
Budowa metra wystartowała
w długi weekend majowy, kiedy
skrzyżowania Pratulińskiej
z Ossowskiego i Trocką, pod któ-
rymi powstaną stacje, zostały za-
mknięte. Obecnie jedynym połą-
czeniem między dwiema częścia-
mi osiedla jest Handlowa. Aby
ułatwić autobusom wydostanie się
z Targówka w kierunku Pragi,

drogowcy wyznaczyli na Gorzy-
kowskiej buspas, ale mieszkańcy
z pewnością nie unikną korków.

Przy okazji budowy metra Za-
rząd Transportu Miejskiego zli-
kwidował – prawie na pewno
na zawsze – linie E-3 i 356, a ta-
kże 740. W zamian na ulice Tar-
gówka wyjechało 262, kursujące
przez cały tydzień po trasie E-3

i zatrzymujące się na przystan-
kach jak linia zwykła. Wykaz
zmian w trasach autobusów za-
mieszczamy na końcu artykułu.

Niepokojąco wyglądają plany
dotyczące dróg, którymi podczas
budowy piesi będą mogli ominąć
plac budowy. Przez najbliższych
kilka miesięcy chodnik wzdłuż
Trockiej będzie otwarty, ale póź-
niej przechodnie będą musieli
omijać to miejsce, nadrabiając
nawet kilkaset metrów.

– Dojazd ze stacji Trocka na ul.
Świętokrzyską będzie trwał ok. 14
minut. – informuje ZTM. – Metro
stanie się znakomitym środkiem
transportu nie tylko na co dzień
do pracy czy szkoły, ale także
w inne chętnie odwiedzane miej-
sca jak Centrum Nauki Kopernik,
Trakt Królewski, Muzeum Pragi,
Teatr Powszechny, Ogród Zoolo-

giczny i Wisła. Na lewym brzegu
rzeki jedno z wyjść ze stacji pro-
wadzi wprost na Bulwary Wiślane,
które zamieniają się w miejsce wy-
poczynku i rekreacji nad wodą.

O kolejnych zmianach, związa-
nych z budową metra, będziemy
informować na bieżąco. Wkrótce
na rogu Handlowej z Pratulińską
ma stanąć pawilon informacyjny,
w którym będzie można otrzymać
wszystkie potrzebne wiadomości
i informacje. Zakończenie prac
planowane jest na wiosnę ro-
ku 2019.

(dg)

Zmiany tras autobusów
156: Młociny – … – Kondrato-

wicza – Wincentego – Kołowa
– Ossowskiego – zawrotka
przy Witebskiej – Ossowskiego

– Handlowa – Gorzykowska – …
– Dw. Wschodni (Kijowska)

160: Dw. Centralny – … – al.
„Solidarności” – Radzymińska
– Gorzykowska – Handlowa
– Ossowskiego – zawrotka
przy Witebskiej – Witebska

162: EC Siekierki – … – al.
„Solidarności” – Radzymińska
– Gorzykowska – Handlowa
– Kołowa – Borzymowska – Troc-
ka – Targówek

199: Rembertów-AON – …
– Radzymińska – Trocka – Pratu-
lińska

212: pl. Hallera – … – Win-
centego – Kołowa – Handlowa
– Gorzykowska – Radzymińska
– Trocka – Pratulińska

262: Dw. Wileński – al. „Soli-
darności” – Radzymińska – Troc-
ka – Pratulińska, częstotliwość
kursowania: 12–15 minut

517: Ursus-Niedźwiadek – …
– al. „Solidarności” – Radzymiń-
ska – Gorzykowska – Handlowa
– Ossowskiego – zawrotka
przy Witebskiej – Witebska

N02: Marysin – … – Radzy-
mińska – Gorzykowska – Handlo-
wa – Kołowa – Wincentego
– Kondratowicza – … – Młociny

N12: Dw. Centralny – … – Sta-
rzyńskiego – rondo Żaba – Wincen-
tego – Borzymowska – Targówek

N62: Dw. Centralny – … – Sta-
rzyńskiego – rondo Żaba – Win-
centego – Kołowa – Handlowa
– Gorzykowska – Radzymińska
– Łodygowa – … – Wołomin (Si-
korskiego)

Zmiany tras, objazdy, trzy lata utrudnień
� Rozpoczęła się najbardziej oczekiwana budowa w historii dzielnicy. Jak wygląda komunikacja na Targówku podczas prac nad linią metra?
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O tym, że pod skrzy żo wa niem
Troc kiej z Pra tu liń ską po wsta nie
sta cja me tra, by ło wia do mo dzie -
więć lat te mu, ale jesz cze
przed kil ko ma dnia mi dzia łał tam
po pu lar ny ba zar. Dys ku sje
z udzia łem war szaw skie go sa mo -
rzą du i kup ców, do ty czą ce no wej
lo ka li za cji, roz po czę ły się zde cy -
do wa nie zbyt póź no. De cy zja
o prze nie sie niu ba za ru na plac
przy po bli skim gim na zjum za pa -
dła do pie ro w mar cu, zaś 11

kwiet nia fir ma Astal di od mó wi ła
prze ję cia te re nu pod sta cję me tra,
bo wciąż trwał na nim han del.

W dłu gi week end ma jo wy ba zar
Troc ka był już za mknię ty. Oko -
licz ni miesz kań cy z za in te re so wa -
niem pod cho dzi li do szcze lin
w pło cie i ro bi li pa miąt ko we zdję -
cia. 23-let nia hi sto ria ba za ru do -
bie gła koń ca. Część kup ców prze -
nio sła się do in nych dziel nic,
część za po wie dzia ła po wrót w no -
wym miej scu. By li śmy tam 1 ma ja

i za sta li śmy tyl ko nie dba le zgro -
ma dzo ne, po zo sta wio ne bez żad -
nej kon tro li ma te ria ły bu dow la ne.
Utwar dza nie pla cu jesz cze się za -
czę ło, więc trud no stwier dzić, kie -
dy bę dzie mo żna zro bić tam za ku -
py. Na po cząt ku część kup ców bę -
dzie praw do po dob nie sprze da wać
to war pro sto z sa mo cho dów. Czy
na praw dę nie da ło się prze nieść
ba za ru na no we miej sce choć tro -
chę wcze śniej?

(dg)

Targówek został bez bazaru
� Stare targowisko zostało zamknięte, nowe jeszcze nie działa. Przez opieszałość
urzędników mieszkańcy Targówka zostali pozbawieni możliwości zrobienia zakupów
na bazarze Trocka.

Na tra wie i chod ni ku wi dać wy -
raź nie śla dy opon, zaś frag ment
ozdo bio ne go mu ra lem upa mięt nia -
ją cym po wsta nie war szaw skie mu ru
szko ły pod sta wo wej jest kom plet -
nie znisz czo ny. To dzie ło dwóch
mło dych mę żczyzn, któ rzy w so bot -
ni wie czór świę to wa li dłu gi week -
end pi jąc al ko hol, a na stęp nie je -
żdżąc z ogrom ną pręd ko ścią do -
oko ła par ku Wie cha. Na za krę cie

przy szko le kie ru ją cy stra cił pa no -
wa nie nad sa mo cho dem i ude rzył
w mur. Pa sa żer zo stał ran ny, ale
spraw ca unik nął ob ra żeń. Na szczę -
ście w mo men cie wy pad ku w po bli -
żu nie by ło uczniów ani in nych
osób. Po śród po ła ma nych, po ma lo -
wa nych ce gieł do tej po ry mo żna
zna leźć frag men ty sa mo cho do we go
zde rza ka i in ne, drob ne czę ści.

(dg)

Migawka z okolicy

Zniszczone ogrodzenie
szkoły i mural
� Mieszkańcy osiedla przechodzący w pierwszą
niedzielę maja ulicą Handlową obok przystanku „DKS
Targówek” nie mogli uwierzyć w skalę zniszczeń, jakie
poprzedniego wieczoru wywołał pijany kierowca.

Kiedy będzie można robić tu zakupy?

Jesz cze kil ka mie się cy te mu mo -
żna by ło zo ba czyć pa nów Ja nu sza
i Alek san dra jak z pędz la mi w rę -
kach ma lu ją lo kal na ty łach klu bu
Li ra przy Ło jew skiej. – Nie chcie -

li śmy mieć biu ra w cen trum,
w wie żow cu. Uzna li śmy, że sko ro
bę dzie my dzia łać na lo kal nym ryn -
ku to i sie dzi bę mu si my mieć w są -
siedz twie – mó wią. – Te raz ma my

moc ne wspar cie są sia dów, któ rzy
ki bi cu ją nam w dzia ła niach.

Po mysł na fir mę wy ewo lu ował
od za sa dy „ban ków cza su”. Ktoś
po tra fi na pra wić bu dzik, kto in ny
świet nie my je okna i mo gą to ro bić
w za mian za za ku py w skle pie czy
od pro wa dze nie dziec ka do szko ły.
– Ty le, że bank cza su ma jed ną wa -
dę – ni gdy nie mo żna być pew nym,
czy nie wy pad nie sy tu acja, któ ra
po grą ży plan dnia. A my chcie li -
śmy mieć fir mę, któ ra zro bi to,
cze go ocze ku je klient w ta kim
stop niu, by był za do wo lo ny i nie
by ło sy tu acji, że ktoś nie mo że cze -
goś zro bić, bo np. jest cho ry – mó -

wią. – Stwo rzy li śmy ma leń ki ze spół
lu dzi, któ rzy są go to wi po sprzą tać,
zro bić za ku py, wy pra so wać czy za -
wieźć do przy chod ni. A je śli ktoś
nie mo że – znaj dzie my za stęp stwo.

Tak po wsta li „Po moc ni w Do -
mu” – fir ma, któ ra zaj mu je się
sprzą ta niem, pra so wa niem (to
po noć naj bar dziej znie na wi dzo ne
za ję cie do mo we), opie ką
nad dzieć mi czy po mo cą se nio -
rom. – Choć nie po dej mie my się
ca ło dzien nej opie ki, to na kil ka
go dzin jak naj bar dziej – twier dzą
wła ści cie le. – A na si klien ci i pra -
cow ni cy to czę sto są sie dzi, więc
ma ją wza jem ne za ufa nie. No i tak

bu du je my ja kość, bo chce my mieć
za do wo lo nych klien tów.

Zresz tą nie tyl ko klien tów.
– Pa nie, któ re z na mi pra cu ją,
ma ją za gwa ran to wa ną umo wę
zle ce nie, pew ne staw ki i wy pła tę
na czas. I wciąż po szu ku je my no -
wych, bo na Bród nie jest ogrom -
ny po ten cjał, zwłasz cza wśród ko -
biet „po czter dzie st ce”. Te raz
dzia ła my na Tar gów ku, bu du jąc
so bie re no mę – ale pla ny ma my
am bit niej sze.

Po moc ni w Do mu
ul. Ło jew ska 3

In fo li nia: 505 444 050
biu ro@po moc niw do mu.pl

Pomocni w domu – dla tych, którym się nie chce
� Są ludzie, którzy uwielbiają sprzątać i tacy, którzy nie znoszą myć okien. Jednym sprawia frajdę czyszczenie piwnicy, inni zmuszają się
do koszenia trawy w ogrodzie. – Lubimy wszystkich, bo jedni dają nam pracę a drugim my ją dajemy – mówią właściciele firmy Pomocni w Domu.
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Wy da jąc mi liar dy na bu do wę
sta cji me tra, ma ją cych słu żyć war -
sza wia kom przez naj bli ższych 100
lat, nie wol no oszczę dzać ani iść
na kom pro mi sy, bu du jąc nie wy -
god ne wę zły prze siad ko we. Na si
urzęd ni cy i pro jek tan ci cza sem
kie ru ją się tą praw dą, pro jek tu jąc
ide al nie roz miesz czo ne wej ścia
na sta cje (Ron do ONZ), jed nak
czę ściej po wsta ją bu ble, znie chę -
ca ją ce do ko rzy sta nia z ko mu ni -
ka cji miej skiej i ge ne ru ją ce
sztucz ny tłok na scho dach. Z po -
wo du fa tal nej lo ka li za cji nie któ re
wej ścia na sta cje Ra tusz Ar se nał

czy Ron do Da szyń skie go mo żna
by ło by zli kwi do wać bez żad nej
stra ty dla pa sa że rów. Nie daw no
oka za ło się, że do kład nie ten sam
błąd po peł nio no w pro jek cie sta -
cji na ro gu Gór czew skiej i Po -
wstań ców Ślą skich, pro jek tu jąc
wej ścia tyl ko na naj mniej ru chli -
wym na ro żni ku skrzy żo wa nia.
Po in ter wen cji wi ce pre zy den ta
Jac ka Woj cie cho wi cza pro jekt
praw do po dob nie zo sta nie po pra -
wio ny.

Na Bród nie obie pro jek to wa ne
sta cje bę dą oto czo ne sto sun ko wo
gę stą za bu do wą, nie ma więc

groź by, że któ reś z wejść nie bę -
dzie wy ko rzy sty wa ne. Lo ka li za cja
wejść jest jed nak dys ku syj na.

– Koń co wa sta cja II li nii me tra
na Bród nie nie jest pla no wa na
bez po śred nio pod skrzy żo wa niem
ulic Rem bie liń skiej, Kon dra to wi -
cza i Ba zy liań skiej, ale na koń co -
wym od cin ku Kon dra to wi cza
przed tym skrzy żo wa niem – pi szą
na Fa ce bo oku ak ty wi ści Ru chu
Są siedz kie go Tar gó wek, Za ci sze,
Bród no. – Je że li sta cja po wsta nie
w tym miej scu, wej ścia na pe ro ny
znaj dą się da le ko od ist nie ją cej
sie ci przy stan ków ko mu ni ka cji

miej skiej i stra ci my szan sę na wy -
god ny wę zeł prze siad ko wy w tym
miej scu.

Rze czy wi ście wej ścia na wszyst -
kich na ro żni kach skrzy żo wa nia
by ły by naj roz sąd niej sze, ale oso by
miesz ka ją ce wzdłuż bród now skiej
li nii tram wa jo wej nie bę dą po -
trze bo wa ły me tra, by szyb ko do -
stać się do cen trum, zaś z oko lic
Ba zy liań skiej bar dziej bę dzie
opła ca ło się iść pie szo, niż prze -
sia dać do au to bu su. Bar dziej po -
win na nas mar twić lo ka li za cja
dru giej sta cji na Bród nie, któ rą
za pla no wa no pod skrzy żo wa niem

Kon dra to wi cza z Mal bor ską.
Wej ście bę dzie dzie lić ok. 180
me trów od przy stan ków au to bu -
so wych, a w przy szło ści tram wa jo -
wych na ro gu Kon dra to wi cza
i Win cen te go. A to ozna cza nie -
wy god ną prze siad kę dla miesz -
kań ców Głę boc kiej i ca łej
wschod niej Bia ło łę ki.

Czy miesz kań cy Bród na i Bia -
ło łę ki zor ga ni zu ją się tak sa mo
do brze, jak ich są sie dzi z Be mo -
wa, i prze ko na ją war szaw ski sa -
mo rząd do po now ne go prze my -
śle nia pro jek tu?

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

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.

Bródno i Białołęka bez wygodnej przesiadki do metra
� Jeśli projekty stacji nie zostaną poprawione, za kilka lat przy Kondratowicza powstanie kolejny niewygodny węzeł przesiadkowy.

źródło: m
ateriały prasow
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Otwar ty w lip cu ubie głe go ro ku
te ren re kre acyj ny ze sztucz nym je -
zio rem miał zmie nić za nie dby wa -
ny przez la ta El sne rów, ale od po -
cząt ku wszyst ko idzie nie tak, jak
po win no. W za le wie nie wol no się
ką pać (wo da w nim jest mie szan -
ką desz czów ki i wód grun to wych),

ale ubie głe go la ta nie prze szka -
dza ło to set kom ką pią cych się
miesz kań ców Tar gów ka, ry zy ku ją -
cym cho ro by skó ry. Zi mą na sku te
lo dem je zio ro wje żdża li – ry zy ku -
jąc tym ra zem uto pie nie się – ły -
żwia rze i ho ke iści, nie któ ry z ma -

ły mi dzieć mi. Sto ją ca na brze giem
cie ka wa wie ża wi do ko wa ze ścian -
ką wspi nacz ko wą wciąż nie zo sta -
ła od da na do użyt ku i już wi dać
na niej pierw sze ba zgro ły.

Dziw ne są ta kże oby cza je osób,
do je żdża ją cych nad je zio ro. Do -
tar cie tam ro we rem trud no na -
zwać na wet wy ciecz ką: z Bród na
je dzie się 20 mi nut, z Tar gów ka
Miesz ka nio we go – 15, z osie dla
Wil no – 5, więc rów nie do brze
mo żna iść na pie cho tę. Mi mo to
nad za le wem na wet w dni po -
wsze dnie wi dać głów nie sa mo cho -
dy. Dro ga tech nicz na na przed łu -
że niu Bar dow skie go mia ła słu żyć
słu żbom miej skim, ale zo sta ła
opa no wa na przez pry wat ne au ta.
Nie któ rzy par ku ją na wet na sa -
mym brze gu je zio ra.

Czę ścio wym wy tłu ma cze niem
ta kich oby cza jów mo że być fa tal -
ny stan tech nicz ny uli cy Bar dow -
skie go, zbu do wa nej w ca ło ści
z try lin ki. Jaz da ro we rem miej -
skim nie na le ży do przy jem no ści,

ale więk szość ro we rów wi docz -
nych w War sza wie to prze cież ro -
we ry tu ry stycz ne czy na wet gór -
skie, wy po sa żo ne w amor ty za cję.
Sła bo pre zen tu je się ta kże ko mu -
ni ka cja miej ska. Au to bu sy li -
nii 170 od je żdża ją z El sne ro wa
raz lub dwa ra zy na go dzi nę i nie
ob słu gu ją żad ne go z du żych osie -
dli w dziel ni cy, ja dąc na Tar gó wek
Fa brycz ny i Pra gę. Czy żby śmy po -
trze bo wa li w okre sie wio sen no -
-let nim li nii week en do wej, do wo -
żą cej nad je zio ro np. z Bród na?

(dg)
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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

To by ły naj bar dziej nie zwy kłe
ob cho dy rocz ni cy uchwa le nia
Kon sty tu cji Trze cie go Ma ja w hi -
sto rii dziel ni cy. Wczo raj na po lu
PGR przy Gi lar skiej miesz kań cy
do wo dze ni przez bur mi strza Sła -
wo mi ra An to ni ka roz wi nę li bia ło -
-czer wo ną fla gę o dłu go ści 1556

me trów i 20 cen ty me trów. To no -
wy re kord Pol ski. Po przed ni,
usta no wio ny rok te mu i na le żą cy
do miesz kań ców Su le jów ka, zo -
stał w ten spo sób po bi ty o pra -
wie 340 me trów. Czy żby po czą tek
no wej tra dy cji?

(dg)

Rekord pobity
� Mieszkańcy dzielnicy uczcili Święto Narodowe
Trzeciego Maja pobiciem nietypowego rekordu.

Samochodem do jeziora
� Zalew na Elsnerowie szybko stał się jednym z ulubionych miejsc odpoczynku
mieszkańców dzielnicy. Jak tam dotrzeć?

Autobusy
linii 170 odjeżdżają
z Elsnerowa raz lub dwa
razy na godzinę i nie
obsługują żadnego
z dużych osiedli
w dzielnicy, jadąc
na Targówek Fabryczny
i Pragę.



Na sze bo isko jest od dol ną, ini -
cja ty wą o cha rak te rze non pro fit.
Uczest ni cy gra ją na dar mo wych
osie dlo wych al bo szkol nych
obiek tach. Mi ło śni cy gier ze spo -
ło wych mo gą grać ra zem,
a przy oka zji in te gro wać się. Spo -
tka nia od by wa ją się w ka żdą nie -
dzie lę od kwiet nia do paź dzier ni -
ka mię dzy 18.00 a 21.00.

Wspól ne roz gryw ki ma ją for -
mu łę spon ta nicz ne go spo tka nia.
Nikt nie li mi tu je licz by gra czy.
Cza sem lu dzi jest wię cej, cza sem
mniej. Wia do mo, że spo ty ka ją się
na bo isku co ty dzień w tym sa -

mym cza sie, a lu dzi szyb ko przy -
by wa. Ktoś przy cho dzi, za pra sza
swo ich zna jo mych i są sia dów, oni

z ko lei za pra sza ją swo ich i licz ba
chęt nych do gry ro śnie z ty go dnia
na ty dzień w po stę pie geo me -

trycz nym. Na nie któ re bo iska,
na któ rych tra dy cja wspól ne go
gra nia zdą ży ła już okrzep nąć,
przy cho dzi na wet 90 osób. Gra się
al bo w wy bra ną grę, al bo rów no le -
gle w siat ków kę, pił kę i ko szy ków -
kę. Wy bie ra ne są z bo iska z oświe -
tle niem, me cze mie wa ją opra wę
mu zycz ną, a na nie któ rych do -
stęp ne są pla ce za baw dla dzie ci.

Dwa bo iska na Tar gów ku
Na Tar gów ku spo tka nia od by -

wa ją się pó ki co na dwóch bo -
iskach szkol nych – ZS nr 34
przy uli cy Miesz ka I i SP nr 28

przy Go ście ra dow skiej. Gry są
otwar te dla wszyst kich. Ka żdy
mo że przyjść. Bez wzglę du
na wiek, płeć, na ro do wość i po -
ziom gry. Dru ży ny two rzy się tak
jak kie dyś na po dwór kach – ka -
żdo ra zo wo tuż przed grą. Dla te go
nie trze ba mieć wła snej bry ga dy.
Wy star czy zwlec się z ka na py
i przyjść. Dziew czy ny gra ją w jed -

nej dru ży nie z fa ce ta mi, star si
z młod szy mi, pro fe sjo nal ni za -
wod ni cy z po cząt ku ją cy mi.

– Na bo isko przy cho dzi my ca łą
ro dzi ną. Świet nie się ba wi my,
a przy oka zji in te gru je my. Chy ba
nie ma lep szej oka zji do prze ka za -
nia mło dzie ży po zy tyw ne go przy -
kła du niż wspól na ak tyw ność – mó -
wi Kin ga. – Kie dyś gra łem w pił kę,
po tem w ko sza. Przez ostat nie 10
lat nic nie ro bi łem, tyl ko ła pa łem
ki lo gra my. Te raz gram w ko sza trzy
ra zy w ty go dniu z są sia da mi – su per
że lu dzie wy cho dzą z do mu, by po -
grać ra zem! – do da je Mar cin.

Bo wła śnie o wspól ne po gra nie
przede wszyst kim cho dzi. Ini cja to -
rzy pro jek tu pod kre śla ją, że cho dzi -
ło im o re laks, po zy tyw ną at mos fe rę,
uśmiech, ener gię i przede wszyst kim
in te gra cję. Te mu wszyst kie mu słu ży
po zy tyw na mu zy ka, mie sza ne skła dy
i przy ja ciel ska at mos fe ra. Wy nik nie
jest istot ny. – Gra my dla re gu lar nej
in te gra cji i roz ryw ki. Wy gry wa ją
wszy scy – mó wi Ma rek, je den z ko -
or dy na to rów gier na Tar gów ku.- Już
w cza sie jed ne go se zo nu na Na szym
Bo isku po zna łem kil ku dzie się ciu są -
sia dów. Wię cej niż przez trzy la ta
miesz ka nia na tej sa mej uli cy – cie -
szy się Pa tryk.

(wk)

NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

Sprzedam miejsce postojowe w garażu
podziemnym, Chodecka 21/Turmoncka

22. Tel. 602-203-625

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 218 m2, 3 pokoje, 2 łazienki,
garaż, pow. użytkowej 183, rok budowy 1984,
dobra lokalizacja blisko stacji SKM, KM,
autobusy, sklepy, szkoły, przychodnia, szpital,
dom do lekkiego remontu, gorąco polecam. Tel.
508 – 771-603

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501 – 541-085

·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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
·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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Naprawa Okien 796-698-555
·Sprzątanie domów, koszenie trawy,
glebogryzarka tel. 571 – 398-521

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

Elektryk 506-506-006

EELLEEKKTTRRYYKK  778822--776699--668844..  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee,,
nnaapprraawwyy,,  pprrzzeerróóbbkkii,,  pprrooffeessjjoonnaallnnee  ddoorraaddzzttwwoo..

JJaakkoośśćć  uussłłuugg  nnaa  nnaajjwwyyżżsszzyymm  ppoozziioommiiee

·Malowanie Tapetowanie Remonty Osobiście
694-065-757

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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·Rolety 796-698-555

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
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na Komunię – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agenta ochrony do 60 lat, pełny ZUS,
terminowe wypłaty, tel. 506-158-658
·Ekspedient/ka sprzedawca sklep spoż-przem
Warszawa – Białołęka od zaraz na stałe tel.
604-902-944

Pralnia przemysłowa na Białołęce
zatrudni pracowników do obsługi maszyn
i urządzeń oraz na stanowisku sprzątania
hali produkcyjnej. Bliższe informacje pod
numerem telefonu 22 671-00-33 wew 13

·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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 monety, militaria, pocztówki, zdjęcia,
banknoty, znaczki, porcelanę, srebra, platery,
meble oraz inne starocie 502-510-493

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
·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905
·Skupujemy auta osobowe na złom. Tel.
530-992-006

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

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. 508–125–419
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720

Wyjdziecie na podwórko?
� Warszawska inicjatywa Nasze Boisko trafiła także na Targówek. O co chodzi? O coś
najprostszego na świecie – o to, by się spotkać na osiedlowym lub szkolnym boisku
i wspólnie pograć w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę…

Już w czasie
jednego sezonu na
Naszym Boisku poznałem
kilkudziesięciu sąsiadów.
Więcej niż przez trzy lata
mieszkania na tej samej
ulicy – cieszy się Patryk.
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Ada pta cja za byt ko wych obiek tów na ce le han dlo we i usłu go we to nic
no we go, a naj lep szym przy kła dem uda ne go re mon tu jest cen trum han -
dlo we Fe rio w Mię dzy le siu, po wsta łe w w daw nych ha lach fa brycz nych.
Na Tar gów ku po dob ne go przy pad ku jesz cze nie by ło. Wszyst ko wska -
zu je na to, że po dob ny los spo tka XIX -wiecz ną ha lę hu ty szkła, sto ją cą
w po bli żu skrzy żo wa nia Ra dzy miń skiej z Go rzy kow ską. Fir ma Lidl pla -
nu je otwar cie tam dru gie go mar ke tu na Tar gów ku.

– Je ste śmy na wstęp nym eta pie prac zwią za nych z ada pta cją obiek tu,
któ ry znaj du je się na te re nie dział ki – mó wi An na Bi skup, PR ma na ger
Li dla. – Na szym za ło że niem jest, aby sklep na wią zy wał wy glą dem
do cha rak te ru te go nie zwy kłe go miej sca.

Hu ta szkła przy Ra dzy miń skiej pro du ko wa ła na czy nia dla fa bry ki
che micz nej Ki jow ski, Scholt ze i Spół ka, dzia ła ją cej przy Siar cza nej. Za -
rów no ha la, jak i sto ją cy obok ko min znaj du ją się w gmin nej ewi den cji
za byt ków.

(dg)

Była huta, będzie Lidl
� Dawna huta szkła przy Radzymińskiej stanie się…
marketem.

O spra wie pi sa li śmy wie lo krot -
nie. Przy po mnij my więc tyl ko
w skró cie, że dro gi od stro ny
osie dla Za ci sze nie chcia ła gru pa
miesz kań ców Tar gów ka, a przede
wszyst kim dział kow cy. Oko ło 400
osób pod pi sa ło się pod pro te -
stem. Wzdłuż to rów znaj du ją się
ogród ki dział ko we. Bu do wa doj -
ścia do przy stan ku wy ma ga ła by
zmniej sze nia kil ku dzia łek,
a na to nie zga dza ją się ich wła -
ści cie le.

Spra wa cią gnie się od pra wie
trzech lat. – Zgło si łem się z tym pro -
ble mem do War szaw skie go Związ -
ku Dział kow ców. De cy zja w spra wie
bu do wy chod ni ka z wy ko rzy sta niem
dro gi przez ogród ki by ła po zy tyw na.
Nie ste ty, kra jo we wła dze związ ku,
nie wie dzieć z ja kich po wo dów, za -
kwe stio no wa ły te de cy zję i nie ze -
zwo li ły na bu do wę – wy ja śnia bur -
mistrz Tar gów ka Sła wo mir An to nik.

Spra wa tkwi więc w mar twym
punk cie. Pro jekt bu do wy chod ni ka

w miej scu ist nie ją ce go przej ścia
na te re nie ogród ków dział ko wych
zo stał też zgło szo ny w ra mach te -
go rocz ne go bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go. Ty le że wo bec kom pli ka cji
wła sno ścio wych naj praw do po dob -
niej nie przej dzie we ry fi ka cji. Bur -
mistrz An to nik za pew nia jed nak
ta jem ni czo: – Spró bu je my tę dro -
gę przez dział ki zbu do wać spo so -
bem. Na ra zie nie chcę jesz cze
zdra dzać ja kim.

(wk)

Nie będzie dojścia do peronu?
� Na budowę dojścia do stacji Zacisze – Wilno zgodzili się warszawscy działkowcy,
ale ich decyzję unieważniła krajowa centrala. Stacja wciąż więc pozbawiona jest
przyzwoitego dojścia od strony Targówka.

Nie obie cu je my „zło tych gór”.
W trak cie pierw szej wi zy ty ba da -
my pa cjen ta, oce nia my sto pień za -
awan so wa nia scho rze nia oraz
uczci wie okre śla my, czy je ste śmy
w sta nie po móc. Do ka żde go przy -
pad ku pod cho dzi my in dy wi du al -
nie. Pa cjent w trak cie re ha bi li ta cji
pro wa dzo ny jest przez ze spół te -
ra peu tów i le ka rza or to pe dę, dla -
te go na sza pra ca jest bez piecz na.

Na naj no wo cze śniej szym apa -
ra cie USG na bie żą co mo że my
śle dzić po stę py le cze nia. Sto su je -
my uzna ne me to dy te ra pii ma nu -
al nej wy ko rzy sty wa ne na ca łym
świe cie. Nie ko rzy sta my z me tod
nie zba da nych ani żad nych spe cy -
fi ków gwa ran tu ją cych na tych mia -
sto we cu dow ne ule cze nie.

Le czy my oso by w ka żdym wie -
ku.

Naj lep sze efek ty uzy sku je my
w przy pad ku:

• rehabilitacji kolan i stawów
biodrowych również
u seniorów,

• leczeniu bólu kręgosłupa
i pleców,

• dyskopatii, rwy kulszowej,
• cieśni nadgarstka,
• zespołu bolesnego barku,
• rehabilitacji pooperacyjnej

kręgosłupa i stawów.

Konsultacje fizjoterapeutyczne
13–20 maja

Konsultacje ortopedy 18 maja
Obo wią zu je te le fo nicz na re je -

stra cja wi zyt. Licz ba miejsc ogra -
ni czo na.

Mokotów ul.Różana 51
tel. 22 498 18 55

Bemowo ul.Tkaczy 13
tel. 22 666 05 77

www.fizjomedpoland.pl
www.facebook/fizjomedpoland

Poszukujesz rehabilitacji?
Cierpisz na bóle pleców?
� Rehabilitacja to proces powrotu do sprawności,
do życia bez bólu. Od 19 lat istnienia naszej firmy Fizjo
Med Poland opieramy ją na wartościach takich jak
uczciwość, kompetencja i bezpieczeństwo. Cieszymy się
bardzo dobrą opinią i zaufaniem naszych pacjentów,
którzy wracają do nas i polecają nas swoim znajomym.




