
Linia kolejowa do Gdańska jest
dla Bródna i Targówka barierą,
oddzielającą osiedla od ulicy
Jagiellońskiej. Na odcinku o dłu-
gości sześciu kilometrów można
ją przekroczyć tylko Trasą Toruń-
ską, przy rondzie Żaba i Radzy-
mińską. W budowie są dwa kolej-
ne przejścia – linia metra i przed-
łużenie Kijowskiej – ale po ich
otwarciu wciąż pozostanie długa
na 3,4 km bariera między Bród-
nem a Śliwicami. Najrozsądniej
byłoby przerwać ją na przedłuże-
niu którejś z ulic, którymi kursują
autobusy: Bartniczej lub Matki
Teresy. Wybór padł na tę drugą.
W miejskich dokumentach plani-
stycznych znajduje się tzw. Nowo-
-Budowlana, będąca ulicą klasy G
(główną), czyli tej samej, co Kon-

dratowicza, Bazyliańska i Łabi-
szyńska. W dalekiej przyszłości
połączy ona Bródno z terenami
dawnej Fabryki Samochodów
Osobowych i ulicą Jagiellońską.
Gdyby nie upór samorządu Tar-
gówka, z powodzeniem mogłaby
powstać do 2025 roku.

Bródno, Pelcowizna, dwa bra-
tanki

Patrząc na obecny kierunek
rozwoju Warszawy śmiało można
powiedzieć, że w najbliższych de-
kadach każdy teren przemysłowy
i poprzemysłowy w mieście zmie-
ni się w nowy kwartał mieszkalno-
-biurowy. Dawna Pelcowizna,
której lwią część zajmuje nieczyn-
na FSO, jest z wielu względów
wyjątkowa. Jej ogromną zaletą

jest położenie blisko Śródmieścia
i Pragi, pomiędzy dwoma koryta-
rzami transportowymi, zdolnymi
przyjąć kolejne pociągi, tramwaje
i autobusy: obsługiwaną przez
SKM-kę linią kolejową i szeroką
Jagiellońską, wyposażoną w jedną
z najszybszych linii tramwajowych
w mieście.

Gdy dawna FSO i przylegające
do niej tereny przemysłowe prze-
kształcą się w bloki i biurowce,
kolejowa bariera między Pelcowi-
zną i Śliwicami a Bródnem stanie
się jeszcze bardziej uciążliwa, niż
teraz. Normalne funkcjonowanie
tej części miasta będzie niemożli-
we bez Nowo-Budowlanej i kilku
kładek dla pieszych. W marcu
pieniądze na połączenie Bródna
i Śliwic były już praktycznie pew-

ne. Rada Warszawy przyznała
wówczas 567 mln zł na budowę
wiaduktu pomiędzy Wysockiego
i Odrowąża a Jagiellońską, który
miał powstać do 2025 roku. Gdy-
by udało się porozumieć z PKP
i przesunąć zapomnianą stację
Praga, powstałaby także możli-
wość wygodnej przesiadki z auto-
busu do SKM-ki. Dziś budowa
wiaduktu stoi jednak pod wielkim
znakiem zapytania.

O jeden most za daleko?
Cały ubiegły rok upłynął

na Bródnie pod hasłem przegra-
nej batalii z Żoliborzem. Stawką
było 1,3 mld zł, potrzebne na bu-
dowę tzw. Trasy Krasińskiego.
Koncepcja z lat 30. ubiegłego
wieku trafiła na sztandary samo-

rządowców z Targówka, choć za-
równo dziennikarze, jak i specja-
liści zajmujący się transportem
kwestionowali jej sens. Zafikso-
wani na punkcie trasy radni nie
byli w stanie zrozumieć, że wyda-
wanie 1,3 mld zł na wątpliwą in-
westycję podczas budowy metra
byłoby finansowym samobój-

stwem. Nie zrozumieli także, że
warto zgodzić się na rezygnację
z mostu w zamian za zapewnie-
nie, że wiadukt do Jagiellońskiej
powstanie w najbliższych latach.

Jesienią Rada Warszawy osta-
tecznie zdecydowała, że aż do ro-
ku 2023 priorytetem będzie budo-
wa metra. Budowa zarówno mo-
stu Krasińskiego, jak i wiaduktu
Nowo-Budowlanej została przesu-
nięta na bliżej nieokreśloną przy-
szłość. Nie łudźmy się: w przypad-
ku mostu oznacza to po prostu re-
zygnację z budowy. Jeśli chodzi
o wiadukt… czas pokaże.

Dominik Gadomski

Bezsensowny upór władz. Marny efekt
� Bródno na długie lata straciło szansę na likwidację bariery, oddzielającej osiedle od reszty Warszawy.
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Radni
nie zrozumieli, że warto
zgodzić się na rezygnację
z mostu w zamian
za zapewnienie, że
wiadukt do Jagiellońskiej
powstanie w najbliższych
latach.
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Jesz cze kil ka lat te mu za nie -
czysz cze nia po wie trza by ły
w War sza wie te ma tem ta bu,
a zna jo mość ta kich po jęć, jak
„py ły za wie szo ne” czy „ben zo api -
ren” za strze żo na dla gru py naj le -
piej wta jem ni czo nych. Dziś te mat
nie scho dzi z pierw szych stron ga -
zet, ale ani wła dze pań stwo we,
ani sa mo rząd nie wy my śli ły do tąd
sku tecz nej me to dy prze ciw dzia ła -
nia smo go wi. Wpro wa dza nie dar -
mo wej ko mu ni ka cji miej skiej
na je den dzień czy do fi nan so wy -
wa nie wy mia ny pie ców wę glo -
wych na ga zo we to wciąż za ma ło.

Nie któ rzy na dal nie wie rzą
– Lu bi my mó wić o za gro że -

niach trosz kę bar dziej teo re tycz -

nych w sy tu acji, kie dy styl ży cia,
ja ki przyj mu je my, jest wie lo krot -
nie bar dziej szko dli wy. Znacz na
część Po la ków cią gle pa li pa pie -
ro sy – po wie dział o smo gu w pol -
skich mia stach mi ni ster zdro wia
(!) Kon stan ty Ra dzi wiłł. W prze -
cięt nym kra ju Eu ro py ta ka wy po -
wiedź po skut ko wa ła by na tych -
mia sto wą dy mi sją.

W prze cięt nym kra ju – ale
w nie Pol sce – pro ble mu smo gu
się nie ba ga te li zu je, a nor my za -
nie czysz czeń są znacz nie ostrzej -
sze. Gdy by sta cje po mia ro we
w Pa ry żu czy Am ster da mie wy ka -
za ły ta kie za nie czysz cze nie, ja kie
od no to wa no w po nie dzia łek ra no
w War sza wie, w mia stach tych zo -
stał by ogło szo ny alarm. Alarm

praw dzi wy, a nie po zo ro wa ny: za -
mknię te szko ły i urzę dy, za kaz
wjaz du sa mo cho dem do cen trum,
wzmo żo ne kon tro le. W War sza -
wie sa mo rząd po prze sta je
na wpro wa dze niu dar mo wej ko -
mu ni ka cji miej skiej…

„Han ka, od daj mo je 6,53 zł”
…na co wie lu war sza wia ków

re agu je… żą da niem zwro tu nie -
wy ko rzy sta nej su my z do ła do wa -
nia Kar ty Miej skiej. Dla osób pła -
cą cych za bi let 30-dnio wy dwa dni
dar mo wej ko mu ni ka cji miej skiej
ozna cza ją „stra tę” w wy so ko -
ści 6,53 zł. Zda niem nie któ rych to
wy star cza ją co du żo, by dys ku to -
wać o pie nią dzach za miast o re al -
nych pro ble mach.

– Nie daw no mia łam awa rię
pie ca ga zo we go i pod czas wi zy ty
kon ser wa to ra na słu cha łam się
hi sto rii o tym, czym pa lą lu dzie
– mó wi mo ja przy ja ciół ka,
miesz ka ją ca w ka mie ni cy
na Gro cho wie. – Do pie ców wę -
glo wych tra fia ją do słow nie
wszyst kie śmie ci, w tym pla stik.
Po dob no jest też spo ro osób,
któ re pa lą so bie w miesz ka niach
ma łe ogni ska.

Wła ści cie le pie ców wę glo wych
mo gą do stać od sa mo rzą du na -
wet 7000 zł na ich wy mia nę na ga -
zo we. Naj pierw mu szą wy ło żyć
z wła snej kie sze ni 1750 zł. Wie lu
osób na to nie stać. Do fi nan so wa -
nie dla war sza wia ków nie roz wią -
zu je też pro ble mu pie ców w są -
sied nich gmi nach, z któ rych za -
nie czysz cze nia re gu lar nie prze do -
sta ją się do mia sta.

A sa mo cho dy?
Przy trza ska ją cym mro zie uwa -

ga dzien ni ka rzy i sa mo rzą dow ców
sku pia się na wła ści cie lach pie ców
wę glo wych. Zi my są co raz krót sze
i ła god niej sze, zaś nor my za nie -
czysz czeń ma my prze kro czo ne
przez oko ło 300 dni w ro ku. To
wi na sa mo cho dów, któ re wy peł ni -
ły ka żdy skra wek wol nej prze -
strze ni w cen trum War sza wy. Ka -
żde go dnia ra no w gra ni ce War -
sza wy wje żdża 800 ty się cy aut, zaś
w prze cięt nym sa mo cho dzie je -
dzie sam kie row ca.

– Naj więk sze za nie czysz cze nie
od no to wa no w nie dzie lę pod czas
dłu gie go week en du Trzech Kró li,
gdy ruch sa mo cho dów był w War -
sza wie ma ły – przy po mi na bia ło -
łęc ki rad ny Fi lip Pelc, sta ra ją cy
się o usta wie nie w dziel ni cy „wie -
ży an ty smo go wej” we dług ho len -

der skie go po my słu. – Trud no so -
bie wy obra zić, ja ka by ła by sy tu -
acja, gdy by naj więk szy mróz na ło -
żył się na naj więk sze kor ki.

W nie dziel ny po ra nek nor my
naj groź niej szych dla zdro wia py -
łów PM2,5 by ły prze kro czo ne
wie lo krot nie. Sta cja po mia ro wa
na Bród nie wy ka zy wa ła 576%
nor my, w al. Nie pod le gło ści
– 752%, zaś na Mar szał kow skiej
– 844%. Za in te re so wa nie wy ni ka -
mi by ło tak ogrom ne, że stro na
Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska wciąż ma
pro ble my tech nicz ne.

– Ko lej ny dzień pa ni ki – kpi
na Twit te rze pu bli cy sta „Su per
Expres su” Łu kasz Wa rze cha. – To
się już ro bi gro te sko we.

Czy rze czy wi ście? We dług sza -
cun ków ka żde go ro ku 45 tys. Po la -
ków umie ra przed wcze śnie z po -
wo du smo gu, a spo śród 50 naj -
brud niej szych miast Unii aż 33 le żą
w Pol sce. We dług Świa to wej Or ga -
ni za cji Zdro wia py ły PM2,5 prze -
do sta ją się bez po śred nio do krwi,
po wo du jąc cho ro by ukła du od de -
cho we go i w re zul ta cie skra ca jąc
ży cie. Sza cu je się, że po zmniej sze -
niu pro ble mu smo gu śred nia dłu -
gość ży cia w Pol sce wzro sła by
o oko ło dzie więć mie się cy.

Do mi nik Ga dom ski

Dusimy się w smogu
� Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Mieszkasz na Targówku, 
interesujesz się codziennymi wydarzeniami z życia miasta?

Zostań dziennikarzem lokalnym !
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl. Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.
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Pierw sza w tym ro ku śmier tel na
ofia ra wy pad ków dro go wych
na Bród nie to 72-lat ka, któ ra zgi -
nę ła za raz po wyj ściu z au to bu su.
Jak in for mu je po li cja, do zda rze -
nia do szło na Ba zy liań skiej na wy -
so ko ści przy stan ku „Św. Hie ro ni -
ma”. Sta rusz ka chcia ła od ru cho -
wo przejść przez jezd nię w naj wy -
god niej szym miej scu, czy li
przy za to ce dla au to bu sów. Zo -
sta ła po trą co na przez ko bie tę
pro wa dzą cą oso bo we go peu ge ota
i zgi nę ła na miej scu. Nie wia do -
mo, czy w mo men cie wy pad ku 72-

lat ka by ła do brze wi docz na, ani
z ja ką pręd ko ścią je chał sa mo -
chód.

Ka żdej śmier ci mo żna za po biec
– Pol skie uli ce stre fa mi śmier ci

dla pie szych – pi sa li w grud niu
ak ty wi ści Mia sto Jest Na sze.

We dług eu ro pej skich sta ty styk
z lat 2009–2013 na pol skich dro -
gach gi nie 34 pie szych na mi lion.
Dla po rów na nia: w Niem czech to
sied miu za bi tych prze chod niów,
w Szwe cji – pię ciu, w Ho lan dii –
czte rech. W naj bez piecz niej szych

kra jach Eu ro py od lat przy by wa

fo to ra da rów, pro gów zwal nia ją -
cych i in nych roz wią zań uspo ka ja -
ją cych ruch. W War sza wie fo to ra -
da rów pra wie nie ma, zaś ka żda
de cy zja o mon ta żu pro gów (czę -
sto pod ję ta po gło so wa niu miesz -
kań ców) po wo du je la wi nę kry ty ki
ze stro ny kie row ców.

Czy 72-lat ka z Bród na mo gła by
żyć da lej, gdy by na Ba zy liań skiej
by ło wię cej przejść dla pie szych?
Być mo że eme ry ci nie ry zy ko wa li -
by prze cho dze nia w nie do zwo lo -
nym miej scu, gdy by mie li do po -
ko na nia dwu krot nie krót szą dro -
gę. Czy ży ła by, gdy by zli kwi do wa -
no za to ki dla au to bu sów, jed no -
cze śnie wy ty cza jąc przej ścia z azy -
la mi na obu koń cach przy stan -

ków? A mo że ura to wa ły by ją fo -
to ra da ry na skrzy żo wa niach? Te -
raz już się nie do wie my, ale o bez -
pie czeń stwie na uli cach Bród na
war to i trze ba dys ku to wać.

Gdzie jest naj go rzej?
Od stycz nia do li sto pa da ubie -

głe go ro ku na po li cyj nej czar nej
li ście zdą ży ły za pi sać się trzy uli ce
na Bród nie i Tar gów ku: Kon dra -
to wi cza (dwie oso by za bi te, sześć
ran nych), Ra dzy miń ska (14 ran -
nych) i Win cen te go (12 ran nych).
Ru chli we skrzy żo wa nie Kon dra -
to wi cza z Win cen te go, zaj mu ją ce
w po przed nich la tach wy so kie
miej sce na li ście naj nie bez piecz -
niej szych w War sza wie, zo sta ło

wy prze dzo ne przez krzy żów ki Ło -
dy go wej z Wy spo wą i Ra dzy miń -

skiej z Gro dzień ską. W su mie zo -
sta ły na nich ran ne czte ry oso by.

Do mi nik Ga dom ski

Śmierć na Bazyliańskiej

Wciąż giniemy na ulicach Bródna
� Dobrego bilansu bezpieczeństwa na drogach nie udało się utrzymać nawet do połowy stycznia. Pierwsza osoba zginęła dziś po południu.

Nie czyn ny od 1 stycz nia ubie -
głe go ro ku fo to ra dar na ro gu
Ra dzy miń skiej i By strej zo stał
prze ka za ny Ge ne ral nej In spek -
cji Trans por tu Dro go we go
i znów za cznie „ła pać” prze kra -
cza ją cych do zwo lo ną pręd kość
kie row ców. To efekt trwa ją cych
nie mal rok roz mów z udzia łem
stra ży miej skiej, któ ra w wy ni ku
zmian w pra wie stra ci ła pra wo
do pro wa dze nia au to ma tycz nej
kon tro li pręd ko ści. No we pra wo

po par ły wszyst kie opcje po li tycz -
ne: za pro po no wał po seł SLD,
po par li po li ty cy od le wi cy
po pra wi cę, pod pi sał pre zy dent
An drzej Du da.

Umo wa mię dzy stra żą miej ską
a GITD bę dzie obo wią zy wać
przez trzy la ta.

Od po cząt ku ro ku do koń ca
li sto pa da na Ra dzy miń skiej do -
szło do 13 wy pad ków, w któ rych
zo sta ło ran nych 14 osób.

(dg)

Fotoradar wraca
� Po roku przerwy urządzenie do automatycznej
kontroli prędkości zostanie ponownie włączone.

Od stycznia
do listopada ubiegłego
roku na policyjnej czarnej
liście zdążyły zapisać się
trzy ulice na Bródnie
i Targówku:
Kondratowicza (dwie
osoby zabite, sześć
rannych), Radzymińska
(14 rannych) i Wincentego
(12 rannych)

źródło: w
w

w.w
arszaw

a-straz.pl/fot. A
rtur K

am
iński

Na ulicach Bródna giną ludzie. O ich bezpieczeństwie warto i trzeba dyskutować



Him m ler, Göring, Bor man, Frank
– na zwi ska naj wa żniej szych przy -
wód ców woj sko wych III Rze szy ma -
my do sko na le utrwa lo ne w pa mię ci
dzię ki ty siąc om fil mów i po wie ści,
opo wia da ją cych dzie je II woj ny
świa to wej. Gen. Wer ner von Fritsch
po zo sta je w tym nie sław nym gro nie
po sta cią zu peł nie ano ni mo wą.
A szko da, bo je go ży cio rys to ma te -
riał na trzy ma ją cy w na pię ciu dresz -
czo wiec, koń czą cy się 22 wrze -
śnia 1939 ro ku na skra ju dzi siej sze go
Za ci sza, bę dą ce go wów czas pod war -
szaw skim mia stecz kiem.

Za po mnia ny obe lisk
Pro wa dzą ca do Zą bek uli ca Ło -

dy go wa by ła pod czas oku pa cji jed -
ną z za le d wie kil ku bru ko wa nych
dróg na Za ci szu. Z miej sca, w któ -

rym koń czy ła się li nia za bu do wy
mia sta -ogro du Za ci sze, roz po ście -
rał się zna ko mi ty wi dok na daw ny
fol wark Le wi nów i opusz czo ną
rzeź nię, przy któ rej pod czas ob lę że -
nia sta cjo no wał od dział von Frit -
scha. Ge ne rał zgi nął tam od kul
z cię żkie go ka ra bi nu ma szy no we go.
Ni czym nie do wo dził, wła ści wie nie
po win no go być pod War sza wą,
a we dług wie lu ura do wał swo ją
śmier cią Adol fa Hi tle ra. Te raz to
wszyst ko by ło jed nak bez zna cze nia.

Von Fritsch był dru gim nie -
miec kim ge ne ra łem, któ ry zgi nął
na woj nie z Pol ską, wiec na le żał
mu się po mnik. Przy Ło dy go wej
sta nął skrom ny, ka mien ny obe lisk
z krót kim na pi sem „Tu po legł
dnia 22 wrze śnia 1939 ge ne rał -
-puł kow nik Ba ron von Fritsch”.

Wo kół urzą dzo no ogró dek,
a w ko lej ne rocz ni ce skła da no
tam kwia ty i gra ła or kie stra woj -
sko wa. Po mnik znikł z kart hi sto -
rii w 1944 ro ku, pra wie na pew no
zmie cio ny z po wierzch ni zie mi
przez po wstań ców war szaw skich.

Gwiaz da nie miec kie go woj ska
Ba ron Wer ner von Fritsch uro -

dził się w Nad re nii, w epo ce Ce sar -
stwa Nie miec kie go, w sta rej pru -
skiej ro dzi nie z tra dy cja mi woj sko -
wy mi. Idąc w śla dy przod ków wstą -
pił do ar mii, w któ rej – za rów no
dzię ki ta len to wi, jak i na zwi sku
– szyb ko piął się po ko lej nych szcze -
blach ka rie ry. I woj nę świa to wą
skoń czył w stop niu ka pi ta na, ja ko
czło nek szta bu ge ne ral ne go od zna -
czo ny Krzy żem Że la znym. Roz wo ju

wspa nia łej ka rie ry nie prze rwał ani
upa dek Ce sar stwa, ani wy gra ne
przez na zi stów wy bo ry. W hi tle row -
skich Niem czech von Fritsch osią -
gnął szczyt, zo sta jąc na czel nym do -
wód cą wojsk lą do wych. Nie za wia -
rę w na ro do wy so cja lizm czy mi łość
do Hi tle ra, ale ta lent mi li tar ny.

Wszyst ko zmie ni ło się, gdy Hi tler
za czął snuć co raz bar dziej ab sur dal -
ne pla ny wo jen ne. Von Fritsch
słusz nie uwa żał, że woj na ze Związ -
kiem Ra dziec kim by ła by dla Nie -
miec sa mo bój stwem, przez co na ra -
ził się fa na ty kom Görin go wi i Him -
m le ro wi. 58-let ni ka wa ler bez opi nii
play boya był w na zi stow skiej rze czy -
wi sto ści bar dzo ła twym ce lem: wy -
star czy ło oska rżyć go o by cie ho mo -
sek su ali stą i pa trzeć, jak je go ka rie -
ra się za ła mu je. Choć osta tecz nie

ge ne rał zo stał oczysz czo ny z „za rzu -
tów” przez sąd, mu siał zrzec się do -
wódz twa nad We hr mach tem.

Nie po win no go tu być
W przeded niu in wa zji na Pol -

skę von Fritsch zo stał mia no wa ny
„ho no ro wym do wód cą” puł ku ar -
ty le rii, czy li po pro stu ob ser wa to -
rem, któ ry nie miał żad ne go wpły -
wu na żoł nie rzy. Co wię cej, był
zo bo wią za ny do ubie ra nia się
w ga lo wy mun dur, mie nią cy się
z da le ka zło tem pa go nów i or de -
rów. Czy żby już znał swój los
i wo lał zgi nąć od kul wro ga, niż
wła snych żoł nie rzy? A mo że
wręcz zo stał zmu szo ny przez Hi -
tle ra do „szu ka nia sa mo bój stwa”?

We dług re la cji por. Ro sen ha ge na,
peł nią ce go funk cję ad iu tan ta ge ne -
ra ła, von Fritsch zo stał 22 wrze śnia
ran ny w le we udo. Strza ły, od da ne
praw do po dob nie z CKM -ku, ro ze -
rwa ły tętnicę i spo wo do wa ły bły ska -
wicz nie wy krwa wie nie. Jak twier dził
po rucz nik, ostat nim sło wem umie ra -
ją ce go ge ne ra ła by ło… „Zo staw!”.

Do mi nik Ga dom ski

Dziwna śmierć niemieckiego generała

Jego pomnik stał przy Łodygowej
� Zginął przypadkiem czy został „zmuszony do samobójstwa” przez Hitlera?
Generał Werner von Fritsch zginął na Zaciszu podczas oblężenia Warszawy.
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
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Pra ce nad ka nał kiem trwa ją.
Za siat ką wi dać na ra zie po kry te
śnie giem ster ty ce gieł, sprzęt bu -
dow la ny i po kaź ne gó ry pia chu.
Póź ną wio sną wi dok po wi nien się
już zmie nić, a mło dzi (i bar dzo,
bar dzo mło dzi) miesz kań cy oko li -
cy zy ska ją no wy punkt na ma pie
re kre acji, spor tu i roz ryw ki.

Dość uroz ma ico na rzeź ba tu tej -
sze go te re nu po zwo li ła pro jek tan -
tom na płyn ne wkom po no wa nie
sze re gu kon struk cji i cie ka wych
roz wią zań. Bę dą to mię dzy in ny mi
pod ziem ne tu ne le, most ki, schod -
ki, po chyl nie, rów no wa żnie oraz
sta lo we zje żdżal nie. Oprócz te go

nie za brak nie urzą dzeń w bar dziej
kla sycz nej for mie. Dla naj młod -
szych przy go to wa no huś taw ki i bu -
ja ki sprę ży no we. Dla star szych –
urzą dze nia spraw no ścio we oraz

ogro dzo ny plac po kry ty tra wą.
Mo że słu żyć do gry w pił kę.

Wśród atrak cji po ja wią się rów -
nież wkom po no wa ne w „kra jo -
braz” kon struk cje z łu ko wa tych,
wy gię tych ku gó rze ele men tów,
usta wio nych cen trycz nie na pla nie
ko ła. Ma ją być od po wied ni kiem
dom ków -kry jó wek dla dzie ci.
Wszyst kie urzą dze nia bę dą drew -
nia ne, w sty li sty ce na wią zu ją cej
do na tu ral nej a osa dzo ne na po lu

pia sko wym lub po ro śnię tym tra -
wą. Po mię dzy ni mi sta ną drew nia -
ne rzeź by w kształ cie zwie rząt.

Te ren pla cu za baw zo sta nie
ogro dzo ny, z mo żli wo ścią za my -

ka nia w okre ślo nych go dzi nach.
Od fron tu, rów no le gle do Ka na łu
Za ci szań skie go, ogro dze nie bę -
dzie mia ło for mę drew nia nej pa li -
sa dy o wy so ko ści oko ło 1,3 me tra.

Dal sza je go część po zo sta nie sta -
lo wa, ozdo bio na pną cza mi.

– Na skwe rze po ja wi się ta kże
do dat ko wa atrak cja w po sta ci cią -
gu tram po lin do ska ka nia dla
dzie ci oraz sa ni ta riat, zlo ka li zo -
wa ny po za pla cem za baw – mó wi
rad na Ka ta rzy na Gór ska -Man -
czen ko. Oba roz wią za nia wy pra -
co wa no pod czas ze szło rocz nych
kon sul ta cji spo łecz nych.

Jak in for mu je rzecz nik urzę du
dziel ni cy Ra fał La so ta, mi ni park
bę dzie kosz to wał po nad pół to ra
mi lio na zło tych. Zo sta nie od da ny
do użyt ku w po ło wie czerw ca.

– To ko niec więk szych in we sty cji
o po dob nym, re kre acyj nym cha -
rak te rze w tej czę ści dziel ni cy. Te -
raz kon cen tru je my się na dba niu
o po wsta łe obiek ty, któ re wy ma ga -
ją sta łych prac na praw czych i kon -
ser wa cyj nych – kwi tu je rzecz nik.

Ar tur Sa ła szew ski

Tunele, mostki, trampoliny

Na Zaciszu rośnie Uroczysko
� Pomiędzy ulicą Uroczysko, Kanałem Zaciszańskim a Blokową finalizowana jest nowa inwestycja. Już wkrótce
na Zaciszu pojawi się bardzo ciekawy plac zabaw dla młodszych i tych całkiem dużych dzieci.
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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

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

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

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

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19 pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,

605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Bez płat ną śli zgaw kę przy go to -
wał Dom De ve lop ment, in we stor
Osie dla Wil no. Do dys po zy cji
od wie dza ją cych jest wy po ży czal -
nia ły żew, a ta kże fo od truc ki,
w któ rych do stęp ne są prze ką ski
i cie płe na po je. Na te re nie osie -
dla mo żna ta kże sko rzy stać
z gór ki do zjaz dów sa necz ko -
wych.

Pod czas zi mo wych fe rii mniej
za awan so wa nym ły żwia rzom co -
dzien nie bę dą po ma gać in struk -
to rzy. Po nad to na week en dy za -
pla no wa no ro dzin ne atrak cje np.
mecz cur lin gu, ice -par ty z mu zy -
ką DJ -a, jaz dę na ły żwach dla
naj młod szych pod okiem ma -
skot ki – Ko zioł ka Ma toł ka czy
ry wa li za cję Czar Par na lo dzie.

Lo do wi sko przy Wier nej bę -
dzie dzia ła ło do koń ca lu te go.

(red)

Migawka z okolicy
Osiedlowe lodowisko i górka
� Na Osiedlu Wilno od grudnia działa pokaźnych
rozmiarów ślizgawka. Dzieci mogą także skorzystać ze
zbudowanej specjalnie dla nich górki saneczkowej.
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Na skwerze
pojawi się także
dodatkowa atrakcja
w postaci ciągu
trampolin do skakania
dla dzieci oraz sanitariat,
zlokalizowany
poza placem zabaw.



Za nie czysz cze nia po wie trza
wie lo krot nie prze kra cza ją ce bez -
piecz ne dla zdro wia nor my nie są
wie lu osób ar gu men tem za tym,
by zmie nić swo je przy zwy cza je nia
na bar dziej eko lo gicz ne. Z bie dy
czy z bra ku edu ka cji, część war -
sza wia ków wrzu ca na swo ich pie -
ców wszyst ko, co po win no tra fić
– naj le piej po se gre ga cji
– do śmiet ni ka: pa pier, od pa dy
bio lo gicz ne a na wet pla stik.
W tro pie niu i ka ra niu tru ci cie li
mia ły po móc spe cja li stycz ne ra -
dio wo zy, któ re w ubie głym mie -
sią cu otrzy ma ła straż miej ska.
No wo cze sny sprzęt ma już
na kon cie pierw sze suk ce sy.

– Od po cząt ku ro ku skon tro lo -
wa li śmy 950 po se sji – mó wi Mo ni -
ka Ni żniak, rzecz nicz ka stra ży
miej skiej. – Na co je de na stej
z nich stwier dzi li śmy nie pra wi dło -
wo ści. Kon tro lu je my nie tyl ko pie -
ce wę glo we, ale też go spo dar kę
od pa da mi: czy wła ści ciel ma pod -
pi sa ną tzw. de kla ra cję śmie cio wą
i czy se gre gu je śmie ci. Bar dzo źle
wy pa da ją warsz ta ty sa mo cho do we

i wszyst kie miej sca, w któ rych
prze twa rza ne jest drew no, ta kie
jak sto lar nie. Zda rza się, że ich
wła ści cie le sprze da ją drew nia ne
od pa dy na opał al bo sa mi po zby -
wa ją się ich za po mo cą pie ca.

Kon tro le stra ży miej skiej wy ni -
ka ją czę sto ze zgło szeń miesz kań -
ców, za nie po ko jo nych czar nym
dy mem wy do by wa ją cym się z ko -
mi na są sied nie go do mu. Przo du je
Bia ło łę ki, gdzie od 1 do 16 stycz -
nia ta kich zgło szeń by ło 141, zaś
staw kę za my ka Żo li borz.

Na Tar gów ku te go rocz ny bi lans
to sie dem man da tów, 11 wnio -
sków do są du i jed no po ucze nie.

Jak działają mobilne
laboratoria?

Pięć ra dio wo zów stra ży miej skiej
jest wy po sa żo nych w naj no wo cze -
śniej sze do stęp ne urzą dze nia po -
mia ro we, po zwa la ją ce ba dać stę że -
nie py łów za wie szo nych PM2,5
i PM10 w po wie trzu oraz obec ność
ście ków by to wych lub prze my sło -
wych w wo dzie. Stra żni cy ma ją
do dys po zy cji ta kże prze no śne de -

tek to ry tlen ku wę gla, lot nych
związ ków or ga nicz nych, siar ko wo -
do ru czy tlen ku azo tu oraz wy twor -
ni ce dy mu, po moc ne w wy kry wa -
niu nie le gal nych przy łą czy ka na li -
za cyj nych. Z ko lei fo to pu łap ki
i ob ro to we ka me ry są wy ko rzy sty -
wa ne do szu ka nia osób, wy rzu ca ją -
cych śmie ci w nie do zwo lo nych
miej scach. Za mon to wa ne w po jaz -
dach kom pu te ry umo żli wia ją ob -

rób kę da nych z po mia rów i na grań
jesz cze w trak cie in ter wen cji.

– Na si funk cjo na riu sze pod je -
żdża ją „mo bil nym la bo ra to rium”
w miej sce, w któ rym spo dzie wa -
my się za nie czysz czeń, uru cha -
mia ją apa ra tu rę i do ko nu ją po -
mia rów – wy ja śnia rzecz nicz ka.
– Je den po miar nie po zwa la
stwier dzić, czy nor my są prze kro -
czo ne przez ca łą do bę, ale je śli

jest nie ty po wy, za zwy czaj ozna cza
emi sję za nie czysz czeń na jed nej
z po bli skich po se sji. Prze pro wa -
dzo na zo sta je wte dy kon tro la
w te re nie.

Za kup mo bil nych la bo ra to riów
kosz to wał po nad 2,2 mln zł i zo -
stał sfi nan so wa ny z opłat za ko -
rzy sta nie ze śro do wi ska i kar ad -
mi ni stra cyj nych.

(dg)
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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
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·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
·Atrakcyjna pożyczka od 500 ZŁ do 25 tys. Tel.
668-681-912

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..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę ZUS, US, chwilówek,
komornika. Indywidualne podejście. Dyskrecja.
735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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

ZDROWIE I URODA
·Jeśli Twój bliski potrzebuje opiekunki –
zadzwoń 730-344- 341. Pomagamy ludziom

starszym i chorym

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

DAM PRACĘ
·2500 zł + prowizja PILNE!!! Chcesz szybko
awansować? Zarządzać ludźmi i stać się
niezależny finansowo? To świetnie trafiłeś!
Jesteśmy firmą handlową, która szuka Ciebie!!!
Dzwoń: 795-855-594

·Firma Warszawa-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych, lub brygady 3-4 osobowe przy
pracach czyszczenia technicznego obiektów
przemysłowych, magazynów, oraz malowanie
oznaczeń poziomych BHP w obiektach.
Oczekujemy solidności, dyspozycyjności,
dobrego stanu zdrowia (książeczka sanepidu).
Mile widziane prawo jazdy „B”, doświadczenie
w malowaniu linii, pasów malowarką spalinową,
piaskowanie piaskarką. Oferujemy wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych umiejętności tj. stała
umowa zlecenie, a także umowa o pracę.
Zatrudnimy także kierownika robót
z doświadczeniem. Praca na umowę o pracę.
Kontakt: rekrutacja@iwago.pl, tel. 22 828-26-17
godz. 9-14

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003
·Zatrudnimy opiekunów osób starszych
w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę
(lub zlecenie) na terenie Białołęki, oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne
zatrudnienie. Kontakt 519-331-291

KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

ANTYKI
·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 bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Laboratoria na kółkach tropią trucicieli
� Od początku roku strażnicy miejscy skontrolowali już 950 posesji. Na co jedenastej spalane były śmieci.



Dar mo wa ko mu ni ka cja miej ska,
do pła ty do wy mia ny pie ców wę glo -
wych na ga zo we, za ostrzo ne kon -
tro le – war szaw ski sa mo rząd roz -
po czął wal kę ze smo giem na nie -
spo ty ka ną wcze śniej ska lę. Pó ki co:

bez więk szych re zul ta tów. Nic
dziw ne go, że swo je po my sły
na zmniej sze nie za nie czysz czeń po -
wie trza co raz czę ściej przed sta wia -
ją ta kże zwy kli war sza wia cy. Wśród
pro jek tów zło żo nych do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go na rok 2018 wi -
dać kil ka roz wią zań in spi ro wa nych
do świad cze nia mi kra jów Eu ro py
Za chod niej. Na Bie la nach i Bia ło -
łę ce mo gą sta nąć tzw. wie że an ty -
smo go we, na Za ci szu i Bród nie
– in sta la cje po kry te… mchem.

– Pro jekt za kła da po wsta nie
me bla miej skie go z ław ką, na któ -
rym ro śnie spe cjal na, ge ne tycz nie
mo dy fi ko wa na od mia na mchu
po chła nia ją ca spa li ny – pi sze au -

tor pro jek tu, Hu bert Zem brow -
ski. – Jed na in sta la cja z mchu po -
chła nia ty le sa mo smo gu, co 275
drzew, na to miast zaj mu je nie wie -
le miej sca: 3 × 2,2 × 4 me try. In -
sta la cja wy po sa żo na jest w czuj ni -
ki kon tro lu ją ce roz rost ko lo nii
mchu, sys tem na wad nia nia i pa -
ne le sło necz ne, przez co jest sa -
mo wy star czal na.

In sta la cje ta kie to wy na la zek
nie miec kiej fir my Gre en Ci ty So -
lu tions. „Ścian ka” jest za si la na
prą dem ge ne ro wa nym przez pa -
ne le sło necz ne i wy po sa żo na
w zbior nik wod ny, słu żą cy
do pod le wa nia mchu. Za mon to -
wa ne na niej są ta kże czuj ni ki,
mo ni to ru ją ce ja kość po wie trza
w naj bli ższym są siedz twie.

Pan Hu bert pro po nu je, by trzy
in sta la cje umie ścić na bo ry ka ją -
cym się z pro ble mem pie ców wę -
glo wych Za ci szu, zaś jed ną
na Bród nie. Pro jekt nie prze są dza
o do kład nych lo ka li za cjach, ale
po kry te mchem ścian ki świet nie
wpi sa ły by się w ar chi tek tu rę skwe -
rów nad ka na łem Bród now skim
czy też oto cze nie pla no wa nych
sta cji me tra. Za nim za cznie my
dys ku to wać nad usta wie niem in -
sta la cji, pro jekt mu si naj pierw
przejść we ry fi ka cję w urzę dzie
dziel ni cy, tra fić pod gło so wa nie
i zdo być od po wied nią licz bę gło -
sów. Je go naj więk szą wa dą jest
wy so ki koszt. Usta wie nie czte rech
„ścia nek” kosz to wa ło by 450 tys. zł.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Ota cza ją cy park Wie cha pier -
ścień ulic, na zy wa ny nie kie dy „ob -
wod ni cą Tar gów ką”, 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 jest 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. Ocze ki wa ny od wie lu
lat re mont Za rząd Dróg Miej skich
za pla no wał na ten rok. 10 mln zł
znaj du je się już w bu dże cie, zaś

wio sną oka zję do za bra nia gło su
bę dą mieć miesz kań cy Tar gów ka.

Wstęp na kon cep cja za kła da re -
mont chod ni ków, bu do wę dro gi
dla ro we rów, wy zna cza nie
na jezd ni pa sa par kin go we go, wy -
mia nę la tarń i no we na sa dze nia
drzew i krze wów. Ma być nie tyl -
ko ład niej, ale też bez piecz niej.

Obec nie dro go wcy wy bie ra ją
wy ko naw cę, któ ry bę dzie mieć
osiem mie się cy na re mont ulic.

(dg)

Centrum Targówka
do remontu
� Handlową, Ossowskiego, Myszkowską i Pratulińską
czekają wielkie zmiany. Przebudowa już w tym roku.

źródło: ZD
M

Niezwykły projekt dla Zacisza

Mech kontra Smog
� Pokryta mchem ścianka, która pochłania tyle zanieczyszczeń, co 275 drzew? To już
nie fantastyka naukowa, ale rzeczywistość.

Projekt
nie przesądza
o dokładnych
lokalizacjach, ale pokryte
mchem ścianki świetnie
wpisałyby się
w architekturę skwerów
nad kanałem
Bródnowskim czy też
otoczenie planowanych
stacji metra.
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