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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: materiały prasowe

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

– Nauczeni doświadczeniem ze
Świętokrzyskiej już teraz pracujemy nie tylko nad tym, co powstanie nad ziemią, ale też zagospodarowaniem terenu na powierzchni – mówi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.
– Podczas budowy metra przestrzeń pomiędzy północną stroną
ulicy a parkiem zostanie rozerwana – przypomina Marlena Happach, naczelna architekt Warszawy. – Warto rozważyć budowę
po stronie parku choćby tymczasowego pawilonu z funkcjami ga-

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

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl

PEŁNY ZAKRES USŁUG
- protetyka
- protezy
elastyczne

G
RT

ul. Syrokomli 10
tel.
811-65-16
Zapraszamy w godz. 9-20

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 wykorzystać pięć minut dla Bródna,
które daje budowa metra – mówi
Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. – Dziś mamy na Kondratowicza szerokie
pasy ruchu, szeroką rezerwę
pod tramwaj i mało miejsc parkingowych. Po przebudowie wyznaczymy ich ponad 200. Powstaną także obustronne drogi rowerowe i szpalery drzew. Projekt będzie jeszcze podlegać zmianom,
ale uważam, że już teraz jesteśmy
blisko ideału.
– Kondratowicza jest ulicą zdominowaną przez samochody, ale
jest na tyle szeroka, że wystarczy
miejsca dla wszystkich – dodaje
warszawska radna Iwona Wujastyk. – Podczas budowy metra zostanie zniszczona, a następnie odbudowana już jako ulica nie
z lat 70., ale godna XXI wieku.
Po przebudowie Kondratowicza
będzie mieć nadal po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale zostaną one zwężone: wewnętrzne

dokończenie na stronie 3

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-
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Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games
czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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zastępca: Katarzyna Chodkowska
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„„Echo Targówka, Bródna, Zacisza”

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,
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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.
źródło: Tequesquitengo / commons.wikimedia.org

Położony na granicy Targówka
i Ząbek zalew przy Bardowskiego
może stać się jednym z ciekawszych miejsc na plażowo-rekreacyjnej mapie stolicy. Pieczę nad tym
terenem przejmuje wyłoniony
w przetargu operator, który obok
dbałości o stan techniczny obiektu
stworzyć ma warunki do tego, by
tętniło tu życie towarzyskie, a wod-

ne uroki zalewu zostały docenione.
Działalność będzie prowadzona
pod marką WakeFarma.
Bogdan Mroziński z Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami poinformował nas, że umowa z firmą MF Sport została podpisana 5 kwietnia. Wśród 36 punktów dokumentu jest między innymi mowa o prowadzeniu działal-

ności
rekreacyjno-sportowej
na rzecz społeczności lokalnej,
a także organizowaniu ogólnodostępnych imprez we współpracy
z urzędem dzielnicy Targówek.
Umowa ma obowiązywać trzy lata.
– Nasza działalność będzie
opierała się na dwóch głównych
filarach. Jeśli chodzi o sport i rekreację, będzie to wakeboarding.

Drugi element to restauracja,
którą będziemy tu prowadzić
– mówi Fabian Tuliszka, przedstawiciel operatora. Podkreśla, że
korzystanie z samej plaży będzie
bezpłatne. Obostrzeniem ma być
zakaz wnoszenia alkoholu i rozpalania grilla. Zapewne dlatego,
że firma zarabiać ma w dużej
mierze na gastronomii.
Czym jest wakeboarding, który
ma zdobywać nowych fanów
nad brzegiem sztucznego jeziora?
To sport, który powstał na bazie
nart wodnych, snowboardingu
i surfingu. Polega na pływaniu
po powierzchni wody na desce
przy jednoczesnym trzymaniu się
liny zainstalowanej na łodzi lub
za pomocą wyciągu. Na zalewie
przy Bardowskiego użyty będzie
wyciąg, a operator planuje budowę specjalnego, oświetlonego toru. W planach jest też wiele innych sportowych aktywności,
w tym kilka nie mniej oryginalnych. Odwiedzający zalew będą

mieli m.in. możliwość zapoznania
się z arkanami skimboardingu,
czyli ślizgu na desce po płytkiej
warstwie wody. Z bardziej „lądowych” dyscyplin ma być archery
games, będący połączeniem paintballu i łucznictwa. Powstaną
boiska, plac zabaw dla dzieci oraz
specjalna fontanna. Ta ostatnia
dzięki pieniądzom z budżetu par-

Pierwsze
publiczne udostępnienie
obiektu, już
z rozbudowaną
infrastrukturą
i prezentacją (jeszcze nie
wszystkich) atrakcji – ma
nastąpić w pierwszych
dniach maja.
tycypacyjnego. Trwają też rozmowy w kwestii wybudowania parku
linowego. Są duże szanse, że i on
znajdzie
swoje
miejsce
nad sztucznym zbiornikiem. Nie
zapominajmy też o już istniejącej
ściance wspinaczkowej.
Pierwsze publiczne udostępnienie obiektu, już z rozbudowaną infrastrukturą i prezentacją (jeszcze
nie wszystkich) atrakcji – ma nastąpić w pierwszych dniach maja.
(AS)

Aleja Kondratowicza

dokończenie ze strony 1
do 3 m, zewnętrzne do 3,25 m. Powstaną także obustronne pasy
do parkowania równoległego, drogi
rowerowe i chodniki oraz – w zależności od odcinka – trzy lub cztery
szpalery drzew. Znikną zatoki przystankowe, od budowania których
Warszawa powoli odchodzi wzorem
innych wielkich miast europejskich.

Zaleją nas Marki, Białołęka?
Na Bródnie powszechna jest
opinia, że otwarcie metra będzie
oznaczać podobną inwazję samochodów, z jaką borykają się np.
mieszkańcy Wrzeciona, sąsiadującego ze stacją Młociny. W sytuacji,
w której granice miasta codziennie
rano przekracza pół miliona aut,
warszawski samorząd nie zamierza
już budować parkingów P+R wewnątrz osiedli. W powstrzymaniu
napływu samochodów mają pomóc
m.in. obniżka cen biletów II strefy
ZTM, budowa parkingów przesiadkowych w Kobyłce, Ząbkach,
Markach, Wołominie i Słupnie
oraz… wzmożone kontrole nieprawidłowego parkowania.
– Jeśli chodzi o Białołękę, to receptą na napływ samochodów
na Bródno będzie nowa linia tramwajowa – mówi dyrektor Puchal-

ski. – Metro Warszawskie zmieniło
koncepcję stacji przy Wincentego
tak, by przesiadka do metra była
maksymalnie wygodna.

Daty, daty…
– Umowę na projekt stacji
na Bródnie i Zaciszu podpisaliśmy we wrześniu – przypomina
Dariusz Kostaniak, wicedyrektor
Metra Warszawskiego. – Chcemy
ogłosić przetarg na ich budowę
pod koniec tego roku, tak by zakończyła się ona w roku 2021.
To kolejna data otwarcia metra
na Bródnie, podawana przez warszawskich urzędników. Wcześniej
mówiło się o latach 2022 i 2023, i to
właśnie ta ostatnia wydaje się być
najbardziej realna, biorąc pod uwagę tempo prac nad wcześniejszymi
odcinkami. Fakt jest taki, że czasu
trwania procedur zmierzających
do wbicia pierwszej łopaty nie da
się przewidzieć. Dopóki nie ma gotowego projektu i wszystkich pozwoleń, każda podawana data jest
umowna. Ostateczny projekt Kondratowicza powstanie w koordynacji z projektem linii metra.
– Prace nad szczegółowym projektem
ulicy
rozpoczniemy
w czerwcu – zapowiada wiceprezydent Renata Kaznowska.
(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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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.

także w dojazdach na jedno
z warszawskich lotnisk.

Kiedy?
źródło: ZTM

Stacja zostanie zbudowana
w ramach modernizacji linii kolejowej do Rembertowa, Wesołej
i Sulejówka. PKP PLK przeznaczyły na nią 124 mln zł, ale tańsza
z dwóch złożonych w przetargu
ofert przekroczyła kosztorys aż

Nowa

Mówimy „pociągi na Targówek”,
myślimy „metro”. Budowa stacji
podziemnej kolei już trwa i powinna zakończyć się w roku 2019. Rok

później ma zostać otwarty nowy
przystanek kolei naziemnej, który
PKP Polskie Linie Kolejowe planują na wysokości Tesco przy Sta-

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

Co to da Targówkowi?

Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.
LOTHAR

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•
•

o 25%. Na ten moment budowa
stacji Stalowa nie jest jeszcze
ostatecznie przesądzona. Kolejarze wciąż mają czas na rezygnację
z tego przystanku i zaplanowanie
dwupoziomowego
„dworca”
na przecięciu dwóch linii kolejowych przy Radzymińskiej. W ten
sposób powstałby wygodny węzeł
przesiadkowy, obsługujący Targówek Fabryczny. Ale czy będzie
na to wola polityczna?
(dg)

nowotworowych, chorobach
prostacie, problemach
hormonalnych

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

Po północnej stronie torów
znajdują się ogródki działkowe,
co samo w sobie stawia lokalizację stacji pod znakiem zapytania.
W zasięgu 10-minutowego spaceru na peron znajdą się tylko budynki stojące w trójkącie między
Radzymińską, Pratulińską i Bar-

kocińską. Z pozostałej części Targówka odległość będzie zbyt duża, by opłacało się iść na stację.
Może warto będzie podjechać autobusem? Nic z tego.
Ze „Stalowej” nie będzie wygodnej przesiadki z autobusów jadących Radzymińską (zwłaszcza
w kierunku północnym, bo brakuje tam przejścia dla pieszych).
W praktyce nowa stacja będzie
służyła mieszkańcom kilkunastu
bloków, dojeżdżających do pracy
w centrum (w ok. 10 min) lub
na Służewcu (w około pół godziny). Od czasu do czasu przyda się

organów wewnętrznych

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

lowej, kilkadziesiąt metrów od Radzymińskiej. Na stacji o roboczej
nazwie „Warszawa Stalowa” mają
zatrzymywać się SKM-ki jadące
z Legionowa i Białołęki w kierunku Dworca Wschodniego.

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

•

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.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół

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

godziny, ale zależy to od stanu cho-
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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: ZDM

dziej reprezentacyjna droga osiedla. W praktyce straszą tam zdewastowane chodniki i zieleń kiepskiej jakości. Trudno jest nie tylko
przejechać tamtędy rowerem, ale
nawet zaparkować samochód.

Co się zmieni?

…a pierwszą dużą inwestycją
będzie przebudowa ciągu Handlowej, Ossowskiego, Barkocińskiej i Myszkowskiej, która nastą-

pi jeszcze w tym roku. Otaczający
park Wiecha pierścień ulic, nazywany niekiedy „obwodnicą Targówka”, to teoretycznie najbar-

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o wa n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.

Ponieważ ulice mają stać się
przyjazne okolicznym mieszkańcom, najbardziej oczywistymi elementami projektu są remont
chodników, dosadzenie drzew
i krzewów oraz wymiana oświetlenia. Wzorem ulic w Miasteczku
Wilanów powstanie także ścieżka
biegowa.

·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

Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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Autobusy i samochody będą
mieć do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Przystanek „DKS Targówek” w stronę
Witebskiej zostanie przeniesiony
za skrzyżowanie. Powstaną nowe
przystanki: przy Lusińskiej w kierunku Wincentego, na Pratulińskiej w kierunku Trockiej
i przy wejściach do metra na rogu
Ossowskiego i Pratulińskiej.
Na skrzyżowaniach z Kołową,
Pratulińską i Gorzykowską zostaną zbudowane ronda.
Co zaskakujące, po przebudowie ulic nie wrócą pasy rowerowe,
istniejące w latach 2015–2016. Po-

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
·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@kancelariedoradcze.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

wstały po pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego dzięki projektowi, który zdobył na Targówku Mieszkaniowym najwięcej głosów. Gdy rozpoczęła się budowa
metra, zostały zlikwidowane, bo
jezdnię podzielono na trzy pełnowymiarowe pasy ruchu. W tym
roku zamiast nich powstanie wydzielona droga rowerowa.
Przebudowa ulic na Targówku
bę dzie kosz to wać 10 mln zł.
Dro go wcy opra co wu ją te raz
ostateczny projekt, uwzględniający wyniki konsultacji społecznych.
(dg)

·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

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

Pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy
odebrać na poczcie, czyli awizo,
to rozwiązanie funkcjonujące
od dawien dawna. Ma chyba równie dużo plusów co minusów.
Ostatnio coraz częściej słychać
głosy o minusach. Skargi na notorycznie zostawiane awizo w sytuacji, gdy odbiorca był w domu, nie
omijają żadnej dzielnicy, żadnego
osiedla. Co może być powodem?
Czy w grę wchodzi przekonanie,
że odbiorcy „i tak nie uda się zastać, bo jest w pracy”?

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy
Tak czy inaczej dobrze byłoby
znaleźć jakieś antidotum na pro-

blem, który dotyka wielu
z nas. I tu pewien pomysł „podrzuca” nasz Czytelnik. Zaproponował, a właściwie zapytał: czy listonosze mogliby pracować popołudniami? W swym liście zwraca
uwagę, że w godzinach 8–16 doręczyciele najczęściej nikogo w domach nie zastają. Do skrzynek
trafiają awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę. A tam
wiadomo: kolejki. Dodatkowa
liczba okienek generuje wyższe
koszty dla Poczty Polskiej.
„Wszyscy niezadowoleni i drogo” – podsumowuje Czytelnik,
sugerując, by listonosze pracowali
po południu – na przykład od godziny 12 do 20. Jego zdaniem
przesyłki polecone miałyby więk-

szą szansę trafić na czas do adresata – zarówno firm, jak i osób
prywatnych.

Poczta niechętna do zmian
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Poczty Polskiej, pytając czy firma byłaby gotowa rozważyć pomysł naszego Czytelnika.
Jeden z przedstawicieli tej instytucji przyznał, że teoretycznie byłoby to możliwe, chociaż rzecz
musiałaby być skonfrontowana
z szeregiem kwestii prawnych czy
regulaminowych. Jego zdaniem
jednak, nawet gdyby takie rozwiązanie zostało faktycznie przyjęte,
to wówczas z kolei odezwaliby się
zwolennicy obecnego stanu rzeczy. Padłyby wówczas pytania,
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dlaczego przesyłki nie są, tak jak
dawniej, dostarczane rano czy we
wczesnych godzinach popołudniowych.
Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski podkreśla, że
jego firma w ostatnim czasie
wprowadziła liczne udogodnienia,
które powinny zminimalizować
problemy z odbiorem paczek
i ważnych przesyłek.
– W przypadku rynku paczkowego jedną z opcji jest doręczenie przez kuriera, odbiór w maszynie samoobsługowej, ale także
skorzystanie z sieci około 7 tys.
punktów odbioru. Tutaj klienci
korzystając z atrakcyjnej ceny
za przesłanie paczki, odbierają ją
w najbliższej dla siebie lokalizacji
(placówka pocztowa, stacja PKN
Orlen czy kiosk Ruchu) – informuje rzecznik. W przypadku odbioru korespondencji także jest
kilka rozwiązań – doręczenie
przez listonosza do mieszkania,
odbiór przesyłek ze skrzynki oddawczej (także poleconych, jeśli
zażyczymy sobie takiej usługi)
a także w placówce pocztowej
bądź w jednym z całodobowych
automatów pocztowych dostępnych w wybranych placówkach.
Brak entuzjazmu dla pomysłu
wykazał także Jacek Tuszyński,

szef warszawskich struktur Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Listonoszy Poczty
Polskiej. Zaznaczył przy tym, że
jest to tylko jego prywatna opinia
a nie oficjalne stanowisko. – Przesunięcie godzin pracy to operacja,
na którą musiałoby się składać
wiele czynników. Pierwszym krokiem i tak byłoby rozpatrzenie
rozwiązania pod kątem zgodności
z prawem (w tym prawem pra-

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.
cowniczym) i możliwościami
przeorganizowania całej firmy
– powiedział. Także on zwrócił
uwagę, że ewentualne zmiany
w godzinach dostarczania przesyłek wielu mogłyby się nie spodobać. – Spora grupa ludzi już się
przyzwyczaiła do tego, że jesteśmy rano albo we wczesnych godzinach popołudniowych. To też
nasi klienci – dodaje.
(AS)
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