
Podczas gdy na Targówku trwa
już budowa metra, Bródno wciąż
czeka na swoją kolej. Warszawski
samorząd postanowił nie popeł-
niać tym razem błędów z Targowej,
gdzie najlepsze pomysły i propozy-
cje mieszkańców pojawiły się, gdy
ulica była już w trakcie odbudowy.
Na Bródnie dyskusja nad rewitali-
zacją centrum osiedla splotła się
z warsztatami architektonicznymi
i początkiem prac projektowych
nad stacjami, które powstaną
przy skrzyżowaniach Kondratowi-
cza z Wincentego i Rembielińską.

– Nauczeni doświadczeniem ze
Świętokrzyskiej już teraz pracuje-
my nie tylko nad tym, co powsta-
nie nad ziemią, ale też zagospo-
darowaniem terenu na po-
wierzchni – mówi prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz.

– Podczas budowy metra prze-
strzeń pomiędzy północną stroną
ulicy a parkiem zostanie rozerwa-
na – przypomina Marlena Hap-
pach, naczelna architekt Warsza-
wy. – Warto rozważyć budowę
po stronie parku choćby tymcza-
sowego pawilonu z funkcjami ga-

stronomicznymi i kulturalnymi.
Chcę jednak podkreślić, że zieleń
jest nadrzędną wartością.

Na pewno nie zbudujemy niczego
kosztem drzew i nie zezwolimy
na odcięcie parku od ulicy nową

zabudową. Wrócimy do rozmów
na ten temat w połowie roku.

„Blisko ideału”
– Chcemy w stu procentach wy-

korzystać pięć minut dla Bródna,
które daje budowa metra – mówi
Łukasz Puchalski, dyrektor Za-
rządu Dróg Miejskich. – Dziś ma-
my na Kondratowicza szerokie
pasy ruchu, szeroką rezerwę
pod tramwaj i mało miejsc par-
kingowych. Po przebudowie wy-
znaczymy ich ponad 200. Powsta-
ną także obustronne drogi rowe-
rowe i szpalery drzew. Projekt bę-
dzie jeszcze podlegać zmianom,
ale uważam, że już teraz jesteśmy
blisko ideału.

– Kondratowicza jest ulicą zdo-
minowaną przez samochody, ale
jest na tyle szeroka, że wystarczy
miejsca dla wszystkich – dodaje
warszawska radna Iwona Wuja-
styk. – Podczas budowy metra zo-
stanie zniszczona, a następnie od-
budowana już jako ulica nie
z lat 70., ale godna XXI wieku.

Po przebudowie Kondratowicza
będzie mieć nadal po dwa pasy ru-
chu w każdym kierunku, ale zosta-
ną one zwężone: wewnętrzne
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Aleja Kondratowicza
� Tyle samo pasów ruchu, ale więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów oraz dużo zieleni
– tak zmieni się główna ulica Bródna dzięki budowie metra.

źródło: m
ateriały prasow

e

dokończenie na stronie 3



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

OR LEN War saw Ga mes to nie -
spo ty ka ne w ska li kra ju 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. Uni kal ne atrak cje po -
wią za ne z naj bar dziej po pu lar ny mi
dys cy pli na mi spor tu w Pol sce po -
zwo lą przy bli żyć uczest ni 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.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji 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. 3333 oso -
by wy star tu ją w pa miąt ko wych ko -
szul kach na trzy ki lo me tro wej tra sie
wio dą cej przez Ła zien ki Kró lew -
skie i ul. My śli wiec ką, aby na stęp -
nie wró cić na me tę u stóp Zam ku
Ujaz dow skie go.

Sportowe atrakcje dla ka żde go
Po ło żo ne na te re nie Par ku Agry -

ko la sta dion i bie żnia sta ną się 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”. Po za koń -

czo nych za wo dach, od godz. 14:30,
ka żdy chęt ny pod okiem in struk to -
rów bę dzie mógł spró bo wać swo ich
sił w tech nicz nych dys cy pli nach lek -
ko atle tycz nych.

Z ko lei słyn ny zjazd na uli cy
Agry ko la sta nie się miej scem ry wa -
li za cji long bo ar dów i po cho dzą cych
z No wej Ze lan dii trzy ko ło wych po -
jaz dów ty pu Drift Tri ke. Do dat ko -
wo, pod czas OR LEN War saw Ga -
mes w stre fie spor tów miej skich po -
wsta nie ska te park, w któ rym bę dzie
mo żna wziąć lek cję na uki jaz dy
na de sce. 

Rów nież fa ni gier ze spo ło wych
znaj dą coś dla sie bie. Pił ka no żna
za pre zen tu je się w dwóch od sło -
nach: bub ble fo ot ball, gdzie za wod -
ni cy pod czas roz gry wek za ło żą wy -
peł nio ne po wie trzem ku le oraz fre -
esty le fo ot ball w for mie warsz ta tów
i po ka zów ewo lu cji pił kar skich.
Stre et ball – ulicz na wer sja ko szy -
ków ki okra szo na bę dzie po ka zem
wsa dów Ra fa ła „Lip ka” Li piń skie -
go oraz kon kur sem rzu tów za 3
punk ty. Na to miast na bo isku
do siat ków ki od bę dą się lek cje WF -
-u z Mi strzem, czy li roz gryw ki i za -
ję cia ze zna ny mi spor tow ca mi.

Ko lej ną stre fą pod czas ro dzin -
ne go pik ni ku or ga ni zo wa ne go
przez PKN OR LEN bę dzie stre fa
spor tów si ło wych, a więc ogól no -
do stęp ne tre nin gi i za wo dy cross -
fit, po ka zy stre et wor ko ut oraz za -
ję cia Bo ot Camp Po wer Tra ining.
Mi ło śni cy pre cy zji w spor to wej ry -
wa li za cji bę dą mo gli spró bo wać
swych sił w spor tach skan dy naw -

skich jak na przy kład bo ule, czy
fiń skie krę gle.

Gwiaz dy na sce nie
Oprócz spor to wych wy zwań

i spo tkań z mi strza mi olim pij ski mi
wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą kon -
cer ty gwiazd pol skiej sce ny mu zycz -
nej. Do bór ar ty stów, któ rzy wy stą -
pią na spe cjal nie wy bu do wa nej sce -
nie u pod nó ża Zam ku Ujaz dow -
skie go, nie jest przy pad ko wy:
na im pre zie nie mo gło choć by za -
brak nąć Jac ka Me zo Me je ra, na co
dzień szyb kie go bie ga cza ama to ra
z re kor dem ży cio wym w ma ra to nie

na po zio mie 2 go dzin i 48 mi nut.
Pod czas OR LEN War saw Ga mes
na pew no usły szy my kil ka naj now -
szych utwo rów, w któ rych Me zo do -
sko na le łą czy pop z hip -ho pem.

Ko lej ną gwiaz dą bę dzie Sar sa,
zna na z te le wi zyj nych ta lent shows
wszech stron na gwiaz da mło de go
po ko le nia oraz Na ta lia Ny kiel,
obec nie naj go ręt sze na zwi sko
na pol skiej sce nie mu zycz nej. 

Na ko niec im pre zy wy stą pi le -
gen dar ny ze spół Va rius Manx &
Ka sia Stan kie wicz. Ra zem za bio rą
uczest ni ków pik ni ku na wspól ną
mu zycz ną pod róż po pio sen kach,

któ re przez wie le lat oku po wa ły
pierw sze miej sca wszyst kich pol -
skich list prze bo jów. Jak pod kre śla
Ka sia, nie wy obra ża so bie ży cia bez
spor tu: – Uwiel biam wszel kie ak -
tyw no ści, któ re an ga żu ją nie tyl ko
cia ło, ale ta kże mózg, a ćwi cze nia
ze ste pem są jed ny mi z mo ich ulu -
bio nych.

OR LEN War saw Ga mes od bę -
dzie się w so bo tę 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.

(red)

Spor to wa ener gia i gwiaz dy pol skiej mu zy ki na OR LEN War saw Ga mes
�Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się naj więk sze spor to we wy da rze nie tej wio sny czy li OR LEN War saw Ga mes, ro dzin ny pik nik otwar ty dla wszyst kich
miesz kań ców War sza wy. Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach Na ro do we go Świę ta Spor tu i po prze dzi zma ga nia bie ga czy na naj więk szej im pre -
zie bie go wej w Pol sce – OR LEN War saw Ma ra thon. Pod czas ca ło dnio we go pik ni ku, któ ry od bę dzie się w so bo tę 22 kwiet nia na te re nie Par ku
Agry ko la, wy stą pią gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej: Me zo, Sar sa, Na ta lia Ny kiel i Va rius Manx & Ka sia Stan kie wicz.
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Po ło żo ny na gra ni cy Tar gów ka
i Zą bek za lew przy Bar dow skie go
mo że stać się jed nym z cie kaw -
szych miejsc na pla żo wo -re kre acyj -
nej ma pie sto li cy. Pie czę nad tym
te re nem przej mu je wy ło nio ny
w prze tar gu ope ra tor, któ ry obok
dba ło ści o stan tech nicz ny obiek tu
stwo rzyć ma wa run ki do te go, by
tęt ni ło tu ży cie to wa rzy skie, a wod -

ne uro ki za le wu zo sta ły do ce nio ne.
Dzia łal ność bę dzie pro wa dzo na
pod mar ką Wa ke Far ma.

Bog dan Mro ziń ski z Za kła du
Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo -
ścia mi po in for mo wał nas, że umo -
wa z fir mą MF Sport zo sta ła pod -
pi sa na 5 kwiet nia. Wśród 36 punk -
tów do ku men tu jest mię dzy in ny -
mi mo wa o pro wa dze niu dzia łal -

no ści re kre acyj no -spor to wej
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej,
a ta kże or ga ni zo wa niu ogól no do -
stęp nych im prez we współ pra cy
z urzę dem dziel ni cy Tar gó wek.
Umo wa ma obo wią zy wać trzy la ta.

– Na sza dzia łal ność bę dzie
opie ra ła się na dwóch głów nych
fi la rach. Je śli cho dzi o sport i re -
kre ację, bę dzie to wa ke bo ar ding.

Dru gi ele ment to re stau ra cja,
któ rą bę dzie my tu pro wa dzić
– mó wi Fa bian Tu lisz ka, przed sta -
wi ciel ope ra to ra. Pod kre śla, że
ko rzy sta nie z sa mej pla ży bę dzie
bez płat ne. Ob ostrze niem ma być
za kaz wno sze nia al ko ho lu i roz -
pa la nia gril la. Za pew ne dla te go,
że fir ma za ra biać ma w du żej
mie rze na ga stro no mii.

Czym jest wa ke bo ar ding, któ ry
ma zdo by wać no wych fa nów
nad brze giem sztucz ne go je zio ra?
To sport, któ ry po wstał na ba zie
nart wod nych, snow bo ar din gu
i sur fin gu. Po le ga na pły wa niu
po po wierzch ni wo dy na de sce
przy jed no cze snym trzy ma niu się
li ny za in sta lo wa nej na ło dzi lub
za po mo cą wy cią gu. Na za le wie
przy Bar dow skie go uży ty bę dzie
wy ciąg, a ope ra tor pla nu je bu do -
wę spe cjal ne go, oświe tlo ne go to -
ru. W pla nach jest też wie le in -
nych spor to wych ak tyw no ści,
w tym kil ka nie mniej ory gi nal -
nych. Od wie dza ją cy za lew bę dą

mie li m.in. mo żli wość za po zna nia
się z ar ka na mi skim bo ar din gu,
czy li śli zgu na de sce po płyt kiej
war stwie wo dy. Z bar dziej „lą do -
wych” dys cy plin ma być ar che ry
ga mes, bę dą cy po łą cze niem pa -
int bal lu i łucz nic twa. Po wsta ną
bo iska, plac za baw dla dzie ci oraz
spe cjal na fon tan na. Ta ostat nia
dzię ki pie nią dzom z bu dże tu par -

ty cy pa cyj ne go. Trwa ją też roz mo -
wy w kwe stii wy bu do wa nia par ku
li no we go. Są du że szan se, że i on
znaj dzie swo je miej sce
nad sztucz nym zbior ni kiem. Nie
za po mi naj my też o już ist nie ją cej
ścian ce wspi nacz ko wej.

Pierw sze pu blicz ne udo stęp nie -
nie obiek tu, już z roz bu do wa ną in -
fra struk tu rą i pre zen ta cją (jesz cze
nie wszyst kich) atrak cji – ma na -
stą pić w pierw szych dniach ma ja.

(AS)

Adrenalina nad zalewem
� Wakeboarding, skimboarding, archery games. Brzmi nie do końca znajomo? Już wkrótce będzie
można sprawdzić w praktyce, co za tymi określeniami się kryje. A wszystko to na Targówku.

Pierwsze
publiczne udostępnienie
obiektu, już
z rozbudowaną
infrastrukturą
i prezentacją (jeszcze nie
wszystkich) atrakcji – ma
nastąpić w pierwszych
dniach maja.

źródło: Tequesquitengo / com
m

ons.w
ikim

edia.org

do 3 m, ze wnętrz ne do 3,25 m. Po -
wsta ną ta kże obu stron ne pa sy
do par ko wa nia rów no le głe go, dro gi
ro we ro we i chod ni ki oraz – w za le -
żno ści od od cin ka – trzy lub czte ry
szpa le ry drzew. Znik ną za to ki przy -
stan ko we, od bu do wa nia któ rych
War sza wa po wo li od cho dzi wzo rem
in nych wiel kich miast eu ro pej skich.

Za le ją nas Mar ki, Bia ło łę ka?
Na Bród nie po wszech na jest

opi nia, że otwar cie me tra bę dzie
ozna czać po dob ną in wa zję sa mo -
cho dów, z ja ką bo ry ka ją się np.
miesz kań cy Wrze cio na, są sia du ją -
ce go ze sta cją Mło ci ny. W sy tu acji,
w któ rej gra ni ce mia sta co dzien nie
ra no prze kra cza pół mi lio na aut,
war szaw ski sa mo rząd nie za mie rza
już bu do wać par kin gów P+R we -
wnątrz osie dli. W po wstrzy ma niu
na pły wu sa mo cho dów ma ją po móc
m.in. ob ni żka cen bi le tów II stre fy
ZTM, bu do wa par kin gów prze -
siad ko wych w Ko był ce, Ząb kach,
Mar kach, Wo ło mi nie i Słup nie
oraz… wzmo żo ne kon tro le nie pra -
wi dło we go par ko wa nia.

– Je śli cho dzi o Bia ło łę kę, to re -
cep tą na na pływ sa mo cho dów
na Bród no bę dzie no wa li nia tram -
wa jo wa – mó wi dy rek tor Pu chal -

ski. – Me tro War szaw skie zmie ni ło
kon cep cję sta cji przy Win cen te go
tak, by prze siad ka do me tra by ła
mak sy mal nie wy god na.

Da ty, da ty…
– Umo wę na pro jekt sta cji

na Bród nie i Za ci szu pod pi sa li -
śmy we wrze śniu – przy po mi na
Da riusz Ko sta niak, wi ce dy rek tor
Me tra War szaw skie go. – Chce my
ogło sić prze targ na ich bu do wę
pod ko niec te go ro ku, tak by za -
koń czy ła się ona w ro ku 2021.

To ko lej na da ta otwar cia me tra
na Bród nie, po da wa na przez war -
szaw skich urzęd ni ków. Wcze śniej
mó wi ło się o la tach 2022 i 2023, i to
wła śnie ta ostat nia wy da je się być
naj bar dziej re al na, bio rąc pod uwa -
gę tem po prac nad wcze śniej szy mi
od cin ka mi. Fakt jest ta ki, że cza su
trwa nia pro ce dur zmie rza ją cych
do wbi cia pierw szej ło pa ty nie da
się prze wi dzieć. Do pó ki nie ma go -
to we go pro jek tu i wszyst kich po -
zwo leń, ka żda po da wa na da ta jest
umow na. Osta tecz ny pro jekt Kon -
dra to wi cza po wsta nie w ko or dy na -
cji z pro jek tem li nii me tra.

– Pra ce nad szcze gó ło wym pro -
jek tem uli cy roz pocz nie my
w czerw cu – za po wia da wi ce pre -
zy dent Re na ta Ka znow ska.

(dg)
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Mó wi my „po cią gi na Tar gó wek”,
my śli my „me tro”. Bu do wa sta cji
pod ziem nej ko lei już trwa i po win -
na za koń czyć się w ro ku 2019. Rok

póź niej ma zo stać otwar ty no wy
przy sta nek ko lei na ziem nej, któ ry
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we pla -
nu ją na wy so ko ści Te sco przy Sta -

lo wej, kil ka dzie siąt me trów od Ra -
dzy miń skiej. Na sta cji o ro bo czej
na zwie „War sza wa Sta lo wa” ma ją
za trzy my wać się SKM -ki ja dą ce
z Le gio no wa i Bia ło łę ki w kie run -
ku Dwor ca Wschod nie go.

Co to da Tar gów ko wi?
Po pół noc nej stro nie to rów

znaj du ją się ogród ki dział ko we,
co sa mo w so bie sta wia lo ka li za -
cję sta cji pod zna kiem za py ta nia.
W za się gu 10-mi nu to we go spa ce -
ru na pe ron znaj dą się tyl ko bu -
dyn ki sto ją ce w trój ką cie mię dzy
Ra dzy miń ską, Pra tu liń ską i Bar -

ko ciń ską. Z po zo sta łej czę ści Tar -
gów ka od le głość bę dzie zbyt du -
ża, by opła ca ło się iść na sta cję.
Mo że war to bę dzie pod je chać au -
to bu sem? Nic z te go.

Ze „Sta lo wej” nie bę dzie wy -
god nej prze siad ki z au to bu sów ja -
dą cych Ra dzy miń ską (zwłasz cza
w kie run ku pół noc nym, bo bra ku -
je tam przej ścia dla pie szych).
W prak ty ce no wa sta cja bę dzie
słu ży ła miesz kań com kil ku na stu
blo ków, do je żdża ją cych do pra cy
w cen trum (w ok. 10 min) lub
na Słu żew cu (w oko ło pół go dzi -
ny). Od cza su do cza su przy da się

ta kże w do jaz dach na jed no
z war szaw skich lot nisk.

Kie dy?
Sta cja zo sta nie zbu do wa na

w ra mach mo der ni za cji li nii ko le -
jo wej do Rem ber to wa, We so łej
i Su le jów ka. PKP PLK prze zna -
czy ły na nią 124 mln zł, ale tań sza
z dwóch zło żo nych w prze tar gu
ofert prze kro czy ła kosz to rys aż

o 25%. Na ten mo ment bu do wa
sta cji Sta lo wa nie jest jesz cze
osta tecz nie prze są dzo na. Ko le ja -
rze wciąż ma ją czas na re zy gna cję
z te go przy stan ku i za pla no wa nie
dwu po zio mo we go „dwor ca”
na prze cię ciu dwóch li nii ko le jo -
wych przy Ra dzy miń skiej. W ten
spo sób po wstał by wy god ny wę zeł
prze siad ko wy, ob słu gu ją cy Tar gó -
wek Fa brycz ny. Ale czy bę dzie
na to wo la po li tycz na?

(dg)

Powstanie nowa stacja SKM. Po co?
� Przy okazji remontu linii kolejowej biegnącej od ronda Żaba w stronę Dworca Wschodniego kolejarze zbudują
przystanek obok Tesco przy Stalowej. Przyda się on mieszkańcom… kilku bloków.

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
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Nowa
stacja będzie służyła
mieszkańcom kilkunastu
bloków, dojeżdżających
do pracy w centrum
(w ok. 10 min) lub
na Służewcu (w około pół
godziny).

źródło: ZT
M



…a pierw szą du żą in we sty cją
bę dzie prze bu do wa cią gu Han -
dlo wej, Ossow skie go, Bar ko ciń -
skiej i Mysz kow skiej, któ ra na stą -

pi jesz cze w tym ro ku. Ota cza ją cy
park Wie cha pier ścień ulic, na zy -
wa ny nie kie dy „ob wod ni cą Tar -
gów ka”, to teo re tycz nie naj bar -

dziej re pre zen ta cyj na dro ga osie -
dla. W prak ty ce stra szą tam zde -
wa sto wa ne chod ni ki i zie leń kiep -
skiej ja ko ści. Trud no jest nie tyl ko
prze je chać tam tę dy ro we rem, ale
na wet za par ko wać sa mo chód.

Co się zmie ni?
Po nie waż uli ce ma ją stać się

przy ja zne oko licz nym miesz kań -
com, naj bar dziej oczy wi sty mi ele -
men ta mi pro jek tu są re mont
chod ni ków, do sa dze nie drzew
i krze wów oraz wy mia na oświe tle -
nia. Wzo rem ulic w Mia stecz ku
Wi la nów po wsta nie ta kże ście żka
bie go wa.

Au to bu sy i sa mo cho dy bę dą
mieć do dys po zy cji po jed nym pa -
sie w ka żdym kie run ku. Przy sta -
nek „DKS Tar gó wek” w stro nę
Wi teb skiej zo sta nie prze nie sio ny
za skrzy żo wa nie. Po wsta ną no we
przy stan ki: przy Lu siń skiej w kie -
run ku Win cen te go, na Pra tu liń -
skiej w kie run ku Troc kiej
i przy wej ściach do me tra na ro gu
Ossow skie go i Pra tu liń skiej.
Na skrzy żo wa niach z Ko ło wą,
Pra tu liń ską i Go rzy kow ską zo sta -
ną zbu do wa ne ron da.

Co za ska ku ją ce, po prze bu do -
wie ulic nie wró cą pa sy ro we ro we,
ist nie ją ce w la tach 2015–2016. Po -

wsta ły po pierw szej edy cji bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go dzię ki pro -
jek to wi, któ ry zdo był na Tar gów -
ku Miesz ka nio wym naj wię cej gło -
sów. Gdy roz po czę ła się bu do wa
me tra, zo sta ły zli kwi do wa ne, bo
jezd nię po dzie lo no na trzy peł no -
wy mia ro we pa sy ru chu. W tym
ro ku za miast nich po wsta nie wy -
dzie lo na dro ga ro we ro wa.

Prze bu do wa ulic na Tar gów ku
bę dzie kosz to wać 10 mln zł.
Dro go wcy opra co wu ją te raz
osta tecz ny pro jekt, uwzględ nia -
ją cy wy ni ki kon sul ta cji spo łecz -
nych.

(dg)

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 2000 m2 z możliwością budowy domów
jednorodzinnych. Kształt – kwadrat. W tym
1000 m2 zalesiona. Dojazd do nieruchomości
z dwóch stron, od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej.
Główny dojazd zapewnia droga na zasadzie
służebności. Posesja ogrodzona – siatka. Media:
prąd – siła, studnia wiercona. Wodociąg
w drodze. Księga wieczysta na działkę
i służebność dojazdu. Zapraszam do obejrzenia.
Lokalizacja: Wysychy gm. Zabrodzie, kierunek
Warszawa – Wyszków. 44 km od Warszawy.
508-385-718

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

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przys zł ość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl

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
·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

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

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

·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776

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
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261

·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058

·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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Targówek 2019: metro, ścieżki biegowe, zieleń i… ronda
� Osiedle z lat 70. stoi u progu wielkich zmian, które przyniesie podziemna kolej. Warszawa wpompuje w Targówek miliony złotych…

źródło: ZD
M
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Pi sem ne za wia do mie nie o na -
dej ściu prze sył ki, któ rą na le ży
ode brać na po czcie, czy li awi zo,
to roz wią za nie funk cjo nu ją ce
od da wien daw na. Ma chy ba rów -
nie du żo plu sów co mi nu sów.
Ostat nio co raz czę ściej sły chać
gło sy o mi nu sach. Skar gi na no to -
rycz nie zo sta wia ne awi zo w sy tu -
acji, gdy od bior ca był w do mu, nie
omi ja ją żad nej dziel ni cy, żad ne go
osie dla. Co mo że być po wo dem?
Czy w grę wcho dzi prze ko na nie,
że od bior cy „i tak nie uda się za -
stać, bo jest w pra cy”?

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy

Tak czy ina czej do brze by ło by
zna leźć ja kieś an ti do tum na pro -

blem, któ ry do ty ka wie lu
z nas. I tu pe wien po mysł „pod -
rzu ca” nasz Czy tel nik. Za pro po -
no wał, a wła ści wie za py tał: czy li -
sto no sze mo gli by pra co wać po po -
łu dnia mi? W swym li ście zwra ca
uwa gę, że w go dzi nach 8–16 do rę -
czy cie le naj czę ściej ni ko go w do -
mach nie za sta ją. Do skrzy nek
tra fia ją awi za, a ad re sa ci mu szą
fa ty go wać się na pocz tę. A tam
wia do mo: ko lej ki. Do dat ko wa
licz ba okie nek ge ne ru je wy ższe
kosz ty dla Pocz ty Pol skiej.

„Wszy scy nie za do wo le ni i dro -
go” – pod su mo wu je Czy tel nik,
su ge ru jąc, by li sto no sze pra co wa li
po po łu dniu – na przy kład od go -
dzi ny 12 do 20. Je go zda niem
prze sył ki po le co ne mia ły by więk -

szą szan sę tra fić na czas do ad re -
sa ta – za rów no firm, jak i osób
pry wat nych.

Pocz ta nie chęt na do zmian
Skon tak to wa li śmy się z przed -

sta wi cie la mi Pocz ty Pol skiej, py -
ta jąc czy fir ma by ła by go to wa roz -
wa żyć po mysł na sze go Czy tel ni ka.
Je den z przed sta wi cie li tej in sty -
tu cji przy znał, że teo re tycz nie by -
ło by to mo żli we, cho ciaż rzecz
mu sia ła by być skon fron to wa na
z sze re giem kwe stii praw nych czy
re gu la mi no wych. Je go zda niem
jed nak, na wet gdy by ta kie roz wią -
za nie zo sta ło fak tycz nie przy ję te,
to wów czas z ko lei ode zwa li by się
zwo len ni cy obec ne go sta nu rze -
czy. Pa dły by wów czas py ta nia,

dla cze go prze sył ki nie są, tak jak
daw niej, do star cza ne ra no czy we
wcze snych go dzi nach po po łu -
dnio wych.

Rzecz nik Pocz ty Pol skiej Zbi -
gniew Ba ra now ski pod kre śla, że
je go fir ma w ostat nim cza sie
wpro wa dzi ła licz ne udo god nie nia,
któ re po win ny zmi ni ma li zo wać
pro ble my z od bio rem pa czek
i wa żnych prze sy łek.

– W przy pad ku ryn ku pacz ko -
we go jed ną z opcji jest do rę cze -
nie przez ku rie ra, od biór w ma -
szy nie sa mo ob słu go wej, ale ta kże
sko rzy sta nie z sie ci oko ło 7 tys.
punk tów od bio ru. Tu taj klien ci
ko rzy sta jąc z atrak cyj nej ce ny
za prze sła nie pacz ki, od bie ra ją ją
w naj bli ższej dla sie bie lo ka li za cji
(pla ców ka pocz to wa, sta cja PKN
Or len czy kiosk Ru chu) – in for -
mu je rzecz nik. W przy pad ku od -
bio ru ko re spon den cji ta kże jest
kil ka roz wią zań – do rę cze nie
przez li sto no sza do miesz ka nia,
od biór prze sy łek ze skrzyn ki od -
daw czej (ta kże po le co nych, je śli
za ży czy my so bie ta kiej usłu gi)
a ta kże w pla ców ce pocz to wej
bądź w jed nym z ca ło do bo wych
au to ma tów pocz to wych do stęp -
nych w wy bra nych pla ców kach.

Brak en tu zja zmu dla po my słu
wy ka zał ta kże Ja cek Tu szyń ski,

szef war szaw skich struk tur Nie za -
le żne go Sa mo rząd ne go Związ ku
Za wo do we go Li sto no szy Pocz ty
Pol skiej. Za zna czył przy tym, że
jest to tyl ko je go pry wat na opi nia
a nie ofi cjal ne sta no wi sko. – Prze -
su nię cie go dzin pra cy to ope ra cja,
na któ rą mu sia ło by się skła dać
wie le czyn ni ków. Pierw szym kro -
kiem i tak by ło by roz pa trze nie
roz wią za nia pod ką tem zgod no ści
z pra wem (w tym pra wem pra -

cow ni czym) i mo żli wo ścia mi
prze or ga ni zo wa nia ca łej fir my
– po wie dział. Ta kże on zwró cił
uwa gę, że ewen tu al ne zmia ny
w go dzi nach do star cza nia prze sy -
łek wie lu mo gły by się nie spodo -
bać. – Spo ra gru pa lu dzi już się
przy zwy cza iła do te go, że je ste -
śmy ra no al bo we wcze snych go -
dzi nach po po łu dnio wych. To też
na si klien ci – do da je.

(AS)

Listonosze powinni pracować popołudniami?
� Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?

W godzinach
8–16 listonosze
najczęściej nikogo
w domach nie zastają.
Do skrzynek trafiają
awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę.
A tam wiadomo: kolejki.




