel.535-920-035

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

·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Firma poszukuje osób do sprzątania sklepu
odzieżowego w CH ARKADIA. Praca w godzinach
porannych. Tel. 799-015-320

·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po 20-
tej

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 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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

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

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na 

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

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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W cią gu trzech dni do szło
do bliź nia czych sy tu acji: w nie -
dzie lę pi ja ni miesz kań cy Cho to -
mo wa spa ra li żo wa li lot ni sko
w Mo dli nie fał szy wym alar mem,
wczo raj sy tu acja po wtó rzy ła się
na sta cji me tra Dwo rzec Wi leń -
ski. Oko ło 19:30 pi ja ny mę żczy -
zna za dzwo nił na nu mer 112 i po -
in for mo wał o pod ło że niu bom by
w jed nej z wind. Alarm oka zał się
fał szy wy.

Już go dzi nę po te le fo nie pra scy
po li cjan ci przy je cha li na ul. Nie -
świe ską, gdzie za trzy ma li trzy pi -
ja ne oso by, ma ją ce od 2,2 do po -
nad trzech pro mi li al ko ho lu we
krwi. Ca ła trój ka by ła wcze śniej
no to wa na. Wpa dli, bo wcze śniej
uży li te go sa me go te le fo nu
do zgło sze nia in ter wen cji
w miesz ka niu. Te raz gro zi im do 8
lat wię zie nia.

(dg)

Po pijanemu wymyślili
bombę w metrze
� Policja zatrzymała na Targówku Fabrycznym trzy
osoby, które wywołały fałszywy alarm na stacji metra.

źródło: policja.w
aw.pl

Pierw sze du że roz sze rze nie gra -
nic War sza wy na stą pi ło pod -
czas I woj ny świa to wej, kie dy mia -
stem rzą dził nie miec ki gu ber na tor
Hans von Be se ler. Na pra wym
brze gu Wi sły gra ni ce ob ję ły ca łą
dzi siej szą Pra gę Pół noc i Po łu dnie,
a ta kże No we Bród no i Tar gó wek.
Na Bród nie w gra ni cach mia sta
zna la zły się ta kie dzi siej sze uli ce,
jak Wy soc kie go, Ba zy liań ska, Po bo -

rzań ska i Bart ni cza, oraz oba cmen -
ta rze: ka to lic ki i ży dow ski. Na Tar -
gów ku gra ni ca bie gła uli ca mi Troc -
ką, Kra śnic ką i Bu ko wiec ką.

Ist nia ła już wów czas bie gną ca
obok Bród na li nia ko le jo wa i to
wła śnie nie licz ne po zo sta łe za bu do -
wa nia ko le jo we są jed ny mi z nie -
licz nych po zo sta łych do dziś bród -
now skich bu dyn ków, pa mię ta ją cych
rok 1916. Na Tar gów ku nie co star -

sze są m.in.: drew nia ny dom obok
cmen ta rza ży dow skie go (po cho dzi
z ro ku 1911), przy szłe cen trum ak -
tyw no ści lo kal nej przy Siar cza nej,
ko ściół przy Księ cia Zie mo wi ta, ha -
la Hu ty i Ra fi ne rii Szkła i ko ściół
na Cmen ta rzu Bród now skim.

Po zo sta ła część dzi siej szej
dziel ni cy zo sta ła włą czo na
do War sza wy w ro ku 1951.

(dg)

100 lat Targówka w Warszawie
� 8 kwietnia 1916 roku Targówek i część Bródna zostały przyłączone do Warszawy.

W niektórych miejscach dzielnicy niewiele się zmieniło
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Potrącono
strażniczkę
� Agresywny kierowca
potrącił na Bystrej
interweniującą strażniczkę
miejską.

Za czę ło się od zgło sze nia po bi -
cia. Pa trol stra ży przy był na miej -
sce i zo ba czył dwóch szar pią cych
się mę żczyzn. Szyb ko oka za ło się,
że spór ma cha rak ter mo to ry za -
cyj ny: sprzecz ka dwóch kie row -

ców prze ro dzi ła się w rę ko czy ny.
Kie dy za czę to in ter wen cję – kie -
row ca fia ta wsiadł do sa mo cho du
i uciekł, po trą ca jąc jed ną ze stra -
żni czek. We zwa no więc po li cję
i po go to wie, a w tym cza sie pi rat
wró cił na miej sce wy pad ku.

Spra wę prze ka za no po li cji. –
Na sza stra żnicz ka ma się do brze,

choć prze by wa pod opie ką le ka -
rzy – mó wi Mo ni ka Ni żniak,
rzecz nik stra ży miej skiej.

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

…znaj du ją ce go się mię dzy Ogiń -
skie go, Go wo row ską i Bo le sła wic ką.
Znaj du je się tam nie wiel ka gór ka,
zi mą wy ko rzy sty wa na do jaz dy
na san kach. Po za tym wie je nu dą.
Te ren jest prze zna czo ny w pla nie
miej sco wym na zie leń par ko wą i aż
pro si się o do bre po my sły. Dwa zo -
sta ły zgło szo ne ja ko pro jek ty
do przy szło rocz ne go bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go.

Ro bert Go liń ski, An na Po krzy -
wa i Agniesz ka Ku ziń ska pro po -
nu ją bu do wę obok gór ki wy bie gu
dla psów o po wierzch ni 1480 m2

kosz tem 55 tys. zł. Ogro dzo ne wy -
bie gi z za baw ka mi, na któ rych

mo żna uczyć psy sztu czek i dbać
o ich spraw ność, wpi sa ły się już
na do bre w kra jo braz War sza wy.

– Te ren ta ki był by nie sa mo wi cie
po moc ny dla se nio rów i osób nie -
peł no spraw nych, zwal nia jąc z ucią -
żli wej ko niecz no ści pro wa dze nia
psa na smy czy. – pi szą au to rzy pro -
jek tu. – Miej sce te po zwo li ło by
stwo rzyć atrak cyj ną al ter na ty wę
dla oko ło blo ko wych spa ce rów
z pu pi la mi oraz mo żli wość spo tkań
oko licz nych miesz kań ców.

Bar dziej zło żo ny pro jekt pt.
„Gór ka Park” pro po nu ją Iwo na Re -
gul ska i Mał go rza ta Świąt kie wicz.
Gdy by ich kon cep cja zo sta ła wy bra -

na, za 354 tys. zł po wstał by urzą dzo -
ny skwer z ma łym am fi te atrem, sto -
li ka mi do gry w sza chy i war ca by,
licz ny mi miej sca mi do wy po czyn ku
oraz to rem prze szkód dla psów.

– Gór ka zy ska ła by no we funk -
cje słu żą ce miesz kań com i sta ła
się miej scem, gdzie bę dzie mi ło
choć by po czy tać ksią żkę, ale
i pójść na kon cert, urzą dzić fe styn
lub wy ko rzy stać je na in ne ini cja -
ty wy miesz kań ców. – pi szą pro -
jek to daw czy nie.

Pro jek ty są obec nie na eta pie
we ry fi ka cji. Gło so wa nie tra dy cyj -
nie w czerw cu.

(dg)

Budżet partycypacyjny

Co zrobić z górką przy Ogińskiego?
� Mieszkańcy Bródna mają kilka pomysłów na zagospodarowanie niewielkiego
terenu zielonego…

W grud niu ubie głe go ro ku za -
koń czył się ka pi tal ny re mont li nii
tram wa jo wej na Bród no i Że rań
Wschod ni, po któ rym tram wa je
przy spie szy ły, zaś pa sa że ro wie zy -
ska li no we przy stan ki. Te raz dro -
go wcy wy mie ni li ta kże kra wę żni -
ki, a w week end fre zo wa li jezd nie
na ca łej dłu go ści uli cy od Tra sy
To ruń skiej do Mat ki Te re sy. Te raz

au to bu sy i sa mo cho dy je żdżą
po na wierzch ni rów nej jak stół.

W tym ro ku Rem bie liń ską cze ka
ta kże do świe tle nie. Za mon to wa ne
zo sta ną 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.

(dg)

Rembielińska lśni nowością
� Nowe tory tramwajowe i przystanki, a teraz także jezdnie
– jedna z głównych ulic Bródna przeszła wielkie zmiany.

źródło: budżet partycypacyjny


