
Fundusze na przebudowę skrzy-
żowania zostały już przyznane przez
Radę Warszawy Zarządowi Dróg
Miejskich. Nic tylko się cieszyć.
Wiadomo wszak nie od dziś, że to
jedno z bardziej niebezpiecznych
skrzyżowań Targówka, na którym
często dochodzi do wypadków, cza-
sem tragicznych w skutkach. Pyta-
nie, czy projekt przebudowy przyjęty
przez ZDM rzeczywiście sytuację
poprawi.

Co ma się zmienić?
Zlikwidowana zostanie możliwość

skrętu w lewo z Bazyliańskiej w kie-
runku Annopolu i z Rembielińskiej
w Bazyliańską. Niejako w zamian
będzie można zawrócić wydzielo-
nym pasem na Kondratowicza. Tro-
chę to skomplikowane i uciążliwe,
bo żeby skręcić z Rembielińskiej
w Bazyliańską trzeba będzie naj-
pierw skręcić w prawo, zawrócić
na Kondratowicza i ponownie prze-
jechać skrzyżowanie. Fakt, że skręty
w lewo były, nie do końca wiadomo

dlaczego, największym problemem
i najczęstszą przyczyną kolizji na tym
skrzyżowaniu, ale czy rozwiązanie
zaproponowane przez ZDM na-
prawdę jest panaceum na owe pro-
blemy? Szczerze wątpię. Może rze-
czywiście będzie bezpieczniej, za to,
idę o zakład, korki zwłaszcza na pa-
sie do zawracania, zrobią się niemi-
łosierne, a to z kolei jak uczy prakty-
ka będzie skutkować kolizjami.

– Jeden nerwowy kierowca i to
skrzyżowanie z zawrotką znowu bę-

dzie beczką prochu – przekonuje
jeden z naszych czytelników. Poza
tym przejazd przez skrzyżowanie
zabierze wszystkim kierowcom
znacznie więcej czasu.

ZDM argumentuje, że zapropo-
nowane rozwiązanie jest nie tylko
bezpieczne, ale także tanie i możli-
we do szybkiej realizacji. Zmiany da
się wprowadzić jeszcze w tym roku.
Przeciwko planowi ZDM protestu-
ją dość żywiołowo mieszkańcy
Bródna wytykając wady rozwiąza-

nia. Grupa mieszkańców zbiera
podpisy pod petycją do Zarządu
Dróg Miejskich o zmianę projektu
przebudowy (podpisać można
pod adresem http://www.petycjeon-
line.com/zawrotkakondratowicza).
Autorzy petycji dowodzą, że „za-
proponowane rozwiązanie wprowa-
dza dodatkowe punkty kolizyjne,
stwarza sytuacje do powstawania
korków i przenosi ciężar ruchu
na małe, osiedlowe uliczki. Stanow-
czo nie zgadzamy się na takie roz-
wiązanie i proponujemy wykonanie
wydzielonego pasa do lewoskrętu
na ulicy Bazyliańskiej wraz z od-
dzielnym cyklem sygnalizacji świetl-
nej sygnalizatorem S3”. Podkreśla-
ją, że swą propozycję konsultowali
z mieszkańcami, kierowcami oraz
Stowarzyszeniem Ośrodków Szko-
lenia Kierowców.

Miasto już wcześniej dało sygnał,
że takiej koncepcji realizować nie
chce. Dlaczego? Oficjalnie dlate-
go, że jest droższa i bardziej czaso-
chłonna w realizacji, a ponadto bę-

dzie ingerować w priorytet tram-
wajowy wprowadzony na trasie Że-
rań Wschodni – Dworzec Wileń-
ski.

Z kolei rzecznik ZDM Mikołaj
Pieńskos argumentuje, że rozwiąza-
nie zaproponowane w petycji jest
po pierwsze bardzo kosztowne,
a w dodatku problemów na skrzy-
żowaniu nie rozwiąże:

– Lewoskręt na Rembielińskiej
zakorkuje to skrzyżowanie, bo skrę-
cający prawo i jadący prosto zablo-
kują się wzajemnie. Jest możliwe
natomiast dobudowanie pasa do le-
woskrętu na Bazyliańskiej, tyle że
generuje dodatkowe koszty rzędu
kilkuset tysięcy złotych. Jesteśmy
świadomi, że zaproponowane przez
nas rozwiązanie nie jest idealne, ale
naszym zdaniem najlepsze z możli-
wych.

(wk)
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Bubel drogowy na Bródnie?
� Skrzyżowanie Rembielińskiej z Kondratowicza będzie przebudowane. To
wiadomo od jakiegoś czasu, ale plany przebudowy budzą liczne kontrowersje.

Marcowy wypadek na skrzyżowaniu Rembielińskiej i Bazyliańskiej.
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Mu zeum Pra gi w ra mach
czwart ków fil mo wych przy po -
mnia ło ja kiś czas te mu po świę co -
ny te mu sła wet ne mu przy byt ko wi
film do ku men tal ny „Ostat ni przy -
sta nek” z 1967 ro ku w re ży se rii
zna ne go var sa via ni sty, re por te ra
i twór cy do ku men tów Zbi gnie wa
Ra plew skie go. No stal gicz ny to
był wie czór z kli ma tycz ną knaj pą,

ja kich dzi siaj nie uświad czysz. Aż
chce się po wspo mi nać...

Dwu znacz na „Krań co wa”
Tak na praw dę lo kal na Świę te go

Win cen te go na prze ciw bra my
bród now skie go cmen ta rza no sił
ofi cjal ną i dum ną na zwę re stau ra -
cji „Krań co wa”, ale sta li by wal cy
na zy wa li go „Ostat nim przy stan -

kiem” al bo naj czę ściej „Ba rem
pod trup kiem” i pod ta ką wła śnie
na zwą za pi sa ła się ta knaj pa w an -
na łach war szaw skiej ga stro no mii,
a zwłasz cza wy szyn ku. Na zwa
„Krań co wa” mia ła swo je za le ty, bo
by ła uro czo dwu znacz na. Wy wo dzi
się za pew ne od fak tu, że nie opo dal
znaj do wa ła się pę tla tram wa jo wa,
czy li krań co wy przy sta nek „dwój -

ki”, ale są siedz two cmen ta rza, któ -
ry był jak by nie pa trzeć krań cem
do cze sno ści ja ko ta kiej nada wa ło
na zwie me ta fi zycz nej głę bi. Nie -
trud no zgad nąć, że i na zwy nie ofi -
cjal ne na wią zy wa ły do cmen tar ne -
go są siedz twa, zresz tą w spo sób
znacz nie bar dziej do słow ny...

Mie ści ła się „Krań co wa” w pię -
tro wym drew nia ku z cha rak te ry -
stycz nym oka pem. Wcho dzi ło się
tu taj wprost z głów nej bra my
cmen ta rza. „(...) nie je den nie bosz -
czyk chęt nie dał by w ła pę kie row cy
ka ra wa nu, by le skrę cił z ul. św.
Win cen te go nie w le wo na cmen -
tarz, lecz na pra wo przed bu fet za -
sta wio ny szkłem i dzwon ka mi
od śle dzi” – wspo mi nał w „Ko rze -
niach mia sta” Je rzy Ka sprzyc ki.

Są siedz two mia ło, jak nie trud no
się do my ślić, ten sku tek, że „Bar
pod Trup kiem” stał się obo wiąz ko -
wym wręcz miej scem urzą dza nia
styp ża łob nych, czy li tak zwa nych
po pra sku syr ków. Miej sce mia ło
swój nie po wta rzal ny kli mat – ciut
po pra sku szem ra ny, odro bi nę ob -
skur ny, ale przy piw ku i war szaw -
skich tan gach speł nia ło się tu taj
to a sty za zmar łych. Co tak wspo -
mi nał Wie sław Wier nic ki we
„Wspo mnie niach o war szaw skich
knaj pach”: „Je śli go ście po pa da li
w płacz, nie któ rzy na wet w szloch,
to or kie stra gra ła utwo ru sen ty -
men tal ne, kel ne rzy by li tak smut -
ni, że nie od ró żnia li się ni czym
od go ści ża łob nych. Je śli jed nak
od pła czu zbio ro we go zmie nia no
na strój tak da le ce, że roz po czy na ły
się tań ce z foks tro tem na cze le,
ob słu ga na tych miast do sto so wy -
wa ła się do sy tu acji, po da jąc co raz
to no we pół li trów ki”. In na spra wa,
że su to za kra pia ne sty py we dle re -
la cji świad ków na ocz nych wca le
nie rzad ko koń czy ły się re gu lar ny -
mi bi ja ty ka mi, co po noć ob słu ga
zno si ła z ka mien nym spo ko jem
i na wet nie wzy wa ła mi li cji. 

Le gen dą „Krań co wej' by ła po -
staw na kel ner ka, pa ni Ba sia, któ -

ra – jak wspo mi nał zna ny bir bant
Krzysz tof Ką ko lew ski – mia ła
w zwy cza ju prze bi jać się pię ścią
przez ci żbę bie siad ni ków. Sta ły mi
by wal ca mi by li tu, co też nie trud -
no zro zu mieć, gra ba rze. „I pi li,
do pie ro jak wpa dał fa cet z bla chą
z na zwi skiem, krzy cze li: „Nasz le -
ci!” i bie gli za ko py wać grób”
– wspo mi na Ką ko lew ski.

Bal la da Staś ka Wie lan ka
„Krań co wą” za mknię to w grud -

niu 1967 ro ku, a po wo dem był za -
kaz sprze da wa nia w lo ka lu al ko -
ho lu, co kłó ci ło się z ra cją by tu
owej kli ma tycz nej knaj py. Po noć
na bra mie cmen ta rza bród now -
skie go po ja wił się na stęp ne go
dnia wy wie szo ny przez sta łych by -
wal ców ne kro log ob wiesz cza ją cy
za koń cze nie ży wo ta re stau ra cji.
Po zo sta ły wspo mnie nia, no stal -
gicz ny film Ra plew skie go i bal la -
da Staś ka Wie lan ka opi su ją ca at -
mos fe rę ża łob nych uro czy sto ści
„Pod Trup kiem”:
Na Świętego Wincentego
Wprost Cmentarza Bródnowskiego
Piwko się w butelkach pieni
W budce z piwkiem panny Gieni
Po pogrzebie, kto żyw, rusza
Do Gieni na Haberbusza
Tu są zdrówka wszystkich pite
Tych, co odwalili kitę.
I sobie piweczko popija,
Hej, popija! Hej, popija!
Gul, gul, gul, gul, gul, gul,
Gloryja, hej, gloryja, hej, gloryja!
Łza się w oku kręci...

(wk)
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Historia
Syrki "Pod Trupkiem". Nieprzemijająca legenda kultowej knajpy Bródna
�Która knajpa była dawniej najbardziej kultowa na Bródnie? Oczywiście sławny bar "Pod Trupkiem".

Legendą
"Krańcowej' była
postawna kelnerka, pani
Basia, która - jak
wspominał znany birbant
Krzysztof Kąkolewski -
miała w zwyczaju
przebijać się pięścią przez
ciżbę biesiadników.
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Miej sce, w któ rym jesz cze kil ka
mie się cy te mu dzia łał po pu lar ny
ba zar, po chło nął gi gan tycz ny plac
bu do wy, ale han del kwit nie
a miesz kań cy nie za mie rza ją
zmie niać swo ich przy zwy cza jeń. 

Przy Troc kiej przez ca ły czas
dzia ła tym cza so we tar go wi sko,
któ re oko ło 15 wrze śnia (po po -
nad dzie wię ciu mie sią cach opóź -
nie nia) zo sta nie za stą pio ne przez
no we pa wi lo ny. Spa ce ru jąc w ich
oko li cy mo żna na wła snej skó rze
od czuć, że Tar gó wek znaj du je się
w tym ro ku w sta nie... tym cza so -
wo ści. Przy akom pa nia men cie
pra cu ją cych na bu do wie ma szyn

oko licz ni miesz kań cy omi ja ją je -
żdżą ce po znisz czo nych chod ni -
kach sa mo cho dy, ro bią za ku py
w wa run kach ko ja rzą cych się
z wcze sny mi la ta mi 90. i omi ja ją

wiel ką dziu rę w cen trum dziel ni -
cy, któ ra roz cią ga się już na kil ka -
set me trów. W pierw szych mie sią -
cach bu do wy me tra mo żli we by ło
przej ście po pół noc nej stro nie
Troc kiej, w li nii pro stej mię dzy
ba za rem a pę tlą au to bu so wą.
Dziś zo sta ło ono po chło nię te
przez plac bu do wy, co zmu sza
pie szych do wie lo krot ne go nad ra -
bia nia dro gi bo rzę dach uło żo -
nych tym cza so wo chod ni ków
i ogrom nych ka łuż, po schod kach
i kra wę żni kach. Nam prze do sta -
nie się z jed ne go od cin ka Troc kiej
na dru gi za ję ło pra wie dzie więć
mi nut... szyb kie go mar szu. Oso ba
po ru sza ją ca się na wóz ku praw -
do po dob nie nie da ła by ra dy po -
ko nać tej dro gi bez czy jejś po mo -
cy. Kra wę żni ków i „od cin ków
spe cjal nych” po bło cie i tłucz niu
by ło by zbyt wie le.

Pod czas ka żdej du żej bu do wy
w War sza wie wy zna cza się lep sze

lub gor sze ob jaz dy dla sa mo cho -
dów, zaś pie si zmu sze ni są
do nad kła da nia na wet ki lo me tra
dro gi (jak w Mię dzy le siu, gdzie
po wsta je tu nel pod to ra mi ko le jo -
wy mi). Ja kież by ło zdzi wie nie,
gdy dwa la ta te mu od wie dzi łem
Oslo. W sto li cy Nor we gii ka żdy
plac bu do wy – a by ło ich nie ma ło,
bo za bu do wy wa ne są daw ne do ki
– jest prze cię ty co naj mniej jed -
nym wy god nym przej ściem dla
pie szych, szczel nie obu do wa nym
po bo kach i z gó ry. W War sza wie
tak się nie da. Brak pie nię dzy czy
brak or ga ni za cji?

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Inwestycje

Wielka dziura w centrum dzielnicy. Tak budujemy metro
�Aby ominąć plac budowy stacji metra, trzeba nadłożyć nawet kilkanaście minut.

Za ska ku ją ce sce ny ro ze gra ły
się na uli cach Tar gów ka. Kie row -
ca re nault w pew nym mo men cie

zje chał z pra we go pa sa na środ -
ko wy, nie sy gna li zu jąc wcze śniej
te go ma new ru. W nor mal nej sy -

tu acji zo stał by za trzy ama ny przez
dro gów kę i uka ra ny za brak kie -
run kow ska zu naj wy żej dwo ma
punk ta mi i man da tem w wy so ko -
ści 200 zł. Sce na, któ ra ro ze gra ła
się na jezd ni, by ła jed nak bar dzo
da le ka od nor mal no ści. Wła ści -
ciel „re nów ki” zo stał do go nio ny
przez hon dę, któ rej 40-let ni pa sa -
żer naj pierw wy zy wał go przez
otwar te okno, a gdy sa mo cho dy
za trzy ma ły się na skrzy żo wa niu,
rzu cił się na dru gie au to z – jak
po da je po li cja – ostrym na rzę -
dziem przy po mi na ją cym ma cze tę.

Spraw ca zo stał za trzy ma ny
przez po li cjan tów i umiesz czo ny
w aresz cie. Znisz cze nia re nault
wy ce nio no na 2500 zł, a mi ło śnik
ma czet od po wie za uszko dze nie
cu dze go mie nia. Gro zi mu
do pię ciu lat wię zie nia.

(dg)

Wściekły kierowca zatrzymany na Targówku

Z maczetą na auto
�Pro wa dząc sa mo chód za wsze pa mię taj my o kie run -
kow ska zie. Zem sta za to wy kro cze nie mo że być sro ga.
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Przedostanie
się z jed ne go od cin ka
Troc kiej na dru gi za ję ło
nam pra wie dzie więć
mi nut... szyb kie go 
mar szu.



Od kil ku na stu dni klat ki scho -
do we na Bród nie okle jo ne są
ostrze że nia mi przed na cią ga cza -
mi, któ rzy pod pre tek stem ochro -
ny przed za po wia da ną przez

RWE Pol ska pod wy żką cen prą du,
pro szą o pod pi sa nie „anek su
do umo wy”. W rze czy wi sto ści pod -
su wa ją do ku men ty za war cia umo -
wy z no wym do staw cą ener gii,

na no wych wa run kach i z no wy mi
kosz ta mi. Nie świa do mi miesz kań -
cy po zo sta ją z dwie ma umo wa mi
na do sta wę prą du, do dat ko wym
ra chun kiem i mnó stwem biu ro kra -
tycz nych kło po tów.

Na po cząt ku ofia ra mi nie uczci -
wych firm pa da ły tyl ko oso by star -
sze, obec nie pu ka nie roz le ga się
już nie mal do ka żdych drzwi. „By -
li na Tur monc kiej”, „Po go ni łam
z Ba zy liań skiej” – tak brzmią ko -
men ta rze osób, któ re mia ły przy -
jem ność spo tkać się z przed sta wi -
cie la mi fir my „RWE”. I choć
wprost mo żna tę sy tu ację na zwać
oszu stwem i ma ni pu la cją, na cią -
gnię te oso by nie chęt nie przy zna ją
się do bra ku czuj no ści. 

– Od po cząt ku ro ku do ko mi sa -
ria tu w dziel ni cy Tar gó wek nie
wpły nę ło żad ne zgło sze nie
w spra wie pró by wy łu dze nia ja -
kich kol wiek pod pi sów – mó wi sie -
rż. sztab. Pau li na Onysz ko, rzecz -
nik Ko men dy Re jo no wej. 

Ad mi ni stra cja Osie dla „Kon -
dra to wi cza” prze strze ga miesz -
kań ców przed oszu sta mi, na to -
miast in no gy Pol ska (daw niej
RWE Pol ska) pod kre śla, że obec -
nie nie pro wa dzi żad nej dzia łal -
no ści po le ga ją cej na od wie dza niu
klien tów in dy wi du al nych w ich
do mach. Akwi zy to rów mo żna
spraw dzać pod nu me rem te le fo -
nu (22) 821-46-46. 

(mk)
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Centrum osiedla czekają wielkie zmiany
10 milionów dla Targówka
�Doczekaliśmy się remontu Handlowej, Ossowskiego,
Myszkowskiej i Pratulińskiej. Prace budowlane już w
przyszłym roku.

Wiel ką nie spo dzian kę spra wi li
miesz kań com Tar gów ka war szaw -
scy rad ni, gło su jąc na ostat niej se sji
za przy zna niem 10 mln zł na re -
mont pier ście nia ulic, ota cza ją ce go
park Wie cha i ser ce osie dla. De cy -
zja jest o ty le za ska ku ją ca, że Han -
dlo wa i Ossow skie go by ły fre zo wa -
ne ze szłej wio sny i wszyst ko wska -
zy wa ło na to, że to ostat nie pra ce
przed ko lej ną, wie lo let nią prze rwą.
Na szczę ście sta ło się ina czej.

Za rząd Dróg Miej skich pla nu je
ka pi tal ny re mont Han dlo wej,
Ossow skie go, Mysz kow skiej i Pra -
tu liń skiej na przy szły rok. Zde wa -

sto wa ne chod ni ki zo sta ną wresz cie
wy mie nio ne na rów ne, wy ko na ne
z be to no wych płyt. Na ca łej dłu go -
ści ulic po wsta nie as fal to wa dro ga
dla ro we rów, zaś ist nie ją cy dziś
bu spas zo sta nie prze kształ co ny
w pas do par ko wa nia rów no le głe -
go. Wy mie nio ne zo sta ną ta kże
wszyst kie la tar nie oraz przy bę dzie
drzew i krze wów.

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, dwa la ta po re mon cie
w po bli żu otwar te zo sta ną sta cje
me tra. Czy żby dla Tar gów ka przy -
szły wresz cie lep sze cza sy?

(dg)

Uwaga na domokrążców

Oszuści wyłudzają podpisy
� Przyszedł bez identyfikatora, nie podał numeru telefonu, żądał wpisania się
na listę danymi z dowodu osobistego, chciał mnie naciągnąć - opowiada
mieszkanka Bródna.
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Pilotażowy projekt na Targówku

Dentysta w szkole przy Balkonowej
�Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w Szkole Podstawowej nr 42 otwarty
zostanie otwarty gabinet stomatologiczny.

Zda niem Naj wy ższej Izby Kon -
tro li aż 85% sze ścio lat ków i 92%
pięt na sto lat ków jest do tknię tych
próch ni cą. We dług da nych Sa mo -
dziel ne go Ze spo łu Pu blicz nych
Za kła dów Lecz nic twa Otwar te go
War sza wa – Tar gó wek aż 70,4%
dzie ci klas II z Tar gów ka wy ma ga
le cze nia sto ma to lo gicz ne go. Po -
dob ne wy ni ki przy nio sły ostat nie
prze glą dy ja my ust nej u dru go kla -
si stów w ca łej sto li cy. Aż 62 proc.
z nich ma cho re zę by, a bli sko po -
ło wa pro ble my or to don tycz ne. 

Z an kiet prze pro wa dzo nych
przez sto łecz ny ra tusz wśród ro -
dzi ców wy ni ka, że aż 80% jest za -
in te re so wa nych le cze niem zę bów
ich dzie ci w szko le. Mia sto w ra -
mach pi lo ta żu chce więc uru cho -
mić ga bi ne ty w pię ciu pod sta -
wów kach. Koszt jed ne go to

ok. 150 tys. zł. Ma zo wiec ki NFZ
zgo dził się, by część pie nię dzy
z kon trak tu, któ re ma ją miej skie
przy chod nie, prze nieść do ga bi -
ne tów szkol nych, aby mo gły przyj -
mo wać pa cjen tów w ra mach

ubez pie cze nia – uczniów i ka drę
na uczy ciel ską z ró żnych szkół.
Pro ble mem mo że być fakt, że
na ka żdy za bieg po trzeb na jest
zgo da ro dzi ców i opie ku nów.

Wia do mo też, że den ty ści nie bę -
dą w sta nie utrzy mać się tyl ko
z le cze nia uczniów. Bo za bie gi dla
nich prze wi dzia ne są ni sko wy ce -
nia ne przez NFZ. Na przy kład
za la ko wa nie jed ne go zę ba NFZ
pła ci 10 zł, a pry wat nie za ta ki za -
bieg trze ba za pła cić 80 zł. Mia sto
bę dzie za tem za bie gi do fi nan so -
wy wać. Szkol ne ga bi ne ty den ty -
stycz ne bę dą mia ły pre fe ren cje
pod czas kon kur su ofert, pod wa -
run kiem, że bę dą do stęp ne dla
osób z ze wnątrz.

W obec nej chwi li opie ka sto -
ma to lo gicz na nie jest pro wa dzo na
w żad nej ze szkół na Tar gów ku.
W tym ro ku szkol nym ma się to
zmie nić. Wy bra ną szko lą, w któ -
rej uru cho mio ny zo sta nie w ra -
mach pi lo ta żo we go pro jek tu ga bi -
net sto ma to lo gicz ny jest Szko ła
Pod sta wo wa z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi nr 42 im. K.I. Gał -
czyń skie go przy uli cy Bal ko no wej.
Pod mio tem ob słu gu ją cym ga bi net
jest SZPZ LO War sza wa -Tar gó -
wek, któ ry pro wa dzi ak tu al nie
roz mo wy z NFZ oraz z wy bra ną
szko łą. Ma my na dzie ję, że wszyst -
ko się uda i ga bi net rze czy wi ście
po wsta nie, a je śli po mysł się
spraw dzi po wsta nie wię cej ta kich
pla có wek w ko lej nych la tach. 

(wk)

Według
danych SZPLLO
Warszawa - Targówek aż
70,4% dzieci klas II z
Targówka wymaga
leczenia
stomatologicznego.

Nowy termin otwarcia bazaru 
�Trocka, Fantazyjna, Trocka - wędrujący na papierze
bazar w końcu odnalazł swoje miejsce. Wiadomo już, o
ile opóźni się - planowane na koniec sierpnia - otwarcie
nowoczesnych pawilonów.

Z po wo du bu do wy dru giej li nii
me tra na Tar gów ku lo ka li za cja
tar go wi ska mu sia ła się zmie nić.
Po licz nych roz mo wach, kon sul ta -
cjach z mia stem i dziel ni cą kup cy
po sta no wi li za in we sto wać i sa mo -
dziel nie otwo rzyć dla miesz kań -
ców no wo cze sny ry nek. Lo ka le
mia ły zo stać od da ne do użyt ku
pod ko niec sierp nia, jed nak wciąż
są one w bu do wie. 

Dział ka, na któ rej bę dzie funk -
cjo no wa ło tar go wi sko, jest dzie -

rża wio na przez Sto wa rzy sze nie
Kup ców Troc ka. – In we sty cje za -
zwy czaj nio są za so bą lek kie
opóź nie nie, my dziś mo że my mó -
wić o pół mie sięcz nym po śli zgu.
No wy ba zar pla no wo ma zo stać
otwar ty 15 wrze śnia. Wszyst ko za -
le ży od wy ko naw cy – ko men tu je
Je rzy Rejf, se kre tarz kup ców. 

Wszyst kie 107 pa wi lo nów zo sta ło
już wy ku pio ne i sprze daw cy cze ka ją
już tyl ko na ich wy koń cze nie.

(mk)
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NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam działkę 2000 m2 w tym 1000 m2

zalesione, na rekreacyjną lub budowlana-
jednorodzinna. WYSYCHY gm. Zabrodzie pow.
Wyszków. ul. Spokojna – Wąska. Dojazd z dwóch
stron. 44 km od Warszawy, Ogrodzona-siatka,
prąd – siła, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000,00 PLN. 508-385-718

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

NAUKA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. Tel.
510-490-071

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

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

Elektryk 506-506-006

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee

ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,
tteell..  551166--116655--444499  

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny
cel 664-041-429
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agencja zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na terenie
Warszawy. Tel. 22 890-03-94

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Zatrudnimy pracowników do ochrony,
możliwość wyboru obiektu i lokalizacji. Tel.
786-857-912

SZUKAM PRACY
·M-39 jako prac. magazynowo-tech. tel.
501-867-863

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
·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

Komunikacja

Nowy autobus połączył
Bródno z Targówkiem
�Na początku września większość linii autobusowych i
tramwajowych wróciła do normalnego rozkładu,
obowiązującego w czerwcu.

Za rząd Trans por tu Miej skie go
wpro wa dził przy oka zji zmia ny, po -
le ga ją ce na wy cię ciu nie któ rych kur -
sów i uru cho mie niu no wej li nii 256.
Au to bus kur su je mię dzy Tar gów -
kiem a Bród nem co pół go dzi ny, ale
w ko or dy na cji z li nią 156. Au to bu sy
roz po czy na ją tra sę na pę tli „Pra tu -
liń ska” i ja dą Troc ką, Ra dzy miń ską,
Go rzy kow ską, Han dlo wą, Ossow -
skie go (z za wrot ką przy Wi teb skiej),
Ko ło wą, Win cen te go, Bo rzy mow -
ską, Troc ką (z za wrot ką na pę tli),
Bo rzy mow ską, Win cen te go, Kon -
dra to wi cza i Ła bi szyń ską do pę tli

„Su wal ska”. 256 ma być uzu peł nie -
niem dla 156, na co wska zu je sam
nu mer wy bra ny na li nii.

114 i 118 po zo sta ły na wa ka cyj -
nym roz kła dzie jaz dy. Pierw sza z li -
nii kur su je co 12 min w szczy cie
i co 15 po za nim i w week en dy.
Z ko lei 118 jeź dzi za wsze co kwa -
drans. 

ZTM od no to wał wio sną spa dek
po pu lar no ści tych li nii, któ ry wy ja -
śnia więk szym za in te re so wa niem
tram wa ja mi, wy ni ka ją cym z re mon -
tu to ro wi ska i wpro wa dze nia prio ry -
te tu na skrzy żo wa niach. (dg)

źródło: ZT
M

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso -
by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo -
żli wość na uki w przy ja znej at -
mos fe rze oraz ukoń cze nia na sze -

go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral ne -
go, już dziś ser decz nie za pra szam
do na szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz
rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.
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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!

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.

Tymczasowa rzeźba stanęła w parku

Oto mieszczanie z Bródna
�Figury "mieszczan", które stanęły w parku Bródnowskim, wyglądają przerażająco.

Fi gu ry lu dzi o nie na tu ral nie po -
zgi na nych cia łach, spra wia ją ce wra -
że nie wy ko na nych z przy pad ko wo

ze bra nych w jed nym miej scu śmie -
ci, zo sta ły z wiel ką pom pą od sło nię -
te w nie dzie lę w par ku Bród now -

skim. To tym cza so wa in sta la cja,
pre zen tu ją ca wy ko na ne przez
miesz kań ców „rzeź by”, któ re po słu -
żą za wzór dla od le wu praw dzi we go
po mni ka „Miesz czan z Bród na”.

Jak przy sta ło na wy sta wę sztu ki
no wo cze snej, już w po przed nich
la tach Park Rzeź by bu dził mie sza -
ne uczu cia. O ile jed nak za ko pa na
w zie mi po tłu czo na chiń ska wa za,
ko bie ta z biu stem -fon tan ną czy
zło ty anioł mo gły zna leźć swo ich
zwo len ni ków, o ty le pro jekt
Miesz czan bę dzie trud ny do stra -
wie nia na wet dla osób przy chyl nie
na sta wio nych do sztu ki no wo cze -
snej. Gro te sko we po sta cie bu dzą
w naj lep szym wy pad ku śmiech po -
li to wa nia, w naj gor szym – od ra zę.
Zde cy do wa nie nie jest to sztu ka,
któ ra do brze wpi su je się w prze -
strzeń pu blicz ną.

Za nim fi gu ry na do bre wy stra szą
miesz kań ców, wy ja dą z par ku
do Cen trum Rzeź by Pol skiej
w Oroń sku, gdzie po wsta ną ich brą -
zo we od le wy. Go to we dzie ło sztu ki
ozdo bi park Bród now ski za rok.

Dominik Gadomski
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Kto się boi drogi rowerowej? Mieszkańcy Radzymińskiej
�Na Radzymińskiej po raz kolejny potwierdza się prawda, że droga rowerowa + domy jednorodzinne = kłopoty.

Pod czas gdy Bród no ma już
dość do bre wa run ki do jaz dy ro -
we rem, Tar gó wek i Za ci sze wciąż
cze ka ją na swo ją ko lej. Od cin ki
dróg na Roz wa dow skie go, Rzecz -
nej, Za bra niec kiej i Ra dzy miń -
skiej nie są do tej po ry po łą czo ne
z war szaw ską sie cią (bra ku je
prze jaz du przez Szwedz ką). Sym -

bo lem Tar gów ka na dwóch ko łach
po win no być ron do na skrzy żo wa -
niu Rzecz nej z Księ cia Zie mo wi -
ta, na któ rym prze bieg dro gi ro -
we ro wej jest zu peł nie nie po ję ty.

Po pra wa sy tu acji ma na stą pić
wraz z przed łu że niem dro gi
na Ra dzy miń skiej, dzię ki któ re -
mu do je dzie my ro we rem na Za ci -

sze, do Zą bek i Ma rek. Za rząd
Dróg Miej skich za pla no wał nie
tyl ko bu do wę dro gi ro we ro wej,
ale też re mont chod ni ków i do -
sto so wa nie przy stan ków dla osób
z nie peł no spraw no ścia mi. Dro go -
wcy prze pro wa dzi li już kon sul ta -
cje spo łecz ne w spra wie tej in we -
sty cji, któ re oka za ły się jed ny mi

z nie wie lu z udzia łem nie tyl ko
ak ty wi stów, ale też spo rej licz by
oko licz nych miesz kań ców. Naj -
bar dziej kry tycz ni by li wła ści cie le
do mów, sto ją cych po za chod niej

stro nie Ra dzy miń skiej mię dzy
Ko ście li ską a Blo ko wą, bez po -
śred nio przed któ ry mi po wsta nie
dro ga ro we ro wa.

– Na sze sa mo cho dy ma ją śred -
nio 5 m dłu go ści, a pro jekt prze -
wi du je od stęp je dy nie 3,5 m mię -
dzy jezd nią a tra są ro we ro wą
– na pi sa li w pro te ście do dy rek cji
ZDM. – Nie bę dzie my mo gli
otwo rzyć bra my, gdyż na sze sa -

mo cho dy bę dą za sta wia ły dro gę
ro we ro wą lub chod nik. Brak swo -
bod nej ob słu gi ko mu ni ka cyj nej
po se sji spo wo du je spa dek war to -
ści lo ka li użyt ko wych.

– Ruch ro we ro wy nie jest tak
in ten syw ny jak ruch sa mo cho dów
czy au to bu sów. – od po wia da ją
dro go wcy. – Za trzy ma nie sa mo -
cho du na zjeź dzie na prze cię ciu
dro gi dla ro we rów i chod ni ka
w ce lu spraw ne go otwar cia bra my
nie po win no spra wiać pro ble -
mów. Uwa ża my, że re mont chod -
ni ków, bu do wa dro gi dla ro we rów
i upo rząd ko wa nie te re nu mo że
zwięk szyć war tość nie ru cho mo ści.

In nym ar gu men tem prze ciw ko
ro we rzy stom był... śnieg, na skła -
do wa nie któ re go mia ło by za brak -
nąć miej sca po od da niu dro gi
do użyt ku. Pro te stu ją cy za pro po -
no wa li prze nie sie nie dro gi
na dru gą stro nę uli cy lub na wet
na Bo gu miń ską. Dro go wcy nie
za mie rza ją jed nak bu do wać dro gi
na Ra dzy miń skiej po za Ra dzy -
miń ską. Pra ce nad pro jek tem
trwa ją.

(dg)

Najbardziej
krytyczni byli właściciele
domów, stojących po
zachodniej stronie
Radzymińskiej między
Kościeliską a Blokową,
bezpośrednio przed
którymi powstanie droga
rowerowa.

Kierowcy będą musieli nauczyć się parkować zgodnie z przepisami, 
gdy zniszczony trawnik zastąpi droga rowerowa.


