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Pod ko niec li sto pa da ra tusz
ogło sił wy ni ki prze tar gu na wy ko -
naw cę te go bu dyn ku. Wy gra ła fir -
ma DO RBUD, któ ra za ofe ro wa ła
naj ko rzyst niej szą ce nę. In we sty cja
ma kosz to wać po nad 31 mi lio nów
zło tych, łącz nie z do fi nan so wa -
niem z Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go. Bu do wa po win na za -
koń czyć przed koń cem 2019 ro ku.

W bu dyn ku znaj dzie się 157
miesz kań. Pro jek tan ci bu dyn ku
po sta wi li na je go funk cjo nal ność
– ogra ni czy li po wierzch nię wspól -
ną na rzecz jak naj więk szej po -
wierzch ni lo ka li miesz kal nych.
Na par te rze zna la zło się jed nak
miej sce dla przed szko la i po rad ni
pe da go gicz nej, a w naj bli ższym
oto cze niu no we go bu dyn ku ma
po wstać plac za baw, wy go spo da -
ro wa ne zo sta ło też miej sce
na par king. Ze wzglę du na czę ste
przy pad ki wan da li zmu w po przed -
nich in we sty cjach ko mu nal nych
na te re nie bu dyn ku prze wi dzia na
jest in sta la cja mo ni to rin gu.

Szan sę na ko mu nal ne miesz ka -
nie w no wym do mu przy Od ro wą -
ża bę dą mia ły przede wszyst kim
ro dzi ny o ni skich do cho dach, bez
szans na za kup lo kum na wol nym
ryn ku. Trze ba bę dzie jed nak
przejść przez si to kwa li fi ka cyj ne.
O przy dzie la niu miesz kań de cy -
do wać bę dzie Wy dział Za so bów
Lo ka lo wych oraz Za kład Go spo -
da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi.
– Bu dyn ki ko mu nal ne fi nan so wa -
ne są przez lu dzi pła cą cych po -
dat ki w na szej dziel ni cy. Je śli ktoś
do sta je wspar cie, ja kim jest
miesz ka nie, mu si o nie dbać
– przy po mi na za stęp ca bur mi -
strza dziel ni cy Tar gó wek Grze -
gorz Ga dec ki.

Szy ku je się re wo lu cja?
Nie ste ty, ostat nie la ta po ka zu ją,

że na jem cy ko mu nal ni nie wie le
„mu szą”. Blo ki wy bu do wa ne
na koszt po dat ni ków są no to rycz -
nie de wa sto wa ne, a za le gło ści
czyn szo we się ga ją mi lio nów zło -

tych. To mo że się zmie nić za spra -
wą opra co wy wa nej wła śnie no we -
li za cji usta wy o ochro nie praw lo -
ka to rów i miesz ka nio wym za so bie
gmi ny, we dle któ rej sa mo rzą dy zy -

ska ją mo żli wość za wie ra nia umów
naj mu lo ka li ko mu nal nych na czas
okre ślo ny (od ro ku do 5 lat). Aby
przed łu żyć umo wę, lo ka tor bę dzie
mu siał ka żdo ra zo wo przejść pro -
ces we ry fi ka cji po zio mu do cho -
dów. Dziś re gu łą są umo wy bez -
ter mi no we, a ta kże dzie dzi cze nie
pra wa do miesz ka nia. We dług pro -
po no wa nych za pi sów śmierć na -
jem cy ozna cza ła by wy ga śnię cie
umo wy naj mu. W ta kiej sy tu acji
sa mo rząd bę dzie mógł zba dać sy -
tu ację ma te rial ną człon ków ro dzi -
ny zmar łe go, któ rzy zo sta li w lo ka -
lu po je go śmier ci i za wrzeć z ni mi
no wą umo wę, al bo za pro po no wać
in ne miesz ka nie.

Usta wa ma szan sę wejść w ży -
cie już w przy szłym ro ku.

(wk)

Ponad 30 mln zł na mieszkania
� Już w kwietniu 2017 roku rozpocznie się budowa budynku
komunalnego przy ulicy Odrowąża.

Budynki
komunalne finansowane
są przez ludzi płacących
podatki w naszej
dzielnicy. Jeśli ktoś
dostaje wsparcie, jakim
jest mieszkanie, musi
o nie dbać – przypomina
zastępca burmistrza
dzielnicy Targówek
Grzegorz Gadecki.



Otwar cie no we go od cin ka li nii
me tra za wsze ozna cza w War sza -
wie po wa żne cię cia li nii au to bu -
so wych, z któ rych od zy sku je się
wo zy dla osie dli po zba wio nych
do stę pu do ko mu ni ka cji szy no -
wej. Po cią gi me tra są szyb kie
i po jem ne, ale nie spraw dza ją się
na krót kich tra sach, ta kich jak
Tar gó wek – Pra ga. Ko niecz ność
do sta nia się na głę bo kość 1–3 pię -
ter pod zie mię i przej ścia przez
bram kę bi le to wą spra wia, że za -
miast pod je żdżać me trem kil ka
sta cji, le piej wy brać au to bus.
Pod wa run kiem, że ktoś jesz cze
nie za brał go na Bia ło łę kę.

Im dłu ższa dro ga do prze by cia,
tym bar dziej opła ca się je chać me -

trem. Po otwar ciu sta cji Troc ka
do trze my w 26 mi nut na da le ką
Wo lę, w 33 – na Mło ci ny, zaś w 38
– na Ka ba ty. Do jaz dy pod ziem ną
ko le ją na Pra gę (7 min) czy do ści -
słe go cen trum (14 min) nie bę dą
już tak cie ka we cza so wo. Czy
pod ko niec bu do wy me tra miesz -
kań cy zno wu bę dą mieć wra że nie,
że są „za pę dza ni do me tra”, tak
jak by ło w 2014 ro ku? Jest jesz cze
zde cy do wa nie za wcze śnie
na kon sul ta cje i dys ku sje, ale…

…za wsze mo żna spró bo wać
zgad nąć, jak zmie nią się tra sy au -
to bu sów pod ko niec 2019 ro ku.
Sy tu acja jest o ty le nie ja sna, że li -
nia me tra nie zo sta ła za pro jek to -
wa na pod żad ną z głów nych ulic

Tar gów ka, ale po środ ku, po mię -
dzy Win cen te go a Ra dzy miń ską.
Oso by miesz ka ją ce na obrze żach
osie dla mo gą przez to stra cić ulu -
bio ne po łą cze nia au to bu so we, li -
kwi do wa ne pod pre tek stem
otwar cia sta cji me tra.

Na Win cen te go bez piecz ne są
li nie 169 i 212, któ re ob słu gu ją zu -
peł nie in ne kie run ki, niż po wsta -
ją ce me tro. Na pew no zo sta nie też
week en do we, „cmen tar ne” 409,
ale już przy szłość 227 i 500 jest
pod zna kiem za py ta nia. Pierw sza
z li nii to w za sa dzie dzi wo ląg: kur -
su je za le d wie co pół go dzi ny, ale
za pew nia cie ka we, bez po śred nie
po łą cze nie Bród na i Tar gów ka
z No wym Mia stem, Grzy bo wem

i Dwor cem Cen tral nym. Praw do -
po dob nie po ja wi się po mysł cię cia
li nii, tak jak wszyst kich in nych ja -
dą cych z Tar gów ka do Śród mie -
ścia. Do ty czy to też „pięć set ki”.
Co praw da Win cen te go to nie
Pra tu liń ska a sta cja Dwo rzec
Gdań ski to nie Świę to krzy ska, ale
mo że za dzia łać tu lo gi ka cię cia
wszyst kie go, co je dzie z Tar gów ka
do sta rej li nii me tra. Nie mniej 500
to tak świet na li nia, że chy ba po -
win na kur so wać czę ściej na wet
po ukoń cze niu no wej li nii me tra.

Kon sul ta cje w oko li cy Ra dzy -
miń skiej bę dą jesz cze bar dziej go -
rą ce, niż przy Win cen te go. „Z Tar -
gów ka do Śród mie ścia” kur su -
je 160, zaś na krót kich od cin kach
na Pra gę me tro bę dzie „du blo wa -
ne” przez 162 i 517. O 120 mo że
wy buch nąć spór mię dzy Za ci szem
a Bia ło łę ką: gdy by prze ło żyć li nię
z Gi lar skiej i Jór skie go na Troc ką,
au to bu sy pod je żdża ły by do me tra,
ale na po łu dnio wym Za ci szu to
dziś je dy na li nia. Pro ble mem bę -
dzie też 262, któ re po łą czy w za sa -
dzie dwie sta cje me tra, ale po je -
dzie zu peł nie in ną dro gą niż pod -
ziem na ko lej i ob słu ży in nych pa -
sa że rów. W za sa dzie prze są dzo ny
jest los 412, czy li po ran nej „do wo -
zów ki” do naj bli ższej sta cji me tra.

Otwar cie me tra mię dzy Tar gów -
kiem a da le ką Wo lą mo że ozna -
czać ko niec po pu lar ne go 190, któ -
re kur su je Ra dzy miń ską, al. „So li -
dar no ści” i Gór czew ską od 17 lat.
W po przed niej de ka dzie po łą cze -
nie to uzna no za tak do bre, że by -
ły dy rek tor ZTM Le szek Ru ta za -
po wia dał je go prze kształ ce nie
w me tro bus - „sie kie rę”, kur su ją cy
w szczy cie co 2–3 mi nu ty. Z szum -
nych za po wie dzi po wstał tyl ko pas
t r a m  w a  j o  w o  - a u  t o  b u  s o  w y .

Po otwar ciu me tra prze ko na my
się osta tecz nie, czy 190 jest po pu -
lar ne dla te go, że je dzie z Tar gów -
ka na Wo lę, czy dla te go, że je dzie
Ra dzy miń ską, al. „So li dar no ści”
i Gór czew ską. O ile li nia nie zo -
sta nie wcze śniej po cię ta.

Wie le wska zu je na to, że głów ny -
mi po szko do wa ny mi otwar ciem
me tra na Tar gów ku bę dą miesz -
kań cy Za ci sza. 512 jest skra ca ne
po ka żdym eta pie bu do wy pod -
ziem nej ko lei i mo że sta nąć na tym,
że w 2019 ro ku z li nii zo sta nie ka -

dłu bek, do wo żą cy z Gi lar skiej i Co -
dzien nej na Troc ką. Zgod nie z tą
lo gi ką w 2023 ro ku osie dle zo sta nie
bez ja kiej kol wiek ko mu ni ka cji
miej skiej z wy jąt kiem me tra.

Dys ku sje o ko mu ni ka cji miej -
skiej po otwar ciu me tra kom pli ku -
ją dwa fak ty. Po pierw sze: po le
PGR zmie ni się w cią gu kil ku lat
w no we osie dle, po ło żo ne po za za -
się giem spa ce ru ze sta cji. Po dru -
gie: ja dą ce z Tar gów ka do Śród -
mie ścia au to bu sy mo gły by znacz -
nie przy spie szyć, gdy by za mknię to
ob wod ni cę Pra gi i po sze rzo no
Win cen te go, wy ty cza jąc tam obu -
stron ne bu spa sy. Praw dzi wa dys -
ku sja cze ka nas w 2019 ro ku, gdy
bu do wa me tra bę dzie bli ska ukoń -
cze nia. Na ra zie za pra sza my
do nie zo bo wią zu ją cej roz mo wy…

Do mi nik Ga dom ski

Co nam da metro?
� Wszędzie, gdzie dociera metro, linie autobusowe idą pod nóż.
Jak będzie na Targówku?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Prawdziwa
dyskusja czeka nas
w 2019 roku, gdy budowa
metra będzie bliska
ukończenia. Na razie
zapraszamy
do niezobowiązującej
rozmowy…

źródło: ZT
M

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

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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Je śli nie ma pie nię dzy al bo pla -
nów na bu do wę li nii tram wa jo -
wej, sy tu ację ty się cy pa sa że rów
ko mu ni ka cji miej skiej ra tu ją bu -
spa sy. Gdy w la tach 90. na So bie -
skie go wy zna cza no pierw szy pas
dla au to bu sów z praw dzi we go
zda rze nia, część kie row ców pro -
te sto wa ła, in ni trak to wa li to jak
nie szko dli wą no win kę z Za cho du,
któ ra się nie przyj mie. Przy ję ła
się, a dziś naj dłu ższym bu spa sem
w mie ście jest ten na Ra dzy miń -
skiej, mo ście Ślą sko -Dą brow skim
i al. „So li dar no ści”. Ma w su -
mie 7,5 km dłu go ści, przy czym
na od cin ku 2,3 km jest po łą czo ny
z to ro wi skiem tram wa jo wym. Au -
to bu sy ja dą w kie run ku Śród mie -
ścia szyb ko i spraw nie. A sa mo -
cho dy?

– W po bli żu skrę tu w Na czel ni -
kow ską w go dzi nach po ran nych
two rzą się kor ki, spo wo do wa ne
za ję ciem 2–3 pa sów przez sa mo -
cho dy, któ re spró bu ją wje chać
na pas do skrę tu w Na czel ni kow -
ską – pi sze rad ny Ma ciej Jan kie -
wicz. – Pro blem do ty czy krót kie -
go od cin ka, na któ rym au to bu sy

nie ma ją pro ble mu z po ru sza -
niem się.

Rad ny pro po nu je li kwi da cję
frag men tu bu spa sa po mię dzy przy -
stan kiem „Pio tra Skar gi” a wjaz -
dem do hi per mar ke tu Te sco.

– Zgod nie z na szy mi ob ser wa -
cja mi na le wym skraj nym pa sie
mo że do cho dzić do chwi lo wych
za to rów, spo wo do wa nych naj czę -
ściej za mknię ty mi za po ra mi
na są sia du ją cym ze skrzy żo wa -
niem prze jeź dzie ko le jo wym
– przy zna je An drzej Fran ków, wi -
ce dy rek tor Za rzą du Trans por tu
Miej skie go. – Nie na le ży dą żyć
do prze rwa nia cią gło ści ist nie ją -
ce go pa sa au to bu so we go, gdyż

w znacz nym stop niu za kłó ci ło by
to płyn ność ru chu au to bu sów.

– Ta od po wiedź nie wpro wa dza
do spra wy nic – upie ra się Jan kie -
wicz. – Li kwi da cja bu spa sa
na tym od cin ku nie spo wo du je
opóź nień au to bu sów a po pra wi
płyn ność jaz dy sa mo cho dów.

Ko re spon den cyj na wy mia na zdań
za po mo cą in ter pe la cji i od po wie dzi
trwa od 19 paź dzier ni ka. Te raz rad -
ny ocze ku je od po wie dzi ze stro ny
Za rzą du Dróg Miej skich, któ re mu
pod le ga Ra dzy miń ska. Spór roz wią -
za ło by pew nie pro fe sjo nal ne ba da -
nie ru chu. To kosz tu je jed nak znacz -
nie wię cej, niż wy sy ła nie li stów.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

źródło: ZT
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Na prze ło mie li sto pa da i grud nia Za rząd Dróg Miej skich roz po czął
na Ra dzy miń skiej pra ce przy go to waw cze do fre zo wa nia, po le ga ją ce
na wy mia nie kra wę żni ków i tzw. opa ski, od dzie la ją cej jezd nię od traw -
ni ka. Jezd nia w kie run ku Pra gi mia ła być fre zo wa na na od cin ku od By -
strej od Mło dzień czej, wy ko rzy sty wa nym przez au to bu sy sze ściu li nii
oraz sa mo cho dy z Bia ło łę ki, Ma rek i Ra dzy mi na.

Dro go wcy do koń ca li czy li na to, że po go da się po pra wi i fre zo wa nie
bę dzie mo żli we już w ten week end. Nie ste ty, przy ta kich wa run kach at -
mos fe rycz nych nie da się sku tecz nie na pra wić jezd ni.

– Z po wo du nie sprzy ja ją cej po go dy zde cy do wa li śmy o prze ło że niu re -
mon tu na wierzch ni – pi sze ZDM. – Pra ce od bę dą się w jed nym z pierw szych
mo żli wych ter mi nów wio sen nych. O szcze gó łach bę dzie my in for mo wać
z wy prze dze niem.

(dg)

Prace wstrzymane
� Frezowanie odcinka Radzymińskiej zostało
przełożone.

źródło: ZD
MSkrócić buspas na Radzymińskiej?

� Podczas gdy jedni proszą o wydłużanie buspasów, inni chcą je skracać.
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Na to, że pod czas bu do wy me -
tra do ko ny wa ne bę dą zna le zi ska
ar che olo gicz ne, wszy scy by li wła -
ści wie przy go to wa ni. Wszak po -
dob nie by ło, kie dy po wsta wa ły
sta cje w Śród mie ściu, gdzie na tra -
fio no m.in. na piw ni ce fa bry ki
dro żdży, po miesz cze nia tech nicz -
ne bu dyn ku PAST, amu ni cję, po -
zo sta ło ści przed wo jen nej za bu do -
wy czy na czy nia z XVIII wie ku.
Me tro War szaw skie za war ło więc
za wcza su umo wę z Pań stwo wym
Mu zeum Ar che olo gicz nym
na peł nie nie nad zo ru bu dow la ne -
go w cza sie bu do wy. Na od cin ku
pół noc nym i wschod nim spo dzie -

wa no się przede wszyst kim re lik -
tów ar chi tek to nicz nych (fun da -
men tów, piw nic), zwią za nych
z roz wo jem Pra gi oraz śla dów
osad nic twa śre dnio wiecz ne go
i star sze go na te re nie Tar gów ka.

Co od kry to?
Pó ki co na Tar gów ku spek ta ku -

lar nych od kryć nie do ko na no, co
nie zna czy, że zna le zisk w ogó le
nie ma. Są, i to cał kiem cie ka we.
Na sta cji Troc ka od kry to m.in.
kil ka na ście obiek tów z ce ra mi ką,
któ rą ar che olo dzy wy da to wa li
na XVII wiek. Zna le zio no też
kor pus pi sto le tu P08, łu ski, sta re

bu tel ki, ob rzę do we ku fel ki z 2
poł. XIX wie ku, mie dzia ne mo ne -
ty z koń ca XIX wie ku, a ta kże ku -
lę ar mat nią do dzia ła sze ścio ką to -
we go, praw do po dob nie z cza sów
in su rek cji ko ściusz kow skiej. Ko -
par ki wy ko pa ły też frag men ty
daw ne go bru ku na Pra tu liń skiej,
a ta kże po zo sta ło ści piw nic do -
mów, któ re sta ły na Tar gów ku
Miesz ka nio wym jesz cze kil ka -
dzie siąt lat te mu.

Me tro bez opóź nień
Nie ste ty, z uwa gi na cha rak ter

in we sty cji nie ma mo żli wo ści za -
cho wa nia obiek tów ar che olo gicz -

nych na miej scu. Ar che olo dzy ka -
ta lo gu ją więc zna le zi ska w te re nie,
wy do by wa ją obiek ty, któ re da się
za brać, na to miast re lik ty ko li du ją -
ce z bu do wą sta cji i tu ne li mo gą

je dy nie szcze gó ło wo udo ku men to -
wać, po czym są one sys te ma tycz -
nie nisz czo ne. Na ra zie pra ce ar -
che olo gicz ne nie spo wo do wa ły
żad nych opóź nień w har mo no gra -
mie prac, ale w przy pad ku na tra -
fie nia na więk sze i war to ścio we
śla dy hi sto rii, ewen tu al ne opóź nie -
nia nie są wy klu czo ne, tak jak mia -
ło to wcze śniej miej sce w cen trum.

(wk)

– W nie dzie lę 27 li sto pa da
oko ło 16:00 mo ją ma mę po trą cił
sa mo chód – pi sze pan Ar tur.
– Wy pa dek miał miej sce na Ło -
dy go wej, przy wy jeź dzie z Me -
cha ni ków, obok wul ka ni za cji
i ser wi su sa mo cho dów. Za miast
do szpi ta la, kie row ca pod wiózł
ją kil ka dzie siąt da lej, dał fał szy -
wy nu mer te le fo nu, zo sta wił
przy sta cji BP i od je chał.

W wy ni ku zde rze nia 67-let nia
ko bie ta do zna ła pęk nię cia pod -
sta wy czasz ki i mia ła za wał ser ca.
Do dziś prze by wa w szpi ta lu i nie
pa mię ta szcze gó łów wy da rze nia.
Nie wia do mo, ja ki sa mo chód pro -
wa dził kie row ca. W je go od na le -

zie niu mo że po móc bez po śred ni
świa dek wy pad ku al bo oso ba, któ -
ra wi dzia ła ni ską, star szą ko bie tę
w ja snej kurt ce z kap tu rem. Wsia -
da ła ona do sa mo cho du
przy skrzy żo wa niu z Me cha ni ków,
zaś wy sia da ła na wy so ko ści Ło dy -
go wej 27 (pa trząc w kie run ku Zą -
bek: przed sta cją ben zy no wą BP).

Oso by mo gą ce po móc w usta -
le niu spraw cy pro szo ne są
o kon takt z sy nem po szko do wa -
nej (ajarcz@gma il.com) oraz
Ko men dą Re jo no wą Po li cji
War sza wa VI (ul. Ja giel loń -
ska 51, tel. 22 603 75 55,
22 603 75 56, 22 619 10 49

(red)

Szukamy kierowcy z Łodygowej
� Potrącił kobietę, podwiózł ją na stację benzynową
i zostawił fałszywy numer. Kto pomoże odnaleźć tego
kierowcę?

Znaleziska w tunelach metra
� Budowie odcinka II linii metra na Targówku towarzyszą odkrycia archeologiczne.

źródło: m
etro.w

aw.pl

Póki co na Targówku spektakularnych odkryć nie dokonano



Opu bli ko wa ny pro jekt usta wy
oświa to wej po zwa la nam za po -
znać się z pla no wa ny mi zmia na mi
w spo sób bar dziej upo rząd ko wa -
ny niż do tych czas. Cześć rocz ni -
ków bę dzie się uczyć we dług
obec nie obo wią zu ją ce go pro gra -
mu, efek tem cze go bę dą obo wią -
zy wa ły dwa rów no le głe sys te my
na ucza nia w jed nej szko le i dwie
ró żne ma tu ry do 31 sierp nia 2022
ro ku, a część uczniów (obec ne
kla sy IV -VI) nie zdo bę dą wie dzy,
ja ką otrzy ma ją ich młod si i star si
ko le dzy.

Sa mo rząd dziel ni co wy pra cu jąc
na do nie sie niach me dial nych
i opu bli ko wa nym pro jek cie usta -
wy sta ra się do sto so wać or ga ni za -
cję szkol ną do mo żli wo ści, ja kie
ma my na te re nie Tar gów ka. Brak
jest re al nych kon sul ta cji czy in -
struk cji z Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej. Spo tka nia ro dzi ców
z Ku ra to rium Oświa ty nie przy -
no szą od po wie dzi na nur tu ją ce
nas py ta nia. Trud ne py ta nia są
po pro stu po mi ja ne. Tem po
wpro wa dza nia re for my i brak ja -
kich kol wiek kon sul ta cji po wo du je

sil ne pro te sty na uczy cie li, związ -
ków za wo do wych i sa mo rzą dów.
Brak in for ma cji, brak pew no ści
po wo du je, że cha os w edu ka cji
sta je się jak naj bar dziej mo żli wy.

Co od 1 wrze śnia 2017 ro ku
cze ka uczniów i ro dzi ców na Tar -
gów ku, je śli zo sta nie uchwa lo na
re for ma w obec nym kształ cie?

Gdy dziec ko ma trzy la ta
Od wrze śnia 2017 ro ku ka żdy

trzy la tek na by wa pra wo do miej -
sca w przed szko lu lub in nej for -
mie przed szkol nej, czte ro - i pię -
cio lat ki to pra wo już ma ją. Jed no -
cze śnie Mi ni ster stwo znio sło obo -
wią zek na uki w szko le pod sta wo -
wej dla sze ścio lat ków, ale zo bo -
wią za ło od od by cia rocz ne go
kształ ce nia od dzia le przed szkol -
nym, czy li po pu lar nej ze rów ce.
Ozna cza to, że sze ścio lat ki nie
zro bią miej sca dla ko lej nych rocz -
ni ków, jak by ło to wcze śniej za -
pla no wa ne. Od wrze śnia 2017 ro -
ku na Tar gów ku za brak nie 750
miejsc dla trzy lat ków. Miejsc
w pry wat nych przed szko lach jest
ok. 120. Czy bę dą one chcia ły

pod jąć się wy zwa nia i sta nąć
do prze tar gu? Nie jest to dla nich
zbyt ko rzyst ne. Dziś nikt nie wie,
gdzie osta tecz nie znaj dą się miej -
sca dla trzy lat ków. Dziel ni ca Tar -
gó wek pra cu je nad roz wią za niem
te go pro ble mu.

Gdy dziec ko ma sześć lat
Obo wiąz ko we za ję cia w od dzia -

le przed szkol nym są prze wi dzia ne
dla ka żde go sze ścio lat ka. Nie
ozna cza to, że uczeń mu si od być
te za ję cia w swo jej szko le re jo no -
wej, po nie waż tzw. kla sa ze ro to
zgod nie z pra wem od dział przed -
szkol ny i nie pod le ga re jo ni za cji.
W związ ku z re for mą nie przy ka -
żdej szko le pod sta wo wej uda się
stwo rzyć ta kie od dzia ły, ze wzglę -
du na brak miej sca. Szko ły mu szą
po mie ścić kla sy siód me, a nie któ -
re pra cu ją już w dwóch fi liach.
Na Tar gów ku nie bę dzie klas ze ro
przez dwa la ta w Szko le Pod sta -
wo wej nr 52,84 na Za ci szu i 114
na Tar gów ku Miesz ka nio wym.

Sze ścio lat ki w ze rów ce i przed -
szko lu bę dą od po cząt ku uczyć się
we dług no wej pod sta wy pro gra -

mo wej. Kla sa I -III to na ucza nie
zin te gro wa ne, w kla sie IV roz -
pocz nie się wstęp do na uki od -
dziel nych przed mio tów, w kla -
sie V na pew no po ja wi się no wy
wy cho waw ca i no we przed mio ty.
Ucznio wie w 2022 ro ku zda dzą eg -
za min ósmo kla si sty z ję zy ka pol -
skie go, ma te ma ty ki i ję zy ka ob ce -
go, oraz do wy bo ru z hi sto rii, fi zy -
ki, geo gra fii, che mii lub bio lo gii.

Po ukoń cze niu ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej bę dą mie li
do wy bo ru czte ro let nie li ceum,
pię cio let nie tech ni kum lub trzy -
let nią szko łę bra nżo wą. Ma tu ra
bę dzie wy glą dać po dob nie jak te -
raz.

Uczniowie szkół
podstawowych

Szko ły na Tar gów ku bę dą mia ły
no we, zmniej szo ne re jo ny. Po -
wsta ną czte ry no we szko ły pod -
sta wo we w miej scu wy ga sza nych
Gim na zjów nr 141, 143, 144 i 145.

Or ga ni za cja w po szcze gól nych
szko łach w naj bli ższych la tach
na pod sta wie licz by za mel do wa -
nych dzie ci w da nym re jo nie bę -
dzie wy glą da ła na stę pu ją co:

Szko ła Pod sta wo wa nr 28,
przy uli cy Go ście ra dow skiej w ro -
ku szkol nym 2016/2017 ma 750
uczniów w 32 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 852 uczniów w 36 od dzia łach
(w tym trzy kla sy ze ro i czte ry kla -
sy pierw sze), a w ro ku szkol -
nym 2018/2019 już 927 uczniów
i 39 od dzia łów (w tym trzy kla sy
ze ro i trzy kla sy pierw sze).

Szko ła Pod sta wo wa nr 42,
przy uli cy Bal ko no wej w ro ku
szkol nym 2016/2017 ma 770
uczniów w 37 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 860 uczniów w 41 od dzia łach
(w tym czte ry kla sy ze ro i czte ry
kla sy pierw sze), w ro ku szkol -
nym 2018/2019 już 948 uczniów
w 45 od dzia łach (w tym czte ry kla -
sy ze ro i czte ry kla sy pierw sze).

Szko ła Pod sta wo wa nr 52,
przy uli cy Sa ma ry tan ki w ro ku
szkol nym 2016/2017 ma 918
uczniów w 37 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 947 uczniów w 39 od dzia łach
(bez kla sy ze ro, a z czte re ma od -
dzia ła mi kla sy pierw szej), w ro ku
szkol nym 2018/2019 pla nu je
się 997 uczniów w 41 od dzia łach
(bez kla sy ze ro, a z dwo ma od -
dzia ła mi kla sy pierw szej). Wszyst -
ko to przy znacz nie ogra ni czo nym
ob wo dzie szkol nym.

Szko ła Pod sta wo wa nr 58,
przy uli cy Miesz ka I w ro ku szkol -
nym 2016/2017 ma 146 uczniów
w ośmiu od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 215 uczniów w 11 od dzia łach
(w tym jed na kla sa ze ro i dwie

kla sy pierw sze), a w ro ku szkol -
nym 2018/2019 pla nu je się 240
uczniów w 12 od dzia łach (w tym
jed na kla sa ze ro i jed na kla sa
pierw sza).

Szko ła Pod sta wo wa nr 84,
przy uli cy Ra dzyń skiej w ro ku
szkol nym 2016/2017 ma 908
uczniów w 37 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 934 uczniów w 38 od dzia łach
(bez kla sy ze ro i sze ścio ma od -
dzia ła mi kla sy pierw szej), a w ro -
ku szkol nym 2018/2019 pla nu je
się 984 uczniów w 40 od dzia łach
(bez kla sy ze ro, a z dwo ma od -
dzia ła mi kla sy pierw szej).

Szko ła Pod sta wo wa nr 114,
przy uli cy Re mi szew skiej 40 w ro -
ku szkol nym 2016/2017 ma 704
uczniów w 41 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 745 uczniów w 33 od dzia łach
(bez kla sy ze ro, a z pię cio ma od -
dzia ła mi kla sy pierw szej), w ro ku
szkol nym 2018/2019 pla nu je
się 845 uczniów w 37 od dzia łach
(bez kla sy ze ro, a z czte re ma od -
dzia ła mi kla sy pierw szej).

Szko ła Pod sta wo wa nr 206,
przy uli cy Bart ni czej w ro ku
szkol nym 2016/2017 ma 535
uczniów w 28 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 591 uczniów w 30 od dzia łach
(w tym dwie kla sy ze ro i dwie kla -
sy pierw sze), a w ro ku szkol -
nym 2018/2019 pla nu je się 654
uczniów w 34 od dzia łach (w tym
dwie kla sy ze ro i dwie kla sy
pierw sze).

Szko ła Pod sta wo wa nr 275,
przy uli cy Świę te go Hie ro ni ma
w ro ku szkol nym 2016/2017
ma 640 uczniów w 40 od dzia łach,
w ro ku szkol nym 2017/2018 pla -
nu je się 755 uczniów w 31 od dzia -
łach (w tym jed na kla sa ze ro i trzy
kla sy pierw sze), a w ro ku szkol -
nym 2018/2019 pla nu je się 805
uczniów w 33 od dzia łach (w tym
jed na kla sa ze ro i trzy kla sy
pierw sze).

Szko ła Pod sta wo wa nr 277,
przy uli cy Su wal skiej w ro ku
szkol nym 2016/2017 ma 770
uczniów w 34 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 750 uczniów w 33 od dzia łach
(w tym jed na kla sa ze ro i dwie
kla sy pierw sze), a w ro ku szkol -
nym 2018/2019 pla nu je się 805
uczniów w 35 od dzia łach (w tym
jed na kla sa ze ro i dwie kla sy
pierw sze).

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

� Za po wie dzia na re for ma edu ka cji zwy kle ko ja rzy się z li kwi da cją gim na zjów i wo kół
niej to czy się głów nie dys ku sja.Tym cza sem li kwi da cja jed ne go po zio mu na ucza nia po -
cią ga za so bą zmia ny w ca łym sys te mie edu ka cji.

Re for ma edu ka cji na Tar gów ku, czy li 

Brak
informacji, brak pewności
powoduje, że chaos w
edukacji staje się jak
najbardziej możliwy.

źródło: w
w

w.sp84.w
aw.pl



Szko ła Pod sta wo wa nr 285,
przy uli cy Tur monc kiej w ro ku
szkol nym 2016/2017 ma 828
uczniów w 36 od dzia łach, w ro ku
szkol nym 2017/2018 pla nu je
się 878 uczniów w 38 od dzia łach
(w tym dwie kla sy ze ro i czte ry
kla sy pierw sze), a w ro ku szkol -
nym 2018/2019 pla nu je się 978
uczniów w 42 od dzia łach (w tym
czte ry kla sy ze ro i dwie kla sy
pierw sze).

Szko ła Pod sta wo wa nr 298,
przy uli cy Kra ku sa w ro ku szkol -
nym 2016/2017 ma 569 uczniów
w 26 od dzia łach, w ro ku szkol -
nym 2017/2018 pla nu je się 635
uczniów w 30 od dzia łach (w tym
czte ry klas ze ro i czte ry kla sy pierw -
sze), a w ro ku szkol nym 2018/2019
pla nu je się 735 uczniów w 34 od -
dzia łach (w tym czte ry klas ze ro
i czte ry kla sy pierw sze).

W Gim na zjum nr 141 przy uli cy
Troc kiej utwo rzo na zo sta nie szko -
ła pod sta wo wa i do niej zo sta nie
prze pro wa dzo ny na bór do kla sy
pierw szej, gdzie pla no wa ne jest
przy ję cie 101 uczniów do czte rech
od dzia łów.

W Gim na zjum nr 143
przy Bart ni czej utwo rzo na zo sta -
nie ta kże szko ła pod sta wo wa
z jed na kla są ze ro dla 25 uczniów,
oraz pięć od dzia łów kla sy pierw -
szej dla 116 uczniów.

W Gim na zjum nr 144 przy uli cy
Tur monc kiej utwo rzo na zo sta nie
szko ła pod sta wo wa z od dzia ła mi
in te gra cyj ny mi, z jed ną kla sa ze -
ro, oraz trze ma od dzia ła mi kla sy
pierw szej dla 73 uczniów.

W Gim na zjum nr 145 przy uli cy
Kra si czyń skiej utwo rzo na zo sta -
nie szko ła pod sta wo wa z od dzia -
ła mi dwu ję zycz ny mi z sze ścio ma
od dzia ła mi kla sy pierw szej
dla 156 osób. Tu ta kże pla no wa ne
jest utwo rze nie kla sy siód mej
dla 25 osób.

Obec ne Gim na zjum nr 142
przy uli cy Ol gier da bę dzie stop -

nio wo wy ga sza ne wraz z koń cem
ro ku szkol ne go 2018/2019 i wraz
z nim zli kwi do wa ny zo sta nie obec -
nie dzia ła ją cy Ze spół Szkół. W bu -
dyn ku po zo sta nie CXXXVII Li -
ceum Ogól no kształ cą ce z Od dzia -
ła mi Dwu ję zycz ny mi ja ko szko ła
czte ro let nia.

Sa mo rząd ma obo wią zek zgod -
nie pro jek tem usta wy do sto so wać
sieć szkół do 31 mar ca 2017 ro ku.

Gdy dzie ci są w kla sie I -III
Ucznio wie obec nych klas I -

-III bę dą pra co wać na obec nym
pro gra mie na ucza nia, w kla -
sie IV praw do po dob nie bę dą na -
dal mieć te go sa me go wy cho waw -
cę i bę dą mieć wstęp do no wych
przed mio tów, w kla sie V z no -
wym wy cho waw cą po ja wią się no -
we przed mio ty.

Ka żdy uczeń bę dzie zda wał peł -
ny eg za min ósmo kla si sty w miej -
sce zli kwi do wa ne go eg za mi nu
szó sto kla si sty.

Gdy dzie ci są w kla sie IV –VI
Pro gram w tych kla sach się nie

zmie ni. Na uka bę dzie prze bie ga ła
tak, jak by gim na zjum nie zo sta ło
zli kwi do wa ne i ucznio wie mie li
tam tra fić we wrze śniu. W kla -
sie VII roz pocz ną na ukę zgod nie
z no wym pro gra mem. Za miast
przy ro dy bę dzie che mia, bio lo gia,
geo gra fia i fi zy ka, za miast hi sto rii
i spo łe czeń stwa – hi sto ria i WOS.

Koń cząc szko łę pod sta wo wą
w kla sie VIII ucznio wie po okro -
jo nym eg za mi nie ósmo kla si sty
(tyl ko ję zyk pol ski, ma te ma ty ki
i ję zy ka ob ce go) roz pocz ną na ukę
w czte ro let nim li ceum, pię cio let -
nim tech ni kum lub pię cio let niej
szko le bra nżo wej (któ ra do pie ro
bę dzie utwo rzo na, a pro gram po -
zna my naj wcze śniej w lu -
tym 2017). Z po wo du zmia ny pro -
gra mu, na uczy cie le w szko le śred -
niej bę dą wy ma gać od nich wie -
dzy jak by ukoń czy li gim na zjum
(ko lej ne rocz ni ki tą wie dzę bę dą

mia ły roz ło żo ne w kla sach IV -VI).
Ozna cza to, że dzie ci bę dą mieć
lu ki w wie dzy.

Obec na kla sa VI
Dzi siej si ucznio wie kla sy VI nie

pój dą już do gim na zjum, ale
do kla sy VII szko ły pod sta wo wej.
Na Tar gów ku zo sta ną praw do po -
dob nie w obec nych bu dyn kach,
ale nie wszę dzie bę dzie to mo żli -
we, po nie waż bu dyn ki nie są z gu -
my. Unik nię cie trze ciej zmia ny
jest mo żli we je dy nie po przez
prze nie sie nie ca łych klas do bu -
dyn ków by łych gim na zjów, któ re
sta ną się szko ła mi pod sta wo wy mi.
Na le żeć to bę dzie do de cy zji ro -
dzi ców.

Na ukę w szko le śred niej roz pocz -
ną w ro ku szkol nym 2019/2020, czy -
li w tym sa mym co ich ko le dzy i ko -
le żan ki koń czą cy wy ga sza ne gim na -
zjum. Ozna cza to, że w pierw szych
kla sach li ceum uczyć się bę dą dwa
rocz ni ki, a na wet wię cej. W 2011
ro ku po szły do pierw szej kla sy sze -
ścio lat ki bez ze rów ki. W li ceum po -

ja wią się w kla sie pierw szej rocz ni -
ki 2003,2004 i część rocz ni ka 2005.
Ta ka ku mu la cja bę dzie trwa ła przez
trzy la ta. Szan se do sta nia się do wy -
bra ne go li ceum spad ną o po ło wę.
Na kom for to we wa run ki ta kże nie
bę dzie mo żna li czyć. Kla sy 40-oso -
bo we bę dą wte dy ko niecz no ścią.

Pro gram na ucza nia dla dzi siej -
szych uczniów kla sy VI idą cych
do czte ro let nie go li ceum i gim na -
zja li stów trzy let nie go li ceum bę -
dzie in ny, choć bę dą uczyć się
w tej sa mej szko le.

Gim na zja li ści
Obec ne szko ły gim na zjal ne sta -

ną się z mo cy usta wy Szko ła mi
Pod sta wo wy mi z od dzia ła mi gim -
na zjal ny mi. Do tych cza so wi dy rek -
to rzy ma ją zo stać wi ce dy rek to ra -
mi tych pla có wek. Kto bę dzie dy -
rek to rem ta kiej pla ców ki i kie dy
bę dzie mo żna ogło sić kon kurs
na to sta no wi sko? Jesz cze nie
wia do mo.

A co z gim na zja li sta mi? Na bo -
ru do kla sy pierw szej nie ma.
Obec ne pierw sze kla sy bę dą więc
ostat ni mi rocz ni ka mi, ja kie ukoń -
czą gim na zja od ich utwo rze nia
w 1999 ro ku. Ucznio wie dru giej
i trze ciej kla sy pój dą jesz cze
do trzy let nie go li ceum. Obec ni
ucznio wie kla sy pierw szej i dru -
giej – je śli otrzy ma ją pro mo cję,
przej dą do ko lej nej kla sy. Je śli
nie, to tra fią do VII kla sy szko ły
pod sta wo wej w 2017
i VIII w 2018 i 2019. Bę dą się
więc uczyć we dług zu peł nie in ne -
go pro gra mu niż do tych czas.
Ucznio wie gim na zjum za koń czą
na ukę ostat nim eg za mi nem gim -
na zjal nym w ro ku 2018/2019 i tra -
fią wraz ab sol wen ta mi kla -
sy VIII do li ceum trzy let nie go lub
czte ro let nie go tech ni kum.

Je śli obec ni gim na zja li ści pój dą
do trzy let nie go li ceum, to ukoń -
czą go zgod nie z obec nym pro gra -
mem. Jed nak je śli wy bio rą tech ni -
kum, to bę dzie tam re ali zo wa ny
pię cio let ni pro gram w czte ry la ta.

Wy bie ra jąc szko łę za wo do wą bę -
dą w no wej szko le, któ rej pro -
gram bę dzie do pie ro utwo rzo ny.
Na ko niec gim na zja li ści zda dzą
eg za min gim na zjal ny i o ile wy -
bio rą li ceum – ma tu rę w do tych -
cza so wej for mie.

Dla obec nych li ce ali stów nic się
nie zmie ni. Na dal uczą się zgod -
nie z obec nym pro gra mem na -
ucza nia i zda ją ma tu rę na obec nie
obo wią zu ją cych za sa dach.

Kosz ty re for my na Tar gów ku
Wbrew za po wie dziom Mi ni -

ster stwa Edu ka cji Na ro do wej
kosz ty re for my bę dą i zo sta ną po -
nie sio ne przez sa mo rzą dy. Wdra -
ża jąc re for mę, w szko łach pod sta -
wo wych trze ba od two rzyć pra -
cow nie do bio lo gii, che mii, fi zy ki,
czy geo gra fii. Koszt wy po sa że nia
jed nej pla ców ki to ok. 200 tys.
zło tych. Pla có wek do wy po sa że -
nia jest dzie sięć. Z ko lei w bu dyn -
kach gim na zjum trze ba do sto so -
wać to a le ty dla po trzeb młod -
szych uczniów. To koszt 20 tys.
zło tych w jed nej szko le, do dat ko -
wo pla ce za baw to koszt ok. 300
tys. zło tych je den. Trze ba ta kże
w gim na zjach wy po sa żyć pierw sze
od dzia ły dla sze ścio lat ków, co
sza co wa ne jest na 20–60 tys. zło -
tych w za le żno ści od pla ców ki.
Wy mia na pie czą tek i ta blic jest
już przy tych kosz tach sym bo licz -
na. Su ma wy dat ków, ja kie trze ba
bę dzie po nieść na Tar gów ku, to
ok. 3,6 mln zło tych. Obec nie nie
ma tych pie nię dzy w bu dże cie
dziel ni cy, a wszel kie wy dat ki bę dą
po kry wa ne z ogra ni cze nia obec -
nych wy dat ków in we sty cyj nych
i re mon to wych.

W przy pad ku py tań ws. or ga ni -
za cji edu ka cji na te re nie Dziel ni -
cy Tar gó wek pro szę o kon takt:

Ję drzej Ku now ski
je drzej@ku now ski.waw.pl

Autor jest Przewodniczącym
Komisji Edukacji w Radzie Dzielnicy Targówek

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

co cze ka uczniów od 1 wrze śnia 2017

A co z gimnazjalistami? Naboru do klasy pierwszej nie ma. Obecne pierwsze klasy będą więc
ostatnimi rocznikami, jakie ukończą gimnazja od ich utworzenia w 1999 roku
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we







reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

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

NAUKA
·Matematyka nauczyciel tel. 607-44-68-62 pełen
zakres, cena 1 h=60 zł, dojazd do ucznia

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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
·Pisanie pism użytkowych 511-249-547
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141

·Przyłącza wodno-kanalizacyjne, firma Pat-Kop
Witam zajmujemy się kompleksowym
wykonaniem przyłączy wody i kanalizacji.
Załatwiamy wszystkie formalności
w wodociągach. Zadzwoń a przyjedziemy wycenić
przyłącze 793 – 616-012. Adam
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

BUDOWLANE
·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
·Malarz Remonty 8356618 502255424

FINANSE
·Atrakcyjna Pożyczka od 500 zł do 25 tys. tel.
668 681 912
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27

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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni Panią do
koordynowania usług porządkowych na obiektach
handlowych. Rejon Warszawa. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie CV na adres
rekrutacja@knowhow.waw.pl

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Serwis sprzątający zatrudni Panie i Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
w W-wie na terenie Białołęki i Targówka, praca od
zaraz, tel. 603-924-842
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Kupię monety srebro, odznaczenia, militaria,
porcelanę inne starocie. 502-510-493

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

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

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

– Wpro wa dzam no we roz wią -
za nie i uła twie nie dla ro dzi ców
naj młod szych war sza wia ków
– mó wi pre zy dent Han na Gron -
kie wicz -Waltz. – Mam na dzie ję,
że ten pro jekt wzmoc ni po czu cie
bez pie czeń stwa miesz kań ców,
a co za tym idzie, wpły nie na de -
cy zję o po sia da niu dzie ci.

Cho dzi o tzw. bon żłob ko wy,
któ re go wpro wa dze nie war szaw -
ski sa mo rząd za po wia da na po -
czą tek przy szłe go ro ku. Wy bra ni
ro dzi ce dzie ci w wie ku od 13 mie -
się cy do trzech lat ma ją otrzy my -
wać mie sięcz nie 400 zł, któ re bę -
dą mo gli prze zna czyć na pry wat -
ny żło bek, klub ma lu cha al bo
dzien ne go opie ku na. To wspar cie
fi nan so we bę dą mo gli otrzy mać
ro dzi ce, któ rzy pła cą po dat ki

w War sza wie, nie są na urlo pie
wy cho waw czym, za ra bia ją po ni -
żej 1922 zł net to na jed ne go
człon ka ro dzi ny, a ich dziec ko jest
na li ście ocze ku ją cych na miej sce
w pu blicz nym żłob ku. Otrzy mu jąc
ten bon ro dzi ce bę dą mu sie li zre -
zy gno wać z miej sca lub z ubie ga -
nia się o miej sce w żłob ku pu -
blicz nym lub do fi nan so wa nym
przez mia sto.

– Od 2006 ro ku po wsta ło
w War sza wie 26 no wych żłob ków,
a w cią gu dwóch lat przy bę dzie
jesz cze 15 – do da je war szaw ska
rad na Alek san dra Ga jew ska.
– Mia sto mu si spraw nie do pa so -
wy wać się do zmie nia ją cych się
po trzeb ro dzin. Dla te go do żłob -
ków pu blicz nych, sys te mu opie ku -
na dzien ne go i wy ku pu miejsc

w pla ców kach pry wat nych do łą czy
pro gram bo nów żłob ko wych. Pro -
jekt ten mo że być bar dzo wy mier -
ny i po moc ro dzi com w po wro cie
na ry nek pra cy. W przy szłym ro ku
mo gą na nim zy skać aż 4 tys. ro -

dzin, któ re w War sza wie miesz ka -
ją, pra cu ją i pła cą po dat ki.

Na bo ny żłob ko we wy da my
w przy szłym ro ku po nad 7 mln zł.
Choć Ra da War sza wy nie pod ję ła
jesz cze od po wied niej uchwa ły, jest
to naj wy raź niej tyl ko kwe stią cza -
su. Znacz nie mniej za awan so wa ne
są pra ce nad in nym pro ro dzin nym
pro jek tem: dar mo wą ko mu ni ka cją
miej ską dla uczniów pod sta wó wek.

Darmowe bilety wciąż
przedmiotem analiz

Zgod nie z ak tu al ną ta ry fą bi le -
to wą za bi le ty nie pła cą m.in. se -
nio rzy ma ją cy po wy żej 70 lat, po -
sło wie, nie któ re oso by nie peł no -
spraw ne i naj młod sze dzie ci, dla
któ rych bez płat ne prze jaz dy koń -
czą się 30 wrze śnia w ro ku, w któ -
rym koń czą sie dem lat. Uczniom
szkół pod sta wo wych trze ba już wy -
ro bić Kar tę Miej ską. Je śli miesz -

ka my w War sza wie i pła ci my tu
po dat ki, 30-dnio wy bi let dla dziec -
ka kosz tu je 49 zł. To pro blem nie
tyl ko fi nan so wy. War szaw ski ra -
tusz roz wa ża wpro wa dze nie dar -
mo wej ko mu ni ka cji miej skiej dla
uczniów pod sta wó wek w okre sie
od 1 wrze śnia do 30 czerw ca m.in
po to, by mniej sza licz ba dzie ci by -
ła od wo żo na do szkół sa mo cho da -
mi. Gdy by zmia na we szła w ży cie,
pra wo do 100-pro cen to wej ulgi

przez więk szą część ro ku zy ska ło -
by po nad 110 tys. uczniów.

– W tym mo men cie ana li zu je -
my skut ki fi nan so we wpro wa dze -
nia te go pro jek tu i pro wa dzi my
an kie ty w szko łach – mó wi wi ce -
pre zy dent Re na ta Ka znow ska.
– Je śli za pad nie osta tecz na de cy -
zja, re al nym ter mi nem wpro wa -
dze nia dar mo wych bi le tów jest 1
wrze śnia.

(dg)

Darmowe bilety i 400+ na żłobek, czyli „ratusz dzieciom”
� Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłasza nową politykę prorodzinną. Jest szansa, że kilka tysięcy rodzin zaoszczędzi miesięcznie po 400 zł,
a kolejnych 100 tys. – po 50 zł.

Na bony
żłobkowe wydamy
w przyszłym roku
ponad 7 mln zł. Choć
Rada Warszawy nie
podjęła jeszcze
odpowiedniej uchwały,
jest to najwyraźniej tylko
kwestią czasu.

źródło: ZT
M

Pod ko niec li sto pa da po li cjan -
ci za trzy ma li Paw ła O., po dej -
rza ne go o kil ka dzie siąt wła mań
do sa mo cho dów na te re nie Tar -
gów ka. Stra ty po nie sio ne przez
wła ści cie li okra dzio nych po jaz -
dów się ga ją bli sko 21 tys. zło -
tych. Jak pod kre śla ją po li cjan ci,
wbrew po zo rom zło dzie jom nie
cho dzi o kra dzież ca łe go au ta.
Za do wa la ich szyb ki zysk.
Po wła ma niu do sa mo cho du za -
bie ra ją wszyst ko, co tyl ko znaj dą
i są w sta nie bez pro ble mów
sprze dać. Ich łu pem pa da ją więc

głów nie ra dia, po zo sta wio ne
w schow kach przed mio ty, sprzęt
elek tro nicz ny, na wi ga cja, ale gi -
ną też lu ster ka, an te ny, a na wet
ko ła. War tość ukra dzio nych rze -
czy jest nie rzad ko ni ższa niż
koszt na pra wy znisz czeń.

– Od pierw sze go wrze śnia
do koń ca li sto pa da na Tar gów ku
od no to wa li śmy 40 kra dzie ży
z wła ma niem do po jaz dów
– mó wi sie rż. sztab. Pau li na
Onysz ko, rzecz nicz ka re jo no wej
po li cji.

(red)

Okradł 23 samochody
� Kilkadziesiąt włamań w ciągu trzech miesięcy.
Blokowiska Targówka przeżywają najazd złodziei
samochodowych.
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