
Decyzją Rady Warszawy 79 mln
zł wylądowało w worku pt. „Roz-
wiązanie problemów infrastruktu-
ralno-transportowych północno-
-wschodnich dzielnic Warszawy”.
Podobny zabieg zastosowano
wcześniej na Białołęce, gdzie 45,2
mln zł zapisano na „poprawę

układu drogowego w dzielnicy”.
Ulice mają być budowane przez
Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych po kolei, od najbardziej
do najmniej istotnej, aż do wy-
czerpania puli lub jej powiększe-
nia. Na Targówku rozwiązaniem
problemów komunikacyjnych ma

być budowa nie tylko nowych
jezdni, ale też parkingów i dróg
dla rowerów.

Propozycję inwestycji dla Tar-
gówka przygotowało biuro pro-
jektowo-konsultingowe TransE-
ko. Zdaniem specjalistów z 79-
milionowej puli najwięcej pienię-

dzy warto wydać na przedłużenie
Kijowskiej. Obecnie powstający
odcinek, określany nieaktualną
od lat nazwą „Trasa Świętokrzy-
ska”, zakończy się na Zabraniec-
kiej. Jego przedłużeniem ma być
ulica nazywana roboczo „Nowo-
-Ziemowita”. TransEko proponu-
je, by w pierwszej kolejności zbu-
dować fragment od Zabranieckiej
do Rzecznej, ale już jako ulicę
z jednym pasem ruchu w każdą
stronę.

Druga wytypowana do budowy
droga to Nowo-Trocka. Inaczej
niż w planach sprzed kilkunastu
lat, odcinek od Wincentego
do Radzymińskiej miałby jeden
pas ruchu w każdym kierunku
i był normalną, miejską ulicą,
a nie szeroką arterią dla kierow-
ców jadących tranzytem przez
dzielnicę.

Kolejne proponowane inwesty-
cje to połączenie Pratulińskiej,
Władysława Łokietka, Figara

i Codziennej w jeden ciąg ulic, re-
mont Bukowieckiej oraz przedłu-
żenie Rolanda na zachód do No-
wo-Trockiej i Samarytanki do
Wincentego. W sumie budowa
i przebudowa wymienionych wy-
żej ulic pochłonęłaby 47 z 79 mln
zł. Pozostałą część puli TransEko
proponuje przeznaczyć na drogi
i parkingi dla rowerów, mające
zachęcić do dojeżdżania do metra
jednośladem oraz poprawę bez-
pieczeństwa na ulicach.

Kolejnych 11 mln zł ma zostać
przeznaczonych na budowę
i przebudowę dróg wskazanych
przez samorząd Targówka: Po-
dobnej, Rzeszowskiej, Wolińskiej,
Przewoźników, Pszczyńskiej
od Łodygowej do Lewinowskiej,
Miedzianogórskiej, Bardowskie-
go, Mosiężnej, Przecławskiej i po-
łączenia Tarnogórskiej ze stacją
Zacisze Wilno.

(dg)

58 mln zł na nowe drogi
� Pieniądze na budowę i przebudowę ulic na Targówku i Zaciszu zostały już przyznane, ale… nadal nie
wiadomo, co dokładnie powstanie w najbliższych latach.
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STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl
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Otwar ta czte ry la ta te mu sta cja
Za ci sze Wil no ma nie wąt pli we
du żo za let: skrom na i no wo cze -
sna ar chi tek tu ra, czy stość i po rzą -
dek nie zna ne na prze cięt nej sta cji

ko le jo wej, mo żli wość do tar cia w 4
min na Dwo rzec Wi leń ski. Co
rów nie wa żne, nie wy da li śmy
na bu do wę ani gro sza. Sfi nan so -
wał ją Dom De ve lop ment, de we -

lo per bu du ją cy w po bli żu osie dle
Wil no. No wa sta cja ma też jed ną
ogrom ną wa dę, któ rą jest brak
doj ścia od stro ny osie dla El sne -
rów. Dro gę blo ku ją ogród ki dział -

ko we „Rzod kiew ka” i „Pom pa”.
W cią gu ostat nich czte rech lat ta
dru ga na zwa na bra ła ru mień ców.
Pod czas gdy pa sa że ro wie nad ra -
bia ją kil ka set me trów, by do stać
się na sta cję, dział kow cy świet nie
się ba wią.

Czte ry la ta jak z „Dnia świ ra”
Hi sto ria sta rań o je go bu do wę

to ma te riał na ksią żkę o nie mo cy
urzęd ni ków, któ rym rę ce zwią za -
ło „świę te pra wo wła sno ści”. Ma -
my w Pol sce m.in. spe cu sta wy
dro go wą i ga zo wą, dzię ki któ rym
bu do wa wa żnych dróg czy ga zo -
cią gów jest dość pro sta. Wy star -
czy zdo być kom plet po zwo leń,
wy pła cić wła ści cie lo wi zie mi od -
szko do wa nie i wbić pierw szą ło -
pa tę. Je śli chce my zbu do wać pil -
nie po trzeb ny chod nik, mu si my
już ne go cjo wać. A pod czas ne go -
cja cji za wsze mo żna spo tkać ko -
goś wy krzy ku ją ce go – jak w zna -
nym fil mie – „Mo ja wła sność jest
naj moj sza!”.

– Kto im ka zał tam miesz ka nia
ku po wać? – czy ta my na na szym

fo rum. – Dla cze go bied ny dział -
ko wiec ma być po zba wio ny ka -
wał ka swo jej dział ki? To tak, jak -
by im za bra li ka wa łek po ko ju, bo
klat ka scho do wa jest za ma ła.

Bur mistrz Sła wo mir An to nik
usi ło wał po ro zu mieć się z dział -
kow ca mi przez wie le mie się cy.
Bez sku tecz nie. W ro ku 2015
„Rzod kiew ka” za żą da ła zbyt du -
żo pie nię dzy. Ne go cja cje z „Pom -
pą” by ły naj wy raź niej jesz cze
trud niej sze, bo w lip cu ubie głe go
ro ku bur mistrz na pi sał wprost:

– Po prze ana li zo wa niu ró żnych
roz wią zań usta lo no, że re ali za cja
doj ścia mo żli wa jest je dy nie w try -
bie usta wy o szcze gól nych za sa -
dach przy go to wa nia i re ali za cji
in we sty cji w za kre sie dróg pu -
blicz nych…

Chce my chod nik, więc zbu du -
je my dro gę

…czy li spe cu sta wy dro go wej.
Że by zbu do wać ka wa łek po trzeb -
ne go chod ni ka, bę dzie my mu sie li
wy dać pie nią dze na bu do wę śle pej
uli cy z jezd nią i oświe tle niem oraz
oczy wi ście od szko do wa nia dla
dział kow ców. Wszyst ko bę dzie
kosz to wać aż 1,3 mln zł. Ra da War -
sza wy zde cy do wa ła o przy zna niu
Tar gów ko wi ta kiej wła śnie su my
na la ta 2017–2019. Być mo że ocze -
ki wa ne wej ście na pe ron po wsta nie
na szó stą rocz ni cę otwar cia sta cji,
przy pa da ją cą 9 czerw ca 2019 ro ku.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

„Pompa” z warszawiaków

Działkowcy blokują dojście do stacji
� Cztery lata po otwarciu stacji Zacisze Wilno mieszkańcy Elsnerowa nadal nie mogą w cywilizowany sposób dotrzeć na peron.

Być może
oczekiwane wejście
na peron powstanie
na szóstą rocznicę
otwarcia stacji,
przypadającą 9
czerwca 2019 roku.
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OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.

Do wy pad ku do szło oko ło 18:00.
Kie row ca TIR -a ru szył spod świa -
teł na sto ją ce go przed nim mo to cy -
kli stę, któ ry – to jed na z teo rii
– wcze śniej wy prze dził cię ża rów kę
i zna lazł się w „mar twym po lu”.
Przy czy ny tra ge dii usta la pro ku ra -
tu ra, ale na wieść, że na Ło dy go wej
zgi nął mo to cy kli sta, wie lu in ter -
nau tów już wy da ło wy rok: „Mo to -
cy kli ści je żdżą bra wu ro wo i sa mi są
win ni”. Czy żby?

W cią gu ubie głe go ro ku kie -
row cy mo to cy kli (o po jem no ści

sil ni ka po wy żej 125 cm3) spo wo -
do wa li w War sza wie 15 wy pad -
ków, w któ rych zgi nę ły trzy oso by
a ran nych zo sta ło 13. Dla po rów -
na nia, z wi ny kie ru ją cych cię ża -
rów ka mi zgi nę ło osiem osób a 39
zo sta ło ran nych, zaś nie od po wie -
dzial nie je żdżą cy ro we rzy ści ra ni -
li 46 osób. Naj więk szym za gro że -
niem po zo sta ją oczy wi ście kie -
row cy oso bó wek, z wi ny któ rych
aż 30 osób zgi nę ło a 754 zo sta ły
ran ne.

(dg)
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źródło: Policja

Śmierć na Łodygowej
� 25-letni motocyklista zginął 27 marca w pobliżu
skrzyżowania z Radzymińską. Dla niektórych mediów był
to sygnał to rozpoczęcia corocznej nagonki
na kierowców jednośladów.





Kon tro wer syj na re for ma edu -
ka cji to nie tyl ko li kwi da cja gim -
na zjów, nie pew ność wśród
uczniów i na uczy cie li. Ry ko sze -
tem w tym ro ku mo gą obe rwać
naj młod si i ich ro dzi ce. Re zy gna -
cja z obo wiąz ku szkol ne go dla
sze ścio lat ków plus ten den cja
do po zo sta wia nia ich w przed -
szko lach czy ni pro ble ma tycz nym
po stu lat o za pew nie niu wszyst kim
trzy lat kom miejsc w tych pla ców -
kach. Coś o tym wie dzą sa mo rzą -
dow cy z Tar gów ka.

– W sys te mie jest za re je stro wa -
nych 1281 trzy lat ków. Miejsc ma -
my 827. Gdy by nie to, że sze ścio -
lat ki zo sta ją w przed szko lach,
miejsc by wy star czy ło – mó wi
rzecz nik Tar gów ka Ra fał La so ta.
Spra wy po to czy ły się ina czej. Te -
raz wła dze dziel ni cy szu ka ją do -
dat ko wych miejsc dla czte ry stu
kil ku dzie się ciu ma lu chów, któ re
we wrze śniu pierw szy raz mia ły by
prze kro czyć przed szkol ne pro gi.

Czę ścio wym roz wią za niem pro -
ble mu ma być wy go spo da ro wa nie

po miesz czeń w ist nie ją cych pla -
ców kach. Głów ny kie ru nek to
przej mo wa nie na ten cel… szat ni.
Do dat ko wo w jed nym przy pad ku
dla „nad licz bo wych” ma lu chów
zo sta nie wy ko rzy sta na tzw. „sa la
re kre acyj na”. W ten spo sób uda
się zna leźć miej sce dla 125 dzie ci.

„Nie ma my wy bo ru”
Ta kie dzia ła nia wy wo łu ją jed -

nak opór czę ści ro dzi ców. Ci oba -
wia ją się, że zmia na prze zna cze -
nia sal utrud ni lub unie mo żli wi
prze pro wa dza nie do dat ko wych
za jęć. Rzecz nik Tar gów ka prze ko -
nu je jed nak, że de cy zje mu szą być
ta kie a nie in ne.

– Prio ry te tem jest za pew nie nie
miejsc jak naj więk szej licz bie
dzie ci. Nie mo że być tak, że pew -
na gru pa bę dzie mia ła na przy kład
mo żli wość ko rzy sta nia z du żej sa li
do ćwi czeń kosz tem te go, że in ne
dzie ci nie tra fią do przed szko la
w ogó le – mó wi La so ta. Uspo ka ja
zresz tą, że ze wzglę du na du żą ku -
ba tu rę pla có wek, ćwi cze nia czy in -
ne do dat ko we za ję cia bez więk -
szych utrud nień mo gą od by wać
się w sa lach od dzia ło wych.

Re lo ka cja przed szkol nych po -
miesz czeń nie roz wią że jed nak pro -
ble mu ca ło ścio wo. W tym sce na riu -
szu dla 300 dzie ci miejsc na dal
brak. I tu po ja wia się in ny wą tek.

– Bę dzie my roz ma wia li z przed -
szko la mi pry wat ny mi. Bie rze my
pod uwa gę do ku pie nie tam miejsc
– mó wi La so ta. Od ra zu jed nak za -
zna cza, że licz ba trzy lat ków za re je -

stro wa nych w sys te mie nie ozna cza,
że ro dzi ce wszyst kich wy bio rą dla
swo ich po ciech opie kę przed szkol -
ną. Część (ale trud na do prze wi dze -
nia i osza co wa nia) zo sta nie w do mu
– z bab cią, z ma mą, z opie kun ką.
Sy tu acje są ró żne. Trze ba jed nak
być go to wym na wszel kie wa rian ty.

– Re for ma oświa ty zo sta ła
wpro wa dzo na w cią gu 9 mie się cy.
W wa run kach sa mo rzą du wy bu -
do wa nie przed szko la w ta kim
cza sie jest nie mo żli we. Ta ką pla -
ców kę bu du je się mi ni mum dwa
la ta – tłu ma czy rzecz nik. Dziel ni -
ca fi na li zu je zresz tą kil ka pro jek -
tów bądź przy mie rza do no wych.
We wrze śniu na przy ję cie dzie ci

bę dzie go to we przed szko le
przy uli cy Ku niec kiej. To du ża,
no wo cze sna pla ców ka.

Trud na sy tu acja żłob ko wi czów
W uzu peł nie niu spraw naj młod -

szych miesz kań ców Tar gów ka
war to wspo mnieć kwe stię żłob ka
na Wej he row skiej. Pla ców kę cze -
ka rocz ny re mont. W Ze spo le
Żłob ków m.st. War sza wy do wie -
dzie li śmy się, że dzie ci bę dą mia ły
mo żli wość prze nie sie nia do po bli -
skich pla có wek. Ro dzi ce zo sta li
o ta kiej mo żli wo ści po in for mo wa -
ni na po cząt ku mar ca. Od no wio ny
żło bek przyj mie ma lu chy we wrze -
śniu przy szłe go ro ku dys po nu jąc
już zwięk szo ną licz bą miejsc.

Przy po mnij my, że na Tar gów ku
funk cjo nu ją czte ry pla ców ki dla
naj młod szych dzie ci. Po ni żej da -
ne, któ re otrzy ma li śmy z Ze spo łu
Żłob ków a do ty czą ce licz by
miejsc, któ ry mi dys po nu ją po -
szcze gól ne lo ka li za cje.
• nr 42 przy ul. Chodeckiej 3

– 105 miejsc
• nr 43 przy ul. Tokarza 4

– 106 miejsc
• nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1

– 114 miejsc
• nr 47 przy ul. Chodeckiej 2

– 128 miejsc
Na miej sce w żłob ku na Tar -

gów ku ocze ku je 809 ma lu chów.
(AS)
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Brak miejsc dla trzylatków. Szatnie zmieniane w sale
� Chcielibyśmy, żeby rodzice nie mieli powodów do zmartwień – mówi rzecznik Targówka. Może być to problem, ponieważ na Targówku
brakuje ponad 400 miejsc dla trzylatków gotowych pójść do przedszkola.

W systemie
jest
zarejestrowanych 1281
trzylatków. Miejsc
mamy 827. Gdyby nie to,
że sześciolatki zostają
w przedszkolach, miejsc
by wystarczyło – mówi
rzecznik Targówka Rafał
Lasota.
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2-POKOJOWE SPRZEDAM
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

KKoommppuutteerrooppiissaanniiee  –– pprraaccee  ddyypplloommoowwee,,  CCVV++LLMM,,
iinnnnee  tteekkssttyy,,  zz ooddssłłuucchhuu  ((wwyywwiiaaddyy,,  wwyykkłłaaddyy))  ––

669911--770077--332277

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

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

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  660088  ––  554411--227722

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 zatrudni dyspozycyjne osoby do pracy na
terenie obiektu handlowego. Praca na Targówku.
Tel. 883-347-437

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842

Poszukujemy pani do sprzątania
przedszkola na Białołęce Dworskiej

(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny
dziennie. Tel. 507-084-652

·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261

·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058

·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677

Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce

Dworskiej 507-084-652

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE

Firma ogrodnicza 
zatrudni pracowników 
do pracy w terenie.

607-617-744

Choć już 17 lat te mu, w mo men -
cie otwar cia mo stu Świę to krzy skie go
by ło ja sne, że żad nej tran zy to wej
„tra sy” mię dzy Tar gów kiem a Wo lą
nie bę dzie. Na zwa przy lgnę ła jed nak
na ty le, że bu do wa ne wła śnie przed -
łu że nie Ki jow skiej za to ry ko le jo we
wciąż jest ro bo czo na zy wa ne „tra są
Świę to krzy ską”. Choć za koń cze nie
prac pla no wa ne jest na wrze sień,
na czę ści pla cu bu do wy wi dać już as -
falt. Na ca łej dłu go ści no wy od ci nek
uli cy bę dzie mieć po dwa pa sy ru chu
w ka żdym kie run ku z do dat ko wy mi
pa sa mi na skrzy żo wa niach, dwie
dro gi ro we ro we i dwa chod ni ki.

Jed no cze śnie do bie gły koń ca
pra ce na za mknię tym od sierp nia
od cin ku Za bra niec kiej. Ory gi nal -
nie za kła da no, że uli ca bę dzie nie -
czyn na przez trzy mie sią ce, ale wła -
śnie mi ja… osiem mie się cy. Jak in -
for mu je Za rząd Miej skich In we sty -

cji Dro go wych tak du że opóź nie nie
wy ni ka ło z nie zgod no ści pla nów
pod ziem nych in sta la cji ze sta nem
fak tycz nym. Gdy ro bot ni cy upo ra li

się już z prze kła da niem rur, przy -
szła zi ma i do koń cze nie od bu do wy
jezd ni by ło nie mo żli we. Te raz
wszyst ko jest już jed nak go to we
i Za bra niec ka zo sta ła po now nie
otwar ta w po nie dzia łek 3 kwiet nia.

(dg)

Zabraniecka gotowa, Kijowska coraz bliżej

Targówek zbliża się do Pragi
� Z wielkiego placu budowy na pograniczu dzielnic wyłonił się już kształt nowej ulicy.
To ostatnie miesiące prac. Na całej

długości nowy odcinek
ulicy będzie mieć po dwa
pasy ruchu w każdym
kierunku z dodatkowymi
pasami
na skrzyżowaniach, dwie
drogi rowerowe i dwa
chodniki.

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne -

ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

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 LOTHAR C. METZ

źródło: ZM
ID



Przy szła wio sna i z dnia na dzień
na war szaw skich uli cach za ro iło
się od ro we rów. Ve tu ri lo, miesz -
czu chy, ho len dry, gó ra le i ostre
ko ła wi dać nie tyl ko na dro gach
ro we ro wych, ale też na jezd niach,
chod ni kach, w tram wa jach czy wa -
go nach me tra. Oto nasz po rad nik:
jak prze wo zić ro wer zgod nie z re -
gu la mi nem, bez piecz nie i z po sza -
no wa niem in nych pa sa że rów.

1. Za sta nów się, czy mu sisz
Je śli ro wer ma awa rię al bo na gle

po czu jesz się źle, sko rzy sta nie
z me tra czy tram wa ju mo że być je -
dy nym wyj ściem. W in nych sy tu -
acjach war to się za sta no wić, czy
na pew no mu si my wsia dać z ro we -
rem do ko mu ni ka cji miej skiej. Je śli
jest piąt ko we po po łu dnie, miesz -
kasz na Mło ci nach i masz na głą po -
trze bę prze ja żdżki po Le sie Ka bac -
kim, wsia da nie z jed no śla dem
do me tra wca le nie jest do brym po -
my słem. Po kil ku sta cjach wo kół
Cie bie zro bi się tłum osób wra ca ją -
cych z pra cy. Mo że tym ra zem war -
to po je chać do La su Bie lań skie go?

2. Znajdź od po wied nie miej sce
Je śli rze czy wi ście mu sisz prze -

wieźć ro wer, umieść go w bez -

piecz nym miej scu. Naj ła twiej jest
w przy pad ku lek kich ro we rów tu -
ry stycz nych, prze wo żo nych ko le ją
miej ską – na le ży je umiesz czać
na ha kach. W po zo sta łych sy tu -
acjach ro wer sta wia się w miej -
scach ozna czo nych sym bo lem
wóz ka in wa lidz kie go lub dzie cię -
ce go. Ustaw ro wer tak, by za jął jak
naj mniej miej sca – przy ścia nie
po jaz du, osła nia jąc go od in nych
pa sa że rów, dzię ki cze mu nie za ha -
czysz kie row ni cą o czy jeś ubra nie.
Nie mu sisz ka so wać za swój „ba -
gaż” do dat ko we go bi le tu.

3. Ustąp miej sca
Je śli z zaj mo wa ne go przez Cie -

bie miej sca chce sko rzy stać oso ba
po ru sza ją ca się na wóz ku lub
z wóz kiem dzie cię cym, mo że to
ozna czać ko niec wy ciecz ki. Prze pi -
sy po rząd ko we mó wią, że je steś
„obo wią za ny do zwol nie nia miej -
sca na ka żde żą da nie ta kie go pa sa -
że ra i opusz cze nia po jaz du”.
W prak ty ce wszyst ko za le ży od kie -
row cy i od te go, czy zdo łasz po ro -
zu mieć się z in nym pa sa że rem. Je -
śli zmie ści cie się obo je a kie ru ją cy
po jaz dem nie za pro te stu je, do je -
dziesz do ce lu. Mu sisz tyl ko pa -
mię tać, że to Ty je steś go ściem.

4. Po zwól się wy pro sić
Nikt nie lu bi być wy rzu ca ny

za drzwi, ale cza sem nie ste ty nie
po zo sta je nic in ne go. Je śli usta wisz
ro wer w po przek wa go nu i po kłó -
cisz się z oso bą z nie mow la kiem
w wóz ku, mo żesz zo stać wy pro szo -
ny. Kie row ca, mo tor ni czy, kon duk -
tor, pra cow ni cy Me tra War szaw -

skie go, kon tro le rzy bi le tów i stra -
żni cy miej scy ma ją pra wo po dzię ko -
wać Ci za dal szą wspól ną pod róż.

5. Ucz się od naj lep szych
Je śli miesz kasz na Waw rzy sze -

wie a pra cu jesz na Słu żew cu, ko -
rzy sta nie z ro we ru i me tra w co -
dzien nych do jaz dach mo że być

świet nym po my słem, ale trze ba
to ro bić z gło wą. W Ho lan dii czę -
sto spo ty ka na jest me to da
„dwóch ro we rów”: jed nym do je -
żdża się z do mu do naj bli ższej

sta cji, zaś dru gim kur su je mię dzy
sta cją do ce lo wą a miej scem pra -
cy. Za zwy czaj ten dru gi jed no -
ślad to praw dzi wy złom, uży wa ny
do po ko na nia 1–2 km, któ re go
nie bę dzie szko da w ra zie kra -
dzie ży. Tę sa mą funk cję mo że
peł nić Ve tu ri lo – naj lep szą me to -
dą prze wo że nia ro we ru jest prze -
cież… nie prze wo że nie go wca le.

(dg)

Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
� Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.
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