
Lepiej późno niż wcale – chcia-
łoby się rzec. A dlaczego tak póź-
no? Wiadomo. Wykończenie in-
frastruktury przeciągało się nie-
miłosiernie. I wciąż nie wszystko
jest jeszcze tak jak trzeba.

Ale inauguracja się odbyła.
Z przytupem i atrakcjami. 24
czerwca odbyła się tam dzielnico-

wa Noc Świętojańska. Trochę
spóźniona nawet względem kalen-
darza, ale udana. Pogoda dopisała,
frekwencja też jako taka, choć spo-
dziewałem się większych tłumów.
Były latawce puszczane konkurso-
wo na plaży, siatkówka, nauka wę-
złów żeglarskich, zawody żeglar-
skie, wreszcie tradycyjne wianki,

kiełbaski pieczone nad ogniskiem
i zabawa taneczna z dj-em.
A w przerwach między atrakcjami
można było oddać głos na projekty
do budżetu partycypacyjnego.

Jest więc zalew już oficjalnie
otwarty. Dobrze, że przed wakacja-
mi udało się jako tako go przygoto-
wać. I pomyśleć o uatrakcyjnieniu

letniego wypoczynku. W każdą so-
botę lipca i sierpnia Urząd Dzielnicy
Targówek oraz OSiR Targówek or-
ganizują nad zalewem pikniki pro-
mujące aktywny wypoczynek z licz-
nymi zajęciami sportowymi. Prócz
tradycyjnej siatkówki i plażowej pił-
ki nożnej, będzie ścianka wspinacz-
kowa, kursy żeglarskie, zajęcia ru-

chowe i konkursy budowania pia-
skowych zamków. Czynna będzie
też niebawem wieża widokowa, któ-
rą nadzorować mają profesjonalni
alpiniści. Urząd obiecuje też regu-
larne sprzątanie wcześniej zaśmie-
canej niemiłosiernie okolicy. Nic tyl-
ko korzystać ze słońca i atrakcji.
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Co tydzień imprezy nad zalewem
� Choć mieszkańcy korzystają z zalewu przy Bardowskiego od ponad roku, wreszcie doczekał się on oficjalnej inauguracji.

W każdą
sobotę lipca i sierpnia
Urząd Dzielnicy Targówek
oraz OSiR Targówek
organizują nad zalewem
pikniki promujące
aktywny wypoczynek
z licznymi zajęciami
sportowymi. Prócz
tradycyjnej siatkówki
i plażowej piłki nożnej,
będzie ścianka
wspinaczkowa, kursy
żeglarskie, zajęcia
ruchowe i konkursy
budowania piaskowych
zamków.



Ak tyw nie na tra wie w par ku
Gim na sty ka na świe żym po wie -

trzu or ga ni zo wa na jest już od mie -
sią ca, nie mniej jed nak w ka żdej
chwi li mo żna do łą czyć do za jęć.
W ka żdą so bo tę w Par ku Bród -
now skim o 10:00 i na te re nie zie -
lo nym za Do mem Kul tu ry Za ci sze
o 12:00 przy ul. Blo ko wej są pro -
wa dzo ne za ję cia z jo gi, zum by, pi -
la te su i nor dic wal king. Rów no le -
gle do za jęć dla do ro słych dla
dzie ci po wy żej 3. ro ku ży cia zo sta -
ną zor ga ni zo wa ne spe cjal ne gry
i za ba wy z in struk to rem.

W lip cu i w sierp niu w ka żdą so -
bo tę o go dzi nie 11 przy zbior ni ku
re ten cyj no -re kre acyj nym przy Bar -
dow skie go bę dą pro wa dzo ne za ję -
cia re kre acyj no -spor to we. Chęt ni
na uczą się m.in.: wią za nia wę złów,
czy wspi na nia po ścian ce wspi -

nacz ko wej. W pro gra mie ta kże
tur nie je pił ki siat ko wej i no żnej.

Film, mu zy ka kla sycz na
Ki no w ple ne rze to świet ny po -

mysł na czwart ko we wie czo ry.
Od 30 czerw ca w Par ku Bród now -
skim ru szył co ty go dnio wy cykl fil -
mów „Wie czo ry z gwiaz dą”. Naj -
więk sze hi ty z udzia łem Le onar do
Di Ca prio bę dą wy świe tla ne
o godz. 21:15 (li piec) lub 21:45
(sier pień).

Ta kże w Par ku Bród now skim
co dwa ty go dnie w nie dzie le bę dą
od by wa ły się let nie kon cer ty mu -
zy ki kla sycz nej. Pro gram za kła da
utwo ry Cho pi na, Ba cha, Mo zar ta,
Beetho ve na, Hayd na, Straus sa
czy Jo pli na. Kon cer ty od bę dą
się 10, 17, 31 lip ca oraz 7, 14, 21,
28 sierp nia o go dzi nie 17.

Pod wie czor ki z kul tu rą
W ka żdą nie dzie lę na Za ci szu

i Tar gów ku Fa brycz nym dla ro -
dzin z dzieć mi prze wi dzia no
„Pod wie czor ki z kul tu rą”. Spek ta -
kle te atral no -mu zycz ne bę dą
oczy wi ście bez płat ne i przy Pa ra -
fii Zmar twy chw sta nia Pań skie go
(ul. Księ cia Zie mo wi ta 34) roz -
pocz ną się o godz. 12:00, przy Pa -
ra fii św. Bar ba ry (ul. Ło dy go -
wa 24) o godz. 17:00.

Baj ko wy Tar gó wek
Im pre zy dla naj młod szych

pod ha słem „Baj ko wy Tar gó -
wek 2016” od bę dą się 23,30 lip ca
i 6,13,20 i 27 sierp nia w par ku
Bród now skim. Dla dzie ci zo sta -
nie przy go to wa na spe cjal na stre fa
za baw, w kon kur sach bę dą mo gły
brać udział ca łe ro dzi ny.

Po tań ców ki w Par ku Wie cha
i kon cert

Atrak cji nie za brak nie rów nież
w Par ku Wie cha. 16 i 30 lip ca
o go dzi nie 18:00 park oży wią spo -
tka nia pt.: Roz tań czo ny Tar gó wek.
Oprócz na uki tań ców z przed wo -
jen nej War sza wy miesz kań cy na -
uczą się śpie wać pol skie szla gie ry.

Fi nal nie wa ka cje za koń czą Dni
Tar gów ka, któ re za pla no wa no
na week end 10 i 11 wrze śnia
w Par ku Bród now skim. Gwiaz dą
wie czo ru bę dzie ist nie ją cy od po -
nad 20 lat ze spół Wil ki.

(MK)

Potańcówki, film i koncerty

Aktywne wakacje na Targówku
� Studenci i uczniowie rozpoczęli właśnie najlepszy czas w roku. Targówek
przygotował aktywną ofertę dla mieszkańców dzielnicy, zarówno tych pracujących
i cieszących się wakacjami.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta
fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -

pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -

nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

Za dzwoń i umów się na spo -
tka nie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.

Potańcówka w Parku Wiecha

W ubie głym ro ku na skrzy żo -
wa niu Kon dra to wi cza i Ba zy liań -
skiej z Rem bie liń ską do szło
do dzie wię ciu wy pad ków dro go -
wych, osiem sta no wi ły zde rze nia
bocz ne i czo ło we. W tym ro ku za -
czę ło się jesz cze go rzej: w mar cu
zgi nął tam pro wa dzą cy lek cję in -
struk tor na uki jaz dy, a ko li zje są
na po rząd ku dzien nym.

Za rząd Dróg Miej skich przy go -
to wał już pro jekt zmian na skrzy -
żo wa niu, któ ry po wi nien zde cy do -
wa nie po pra wić bez pie czeń stwo.
Le wo skrę ty z Rem bie liń skiej
w Ba zy liań ską i z Ba zy liań skiej
w Rem bie liń ską zo sta ną zli kwi do -
wa ne. W za mian na Kon dra to wi -
cza po wsta nie za wrot ka z pro wa -

dzą cym do niej pa sem ru chu,
umo żli wia ją ca bez piecz ne po ko na -
nie skrzy żo wa nia. To roz wią za nie
znacz nie tań sze, niż prze bu do wa
re mon to wa ne go nie daw no skrzy -
żo wa nia i sy gna li za cji świetl nej.

Przy oka zji zo sta nie wpro wa -
dzo na drob na zmia na na skrzy żo -
wa niu Kon dra to wi cza z Ła bi szyń -
ską. Pas do le wo skrę tu w tę dru gą
uli cę zo sta nie wy dłu żo ny.

Pro jekt dro go wców ma już
wstęp ną ak cep ta cję miej skie go in -
ży nie ra ru chu Ja nu sza Ga la sa
i choć trwa ją do pie ro pra ce przy -
go to waw cze, jest szan sa na wpro -
wa dze nie no wej or ga ni za cji ru chu
w tym ro ku.

(dg)

Zmiany na niebezpiecznym skrzyżowaniu
� W marcu zginął tam instruktor nauki jazdy, a mniej
lub bardziej groźne wypadki to już chleb powszedni.
Pechowe skrzyżowanie czeka zmiana organizacji ruchu.

źródło: straż pożarna
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Cie ka we. Wy da wa ło by się, że
w do bie glo ba li za cji lo kal ne pa -
trio ty zmy od no szą ce się do oj -
czyzn tak ma łych jak dziel ni ca,
osie dle, uli ca stop nio wo bę dą za -
ni kać. Tym cza sem są dząc z tem -
pe ra tu ry dys ku sji, ja ka to czy się
na po wsta łym w po cząt ku czerw -
ca pro fi lu fa ce bo oko wym „Bród -
no to nie Tar gó wek”, ta pod sta -
wo wa ele men tar na to żsa mość
wciąż ma zna cze nie.

Bród no chce se ce sji?
W żad nym ra zie. Nie o to cho -

dzi. W swo istym cre do pro fi lu au -
to rzy za zna cza ją wy raź nie, że ich
ini cja ty wa nie ma na ce lu an ta go -
ni zo wa nia miesz kań ców, ale wy -
łącz nie wy wo ła nie dys ku sji
o słusz no ści na zwa nia dziel ni cy,
w któ rej skład od 1994 ro ku wcho -
dzą osie dla (kie dyś nie za le żne
wsie): Bród no (Sta re i No we),
Tar gó wek Miesz ka nio wy, Tar gó -
wek Fa brycz ny oraz Za ci sze, na -
zwą jed ne go osie dla – Tar gó wek
i sto so wa nia tej na zwy na wszyst -
kich osie dlach ja ko je dy nie obo -
wią zu ją cej. „Na szym ce lem jest
za cho wa nie od ręb no ści hi sto rycz -
nej, kul tu ro wej oraz spo łecz nej
Bród na, tak sa mo jak chce my, aby
Tar gó wek i Za ci sze mia ły wła sną
to żsa mość. Są sia dów z Tar gów ka
ser decz nie po zdra wia my, nie je -
ste śmy prze ciw ko Wam, tyl ko
prze ciw ko dzia ła niom in for ma cyj -

nym dziel ni cy, któ ra nie uwzględ -
nia pod sta wo wych fak tów hi sto -
rycz nych. W koń cu przy oka -
zji 100-le cia przy łą cze nia Tar gów -
ka i Bród na do War sza wy, trze ba
po wie dzieć to gło śno: Bród no to
nie Tar gó wek, a Tar gó wek to nie
Bród no. Mo że czas, aby zmie nić
na zwę dziel ni cy na ta ką, któ ra bę -
dzie uwzględ nia ła wszyst kich jej
miesz kań ców. Za pra sza my
do kon struk tyw nej dys ku sji”.

Że by Bród no by ło Bród nem
Dys ku sja kon struk tyw na by wa,

ale cza sem by wa i go rą ca, bo po -
czu cie lo kal nej to żsa mo ści nie któ -
rych miesz kań ców Bród na i Tar -
gów ka oka za ło się bar dzo sil ne.

– Bród no to Bród no, tu się wy -
cho wa łem. Gdy by ktoś mi po wie -
dział, że je stem z Tar gów ka do -
stał by w pę dzel, swo je go cza su…
– pi sze Pa weł.

– Kie dyś Bród no prze gra ło
w re fe ren dum i dla te go jest Tar -
gów kiem. Co mo żna po wie dzieć.
Szan se nie by ły rów ne – przy po -
mi na Krzysz tof.

Ktoś trzeź wo za uwa ża, że to
rze czy wi ście dziw ne, by ra tusz
dziel ni cy Tar gó wek znaj do wał się
na Bród nie.

– Na zwy dziel nic hi sto rycz nych
nie po win ny w za sa dzie być na zwa -
mi dziel nic ad mi ni stra cyj nych, któ -
re sku pia ją po kil ka -kil ka na ście hi -
sto rycz nych – ar gu men tu je. Pa da

po mysł: – Mo że War sza wa po win -
na so bie po nu me ro wać dziel ni ce
wzo rem Bu da pesz tu czy Kra ko wa?

Nie za wsze tem pe ra tu ra spo ru
ro dzi pod skór ne an ta go ni zmy.
Pa da też spo ro gło sów ba ga te li zu -
ją cych ca łą spra wę z nie for tun ną
na zwą dziel ni cy.

– Osie dle Bród no znaj du je się
w dziel ni cy Tar gó wek, więc jest to
za rów no Bród no, jak i Tar gó wek
– i po co te spo ry?

Mło dy czło wiek, któ ry, jak pi -
sze, od nie daw na miesz ka
na Bród nie py ta w po dob nym to -
nie: – Po co ja kieś sztucz ne po -
dzia ły. Grunt by ży ło się le piej.
A czy na Bród nie czy na Tar gów -
ku – ja kie to ma zna cze nie?

Nie po trzeb ne lo kal ne spo ry?
Pew nie nie po trzeb ne, bo Bród -

no – nie za le żnie od na zwy dziel -
ni cy, w któ rej się znaj du je – Bród -
nem po zo sta nie. Ale przy oka zji
tro chę ja ło wych, tro chę też cza -
sem nie po trzeb nie emo cjo nal -
nych spo rów, któ re roz go rza ły
na pro fi lu, uda ło się też coś po ży -
tecz ne go. Po ru sze nie czu łej stru -
ny lo kal ne go pa trio ty zmu
u miesz kań ców Bród na spo wo do -
wa ło, że na stro nie po ja wi ły się
cie ka we tek sty o hi sto rii osie dla,
o je go tra dy cji, ewo lu cji, roz wo ju,
garść wspo mnień, ar chi wal nych
zdjęć. A to już po zy tyw. Bo lo kal -
na pa mięć i to żsa mość to mi mo

wszyst ko coś, co war to pie lę gno -
wać. I nie ko niecz nie trze ba od ra -
zu bu dzić de mo nów an ta go ni -
stycz nych. Ini cja to rzy pro fi lu za -
ape lo wa li do miesz kań ców Bród -
na: – „Po ka żmy wszyst kim, że
nam nie jest wszyst ko jed -
no”. I ten prze kaz oka zał się po -
zy tyw ny. Świad czy o tym choć by
spo ry od zew na ak cję „Je stem
z Bród na”, na któ rą na pły wa ją
zdję cia miesz kań ców z okre śla ją -
cy mi to żsa mość ta blicz ka mi.

Po mysł za owo co wał cie ka wą
ini cja ty wą. Ci, któ rzy chcie li zro -
bić so bie zdję cia z ta blicz ka mi
„Je stem z Bród na” spo tka li się 2
lip ca w Par ku Bród now skim. Ma -
te usz Wy szo grodz ki ar ty sta zaj -
mu ją cy się fil mem oraz fo to gra fią
wy ko nał im por tre ty na kli szy sta -
rym apa ra tem śred nio for ma to -
wym. Ak cja za koń czy się wy sta wą
zdjęć przy Dom ku Her ba cia nym.

Targówek w Parku
Bródnowskim

Ta kie jed no cze nie, oka zy wa nie
przy wią za nia do swo je go miej sca,
ma ni fe sto wa nie to żsa mo ści, jest
faj ne. A na szcze blu or ga ni za cji,
pro mo cji i in for ma cji wie le jest
do zro bie nia. Ta kże ze stro ny
urzęd ni ków. Bo kwia to wy na pis
„Tar gó wek” w Par ku Bród now -
skim po ja wiać się chy ba nie mu -
siał. Nie dość, że nie któ rych ra zi,
to wy glą da dość nie do rzecz nie.

Ta kże in ne dzia ła nia do stan da ry -
za cji by ły ma ło prze my śla ne i ma -
ło tak tow ne. Trud no się na wet
dzi wić, że nie któ rzy krew cy lo kal -

ni pa trio ci re ago wa li zło ścią.
Cho dzi wszak o to, by w ra mach
jed nej dziel ni cy za cho wać wła sną
to żsa mość, a nie to czyć spór, kto
lep szy a kto gor szy. – Bród no
i Tar gó wek są od ręb ny mi osie dla -
mi, pod wzglę dem hi sto rycz nym
oraz kul tu ro wym, choć wcho dzi -
my w skład jed nej dziel ni cy
– Dziel ni cy Tar gó wek. Nie myl my
ich – czy ta my na pro fi lu „Tar gó -
wek to nie Bród no”. I z tym aku -
rat nie spo sób się nie zgo dzić.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Bródno to nie Targówek. „Może czas zmienić nazwę dzielnicy”
� Facebookowy profil o tej właśnie nazwie odgrzał na nowo dyskusję na temat odrębności Bródna i Targówka, a przede wszystkim nazwy dzielnicy.

Przy okazji
100-lecia przyłączenia
Targówka
i Bródna do Warszawy,
trzeba powiedzieć to
głośno: Bródno to nie
Targówek, a Targówek to
nie Bródno. Może czas,
aby zmienić nazwę
dzielnicy na taką, która
będzie uwzględniała
wszystkich jej
mieszkańców.
Zapraszamy
do konstruktywnej
dyskusji – mówią
mieszkańcy.
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– Po co by ło bu do wać or li ki,
sko ro bo iska sta re, be to no we
– za miast być re mon to wa ne – słu -
żą za pla ce ma new ro we dla szkół
jaz dy? Przy kła dem jest bo isko
w „ogól nia ku” na Żu ro miń skiej.
Mo gło by być otwar te po go dzi -
nach dla dzie ci z po bli skich blo -
ków, ale le piej je wy na jąć szko le
jaz dy. Ka sa przede wszyst kim. To
wszyst ko wy glą da na hi po kry zję.
Z ta kim po dej ściem Li gii Mi -
strzów nie bę dzie w Pol sce przez
ko lej ne 20 lat. Po tem mó wią, że
dzie cia ki na trze pa kach faj ki pa lą
– zło ści się czy tel nik.

Śmia ły plan dy rek to ra
Bo isko przy LO przy Żu ro miń -

skiej jest w fa tal nym sta nie.
Na pew no nie na da je się do gry
w pił kę, a za ja kiś czas na wet na -

uka jaz dy nie bę dzie tam już mo -
żli wa.

– Wie lo krot nie wy stę po wa li śmy
do Urzę du Dziel ni cy Tar gó wek
oraz Ra dy Dziel ni cy o uwzględ -
nie nie w pla nie in we sty cji od bu -
do wy bo iska przy ul. Żu ro miń -
skiej. Jed no cze śnie, nie cze ka jąc
na fun du sze z dziel ni cy, uda ło
nam się zna leźć pry wat ne go in we -
sto ra, któ ry go tów był sfi nan so -
wać bu do wę ha li spor to wej oraz
ge ne ral ny re mont i mo der ni za cję
bo iska. Nie ste ty pro ce du ry i prze -
pi sy funk cjo nu ją ce w mie ście ca ły
czas nie po zwa la ją na roz po czę cie
tej in we sty cji – tłu ma czy dy rek tor
ogól nia ka, Ma rek No cu ła. Pod -
kre śla, że chcąc wy ko rzy stać le żą -
cy odło giem te ren, szko ła go wy -
na ję ła. – Na uka jaz dy od by wa się
tam po po łu dnia mi, co nie ko li du -
je z żad ny mi za ję cia mi – do da je.

Urząd: naj pierw ba lon po tem
bo isko

Sy tu acja wy da je się pa to wa,
oka zu je się bo wiem, że pla ny dy -
rek to ra są prak tycz nie nie mo żli -
we do zre ali zo wa nia.

– Od 2014 ro ku trwa ją roz mo wy
dy rek cji szko ły z in we sto ra mi pry -
wat ny mi na te mat wy bu do wa nia
ha li pneu ma tycz nej w bez po śred -

nim są siedz twie bu dyn ku. Za pro -
po no wa na umo wa mia ła jed nak
sze reg wad i bra ków w do pre cy zo -
wa niu usta leń po mię dzy szko łą
i in we sto rem – mó wi Ra fal La so ta,
rzecz nik ra tu sza na Tar gów ku. Wy -
ja śnia też, że szko ła dys po nu je bar -
dzo ma łą dział ką, do te go czę ścio -
wo za drze wio ną, więc je dy nym
wyj ściem by ło by po zy ska nie do dat -
ko we go te re nu na bu do wę bo isk,
bo usta wie nie ha li pneu ma tycz nej
mo gło by spo wo do wać przy sło nię -
cie okien w sa lach lek cyj nych.

– Ze wzglę du na tech no lo gię
ro bot bu dow la nych bo iska te mo -
gły by ko li do wać z przy łą cza mi
i od wod nie niem da chu ha li pneu -
ma tycz nej, dla te go wska za ne by -
ło by wy bu do wa nie ha li przed bo -
iska mi – do da je rzecz nik.

Nie cze ka jąc na fi nał urzęd ni -
czych prze py cha nek, ucznio wie
po sta no wi li wziąć spra wy w swo je
rę ce. Do te go rocz ne go bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go zło ży li pro jekt
bu do wy wie lo funk cyj ne go bo iska
w miej scu obec ne go. Je śli zdo bę -
dą od po wied nią licz bę gło sów,
znisz czo ny as falt i na uka jaz dy
na te re nie li ceum przej dą do hi -
sto rii już w 2017 r. Wy ni ki gło so -
wa nia po zna my w lip cu.

AS

Do czego służy boisko?
� Boisko przy liceum przy Żuromińskiej od dawna jest w fatalnym stanie. Gry w piłkę
tam nie ma, za to z powodzeniem funkcjonuje nauka jazdy. Uczniowie mają dość
urzędniczych batalii, postanowili więc zawalczyć o swoje miejsce do sportu.

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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35-let ni Pa weł K. po sta no wił
po pi ja ne mu od wie dzić w blo ku
przy Ogiń skie go swo ją bab cię,
od któ rej ocze ki wał – jak to wnu -
czek – po mo cy fi nan so wej. Bab cia
od mó wi ła, więc zo sta ła po pchnię -
ta, prze gra ła szar pa ni nę i stra ci -
ła 110 zł. Pa weł K. udał się na -
stęp nie do po bli skiej pie kar ni,
gdzie uzbro jo ny w nóż ster ro ry zo -
wał pra cow ni cę i ukradł ko lej -
ne 120 zł.

Pod czas gdy Pa weł K. do ko ny -
wał dru gie go na pa du, po li cjan ci
by li już na je go tro pie. Kry mi nal -
ni od ga dli, że ner wo wy wnu czek
i na past nik z pie kar ni, to ta sa ma
oso ba i już go dzi nę póź niej za -

trzy ma li go na Ba zy liań skiej.
35-la tek miał przy so bie już tyl -
ko 70 zł i nóż, a ba da nie al ko ma -
tem wy ka za ło nie mal 1,5 pro mi la
al ko ho lu. Oka za ło się ta kże, że
mę żczy zna był już wcze śniej ka ra -
ny za roz bój z uży ciem nie bez -
piecz ne go na rzę dzia i ma na kon -
cie od siad kę.

Pa weł K. prze by wa już w aresz -
cie, gdzie spę dzi naj bli ższe dwa
mie sią ce. Pro ku ra tor po sta wił mu
za rzu ty do ko na nia roz bo ju z uży -
ciem nie bez piecz ne go na rzę dzia
w wa run kach re cy dy wy i kra dzie -
ży roz bój ni czej. Gro zi mu
do dwu na stu lat wię zie nia.

(dg)

Okradł babcię, a potem
napadł na piekarnię
� Na Bródnie zatrzymano 35-latka, który w krótkim
czasie dokonał dwóch napadów. Wszystko zaczęło się
od kłótni z babcią.



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.
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Póź nym wie czo rem w nie dzie -
lę 19 czerw ca pa cjent w wie ku oko ło
35–40 lat, prze by wa ją cy na od dzia le
in ter ni stycz nym, opu ścił swo ją sa lę
i za czął de mo lo wać po miesz cze nia,
wda jąc się w szar pa ni nę z pra cow ni -
ka mi. Po dłu ższym za mie sza niu mę -
żczy zna po peł nił sa mo bój stwo, wy -
ska ku jąc przez okno na 6. pię trze.

– To dla nas bar dzo trud na sy -
tu acja. Coś, co mo gło zda rzyć się

wszę dzie, zda rzy ło się aku rat
w na szym szpi ta lu. Nie wie le mo -
gli śmy zro bić – mó wi Piotr Go ła -
szew ski, rzecz nik Ma zo wiec kie go
Szpi ta la Bród now skie go.

Mę żczy zna cier piał na za bu rze -
nia psy chicz ne, jed nak je go ho spi -
ta li za cja nie mia ła z tym żad ne go
związ ku. Obec nie oko licz no ści je -
go śmier ci wy ja śnia pro ku ra tu ra.

(dg)

Samobójstwo w szpitalu
� W szpitalu wojewódzkim przy Kondratowicza doszło
do tragedii.

Do tych cza so we tar go wi sko zo -
sta ło prze nie sio ne i obec nie znaj -
du je się po mię dzy blo ka mi na Troc -
kiej. Wcze śniej sze za ło że nia za kła -
dy, że ba zar do ce lo wo mo że po -
wstać na Fan ta zyj nej, jed nak wia -
do mo już, że tam go nie bę dzie.

Po zwo le nie do kwiet nia
Re mon ty bu dow la ne, któ re

obec nie trwa ją na Troc kiej, do ty -

czą z jed nej stro ny ba za ru, z dru -
giej me tra. Dział ka, na któ rej po -
wsta je targ, jest dzie rża wio na
przez Sto wa rzy sze nie Kup ców
Troc ka i to oni są od po wie dzial ni
za ca łość in we sty cji. No wy ba zar
bę dzie ofe ro wał klien tom mo żli -
wość za ku pów w 107 no wo cze -
snych pa wi lo nach, a na te re nie
obec nie zaj mo wa nym przez na -
mio ty po wsta nie par king sa mo -

cho do wy. Ak tu al nie sprze daw cy
po sia da ją umo wy ze zwa la ją ce
na han del do kwiet nia przy szłe go
ro ku. Wia do mo już, że bę dą sta -
ra li się o ich przed łu że nie.

– No wy ba zar na Troc kiej otwo -
rzy swo je po dwo je już za dwa
mie sią ce, pod ko niec sierp nia
– za pew nia Je rzy Rejf, Se kre tarz
Kup ców Troc ka.

Mo ni ka Krup ska

Bazar na Trockiej wciąż w budowie
� Od dwóch miesięcy trwa budowa metra na Targówku. Stacje na Szwedzkiej, Targówku
i Trockiej mają zostać oddane do użytku w 2019 roku. Ostatnia z ulic pod budowę metra
musiała oddać plac, na którym znajdował się bazarek. Nowy wciąż jest w powijakach.



Na po mysł zor ga ni zo wa nia
bród now skich pchlich tar gów
wpadł Bar tosz Wie czo rek – lo kal -
ny dzia łacz spo łecz ny. Ini cja ty wa
wy gra ła w ze szło rocz nej edy cji
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go. Jej re -
ali za cją za ję ła się Ewe li na Ro ma -
now ska. Przy wspar ciu Do mu
Kul tu ry „Świt” uda ło się już zor -
ga ni zo wać trzy im pre zy.

– Ko lej ne dwie przed na mi: 4
i 24 wrze śnia w go dzi nach od 10
do 13. Udział w nich mo że wziąć
ka żdy. Mi le wi dzia ne jest za po -
wie dze nie się ja ko wy staw ca te le -
fo nicz nie (608 800 939) – mó wi
Ewe li na i do da je, że na pchlim
tar gu mo żna zna leźć wszyt ko, co
jest le gal ne, za dba ne i na da je się
po po now ne go uży cia. Miesz kań -

cy sprze da wa li już lap to py, ksią -
żki, bi żu te rię, ubran ka dla dzie ci
i za baw ki, ory gi nal ne fil my i pły -
ty, rzeź by, po szew ki na po dusz ki,
de sko rol ki, ro wer ki, wóz ki, ob ra -
zy – wszyst ko, co za le ga ło w do -
mach a mo gło jesz cze się ko muś
przy dać.

Naj cie kaw sze by ło ostat nie spo -
tka nie zor ga ni zo wa ne spe cjal nie

dla naj młod szych. Dzie cia ki mia ły
swo je sto iska i pod czuj nym
okiem ro dzi ców sprze da wa ły
ubran ka, z któ rych wy ro sły i za -
baw ki. Po nad 30 naj młod szych
miesz kań ców Bród na pró bo wa ło
swo ich sił w tej nie co dzien nej dla
nich ro li.

– By ły też sto iska, na któ rych
ma lu chy sprze da wa ły swo je pra -
ce. Dzie ci świet nie od na la zły się
w ro lach sprze daw ców. Za chę ca -
łam, by opi sy wa ły, co sprze da ją
i do cze go to słu ży. Efekt był nie -
sa mo wi ty. Nie któ re na praw dę du -
żo za ro bi ły, na wet po 80–150 zł
– mó wi Ewe li na. Naj młod szy han -

dlarz miał czte ry la ta, a za ro bio ne
fun du sze za mie rzał prze zna czyć
na „ma łe go, bia łe go kró licz ka”.
In ne dzie ci zbie ra ły na wa ka cje,
a jesz cze in ne na ja kieś no we
kon kret ne za baw ki lub sprzę ty.
– Kli mat te go miej sca two rzą wy -
staw cy, to ich za słu gą jest, że spo -
ty ka my się w co raz więk szym gro -
nie. Ma my na dzie ję, że w przy -
szłym ro ku tar gi bę dą kon ty nu -
owa ne. Cze ka my na wy ni ki gło so -
wa nia do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go, po zna my je w lip cu. A pó ki co
za pra sza my wszyst kich na Bród no
we wrze śniu.

AS
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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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420

NAUKA
·Matematyka, fizyka, chemia dojazd tel.
518-810-630

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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 tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Poprawki krawieckie, firany, rolety, zasłony,
pasmanteria. ul. Młodzieńcza 25, tel.
789-208-300

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·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

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

·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

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie 
601-586-387

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

·Firma z Warszawy-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych na dobrych warunkach finansowych,
umowa zlecenie do malowania linii oznaczeń
poziomych oraz czyszczenia maszyn w obiektach
przemysłowych. tel. 22 828-26-17 (rekrutacja)
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl

·Osobę z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności do ochrony instytutu
naukowego na terenie Pragi Północ w godzinach
nocnych – etat – tel. 604-200-977

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie
Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008

·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

RÓŻNE
·Pilnie poszukuję pracownika na stanowisko
kasjer sprzedawca w sklepie fresh market na
Białołęce. Praca zmianowa 6-14; 14-23. Na
początek umowa zlecenie płatne 9 zł do ręki na
godzinę plus premie. Do obowiązków należeć
będzie m.in. – obsługa kasy fiskalnej, dbanie
o czystość i porządek w sklepie, jak i na zapleczu,
rozkładanie dostaw, cen, dokładanie towaru
Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie
cv na e-mail natalka102@vp.pl bądź telefon 
787-494-506

·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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Pchli targ na Bródnie
� Bródnowskie pchle targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przed nami
kolejne dwie spotkania. Czy klimatyczne bazarki wrócą w przyszłym roku?
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Co mo żna, a cze go nie mo żna
bu do wać? Gdzie bę dą te re ny spor -
to we, a gdzie par kin gi? Jak wy so kie
mo gą być no we blo ki? – na te i in -
ne py ta nia od po wia da ją pla ny miej -
sco we, uchwa la ne przez wła dze
mia sta z po mo cą miesz kań ców.
Środ ko wa część Tar gów ka, oto czo -
na tzw. ob wod ni cą, nie do cze ka ła
się jesz cze swo je go pla nu, a czas
na gli. Pla no wa ne na 2019 rok
otwar cie sta cji me tra na pew no
przy cią gnie in we sto rów, któ rzy by -
li by w sta nie za bu do wać ka żdy wol -
ny skra wek te re nu. W wio sen nych
kon sul ta cjach wzię ło udział za le d -
wie 79 osób. Być mo że wie le osób
zre zy gno wa ło z udzia łu na wieść, że
park Wie cha zo sta nie ob ję ty cał ko -
wi tym za ka zem za bu do wy.

Na te re nie Tar gów ka Miesz ka -
nio we go nie ma ani jed ne go ba se -
nu, wie lu miesz kań ców za pro po -
no wa ło więc bu do wę pły wal ni
na te re nie DKS Tar gó wek. Du -
żym za in te re so wa niem cie szy ła
się też pro po zy cja umiesz cze nia
w par ku Wie cha tę żni so lan ko wej.
Pro jekt jej bu do wy zo stał zgło szo -
ny do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
na przy szły rok, ale nie zo stał do -
pusz czo ny do gło so wa nia. Miesz -
kań cy pro po no wa li ta kże bu do wę
fon tan ny, pa wi lo nów par ko wych
i si łow ni ple ne ro wych oraz mon -
taż mo ni to rin gu.

Pod czas kon sul ta cji roz ma wia -
no nie tyl ko o zie le ni i re kre acji.
Tra dy cyj nie spo ro osób opo wie -
dzia ło się za bu do wą ko lej nych
bez płat nych miejsc par kin go wych.
In ni mó wi li, że plan miej sco wy
do pusz cza bu do wę zbyt wie lu wie -
lo po zio mo wych ga ra ży kosz tem
zie le ni. Du żo osób stwier dzi ło też,
że płat ne miej sca w ga ra żach spo -

wo du ją tyl ko, że kie row cy bę dą
nie le gal nie par ko wać na uli cach.

– Miesz kań cy Tar gów ka rze czy wi -
ście bo ry ka ją się ze zbyt ma łą licz bą
miejsc par kin go wych – to je den
z wie lu gło sów prze ciw nych, opu bli -
ko wa nych w ra por cie. – Pro blem
ten sta nie się jesz cze bar dziej za -
uwa żal ny, gdy przy ul. Pra tu liń skiej
po wsta ną no we sta cje me tra. Na le ży
za uwa żyć jed nak, że miej sca do stęp -
ne na par kin gach wie lo po zio mo -
wych, któ rych koszt wy ku pu bę dzie
oscy lo wał wo kół 40 tys. zło tych, to
wy da tek prze kra cza ją cy mo żli wo ści
więk szo ści miesz kań ców. Za daj my
so bie py ta nie, czy war to pła cić te

pie nią dze za ga ra żo wa nie sa mo cho -
du war te go po ło wę mniej?

Naj wię cej gło sów prze ciw nych
ze brał za pis do pusz cza ją cy bu do -
wę no wych blo ków przy Re mi -
szew skiej oraz na ro gu Ossow -
skie go i Wi teb skiej.

– Bu dyn ków miesz kal nych jest już
bar dzo du żo na Tar gów ku Miesz ka -
nio wym – pi sze miesz ka niec. – Na -
le ży te raz za dbać o po trze by miesz -
kań ców jak edu ka cja, roz ryw ka
i usłu gi. Przed szko la, szko ły pod sta -
wo we, ale przede wszyst kim pla ce
za baw, si łow nie ple ne ro we.

– Ko mu tak na praw dę za le ży,
kto na praw dę chce, aby stał blok
na blo ku, okno w okno? – to in ny
głos w spra wie za bu do wy przy

skrzy żo wa niu Ossow skie go z Wi -
teb ską. – Par king, któ ry zo stał by
zli kwi do wa ny, to po nad 80 miejsc.
Pod blo ka mi obec nie już nie ma
miej sca gdzie par ko wać.

Te raz plan miej sco wy cen trum
Tar gów ka Miesz ka nio we go zo sta nie
po pra wio ny, a w sierp niu po now nie
wy ło żo ny do pu blicz nej dys ku sji.

(dg)

Jakiego Targówka chcemy?
� Zaledwie 79 głosów udało się zebrać podczas III etapu konsultacji społecznych,
podczas których decydujemy o przyszłości Targówka Mieszkaniowego.
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Od sło nię cie po mni ka obok Sank -
tu arium Mat ki Bo żej Ró żań co wej
na ro gu Wy soc kie go i Bart ni czej
prze szło bez echa, choć sam po mysł
na rzeź bę jest nie zwy kle kon tro wer -
syj ny. Na po zba wio nym ga łę zi pniu
drze wa wi szą me ta lo we ta bli ce z na -
pi sa mi „Ka tyń 10.04.1940” i „Smo -

leńsk 10.04.2010”, co ozna cza zrów -
na nie w ran dze zbrod ni wo jen nej
na pol skich ofi ce rach z ka ta stro fą
lot ni czą. Po mnik stoi nie co na ubo -
czu, na ogro dzo nym te re nie ko ściel -
nym i nie bu dzi więk sze go za in te re -
so wa nia.

(dg)

Bródno już ma pomnik smoleński
� W Warszawie trwa dyskusja o budowie pomnika,
upamiętniającego katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem.
Na Bródnie takie upamiętnienie już istnieje.

Dużo osób
stwierdziło też, że płatne
miejsca w garażach
spowodują tylko, że
kierowcy będą
nielegalnie parkować
na ulicach.
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Le gio no wo ma swo ją tę żnię
w Par ku Zdro wia, War sza wa pó ki
co nie wy bu do wa ła żad nej. Opi sy -
wa ny przez nas w stycz niu pro jekt
bu do wy ta kiej in sta la cji w par ku
Wie cha wzbu dził du że za in te re so -
wa nie miesz kań ców Tar gów ka. Tę -
żnia so lan ko wa – gdy by wy gra ła
gło so wa nie – sta nę ła by w przy szłym
ro ku obok si łow ni ple ne ro wej
i dzia ła ła przez sie dem mie się cy
rocz nie. Nie ste ty wia do mo już, że
pro jekt nie zo sta nie zre ali zo wa ny.

Pro jek ty do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go mo gą być re ali zo wa ne
pod wa run kiem, że da się prze -

pro wa dzić ca łą pro ce du rę w cią gu
ro ku. Urzęd ni cy słusz nie za uwa -
ży li, że tę żnia wy ma ga ła by do pro -
wa dze nia in sta la cji elek trycz nej
i wod no -ka na li za cyj nej, a z do -
świad cze nia wia do mo, że sa ma
pro ce du ra pod łą cze nia trwa wie le
mie się cy.

Dru gim po wo dem od rzu ce nia
pro jek tu są rosz cze nia spad ko -
bier ców by łych wła ści cie li, obej -
mu ją ce znacz ną część par ku Wie -
cha. Do pó ki sy tu acja praw na te -
re nu się nie wy ja śni, le piej nie
pro wa dzić tam in we sty cji.

(dg)

Tężni w parku
Wiecha nie będzie
� Najciekawszy projekt do budżetu partycypacyjnego
Targówka nie przeszedł weryfikacji.

Tężnia w Konstancinie

źródło: konstancinjeziorna.plPod ko niec czerw ca ogro dze nie
pla cu za baw dla dzie ci przy uli cy
Tu życ kiej zo sta ło po raz ko lej ny
zde wa sto wa ne. Dwa mie sią ce
wcze śniej zło dzie je ukra dli znacz -
ną część me ta lo wej siat ki, od dzie -
la ją cej miej sce dla naj młod szych
od po bli skiej li nii ko le jo wej. Je dy -
ny plac za baw w tej czę ści Za ci sza
po wstał w ze szłym ro ku w ra mach
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go. Kosz -
to wał po nad 300 tys. zł. Dziel ni ca
dość szyb ko szko dy na pra wi ła,
a przy oka zji wzmoc ni ła kon -
struk cję ogro dze nia. Wią za nia
przy mo co wa ne zo sta ły nie tyl ko
śru ba mi, ale ta kże me ta lo wy mi

lin ka mi. To uchro ni ło płot
przed po now ną cał ko wi tą de wa -
sta cją i być mo że kra dzie żą. Tym
ra zem wan da lom uda ło się tyl ko
po wy gi nać siat kę i po krzy wić
słup ki.

Rzecz nik: szko da pie nię dzy
Po now ne usta wie nie ogro dze -

nia kosz to wa ło po nad 5 tys. zł.
Tym ra zem opar ło się wan da lom,
ale na stęp nej pró by kra dzie ży
mo że nie wy trzy mać. In for ma cja
o pró bie de wa sta cji prze ka za na
zo sta ła po li cji – te ren ma zo stać
ob ję ty do dat ko wym nad zo rem.
Urzęd ni cy roz wa ża ją ob ję cie pla -

cu mo ni to rin giem. Na ra zie nie
ma na to środ ków w bu dże cie, po -
za tym nie ma wa run ków tech -
nicz nych, ale wła dze, jak mó wi
rzecz nik dziel ni cy Ra fał La so ta,
nie wy klu cza ją w przy szło ści mon -
ta żu w tym miej scu ka me ry.

Na pra wa uszko dzeń, uzu peł -
nia nie skra dzio nych ele men tów
in fra struk tu ry kosz tu je dziel ni cę
kil ka set ty się cy zło tych rocz nie.
– Tro chę to de ner wu ją ce, że tak
spo re kwo ty za miast na re mon ty
i in we sty cje trze ba wy da wać na li -
kwi da cję szkód po wan da lach
– mó wi Ra fał La so ta.

(wk)

Wandale uwzięli się na plac zabaw
� Zaciszański plac zabaw jest notorycznie niszczony i rozkradany. Będzie monitoring?


