
O tym, że ulica Łodygowa jest
w fatalnym stanie i wygląda re-
montu jak kania dżdżu, wiadomo
od dekady. Tymczasem na głów-
nej „arterii” dojazdowej od strony
Ząbek panuje wciąż nieopisany

bałagan: dziury jak kratery księży-
cowe, reklamowa pstrokacizna,
doły i dodatkowa atrakcja w po-
staci rowu z wodą. Tylko korki są
tu niezmienne od lat, zwłaszcza

że ulica co i i rusz jest rozgrzeby-
wana przez drogowców łatających
„wieczną” prowizorkę i rozkopy-
wana w celach niewiadomych.
Wreszcie jest szansa, że to się
zmieni.

Kilka terminów minęło
Wprawdzie takich zapowiada-

nych szans było wcześniej już kil-
ka. Łodygowa miała zostać prze-
budowana już w 2008 roku, ale
ratusz ściął wydatki inwestycyjne
i zabrakło pieniędzy. Remont uli-
cy zapowiadany był potem szum-
nie z okazji Euro 2012 i także nic
z tego nie wyszło. Kolejny termin
rozpoczęcia prac planowany
na przełom 2015 i 2016 roku też
już minął. Ale wreszcie wydaje

się, że dla Łodygowej zaczyna
świecić zielone światełko.

Takie wnioski można wyciągnąć
ze spotkania, jakie odbyli na po-
czątku września radni stołecznej
komisji inwestycyjnej z dyrektor
Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych Anną Piotrowską.
Szefowa ZMiD powiedziała rad-
nym między innymi: – Są dobre
informacje, bo po wielu perype-
tiach mamy wreszcie decyzję śro-
dowiskową, która umożliwia
przebudowę Łodygowej.

Gwoli prawdy, decyzja środowi-
skowa była wydana już dawno te-
mu. Na tyle dawno, że ponieważ
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Zielone światło dla Łodygowej?
� Jest szansa, że odkładana z roku na rok przebudowa ulicy Łodygowej wiosną
przyszłego roku wreszcie się zacznie.

dokończenie na stronie 2

Jeżeli
zgodnie z planem ZMiD
rozpocznie w grudniu
procedurę przetargową,
remont mógłby się
rozpocząć wiosną.

O tym, że
ulica

Łodygowa
jest

w fatalnym
stanie

i potrzebuje
remontu jak

kania
dżdżu,

wiadomo
od dekady
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--  pprrootteettyykkaa
--  pprrootteezzyy
eellaassttyycczznnee
ul. Syrokomli 10
tel. 811-65-16
Zapraszamy w godz. 9-20

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



Z ro ku na rok co raz wię cej
war sza wia ków prze ko nu je się
do ro we ru ja ko co dzien ne go
środ ka trans por tu, umo żli wia ją -
ce go do tar cie do pra cy czy na za -
ku py. Mię dzy in ny mi po to usta -
wio no wy po ży czal nię Ve tu ri lo
obok Atrium Tar gó wek. Nie do -
pro wa dzo no jed nak do niej dro gi
ro we ro wej, któ ra na skrzy żo wa -
niu przed cen trum han dlo wym
pro wa dzi ro we rzy stów na dru gą
stro nę Głę boc kiej, a póź niej

do la su. Uda ło się roz wią zać ten
pro blem dzię ki gło som 260 miesz -
kań ców Bród na, któ rzy po par li
pro jekt do bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go „Głę boc ka – ro we rem
na za ku py!”. W przy szłym ro ku
uli cę cze ka ją spo re zmia ny.

W miej scu, w któ rym sta ra ro -
we ro wa skrę ca na wschod nią stro -
nę Głę boc kiej, roz pocz nie się
krót ki as fal to wy łącz nik, sze ro ki
na dwa me try. Po pro wa dzi on ro -
we rzy stów na dzi siej szy pra wy pas

ru chu, któ ry zo sta nie wy gro dzo ny
i prze kształ co ny w dro gę ro we ro -
wą. Ozna cza to, że jezd nia pro wa -
dzą ca w głąb Bród na zo sta nie
na skrzy żo wa niu zwę żo na z trzech
do dwóch pa sów. Nie bę dzie to
du żą stra tą, sko ro je den z nich
jest bar dzo rzad ko wy ko rzy sty wa -
ny, a nor mal ny prze krój Głę boc -
kiej to 1x2, czy li je den pas w ka -
żdym kie run ku.

No wa dro ga ro we ro wa bę dzie
krót ka, ale wa żna. Za koń czy swój
bieg przy wy po ży czal ni Ve tu ri lo
i sto ja kach ro we ro wych. Przy oka -
zji na Głę boc kiej po pra wi się ta -
kże stan zie le ni. 200 me trów ba rie -
rek zo sta nie wy mie nio nych na ży -
wo płot, przy bę dzie krze wów i upo -
rząd ko wa ne zo sta ną traw ni ki.

Opi sa ne zmia ny zo sta ną wpro -
wa dzo ne w przy szłym ro ku, a ich
koszt wy ce nio ny zo stał na 122 tys.

zł. Dziu ra w dro dze ro we ro wej
na Głę boc kiej zmniej szy się, ale
nie zo sta nie za ła ta na. Wciąż bra -
ko wać bę dzie frag men tu na wy so -
ko ści Atrium Tar gó wek, mię dzy
wy po ży czal nią Ve tu ri lo a ron dem,
co bę dzie szcze gól nie ucią żli we
dla ro we rzy stów chcą cych do trzeć
na Bia ło łę kę czy pla nu ją cych
prze jazd wzdłuż ob wod ni cy.

– Te ren przy ron dzie na le ży
do Skar bu Pań stwa, nie jest więc
mo żli we do pro wa dze nie tam dro gi
ro we ro wej w ra mach bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go – na pi sał au tor pro -
jek tu na pod sta wie in for ma cji uzy -
ska nych pod czas je go we ry fi ka cji.
– Kon ty nu acja w kie run ku pół noc -
nym od cin ka za pro po no wa ne go
w pro jek cie jest jed nak za war ta
w „Pro gra mie roz wo ju tras ro we -
ro wych War sza wy do ro ku 2020”.

(dg)

pra ce re mon to we nie ru sza ły,
stra ci ła wa żność i trze ba by ło pro -
ce du rę uru cho mić od po cząt ku.
Grunt, że de cy zja wresz cie jest
i ZMiD ma za miar naj póź niej
w paź dzier ni ku wy stą pić o po zwo -
le nie na bu do wę. Pro jekt zo stał
już za twier dzo ny przez miej skie -
go in ży nie ra ru chu.

Je że li zgod nie z pla nem ZMiD
roz pocz nie w grud niu pro ce du rę
prze tar go wą, re mont mógł by ru -
szyć wio sną.

– In we sty cja nie jest skom pli ko -
wa na. Naj wa żniej sze to wy brać
spraw ne go wy ko naw cę – mó wi ła
rad nym An na Pio trow ska.

Co za kła da pro jekt?
Po re mon cie Ło dy go wa do gra -

nic Zą bek ma mieć dwie osob ne
jezd nie z dwo ma od dzie lo ny mi
pa sa mi ru chu i do dat ko wy mi dla

skrę ca ją cych, a na od cin ku
od Ra dzy miń skiej zo sta nie do dat -
ko wo po sze rzo na. Za pla no wa no
ta kże po bocz ne jezd nie lo kal ne,
bu do wę od wod nie nia, chod ni ków
i szla ku ro we ro we go. Na czas re -

mon tu uli ca nie mo że zo stać za -
mknię ta, choć by z ra cji ko niecz -
no ści do jaz du dla miesz kań ców.
Dla te go też wy ło nio ny w prze tar -
gu wy ko naw ca bę dzie miał
na ukoń cze nie prac aż pół to ra ro -
ku. Jest więc szan sa, że no wa Ło -
dy go wa bę dzie go to wa w 2018 ro -
ku. Oby!

(wk)
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Zielone światło dla Łodygowej?

Inwestycja
nie jest skomplikowana.
Najważniejsze to wybrać
sprawnego wykonawcę
– mówił Anna Piotrowska.

Nowa droga
rowerowa będzie krótka,
ale ważna. Zakończy swój
bieg przy wypożyczalni
Veturilo i stojakach
rowerowych.

Dobra zmiana na Głębockiej

Więcej zieleni i miejsca dla rowerów
� Rowerem do pracy i na zakupy – czemu nie? Zwyczaje na Bródnie powoli się zmieniają.
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Ich zma ga nia po zo sta ją bez sku -
tecz ne, mi mo nie wąt pli wej ucią -
żli wo ści sta cji.

– No to rycz ne go zgieł ku, roz ła -
dun ków to wa rów we wcze snych
go dzi nach, spa lin i gło śno dzia ła -
ją cej ca ły czas myj ni nikt nie za -
uwa ża? Na sze rosz cze nia są igno -
ro wa ne – mó wi miesz kan ka.

Pro blem tak na praw dę roz po -
czął się po nad pięć lat te mu, kie dy
ist nie ją ca już ja kiś czas sta cja ule -
gła roz bu do wie. Z uwa gi na do brą
lo ka li za cję i ro sną cy ob rót obiekt
na le ża ło po więk szyć. Do ta kie go
wnio sku naj wy raź niej do szli za rzą -
dza ją cy Or le nem oraz dzie rża wią -
ca im swój te ren dziel ni ca Tar gó -
wek, któ ra nie za pro te sto wa ła
w tej spra wie, po mi mo sprze ci wów
miesz kań ców. Kil ka lat te mu do -
szło do burz li we go spo tka nia
urzęd ni ków z pro te stu ją cy mi lo ka -
to ra mi blo ków przy Sy ro kom li 1,2,
Wy soc kie go 9 i osie dla przy Pa le -

styń skiej. Pod czas roz mów miesz -
kań cy zo sta li za pew nie ni, że roz -
bu do wa nie wpły nie zna czą co
na ich ży cie oraz że usta wio ne zo -
sta ną ekra ny dźwię kosz czel ne, aby
ogra ni czyć ha łas. Żad ne z tych za -
pew nień nie zo sta ło zre ali zo wa ne.

„Gó rą Pa ni przej dzie”
Po ło żo na w mie ście sta cja Or -

len nie ma do dys po zy cji zbyt du -
że go te re nu, ani par kin gu. Ko rzy -
sta ją cy z jej usług kie row cy, po mi -
mo za ka zu par ko wa nia, swo je sa -
mo cho dy sta wia ją na frag men cie
chod ni ka, tzw. wy sep ce po mię dzy
sta cją a uli cą – za rów no w no cy
jak i dzień.

– Oni nie wi dzą pro ble mu – ko -
men tu je miesz kan ka – W no cy
spo ty ka ją się tu im pre zo wi cze,
w dzień m.in. la we cia rze. Kie row -
cy oso bó wek nie ustan nie zo sta -
wia ją swo je au ta na wy sep ce.
„Tyl ko na pięć mi nut”, by sko czyć

szyb ko po ka wę i hot do ga.
Na py ta nie, któ rę dy mam przejść,
sko ro ca ły chod nik mam za sta -
wio ny, zo ba czy łam ostat nio pa lec
skie ro wa ny w nie bo i usły sza łam:
„Gó rą Pa ni przej dzie” – do da je.

O za kaz par ko wa nia na wy sep -
ce miesz kań cy sa mi pro si li, bo
cią gle mu sie li scho dzić z dro gi sa -
mo cho dom. Cóż z te go, sko ro nie
jest w ogó le prze strze ga ny. Za sta -
wio nej co kil ka na ście mi nut wy -
sep ki nikt oprócz miesz kań ców

nie wi dzi – ani straż miej ska, ani
urzęd ni cy ra tu sza na Tar gów ku.

– Od po cząt ku 2016 ro ku
w związ ku z nie pra wi dło wym par -
ko wa niem przy Sy ro kom li 2
do stra ży miej skiej wpły nę ło tyl ko
jed no zgło sze nie, któ re na miej -
scu zo sta ło po twier dzo ne przez

funk cjo na riu szy – mó wi Jo lan ta
Bo ry se wicz, rzecz nicz ka Stra ży
Miej skiej.

– Otrzy ma li śmy ko re spon den -
cję ze skar ga mi od miesz kań ców.
Spra wa zo sta ła zgło szo na w od po -
wied nie miej sca m.in. do Głów ne -
go In spek to ra Ochro ny Śro do wi -
ska, któ ry po przyj rze niu się sy tu -
acji przed sta wi nam wy ni ki, a da -
lej Urząd bę dzie mógł pod jąć od -
po wied nie dzia ła nia – do da je Ra -
fał La so ta, rzecz nik Urzę du
Dziel ni cy.

Orlen dba o środowisko
naturalne

Przed sta wi cie le Or le nu pod -
kre śla ją, że „pro blem jest im zna -
ny”. Ni cze go jed nak nie chcą za -
de kla ro wać.

– Obec nie pro wa dzo ne są dzia -
ła nia zmie rza ją ce do jak naj szyb -
sze go roz wią za nia naj bar dziej pa -
lą cych kwe stii zwią za nych z dzia -
łal no ścią obiek tu. Za le ży nam
na zna le zie niu opty mal ne go roz -
wią za nia – pi sze Biu ro Pra so we
PKN Or len.

Fir ma pod kre śla, że pro wa dzi
dzia łal ność „z nie zwy kłą dba ło -
ścią o śro do wi sko na tu ral ne
i w zgo dzie z tro ską o lo kal ną
spo łecz ność”.

(mk)

Stacja paliw solą w oku mieszkańców Bródna
� Otwarta 24 godziny na dobę stacja Orlen spędza nocą sen z powiek okolicznym mieszkańcom. Niewygodnego
sąsiada usiłują pozbyć się od kilku lat.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

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

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Problem
tak naprawdę rozpoczął
się ponad 5 lat temu,
kiedy istniejąca już jakiś
czas stacja uległa
rozbudowie. Z uwagi
na dobrą lokalizację
i rosnący obrót obiekt
należało powiększyć.
Do takiego wniosku
najwyraźniej doszli
zarządzający Orlenem
oraz dzierżawiąca im
swój teren dzielnica
Targówek, która nie
zaprotestowała w tej
sprawie, pomimo
sprzeciwów
mieszkańców.



Przy sta nek na uli cy Rem bie liń -
skiej przy Ju lia now skiej zo stał zli -

kwi do wa ny je sie nią ubie głe go ro -
ku. Za mknę ły go Tram wa je War -
szaw skie po prze pro wa dzo nym
re mon cie to ro wi ska. Czas do jaz -
du na Pra gę i do cen trum rze czy -

wi ście się skró cił, ale przy oka zji
przy sta nek zo stał prze nie sio ny
bli żej uli cy Mat ki Te re sy z Kal ku -
ty. Miesz kań cy, zwłasz cza ci star -
si, na rze ka li na ko niecz ność po -
ko na nia kil ku set do dat ko wych
me trów i na tych miast za czę li do -
ma gać się przy wró ce nia go do po -
przed niej lo ka li za cji.

Za miesz kań ca mi uję li się rad ni
i wy da wa ło się, że spra wa jest za -
ła twio na. Bur mistrz Sła wo mir
An to nik uzy skał od wi ce pre ze sa
tram wa jów Woj cie cha Bar tel skie -
go za pew nie nie, że naj póź niej
wio sną 2016 ro ku przy sta nek wró -
ci. Wciąż go jed nak nie ma. Po -
wstał wpraw dzie przy sta nek tym -
cza so wy, ale tram wa je się na nim
nie za trzy mu ją. Dla cze go?

„Je ste śmy w krop ce”
Tram wa ja rze naj pierw prze ko -

ny wa li, że przy sta nek w sta rej lo -
ka li za cji się nie zmie ści. Ten ar gu -
ment zo stał jed nak szyb ko oba lo -

ny przez geo de tów, a w po ło wie
lip ca Ra da Dziel ni cy Tar gó wek
zwró ci ła się do pre zy dent Han ny
Gron kie wicz -Waltz o „pil ne przy -
wró ce nie przy stan ku tram wa jo -
we go przy ul. Ju lia now skiej
w miej scu po przed niej lo ka li za -
cji”. Pó ki co nic się jed nak nie
zmie nia. Tram wa je War szaw skie
tłu ma czą, że – na wnio sek miesz -
kań ców – przy sta nek wy ty czy ły,
ale go nie uru cho mi ły.

– Przy sta nek w sta rej lo ka li za cji
zo stał ne ga tyw nie przy ję ty przez
nie któ rych miesz kań ców. Je ste śmy
w krop ce. Jed ni chcą przy wró ce nia
daw nej lo ka li za cji, in ni wo lą no wą.
W związ ku z tym uru cho mie nie
tym cza so we go przy stan ku zo sta ło
wstrzy ma ne do cza su pod ję cia de -
cy zji o lo ka li za cji do ce lo wej – mó -
wi rzecz nik Tram wa jów War szaw -
skich Mi chał Po wał ka. De cy zja ma
za paść naj póź niej w pierw szej po -
ło wie paź dzier ni ka.

(wk)

Po li cjan ci z ko mi sa ria tu na Tar -
gów ku udo stęp ni li zdję cia trzech
mło dych mę żczyzn po dej rza nych
o ob ra bo wa nie miesz ka nia.
Do prze stęp stwa do szło w ostat ni
pią tek 9 wrze śnia w blo ku przy
uli cy Wy spo wej. Do miesz ka nia
znaj du ją ce go się na par te rze zło -
dzie je we szli przez uchy lo ne
okno. Ich łu pem padł sprzęt
elek tro nicz ny, bi żu te ria, a na wet
odzież. Per so na liów wła my wa czy
wciąż nie uda ło się usta lić, ich
wi ze ru nek za re je stro wa ły jed nak

ka me ry mo ni to rin gu. Po li cja pro -
si o wszel kie in for ma cje, któ re
mo gły by po móc zi den ty fi ko wać
po dej rza nych. Ca ło do bo wo mo -
żna zgła szać się do Ko mi sa ria tu
przy Cho dec kiej 3/5 lub do do -
wol nej jed nost ki po li cji, chcąc po -
móc te le fo nicz nie na le ży dzwo nić
pod tel. 22 603–81–71 lub 22
603–86–40 jak i 997, 112, ma ilo -
wo: ofi cer.pra so wy.krp6@ksp.po -
li cja.gov.pl.

(mk)
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Przystanek przy Julianowskiej nie wróci?

„Jesteśmy w kropce”
� Walka o zlikwidowany przystanek na Julianowskiej trwa.

Zuchwałe włamanie
na Zaciszu
� W biały dzień weszli do mieszkania i przez nikogo
niezauważeni wynieśli z mieszkania najcenniejsze
przedmioty.

Tramwajarze
najpierw przekonywali, że
przystanek w starej
lokalizacji się nie zmieści.
Ten argument został
jednak szybko obalony
przez geodetów,
a w połowie lipca Rada
Dzielnicy Targówek
zwróciła się do prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz
o „pilne przywrócenie
przystanku
tramwajowego przy ul.
Julianowskiej w miejscu
poprzedniej lokalizacji”.

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Ubez pie czy cie le naj chęt niej wi -
dzie li by swo ich klien tów je dy nie
ja ko płat ni ków skła dek. Kie dy
ubez pie czo ne mu lub po szko do wa -
ne mu w wy pad ku na le ży za pła cić
od szko do wa nie, za czy na się pro -
blem. Ubez pie czy cie le zna ją ró żne
sztucz ki, by nie wy pła cić ani gro -
sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy cie -
le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Nie po zwól ode brać so bie na le -
żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód jak
drob ne zła ma nia, zwich nię cia,
ura zy, ale rów nież w przy pad ku
za ni ża nia przez le ka rzy ubez pie -
czy cie li pro cen to we go uszczerb ku
na zdro wiu. Ró żni ce w mo żli wym
od szko do wa niu mo gą być ko lo sal -
ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie czy -

ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł oraz
za pro po no wał ugo dę przy do pła -
cie mar nych 500 zł. W wy ni ku
dzia łań fun da cji do pła cił kwo tę
pię ciu ty się cy zł a po skie ro wa niu
spra wy do są du po szko do wa ny
mo że li czyć na kwo tę dwu dzie stu
ty się cy zł do pła ty. Pod pi su jąc ugo -
dę bez po mo cy praw nej stra cił by
mnó stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma wia

wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li spo -
tkał Cię po dob ny pro blem lub od -
nio słeś ob ra że nia i nie za wia do mi -
łeś ubez pie czy cie la – zgłoś się
do nas. Na si praw ni cy i kon sul tan -
ci udzie lą Ci po trzeb nej bez płat -
nej po ra dy lub bez płat nie spo rzą -
dzą pi smo do ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków
lub na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko,
by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie
pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!





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
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

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

Elektryk 506-506-006

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu: 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  pprroodduukkuujjąąccaa  ssłłooddyycczzee  zz ssiieeddzziibbąą
ww RReemmbbeerrttoowwiiee  zzaattrruuddnnii  nnaa  uummoowwęę  zzlleecceenniiaa  oossoobbyy

zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..

WWyymmaaggaannaa  aakkttuuaallnnaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  bbaaddaańń  SSaanneeppiidduu,,
ddyyssppoozzyyccyyjjnnoośśćć,,  ssuummiieennnnoośśćć..  PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz..

KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·Firma z Warszawy zajmująca się czyszczeniem
technicznym maszyn, obiektów, malowaniem linii
i oznaczeń zatrudni od zaraz na stałe
pracowników. Praca w Warszawie i okolicy. Dobre
warunki finansowe. Kontakt tel. 22 828-26-17
„rekrutacja”

·Firma zatrudni osoby na różne stanowiska:
uzupełnianie czystych naczyń w restauracji,
sprzątania sklepu, obsługa zmywaka. Mile
widziana książeczka sanepid. Kontakt
883-347-437, 602-821-741

·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587

·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

·Poszukuję opiekunki do osoby chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Miejsce
pracy Targówek. Dzwonić po 20-tej. Tel.
791-792-888

Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę na
pełny etat, na podstawie umowy o pracę

w nowoczesnych placówkach
przedszkolnych. Poszukujemy nauczycieli
wychowania przedszkolnego, którzy lubią

swój zawód i wykonują go z pasją.
Wymagamy, aby osoba miała ukończoną

pedagogikę wczesnoszkolną lub
przedszkolną. Zatrudnienie od

1 października i od 1 listopada 2016 roku.
Proszę o nadsyłanie aplikacji

z zaznaczeniem preferowanej lokalizacji
(Białołęka i/lub Bemowo). CV:

dyrektor@naszeananasy.pl

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

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

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

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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
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Jak ma wy glą dać skwer Wie cha
i je go naj bli ższe oto cze nie wia do -
mo z grub sza już od mar ca, kie dy
to pro jekt miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go
zo stał po raz pierw szy wy ło żo ny
do pu blicz ne go wglą du. Plan do ty -
czy ob sza ru, któ re go gra ni ce wy -
zna cza ją uli ce Han dlo wa, Mysz -
kow ska, Ty ko ciń ska i Ossow skie go.

Przy po mnij my po krót ce za war -
te w pro jek cie pla nu mo żli we in -
we sty cje. W par ku obok te atru
ram pa pro jekt prze wi du je bu do -
wę nie za da szo ne go am fi te atru
wkom po no wa ne go w oto cze nie.
Nie da le ko Han dlo wej wy zna czo -
ne zo sta ło miej sce na po mnik pa -
tro na skwe ru Ste fa na Wie chec -
kie go „Wie cha”. Wie le miej sca

au to rzy po świę ci li in fra struk tu rze
spor to wej. Oprócz te go co już jest
za go spo da ro wa ne dzi siaj przez
klub spor to wy GKP Tar gó wek,
plan umo żli wia bu do wę obok
szko ły przy Re mi szew skiej ba se nu
ewen tu al nie ha li spor to wej. Bu -
dy nek miał by być po łą czo ny ze
szko łą. W oko li cy ma też przy być
miejsc par kin go wych, mię dzy in -

nym w trzech pla no wa nych ga ra -
żach wie lo po zio mo wych
przy skrzy żo wa niu Ossow skie go
i Ko ło wej, przy skrzy żo wa niu
Ossow skie go i Wi teb skiej oraz
na Ossow skie go przy Pra tu liń -
skiej, obok przy szłej sta cji me tra.
Do dat ko wo do pusz czal ne bę dą
usłu gi kul tu ry, ga stro no mii, tu ry -
sty ki, ho te lar stwa, czy zdro wia,
ale cha rak te ru mo żli wych obiek -
tów plan nie kon kre ty zu je. Naj -
cen niej sze bu dyn ki te go re jo nu
– te atr Ram pa, ca ły park Wie cha
oraz przed wo jen ny frag ment uli cy
Ty ko ciń skiej ma ją zo stać ob ję te
ochro ną kon ser wa to ra za byt ków.

Tę żnia w par ku Wie cha?
Pod czas pierw sze go wy ło że nia

pro jek tu pla nu do pu blicz ne go
wglą du zło żo no wie le uwag. Pre -
zy dent m.st. War sza wy część
z nich roz pa trzy ła po zy tyw nie. Co
się zmie ni ło? W grun cie rze czy
nie tak wie le. Naj wa żniej szą bo -
daj jest do da nie do mo żli wych
obiek tów, ja kie mo gły by po wstać
w par ku, tę żni sol nej. Skon kre ty -
zo wa no też wa run ki umo żli wia ją -
ce bu do wę ba se nu, za któ rym
opo wie dzia ła się więk szość miesz -
kań ców. W po ło wie sierp nia pro -
jekt pla nu zo stał wy ło żo ny po raz
dru gi, a pod ko niec sierp nia mia -

ła miej sce pu blicz na dys ku sja
nad nim. Gło sów by ło spo ro,
uwag ta kże. Wie le gło sów opo -
wia da ło się za naj szyb szą bu do wę
ga ra ży, tak aby by ły go to we
przed ukoń cze niem sta cji me tra,

in ni – zwłasz cza miesz kań cy oko -
lic Ossow skie go – wy ra ża li oba wy,
że tak du że obiek ty ne ga tyw nie
wpły ną na kom fort ży cia. Spo ro
by ło obaw o mo żli we za bu do wa -
nie ca łe go cią gu Re mi szew skiej.

Kon sul ta cje wciąż trwa ją. Pro -
jekt pla nu miał być po cząt ko wo
wy ło żo ny do paź dzier ni ka, ale
ter min wy ło że nia zo stał przed łu -
żo ny do 18 li sto pa da, zaś uwa gi
mo żna zgła szać do 12 grud nia.

(wk)

Jaki będzie skwer Wiecha?

Tężnia i amfiteatr w parku
� Trwają konsultacje społeczne nad zmodyfikowanym projektem planu
zagospodarowania rejonu skweru Wiecha.

W parku
obok teatru rampa
projekt przewiduje
budowę niezadaszonego
amfiteatru
wkomponowanego
w otoczenie. Niedaleko
Handlowej wyznaczone
zostało miejsce
na pomnik patrona
skweru Stefana
Wiecheckiego „Wiecha”.

źródło: um
.w

arszaw
a.pl

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

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

Le czy my oso by w ka żdym wie -
ku.

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

• rehabilitacji kolan i stawów
biodrowych również
u seniorów,

• leczeniu bólu kręgosłupa
i pleców,

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

kręgosłupa i stawów.

Konsultacje fizjoterapeutyczne
22 - 30.09

Konsultacje ortopedy 28.09
Obo wią zu je te le fo nicz na re je stra -

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

Mokotów ul.Różana 51
tel. 22 498 18 55

Bemowo ul.Tkaczy 13
tel. 22 666 05 77

www.fizjomedpoland.pl
www.facebook/fizjomedpoland

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




