
Choć park zwykle kojarzy się
z miejscem ciszy i odpoczyn-
ku, 500 osób opowiedziało się
za pomysłem urządzenia
na Bródnie kolejnej polany
do biesiadowania w plenerze.
W przyszłym roku mieszkańcy bę-
dą mieli do dyspozycji pięć ka-

miennych grilli, otoczonych dzie-
sięcioma stołami i ławami. Zwy-
cięski projekt kosztuje zaled-
wie 35 tys. zł i już przed głosowa-
niem wzbudzał kontrowersje.

– Jestem temu przeciwna. Park
to miejsce rekreacji dla wszyst-
kich. Nie chcę zapachu kiełbasy

i dymu z grilla przez całe lato. Po-
za tym murowane grille są pa-
skudne – komentowała na stronie
internetowej budżetu partycypa-
cyjnego mieszkanka.

Projektodawca Hubert Zem-
rowski swój pomysł argumentuje
brakiem na Bródnie miejsc do ci-

chego, spokojnego, rodzinnego
odpoczynku. Czy z takim kojarzy
się ludziom grillowanie w plene-
rze? – Z atrakcji będzie mógł sko-
rzystać każdy, codziennie, o do-
wolnej porze dnia – zachwalał.

– Nie jest prawdą, że na Bród-
nie brakuje miejsc na grilla.
W niedalekim lasku są stanowi-
ska, gdzie można całą rodziną
usiąść i spędzić rodzinne popołu-

dnie. W każdy cieplejszy weekend
w lesie króluje zapach rozpałki
do grilla, a w trawie walają się
plastikowe i co gorsza szklane,
potłuczone butelki po napojach,
w powietrzu unosi się gwar „ro-
dzinnych rozmów”. Tatusiowie
zataczają się szukając miejsc, że-
by pójść za potrzebą. Istna sielan-
ka – odpowiedziała mu jedna
z mieszkanek.

Park dla biegaczy
Mimo wątpliwości biesiadny

pomysł chwycił. Czy podobna sie-
lanka zagości na dobre na parku
Bródnowskim, przekonamy się
za rok. Na szczęście to nie jedyna
zmiana, którą poparli mieszkań-

cy. Niemal tysiąc osób opowie-
działo się za pomysłem Jędrzeja
Rogozińskiego, który zapropono-
wał przemianę wyznaczonych
ścieżek w parku w oznakowaną
trasę biegową. Zaprojektowana
przez niego ogólnodostępna trasa
to dwie pętle o długości 2,5 km
każda, łącznie 5 km. Droga zosta-
nie oznakowana żółtymi strzałka-
mi oraz wskaźnikami kilometrów.
Dodatkowo przy punkcie starto-
wym stanie tablica informacyjna
z mapą oraz zachętą do skorzy-
stania z biegów, które odbywają
się w każdą sobotę o 9:00. Koszt
oznakowania ścieżki to zaled-
wie 5 tys. zł

Zimowa iluminacja świetlna
Trzecim pomysłem dla parku

jest projekt Zuzanny Kalickiej.
W grudniu główne alejki zostaną
przyozdobione reniferami, choin-
kami czy mikołajami. Świąteczne
ozdoby zyskały sympatię po-
nad 800 głosujących. Iluminacja
świecić będzie od zmierzchu
do świtu.

– Park Bródnowski nie jest spe-
cjalnie monitorowany, obawiam
się aktów wandalizmu i kradzieży
iluminacji – komentuje jeden
z mieszkańców. Oby się mylił.
Zgodnie z założeniami projektu,
ozdoby mają wisieć na Bródnie
przez pięć lat.

(mk)
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Za pach kieł ba sy, gril le i mi ko ła je

Zmia ny w par ku Bród now skim
��Nie ma ła re wo lu cja cze ka park Bród now ski w przy szłym ro ku. Ulu -
bio ne miej sce do od po czyn ku i spa ce rów miesz kań ców Tar gów ka
zi mą ozdo bią świetl ne re ni fe ry, la tem zaś po zo sta ło ści po gril lo -
wych bie sia dach.

W przyszłym
ro ku miesz kań cy bę dą
mie li do dys po zy cji pięć
ka mien nych gril li, oto czo -
nych dzie się cio ma sto ła -
mi i ła wa mi.
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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.

Catering na Rembielińskiej
Bez pozwoleń i prosto z piwnicy
��Niezwykły lokal gastronomiczny został niedawno
otwarty w piwnicy przy Rembielińskiej 15a. W niewielkim,
ciemnym pomieszczeniu, w warunkach urągających
zasadom wymaganym przy przetwarzaniu jedzenia,
młody chłopak szykuje posiłki, rozwożone po
okolicznych firmach i domach.

– To je dze nie przy go to wy wa ne
jest w strasz nych wa run kach. Je -
stem pew na, że od by wa się to bez
żad nych ze zwo leń czy dzia łal no ści
go spo dar czej. Co dzien nie ra no
z piw ni cy wy do by wa się okrop ny
smród, któ ry roz no si się po ca łym
osie dlu. Na do da tek śmie ci wy -
rzu ca ne są do śmiet ni ków na le żą -
cych do blo ku lub ma łych chod ni -
ko wych śmiet ni czek – alar mu je
nas miesz kan ka blo ku przy Rem -
bie liń skiej.

Rze czy wi ście, lo kal z ze wnątrz,
jak i w środ ku nie spra wia miej sca
za przy jaź nio ne go z Sa ne pi dem.
Do wie dzie li śmy się, że przy rzą -
dza ne je dze nie, ta kie jak pie ro gi,
sa łat ki, ka nap ki ser wo wa ne jest
„wszyst kim chęt nym”: miesz kań -
com, fir mom, kor po ra cjom. Knaj -
pa nie po sia da na zwy, wia do mo
je dy nie, że jest pro wa dzo na przez
mę żczy znę o imie niu Mi chał.

Urząd Dziel ni cy Tar gó wek zo -
stał po in for mo wa ny o pro wa dzo -
nej dzia łal no ści ga stro no micz nej
i po twier dza, że w na szym ra tu szu
nie zo sta ła ofi cjal nie za re je stro -
wa na. 

– Wy dział Dzia łal no ści Go spo -
dar czej i Ze zwo leń zo stał po wia do -
mio ny o za ist nia łej sy tu acji. Spra -
wa zo sta nie rów nież nie zwłocz nie
prze ka za na do Sa ne pi du z proś bą
o prze pro wa dze nie kon tro li – mó -
wi Ra fał La so ta, rzecz nik Urzę du
Dziel ni cy Tar gó wek.

Punkt nie wid nie je w ofi cjal -
nym wy ka zie lo ka li ga stro no micz -
nych, dys po nu ją cych sto sow ny mi
po zwo le nia mi Sa ne pi du. W Po -
wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de -
mo lo gicz nej do wie dzie li śmy się,
że w spra wie ca te rin gu przy Rem -
bie liń skiej in ter we nio wał już
urząd dziel ni cy.

(mk)

No wa rzeź ba w par ku Bród now skim
��Ma my To gu nę, Syl wię czy Anio ła Stró ża. Te raz ko lej na nas sa mych, czy li Miesz czan.
Pra ce nad no wą rzeź bą już trwa ją.

Kie dy w 2009 ro ku Pa weł Al -
tha mer za pro po no wał prze kształ -
ce nie par ku Bród now skie go
w ple ne ro wą ga le rię sztu ki no wo -
cze snej, miesz kań cy osie dla wy -
raź nie po dzie li li się na dwa obo zy.
Do dziś sły chać na Bród nie gło sy,
że usta wia ne pod chmur ką dzie ła
są nie zro zu mia łe i nie po trzeb ne,
ale są one co raz rzad sze. Po wsta -
nie ko lej nych rzeźb jest już kwe -
stią cza su.

W tym ro ku Al tha mer po sta no -
wił za pro sić wszyst kich miesz kań -
ców Bród na, za in te re so wa nych
wspól nym two rze niem mo nu men -
tal ne go au to por tre tu, in spi ro wa -
ne go „Miesz cza na mi z Ca la ise”
Au gu ste'a Ro di na. Skła da ją ce się

na rzeź bę fi gu ry po wsta ją pod czas
warsz ta tów, or ga ni zo wa nych m.in.
Dom ku Her ba cia nym, Do mu Kul -

tur „Świt”, ra tu szu i ośrod ku dla
uchodź ców. Na miej scu, w par ku,
po wsta je fi gu ra przed sta wia ją ca
An drze ja Przy by sza – po etę i jed -

ne go z ini cja to rów bu do wy par ku
rzeź by. W ra tu szu miesz kań cy le -
pią urzęd nicz kę, zaś przy ko ście le
Ma rii Mag da le ny – „Nie zna ne go
Świę te go”. Wkrót ce na si łow ni
Gra vi tan po wsta nie „Si łacz”,
a w klu bie se nio ra Uśmiech – fi -
gu ra z chle ba. Do wspól ne go rzeź -
bie nia przy łą czy ły się uchodź czy -
nie – głów nie Cze czen ki – pra cu -
ją ce nad fi gu rą grec kiej bo gi ni po -
ko ju Ej re ne.

Nie ukoń czo ną jesz cze rzeź bę
obej rzy my 3 wrze śnia. Póź niej po -
je dzie ona do Cen trum Rzeź by
Pol skiej w Oroń sku, gdzie wy ko -
na ny zo sta nie od lew. Go to we
dzie ło sta nie w par ku naj wcze śniej
w przy szłym ro ku. (dg)

Nieukończoną
jesz cze rzeź bę obej rzy -
my 3 wrze śnia. Póź niej po -
je dzie ona do Cen trum
Rzeź by Pol skiej w Oroń sku,
gdzie wy ko na ny zo sta nie
od lew. Go to we dzie ło sta -
nie w par ku naj wcze śniej
w przy szłym ro ku.
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Strażak czy strażnik? 

Na ratunek zwierzętom w mieście
� Coraz więcej mieszkańców, chcąc pomóc zwierzętom, nie wzywa już straży
pożarnej, a eko-patrol. Widok strażaka ściągającego kota z drzewa powoli
przechodzi do przeszłości?

W 2015 ro ku do stra ży miej -
skiej wpły nę ło pra wie 35 tys. zgło -
szeń w spra wie zwie rząt. 45% in -
ter wen cji do ty czy ło psów i ko tów,
choć w więk szo ści by ły one bez -

pań skie. Odło wio nych zwie rząt
by ło aż 9 ty się cy. Eko -pa trol nie -
zwy kle spraw nie dzia ła w sto li cy
i co raz rza dziej pro si na po moc
stra ża ków.

– Spo ra dycz nie by wa my wzy wa -
ni do ra to wa nia zwie rząt. Ostat -
nio mło dzież pro si ła nas o zdję cie
pa pu gi z drze wa, bo chło pa ko wi
ucie kła z ra mie nia. Jed nak co raz

czę ściej miesz kań cy sa mi wzy wa ją
straż miej ską, któ ra nie raz pro si
nas o po moc, jak by ło np. w przy -
pad ku za kli no wa nych szcze nia -
ków po mię dzy pły ta mi – mó wi st.
sek. Bar tło miej Bog da no wicz
z Jed nost ki Ra tow ni czo Ga śni czej
nr 15 przy Mło dzień czej.

Pod kre śla, że pod czas ra to wa -
nia zwie rząt wa żne jest po dej ście,
czas i pre cy zja. Oraz sprzęt.
W przy pad ku za klesz czo nych
psów je den z nich nie ste ty nie
prze żył, byt moc ne oka za ły się bo -
wiem ob ra że nia. O wie le więk sze
szczę ście miał żółw, do któ re go
po je chał Krzysz tof Zie liń ski ta kże
z JRG nr 15 przy Mło dzień czej.
Żółw spadł z czwar te go pię tra
bal ko nu do są sia da pię tro ni żej.
Wła ści cie le, wi dząc le żą ce go
na sko ru pie ga da, po sta no wi li
od ra zu we zwać straż po żar ną,
któ ra ura to wa ła pe chow ca. 

Daw niej tyl ko straż po żar -
na jeź dzi ła do ta kich wy pad ków.
– Do dziś pa mię tam 18 – ki lo gra -
mo we go, zwi sa ją cym z drze wa
ko ta, do któ re go zo sta łem we -
zwa ny w la tach 90. Choć ta ak cja
skoń czy ła się suk ce sem, nie któ re
zgło sze nia ma ją cał kiem in ny fi -
nał – mó wi asp. sztab. Da riusz
Żu kow ski.

Dziś stra ża cy wo lą uni kać sy tu -
acji ra to wa nia zwie rząt, bo ni gdy
nie wia do mo, jak bę dą się one
za cho wy wać w sy tu acji za gro że -
nia. Przy pró bie ga sze nia po ża ru
na ogro dzo nej po se sji, po któ rej
bie ga ją zwie rzę ta, na miej sce na -
tych miast wzy wa ny jest eko -pa -
trol. – Straż miej ska jest o wie le
le piej wy po sa żo na. Ma my do dys -
po zy cji tyl ko gaz pie przo wy i do -
bre chę ci – kwi tu je stra żak.

(mk)

Dziś strażacy
wo lą uni kać sy tu acji ra to -
wa nia zwie rząt, bo ni gdy
nie wia do mo, jak bę dą
się one za cho wy wać
w sy tu acji za gro że nia.

źródło:straz pożarna

Nowy blok komunalny

Garaż na 162 samochody 
i "szlachetne tynki"
� Po nad 400 osób za miesz ka w no wym bu dyn ku, któ ry
po wsta nie do 2019 ro ku na prze ciw ko Cmen ta rza Bród -
now skie go.

Sie dem pię ter, 156 miesz -
kań, 162 miej sca par kin go we w ga -
ra żu, przed szko le i po rad nia psy -

cho lo gicz no -pe da go gicz na – urząd
dziel ni cy Tar gó wek star tu je z ol -
brzy mią in we sty cją za 40 mln zł.
Blok ko mu nal ny dla po nad 400
osób sta nie na ro gu Od ro wą ża
i Bu dow la nej, pla no wa nej do prze -
bu do wy na dwu jez dnio wą dro gę
do jaz do wą do mo stu Kra siń skie -
go, i w bez po śred nim są siedz twie
Cmen ta rza Bród now skie go.

Skrzy dło od stro ny Od ro wą ża
bę dzie sied mio pię tro we, od stro -
ny ze spo łu szkół – trzy pię tro we.
Więk szość miesz kań bę dzie mieć
po wierzch nię od 25 do 35 m2, ale
naj więk sze lo ka le bę dą mieć po -
nad 50 m2. W bu dyn ku po wsta ną
ta kże lo ka le usłu go we, przed szko -
le i no wy lo kal dla po rad ni psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nej, ma ją -
cej obec nie sie dzi bę w są sied nim
bu dyn ku szkol nym, oraz pod -
ziem ny ga raż na 162 sa mo cho dy.

W do ku men ta cji czy ta my, że no -
wy blok ko mu nal ny ma zo stać wy -
koń czo ny przy uży ciu ma te ria łów
naj lep szej ja ko ści, ta kich jak
„szla chet ne tyn ki”.

Obec nie trwa prze targ na bu -
do wę blo ku. Je śli uda się zna leźć
wy ko naw cę, re al nym ter mi nem
otwar cia bę dzie rok 2019.

(dg)

Obecnie
trwa prze targ na bu do wę
blo ku. Je śli uda się zna -
leźć wy ko naw cę, re al nym
ter mi nem otwar cia bę -
dzie rok 2019.



– Słup ki mi się nie po do ba ją,
ale w wie lu przy pad kach nie wi dzę
lep sze go spo so bu ochro ny pie -
szych przed agre sją kie row ców
– pi sze nasz Czy tel nik. – Za sta na -
wia mnie szcze gól nie sa mo wol ka
tuż ko ło ra tu sza. Ro zu miem kie -
row ców, ale nie po tra fię zro zu -
mieć urzęd ni ków i rad nych, któ rzy
to mu szą wi dzieć, ale nie wi dzą.

Choć obok urzę du dziel ni cy
znaj du je się bez płat ny par king,
na któ rym za zwy czaj są wol ne

miej sca, wie lu kie row ców zo sta -
wia swo je sa mo cho dy... na przy -
stan kach au to bu so wych. Po dob -
nie jest w po bli żu Szpi ta la Bród -
now skie go, na te re nie któ re go
mo żna za par ko wać na 15 mi nut
za dar mo, a na go dzi nę za 4 zł.
Szan sa na do sta nie man da tu jest
naj wy raź niej na ty le ma ła, że kie -
row cy już daw no zmie ni li w dzi ki
par king po bli ski przy sta nek. Dłu -
ższy spa cer uli cą Kon dra to wi cza
po zwa la stwier dzić, że sa mo cho dy

sto ją do słow nie wszę dzie, gdzie
da się wje chać: na chod ni kach,
traw ni kach i skrzy żo wa niach. Nie
prze szka dza ją na wet słup ki, któ re
czę sto da się omi nąć po tra wie.
Od po cząt ku ro ku straż miej ska

in ter we nio wa ła w spra wie nie le -
gal ne go par ko wa nia na Tar gów ku
po nad pięć ty się cy ra zy.

– 745 zda rzeń do ty czy ło par ko -
wa nia na zie le ni, 181 – par ko wa -
nia na miej scach wy zna czo nych

dla osób z nie peł no spraw no ścią
– wy li cza Jo lan ta Bo ry se wicz ze
Stra ży Miej skiej. – 315 spraw ców
uka ra no man da ta mi, w 4794 przy -
pad kach wsz czę to pro ce du rę
pod nie obec ność kie ru ją ce go po -

jaz dem, w 491 przy pad kach za sto -
so wa no środ ki od dzia ły wa nia wy -
cho waw cze go, 312 ra zy funk cjo na -
riu sze wy da li dys po zy cję usu nię cia
po jaz du na koszt wła ści cie la.

(dg)

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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Sa mo cho do wa pla ga na Bród nie. Par ku ją na wet na przy stan kach
� Nisz czą chod ni ki i traw ni ki, utrud nia ją wyj ście z au to -
bu su i ogra ni cza ją wi docz ność na skrzy żo wa niach. Ła -
mią cy pra wo kie row cy są nie mal bez kar ni.

Od początku
ro ku straż miej ska in ter we -
nio wa ła w spra wie nie le -
gal ne go par ko wa nia
na Tar gów ku po nad pięć
ty się cy ra zy.

Na po cząt ku dru gie go ty go dnia
sierp nia w jed nym z blo ków
przy Rem bie liń skiej 73-let nia ko -
bie ta zo sta ła na pad nię ta w win dzie

przez nie zna ne go jej mę żczy znę.
Zło dziej prze wró cił star szą pa nią,
obez wład nił i ze rwał jej z szyi zło ty
łań cu szek, któ re go war tość osza co -

wa no na 600 zł. Na szczę ście skoń -
czy ło się na stra chu i szo ku – eme -
ryt ce nic się nie sta ło.  Choć te go
ty pu ak cje czę sto koń czą się tyl ko
na za bez pie cze niu mo ni to rin gu
przez funk cjo na riu szy, tym ra zem
zło dziej zo stał szyb ko roz po zna ny.
Oka za ło się bo wiem, że je go twarz
jest po li cjan tom bar dzo do brze
zna na. 34-let ni Grze gorz Ch. już
wcze śniej był wie lo krot nie ka ra ny
za licz ne prze stęp stwa, w tym kra -
dzie że. W rę ce funk cjo na riu szy zło -
dziej wpadł ty dzień póź niej,
w tram wa ju li nii 3. Mę żczy zna zo -
stał na tych miast za trzy ma ny i od -
pro wa dzo ny do pro ku ra tu ry, gdzie
przed sta wio no mu za rzut do ko na -
nia roz bo ju w wa run kach re cy dy wy.
Grze go rzo wi Ch. gro zi od dwóch
do dwu na stu lat wię zie nia, naj bli -
ższe dwa mie sią ce spę dzi już
w aresz cie. (mk)

Wpadł złodziej winny napadu
przy Rembielińskiej
� Policjantom z Targówka udało się zatrzymać
mężczyznę podejrzanego o napad na staruszkę w
bloku przy Rembielińskiej.

tel. 502-280-720



Dzię ki bu dże to wi oby wa tel skie -
mu w przy szłym ro ku po wsta ną
ko lej ne si łow nie ple ne ro we czy
pla ce za baw dla dzie ci, ale dzię ki
de cy zjom war sza wia ków część
pie nię dzy po słu ży też psom.
Na Bród nie -Pod gro dziu po -
nad 250 osób za gło so wa ło za bu -
do wą psie go par ku, któ ry po wsta -
nie naj praw do po dob niej przy Tra -
sie To ruń skiej po mię dzy uli ca mi
Ostódz ką i Rze pi chy. Ta ka lo ka li -
za cja to świet na wia do mość nie

tyl ko dla wła ści cie li psów z Bród -
na, ale też Bia ło łę ki, znaj du ją cej
się za kład ką dla pie szych.

– Na te re nie Bród na miesz ka
bar dzo du żo psów, nie jest pro wa -
dzo na ewi den cja, stąd brak do -
kład nych da nych. Nie ma żad ne -
go miej sca, gdzie bez piecz nie mo -
żna spu ścić ze smy czy zwie rzę.
Jed no cze śnie nie któ rzy wła ści cie -
le „wil czu rów” ter ro ry zu ją in -
nych, pusz cza jąc swe zwie rzę ta lu -
zem – pi sze au tor ka pro jek tu.

Psi park bę dzie kosz to wać oko -
ło 160 tys. zł. W re gu la mi nie znaj -
dzie się za pis o zwal nia niu miej sca
ko lej nym chęt nym po 30 mi nu -
tach za ba wy, a ta kże o obo wiąz ku
po sia da nia wa żnej ksią żecz ki
szcze pień. Te ren bę dzie po dzie lo -
ny na czte ry czę ści: dla psów du -
żych, ma łych, in dy wi du al ny (dla
suk z ciecz ką lub psów agre syw -
nych) i tor prze szkód. Znaj dzie się
też miej sce dla psiej to a le ty, nie -
du że go ogro du sen so rycz ne go, ła -

wek i al ta nek. Ca łość bę dzie ogro -
dzo na.

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

czwo ro no gów. Je śli do szło by
do re ali za cji – wy bieg na Tar gów -
ku był by jed no cze śnie naj więk -
szym psim par kiem w War sza wie.

Jed nak psia rze bę dą mie li
do dys po zy cji nie tyl ko te ren. Au -
tor ka po my słu pla nu je, by wy bieg
był też miej scem, gdzie bę dzie
mo żna otrzy mać po ra dy do ty czą -
ce wy ży wie nia, pie lę gna cji, zdro -
wia a przede wszyst kim pro ble -
mów be ha wio ral nych pu pi la – nie
tyl ko przez pro stą wy mia nę do -
świad czeń, ale też warsz ta ty z fa -
chow ca mi, któ re od by wa ły by się
w cie płe week en dy.

(dg, wt)

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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Park dla czworonogów obok Trasy Toruńskiej
� Psi park za ponad 160 tys. zł powstanie w przyszłym roku na Bródnie, prawdopodobnie tuż obok Trasy Toruńskiej.

Teren
będzie podzielony na
cztery części: dla psów
dużych, małych,
indywidualny (dla suk z
cieczką lub psów
agresywnych) i tor
przeszkód. Znajdzie się też
miejsce dla psiej toalety,
niedużego ogrodu
sensorycznego, ławek i
altanek. Całość będzie
ogrodzona.

źródło: B
P

 



Czy, kie dy i jak wol no prze wo -
zić ro wer me trem, tram wa jem lub
au to bu sem? Po nie waż wie le osób
nie zna tych za sad, Za rząd Trans -
por tu Miej skie go prze pro wa dził
kam pa nię in for ma cyj ną.

– Z mo żli wo ści prze wo że nia ro -
we ru w ko mu ni ka cji miej skiej po -
win no się ko rzy stać w szcze gól -
nych przy pad kach np. z po wo du
na głe go po gor sze nia się wa run -
ków at mos fe rycz nych, złe go sa -
mo po czu cia ro we rzy sty lub w wy -
ni ku awa rii jed no śla du – wy ja śniał
w ubie głym ro ku ZTM.

Za pi sów tych nie by ło w sta rym
re gu la mi nie, zaś sa me za le ce nia
brzmia ły nie jed no znacz nie. Dla
nie któ rych ro we rzy stów złe wa -
run ki at mos fe rycz ne to mżaw ka,
dla in nych śnieg al bo sil ny wiatr,
a mnie jest w sta nie po ko nać
głów nie upał. Jesz cze trud niej
od złej po go dy wy ja śnić wła sne złe
sa mo po czu cie – kto i jak mógł by
to zwe ry fi ko wać?

Oso bi ście mia łem tyl ko jed ną
przy go dę, zwią za ną z trans por tem

ro we ru. W dro dze do za ufa ne go
ser wi su sia dłem ra zem z zu peł nie
nie spraw nym ho len drem do au to -
bu su. Kil ka przy stan ków póź niej

do nie licz nych pa sa że rów do łą czył
chło pak na wóz ku in wa lidz kim,
któ ry sta nął obok mnie. Re ak cja
kie row cy by ła co naj mniej nie zro -
zu mia ła: wy szedł z ka bi ny i po pro -
sił mnie o... opusz cze nie au to bu -
su. Co praw da nie by ło ta kie go za -
pi su w re gu la mi nie a mój współ -
pa sa żer wy raź nie po wie dział, że
jest mu wy god nie, ale jed nak kie -
row ca pró bo wał mnie wy rzu cić.

Te raz wy rzu ca nie osób z ro we -
ra mi jest już zgod ne z re gu la mi -
nem. Na proś bę oso by na wóz ku
lub wio zą cej wó zek dzie cię cy ta ki
pa sa żer jest zo bo wią za ny
do opusz cze nia po jaz du. Uwa -
żam, że to bar dzo nie zdro wy za -
pis, ge ne ru ją cy no we kon flik ty za -

miast roz wią zy wać sta re. Czy ro -
wer rze czy wi ście bar dziej prze -
szka dza in nym pa sa że rom, niż np.
ogrom na wa liz ka? Ba, w no wych
prze pi sach po rząd ko wych jest wy -
raź nie uzna wa ny za ro dzaj ba ga -
żu. I chy ba słusz nie, bo nie spraw -
nym ro we rem nie tyl ko nie po je -

dzie my, ale wręcz mu si my go
wieźć i pro wa dzić jak wa liz kę.
Do naj za baw niej szych sy tu acji
mo że do cho dzić z udzia łem osób
wio zą cych zło żo ne go skła da ka
– któ re go sor tu to ba gaż?

Do mi nik Ga dom ski
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działkę budowlaną 1800 m2 koło KAZIMIERZA
DOLNEGO na wysokim brzegu Wisły przy promie
z Janowca. Tel. 518-338-783

·SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO DZIAŁKĘ 945
METRÓW. Targówek. Cicha, zielona ulica.
W pobliżu szkoła i druga linia metra. 
691-643-888

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

·Kupię mieszkanie, zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

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
·dragosswood.pl dostarczamy drewno
kominkowe i opałowe, świeże i sezonowane,
zapewniamy transport i dogodne godziny dostaw,
kontakt 606-852-706

·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

·Dachy i Elewacje. Sprzedaż i montaż pokryć
dachowych, rynien, podbitek. Wykonywanie
obróbek blacharskich i parapetów na zamówienie.
Płotki p/śniegowe. Docieplenia dachów oraz ścian
budynków. Tynki akrylowe, silikonowe, styropian,
wełna wykonawstwo. Bezpłatne obmiary oraz
wyceny. Punkt sprzedaży Warszawa ul. Białołęcka
166a, tel. 535-129-756 lub 535-920-035

·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

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny
cel 664-041-429

·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 poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni
robocze godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych
32 lok. U12 Tel. 601-586-387

·Do naszej siedziby w Ząbkach poszukujemy
pilnie Frezera Konwencjonalnego. Wymagania:
– umiejętność obsługi frezarek pionowych
i poziomych – wykształcenie minimum zasadnicze
– doświadczenie na oferowanym stanowisku
minimum 2-3 lata – bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego i zagadnień związanych
z obróbką metali – umiejętność posługiwania się
podstawowymi przyrządami pomiarowymi
– umiejętność dobrego planowania pracy własnej
– samodzielność, rzetelność, dokładność,
cierpliwość, odpowiedzialność Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę
– pracę w przedsiębiorstwie o już ugruntowanej
pozycji na rynku – przyjazną atmosferę w pracy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwalifikacji płatne uczciwie i zawsze w terminie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji przy
wsparciu pracodawcy – miejsce pracy z dobrym
dojazdem komunikacją miejską 502-387-942
·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)
·Opiekunki do osób starszych Warszawa
22 214-07-60, 730-362- 640

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na
terenie Warszawy. Prosimy kontaktować się za
pomocą e-maila biuro@knowhow.waw.pl lub
telefonicznie 22 614-01-55. Praca w różnych
dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem.

Tel. 516-104-576

·Work Temps zatrudni osoby do Sklepu
Internetowego. Umowa o pracę tymczasową,
podstawa+prowizje, karta MultiSport. Lokalizacja:
ul. Łubinowa. Kontakt: office@worktemps.com.pl,
tel. 533-899-009

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·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

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Fe lie ton

No wy re gu la min ZTM. Wol no wy rzu cić ro we rzy stę z au to bu su
� Od 1 lip ca w ko mu ni ka cji miej skiej obo wią zu je no wy re -
gu la min. Naj więk sze zmia ny do ty czą prze wo zu ro we rów.

Na prośbę
oso by na wóz ku lub wio -
zą cej wó zek dzie cię cy ta -
ki pa sa żer jest zo bo wią za -
ny do opusz cze nia po jaz -
du. Uwa żam, że to bar dzo
nie zdro wy za pis, ge ne ru -
ją cy no we kon flik ty za -
miast roz wią zy wać sta re.

źródło:ZT
M
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Po mię dzy to ra mi ko le jo wy mi
a Od ro wą ża znaj du je się po mi ja -
na przez urzę dy i de we lo pe rów
część Bród na, któ rej naj bar dziej
cha rak te ry stycz ną uli cą jest Oław -
ska. Po zba wio na chod ni ków bi ta
dro ga są sia du je z pstro ka ty mi do -
ma mi, warsz ta ta mi sa mo cho do -
wy mi i nie licz ny mi drze wa mi. To
wła śnie w tej oko li cy mo żna tra fić
na re lik ty prze szło ści osie dla, któ -
re w XIX roz wi ja ło się dzię ki są -
siedz twu li nii ko le jo wej.

– Ko lej da wa ła pew ną pra cę
i przy cią ga ła spe cja li stów z ca łej
Pol ski i z za gra ni cy – pi sze Bar -
tosz Wie czo rek na stro nie pro jek -
tu hi sto rycz ne go „Ko le jar skie
Bród no”, zre ali zo wa ne go w Do -
mu Kul tu ry „Świt”. – Na Bród no
przy by wa li w po szu ki wa niu pra cy

lu dzie ró żnych na ro do wo ści i ró -
żnych wy znań. To wła śnie dla nich
i ich ro dzin ko lej or ga ni zo wa ła
bu dow nic two miesz ka nio we

(udzie la no ko le ja rzom atrak cyj -
nych po ży czek), szko ły, przy chod -

nie le kar skie, bi blio te ki, do my
kul tu ry.

Do dziś prze trwa ło tyl ko kil ka
bu dyn ków miesz kal nych, prze my -
sło wych i ad mi ni stra cyj nych, na le -
żą cych do ze spo łu za bu do wań
Ko lei Nad wi ślań skiej. Naj star sze
z nich po cho dzą z dru giej po ło -
wy XIX wie ku, a chy ba naj cie -
kaw szym jest daw na por tier nia
warsz ta tów ko le jo wych, sto ją ca
na ro gu z Pa le styń ską. Gdy by od -
no wić te za bu do wa nia, oko li ca
Oliw skiej mo gła by stać się po pu -
lar nym miej scem spa ce rów dla
miesz kań ców Bród na. Na to się
jed nak nie za no si. Na szczę ście
wszyst kie XIX -wiecz ny obiek ty
zo sta ły wpi sa ne do re je stru za byt -
ków.

(dg)

Bródno z czerwonej cegły

Zapomniane zabytki przy Oliwskiej
� Zabytki Bródna to nie tylko cmentarz i nieliczne stare kościoły, ale przede wszystkim
pozostałości dzielnicy kolejarzy, znajdujące się w pobliżu stacji SKM-ki.

Gdyby 
odnowić te
zabudowania, okolica
Oliwskiej mogłaby stać
się popularnym miejscem
spacerów dla
mieszkańców Bródna. Na
to się jednak nie zanosi.
Na szczęście wszystkie
XIX-wieczny obiekty
zostały wpisane do
rejestru zabytków.

Nowe bloki przy Kondratowicza
� Do początku 2019 roku w centrum Bródna mają
stanąć trzy nowe bloki spółdzielcze.

Bród no Cen trum – ta ką na zwę
bę dzie no sić no we osie dle Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Bród no”,
któ re po wsta nie na ro gu Kon dra -
to wi cza i Ro ha tyń skiej. Na le żą cy
do spół dziel ni zde wa sto wa ny pa -
wi lon ze skle pem spor to wym zo -
sta nie ro ze bra ny; znik nie też są -
sia du ją cy z nim par king. W ich
miej sce po wsta ną trzy blo ki o wy -
so ko ści od trzech do ośmiu pię -
ter, przy czym naj wy ższy sta nie

przy Kon dra to wi cza. W su mie po -
wsta nie 81 miesz kań, z któ rych
część wy po sa żo na bę dzie w ta ra sy
lub log gie. Par te ry bu dyn ków zaj -
mą lo ka le han dlo we i usłu go we,
zaś pod zie mią po wsta ną par kin gi.

SM „Bród no” pla nu je roz po -
czę cie bu do wy naj póź niej
w czerw cu przy szłe go ro ku, tak by
wszyst kie bu dyn ki by ły go to we
na prze łom lat 2018-2019.

(dg)
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