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Pier wot nie no wa tra sa tram wa -
jo wa mia ła pro wa dzić uli ca mi
Mat ki Te re sy z Kal ku ty, Win cen -
te go, Głę boc ką (wia duk tem
nad Tra są To ruń ską) i Skarb ka
z Gór w re jon pro jek to wa ne go
wę zła Tra sy Mo stu Skło dow skiej -
-Cu rie i Tra sy Ol szyn ki Gro chow -
skiej. Dziś ca ła ko mu ni ka cja
miej ska wschod niej Bia ło łę ki to
li nie au to bu so we, głów nie no to -
rycz nie prze peł nio ne 527. Miesz -
kań cy Bia ło łę ki ar gu men tu ją, że
tram waj umo żli wił by im nie za le -
żny od kor ków do jazd do cen -
trum i obu li nii me tra (w przy -
szło ści rów nież mo stem Kra siń -
skie go do pl. Wil so na) i od cią żył -
by z sa mo cho dów uli ce Tar gów ka.
Tym cza sem bur mistrz Tar gów ka
uwa ża, że prio ry te tem jest bu do -
wa dru giej jezd ni na Win cen te go.

– Roz bu do wa uli cy św. Win cen -
te go bez bu do wa nia li nii tram wa -
jo wej bę dzie znacz nie tań szą in we -
sty cją a przez to mo żli wą do re ali -
za cji znacz nie wcze śniej – mó wi

bur mistrz Grze gorz Za wi stow ski.
– By wy bu do wać tram waj, na le ża -
ło by m.in. wy bu rzyć most nad Ka -
na łem Bród now skim, któ ry w pro -
jek cie zo stał za stą pio ny trze ma
prze pu sta mi ru ro wy mi o dłu go ści
ok. 100 m, i prze su nąć urzą dze nia
pod ziem ne, któ re wcze śniej już
zbu do wa no z my ślą o dru giej jezd -
ni, a nie to rach. Nie mó wiąc
o znacz nym po sze rze niu no wej ar -
te rii. W obec nie obo wią zu ją cych
pla nach za go spo da ro wa nia li nia
tram wa jo wa bie gnie do ni kąd, koń -
czy bieg tuż przed Tra są To ruń ską.
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad nie wy ra zi zgo dy
na bu do wę ko lej ne go wia duk tu al -
bo tu ne lu przez wy re mon to wa ną
za pie nią dze unij ne tra są, bo to
wią za ło by się m.in. z utra tą gwa -
ran cji. Miesz kań cy Tar gów ka, ale
ta kże Bia ło łę ki i wie lu miej sco wo -
ści pod war szaw skich cze ka ją już
wie le lat na to, by dru ga jezd nia
św. Win cen te go sta ła się fak tem.
Stąd na sze wnio ski do ty czą ce

zmian w stu dium za go spo da ro wa -
nia m.st. War sza wy i de ter mi na cja,
by ta in we sty cja mo gła być prze -
pro wa dzo na jak naj szyb ciej – pod -
su mo wu je bur mistrz.

– Dru ga jezd nia na św. Win cen -
te go mo men tal nie się za kor ku je
– ar gu men tu je Woj ciech Tu masz,
rad ny Bia ło łę ki i współ za ło ży ciel
Sto wa rzy sze nia In te gra cji Sto -
łecz nej Ko mu ni ka cji (SI SKOM).
– Uli ca ma wą skie gar dło, któ rym
jest ron do Ża ba. Przy prze kro -
ju 2×2 ta sa ma licz ba sa mo cho -
dów co obec nie, po pro stu do je -
dzie do ron da i sta nie w kor ku
bli żej cen trum niż te raz. W kor ku
sta ną rów nież au to bu sy, więc ko -
niecz ne sta nie się wy ty cze nie bu -
spa sa… i w ten spo sób dla sa mo -
cho dów zno wu zo sta nie 2x1. Je -
den tor tram wa jo wy ma wie lo -
krot nie więk szą prze pu sto wość
od jezd ni o dwóch pa sach ru chu.
Tram waj mo że za brać 250 pa sa że -
rów i kur so wać na wet co mi nu tę,
co da je prze pu sto wość 15 tys.

osób na go dzi nę. Dwa pa sy ru chu
na uli cy z sy gna li za cją świetl ną
ma ją prze pu sto wość 3 tys. osób
na go dzi nę, a to i tak za wy żo ny
ra chu nek, bo za kła da ją cy śred -
nio 1,5 oso by w sa mo cho dzie. Re -
zy gna cja z bu do wy no wej li nii
tram wa jo wej na Tar gów ku usu wa
ta kże po wa żny ar gu ment za bu -
do wą mo stu Kra siń skie go.

Bur mistrz Tar gów ka: me tro
na Bia ło łę kę

Rad ni i za rząd Bia ło łę ki oraz
bur mistrz Tar gów ka są zgod ni
w jed nym: wschod nia Bia ło łę ka
po trze bu je me tra. – Zda niem za -
rzą du dziel ni cy Tar gó wek naj roz -
sąd niej szy prze bieg pół noc ne go
od cin ka II li nii me tra to roz wi dle -
nie za sta cją Za ci sze na Bród no
i wschod nią Bia ło łę kę – mó wi
bur mistrz Za wi stow ski.

Zgod nie z ogło szo ny mi ostat -
nio przez pre zy dent Han nę Gron -
kie wicz -Waltz pla na mi sta cje Tar -
gó wek i Troc ka zo sta ną od da ne
do użyt ku w 2018 r., na to miast
sta cje Za ci sze, Kon dra to wi cza
i Bród no – czte ry la ta póź niej.
Sta cja na wschod niej Bia ło łę ce
mo gła by za cząć po wstać do pie ro
po 2022 r. i by ła by już od dziel nie
fi nan so wa na, co znacz nie od da la
mo żli wość jej po wsta nia.

Czy to ma sens?
Wy glą da na to, że w spo rze

z Bia ło łę ką Tar gó wek jest gó rą.
Ty le tyl ko, że miesz kań cy i rad ni
dziel ni cy nie ko niecz nie po pie ra ją

bur mi strza Grze go rza Za wi stow -
skie go w je go „pre hi sto rycz nym”
po dej ściu do za gad nień ko mu ni -
ka cji miej skiej. Upór wło da rza
Tar gów ka w wy ma zy wa niu tram -
wa ju na Win cen te go z wszel kich
pla nów skoń czy się praw do po -
dob nie tak, jak pro gno zu je Woj -
ciech Tu masz – Bia ło łę ka nie bę -
dzie mia ła ani me tra (po 2022

nie ko niecz nie bę dzie dla nas unij -
ne do fi nan so wa nie), ani tram wa -
ju (bo zo sta nie wy kre ślo ny z pla -
nów), a na roz bu do wa nej uli cy
Win cen te go bę dzie gi gan tycz ny
ko rek. Znacz nie więk szy niż dziś,
zgod nie z tzw. pra wem Le wi sa -
-Mo grid ge'a – jed nym z pod sta -
wo wych po jęć, z któ rym za po zna -
ją się oso by od po wie dzial ne za in -
fra struk tu rę w Eu ro pie Za chod -
niej. Mó wi ono, że im szer sze uli -
ce, pro wa dzą ce do cen trum aglo -
me ra cji, tym wię cej przy cią ga ją
sa mo cho dów.

DG, oko

Zdaniem
zarządu dzielnicy
Targówek
najrozsądniejszy przebieg
północnego
odcinka II linii metra to
rozwidlenie za stacją
Zacisze na Bródno
i wschodnią Białołękę
– mówi burmistrz
Zawistowski.

Burmistrz nie chce tramwaju na Wincentego
� Trwa niekończący się spór Targówka i Białołęki o linię tramwajową, która miała biec ulicami Wincentego i Głębocką. Władze
Targówka nie chcą tramwaju, ale chcą szerszej jezdni na Wincentego i… odnogi II linii metra na wschodnią Białołękę.



Cen tral ny od ci nek dru giej li nii
miał być go to wy przed pił kar ski -
mi mi strzo stwa mi Eu ro py w 2012
ro ku. Na Eu ro mia ły być dwie li -
nie me tra – tak za po wia da ła pre -
zy dent War sza wy. Obiet ni ca speł -
ni ła się czę ścio wo, bo na czas drą -
że nia tu ne lu pod sta cją Świę to -
krzy ska po dzie lo no ist nie ją cą li -
nię na dwie czę ści. Ko lej ny „osta -
tecz ny ter min” to paź dzier -
nik 2013. Póź niej już by ło tyl ko
go rzej – za pa dał się grunt i uli ce,
za la ło bu do wę sta cji Po wi śle, pę -
ka ły ścia ny ka mie nic na Pra dze,
po ja wia ły się ko lej ne opóź nie nia
i w re zul ta cie ak tu al na da ta od da -
nia do użyt ku od cin ka mię dzy
Wo lą a Pra gą to prze łom wrze -
śnia i paź dzier ni ka te go ro ku (też
nie pew na!).

Opóź nie nie? Po łą czyć eta py
i po ka zać ja ko suk ces

Pod ko niec czerw ca sto łecz ny
ra tusz ogło sił „zmia ny” – za miast
dwóch eta pów bu do wy – bę dzie
je den, a me tro zo sta nie zbu do wa -
ne od ra zu w ca ło ści – do sta cji
koń co wych. Tak prze ka zu ją to
wła dze mia sta. A czym ró żni się to
od po przed niej kon cep cji? W za -
sa dzie ni czym oprócz te go, że me -

tro bę dzie póź niej, niż pier wot nie
za kła da no, a tra sa na Be mo wie
ma być o jed ną sta cję krót sza.

Nie bę dzie wa rian tu 3+3, czy li
po trzy sta cje na Be mo wo i Tar gó -
wek w pierw szym eta pie (jak za -
po wia da no jesz cze w 2011 ro ku;
wte dy te sta cje mia ły być go to we
w 2016, ma być „od ra zu” je de na -
ście sta cji: pięć w kie run ku Be -
mo wa, resz ta – na Bród no. Pierw -
sze trzy w ka żdą stro nę (w no wej
pro pa gan dzie ra tu sza nie na zy wa
się te go jed nak 3+3) ma ją być
go to we w cią gu czte rech lat
(w 2018 r. – dwa la ta póź niej niż
pier wot nie pla no wa no), w ko lej ne
czte ry la ta – po zo sta łe. Wszyst ko
dzię ki per spek ty wie fi nan so wej
UE, z któ rej War sza wa ma za miar
do stać 25 mi liar dów zło tych (11,6
mld tra fi na roz wój ko mu ni ka cji).
Skąd pew ność, że do sta nie? Wy -
ni ka ona z ter mi nu zbli ża ją cych
się wy bo rów?

Oprócz sta cji Szwedz ka, Tar gó -
wek 1 i 2 ma ją w dal szej ko lej no -
ści po wsta wać przy stan ki Za ci sze,
Kon dra to wi cza i Rem bie liń ska,
któ re od da ne do użyt ku bę dą
w 2022 ro ku (też dwa la ta póź niej
niż pier wot nie za kła da no za koń -
cze nie trze cie go eta pu). W stro nę

Be mo wa do 2022 po wsta ną sta cje
Wo la Park i Po wstań ców Ślą skich,
czte ry la ta wcze śniej – Wol ska,
Mo czy dło i Księ cia Ja nu sza. Pier -
wot nie me tro mia ło je chać o jed -
ną sta cję da lej – na Chrza nów.

In ny mi sło wy – dzie ci uro dzo ne
w ro ku ob ję cia wła dzy przez Han nę
Gron kie wicz -Waltz z Be mo wa
na Bród no prze ja dą me trem, gdy
bę dą mieć lat szes na ście. W wa -
rian cie opty mi stycz nym, rzecz ja -
sna, za kła da jąc, że obiet ni ce wy -
bor cze znaj dą się nie spo dzie wa nie
w ka te go rii speł nio nych. Coś w sty -
lu nie śmier tel ne go „A gdy by tu by -
ło na gle przed szko le w przy szło ści”.

Fi nan se mia sta bę dą ku la ły
Bu do wa me tra już dziś po chła -

nia ogrom ne kwo ty, cze go kon se -
kwen cją jest brak pie nię dzy
na bu do wę szkół, przed szko li czy

dróg w no wych osie dlach, a ta kże
wie lu in nych in we sty cji ko mu ni -
ka cyj nych, któ re znacz nie szyb ciej

i ta niej do pro wa dzi ły by do po pra -
wy ja ko ści ży cia w War sza wie, jak
choć by ada pta cja in fra struk tu ry
ko le jo wej do po trzeb Szyb kiej

Ko lei Miej skiej je żdżą cej z czę -
sto tli wo ścią me tra.

– Ta ka roz bu do wa me tra po wa -
żnie wy dre nu je bu dżet sto li cy
– uwa ża Woj ciech Tu masz, rad ny
Bia ło łę ki, spo łecz nik, je den z za -
ło ży cie li Sto wa rzy sze nia In te gra -
cji Sto łecz nej Ko mu ni ka cji (SI -
SKOM). – Dla te go uwa żam, że
za po wiedź ta kiej roz bu do wy dru -
giej li nii me tra nie jest ni czym in -
nym, jak wy bor czą pro pa gan dą.

Mo żli we. Zresz tą za po wie dzi
pa ni pre zy dent wca le nie ozna -
cza ją, że po wy bo rach nie zo sta ną
pod ję te in ne de cy zje, a po za tym
– Bia ło łę ka nie zre zy gnu je z wal ki
o od ga łę zie nie li nii w kie run ku
Głę boc kiej. Za tem – do de kla ra -
cji w spra wie bu do wy me tra pod -
chodź my na lu zie i z du żym dy -
stan sem.

(wt)

Przed wyborami metro się wydłuża
� Po czym poznać, że idą wybory samorządowe? Jak zwykle po tym, że mnożą się obietnice. A na co najbardziej narzekają mieszkańcy
Warszawy? Między innymi na komunikację. A więc pół roku przed wyborami prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz kreśli na mapie 11 stacji metra.

Spa ce ro wi cze, zwłasz cza w cie -
płe dni od wie dza ją park, do kar -
mia ją kacz ki, nie któ rym zda rzy
się na wet za mo czyć. Kacz ki pły -
wa ją głów nie w pierw szym oczku,
naj więk szym. W dwóch po zo sta -
łych są pra wie wy łącz nie glo ny.

Jak in for mu ją urzęd ni cy,
zbior ni ki są re gu lar nie oczysz -
cza ne. Re gu lar nie to zna czy dwa
ra zy w ro ku przed roz po czę ciem

se zo nu (w kwiet niu) i po za koń -
cze niu (w li sto pa dzie). Ca łość
„czysz cze nia” po le ga na spusz -
cze niu wo dy i na peł nie niu zbior -
ni ka no wą, czy stą.

– Zbior ni ki na peł nia my wo dą
stu dzien ną wy so kiej ja ko ści. Nie
mo że my oczysz czać ich chlo rem,
bo to mo gło by być szko dli we dla
zdro wia. Nie sto su je my chlo ru,
tak sa mo jak nie opry sku je my

drzew ro sną cych w par ku. Glo ny
two rzą się nie ustan nie. Wy star -
czy, że deszcz po pa da i już się
po ja wia ją. Ta ką me to dę przy ję li -
śmy. Nie zwięk sza my kosz tów
i ni ko mu nie szko dzi my – ko -
men tu je rzecz nik urzę du dziel ni -
cy Ra fał La so ta.

Czy na praw dę nie mo żna te go
roz wią zać w in ny spo sób?

– Oczka są źle za pro jek to wa -
ne. Kie dyś to trza śnie tak, że wo -
da za cznie ucie kać. Wo da jest
za że la zio na i mno żą się bak te rie.
A tu wszyst ko jest ro bio ne bez
sen su – pod czas spusz cza nia wo -
dy po zo sta je osad, któ ry ścią ga ją
szu fla mi, a gdy na pusz cza ją wo -
dę, ona znów się ro bi rdza wa
i tak na okrą gło – ko men tu je pan
Wie sław, eme ry to wa ny in ży nier
in sta la cji sa ni tar nych.

mac

Brud i glony w oczkach wodnych
� Czyszczenie zbiorników wodnych w parku Bródnowskim każdego roku kosztuje
ponad 50 tys. zł. Widać efekty?

Dzieci
urodzone w roku objęcia
władzy przez Hannę
Gronkiewicz-Waltz
z Bemowa na Bródno
przejadą metrem, gdy
będą mieć lat szesnaście.
Zakładając
optymistycznie, że
obietnice wyborcze
znajdą się
niespodziewanie
w kategorii spełnionych.

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

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
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. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Na ta ki oto ko ci do mek na tknę -
ła się w oko li cach Ra dzy miń skiej
wo lon ta riusz ka ośrod ka dla ko tów
miej skich Ko te ria, zaj mu ją ce go
się ste ry li za cją miej skich ko tów.
Re zy den cja jest ogro dzo na w tak
po my sło wy spo sób, że unie mo żli -
wia wej ście nie pro szo nym go -
ściom (czy taj: psom). Do dat ko wo
są sia du je z drze wa mi, któ rych ni -
skie ga łę zie mo gą być wy ko rzy sty -
wa ne ja ko ta ras wi do ko wy.

Dla cze go ko tom bu du je się
dom ki, a psy wy wo zi do schro -
nisk?

Ko ty wol no ży ją ce są czę ścią
miej skie go eko sys te mu i speł nia ją
bar dzo po ży tecz ną ro lę. Przy sto -
sun ko wo nie wiel kiej po mo cy lu -
dzi, miej skie ko ty świet nie so bie
ra dzą miesz ka jąc obok nas. Nie -
oswo jo ne, wy wie zio ne do schro ni -
ska nie ma ją szans na ad op cję,
a per ma nent ny stres źle wpły wa
na ich zdro wie. Po nad to, w świe tle
obo wią zu ją cych prze pi sów, ko tów
miej skich nie wol no wy wo zić ani
utrud niać im by to wa nia w da nym

miej scu. Psy z ko lei, ja ko zwie rzę ta
stad ne, zu peł nie nie ra dzą so bie
nie ma jąc do mu, zaś w schro ni sku
mo gą funk cjo no wać (do cza su ad -
op cji) le piej od ko tów.

Ko ty miej skie nie są zwie rzę ta -
mi dzi ki mi, na wet je śli nie są
oswo jo ne. Sta no wią wspól ną wła -
sność (i od po wie dzial ność)
wszyst kich miesz kań ców War sza -
wy i mu szą być trak to wa ne ja ko
trwa ły i po żą da ny skład nik kra jo -

bra zu mia sta. Ko ty miej skie za -
słu gu ją na życz li wość lu dzi
– zdro we, za dba ne i wy ste ry li zo -
wa ne ko ty miej skie są na szy mi
sprzy mie rzeń ca mi w wal ce z gry -
zo nia mi, w ich obec no ści my szy
i szczu ry nie roz mna ża ją się i nie
za kła da ją swo ich gniazd.

Wię cej in for ma cji o miej skich
ko tach mo żna zna leźć na stro nie
ko te ria.org.pl

DG

Koci domek na Bródnie
� Już starożytni Egipcjanie przekonali się o pożyteczności kotów, otaczając je kultem
i częściowo udomawiając, by tępiły gryzonie grasujące w świątyniach. Dziś
na Targówku żyje wiele miejskich kotów. Ile dokładnie? Nie wiadomo.

Jest już tra dy cją, że let nie
week en dy mo żna spę dzić na bez -
płat nych se an sach fil mo wych
w ple ne rze. Tak bę dzie i w tym ro -
ku – od koń ca czerw ca przez ca łe
wa ka cje w par ku Bród now skim
bę dzie mo żna obej rzeć do bre fil -
my. Tym lep sze, że te go rocz ny
cykl bę dzie te ma tycz ny – wy świe -
tla ne bę dą ob ra zy z jed ną z naj -

więk szych ak to rek na szych cza -
sów – Me ryl Stre ep. Ja kie?
• 13, 27.07 – „Transfer”, „Serce

nie sługa”
• 10, 24.08 – „Adaptacja”, „Co

się zdarzyło w Madison
County”

Se an se roz po czy nać się bę dą
po zmro ku – pierw szy o 21.45.
Wstęp wol ny. War to! (red)

Kino pod chmurką
� Wiadomo gdzie, wiadomo co – wiadomo też kiedy.
Letnie kino plenerowe rusza w Warszawie pod koniec
miesiąca, dotrze też do parku Bródnowskiego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

PO MÓŻ TYM, KTÓ RYCH KO CHASZ

WSTY DLI WY PRO BLEM… 
Czy wiesz, że w pol skim spo łe -

czeń stwie jest bar dzo wie le osób,
któ re przez la ta ży ją z nie do słu chem
uda jąc, że nie ma ją pro ble mu lub też
ma ją na dzie ję, że nikt się nie do wie,
co nie ste ty ob ra ca się prze ciw ko nim
sa mym, bo sa me wy klu cza ją się z ży -
cia ro dzin ne go i to wa rzy skie go po -
przez – utrud nio ną ko mu ni ka cję.

OTO CZE NIE I RO DZI NA… 
Czy zda jesz so bie spra wę z te go,

że oso by ma ją ce pro blem ze słu -
chem, wła śnie z po wo du wsty du nie
przy zna ją się do pro ble mu, a nie ste ty
pro blem ze słu chem czę sto od dzia łu -
je źle, ta kże na oto cze nie i ro dzi nę tej
oso by. Pro blem po gar sza nia słu chu
jest ucią żli wy dla po zo sta łych do -
mow ni ków, gdyż na ra ża ich na prze -
by wa nie w nad mier nym ha ła sie (np.
bar dzo gło śne słu cha nie TV lub ra dia)
i na ra ża ich rów nież na wa run ki któ re
i u nich mo gą po wo do wać po wsta wa -

nie pro ble mu po gar sza nia słu chu. 
Bar dzo wa żna jest po moc ro dzi ny,

je śli wi dzisz, że ktoś bli ski z Two je go
oto cze nia czę sto pro si o po wtó rze nie
cze goś lub, je śli ma czę sty pro blem
z usły sze niem ca ło ści wy po wie dzi al -
bo włą cza dźwięk w te le wi zo rze lub
ra dio co raz gło śniej war to na mó wić
ta ką oso bę na od wie dze nie spe cja li -
sty. 

Uszko dze nie słu chu mo że po głę -
biać się na prze strze ni cza su a oso ba
nie do sły szą ca mo że nie zda wać so bie
z te go spra wy. Zwy kle to wła śnie ro -
dzi na, przy ja cie le i współ pra cow ni cy
za uwa ża ją pro blem wcze śniej niż
oso ba z pro ble mem. Utra ta słu chu
jest pro ce sem dłu go trwa łym dla te go,
oso by cier pią ce na utra tę słu chu,
czę sto te go nie za uwa ża ją i ob wi nia ją
oto cze nie za nad mier ny ha łas, lub
nie wy raź nąi złą wy mo wę swo je go
roz mów cy. 

TECH NO LO GIA OD PO WIA DA
NA PO TRZE BY…

Tech no lo gia w dzie dzi nie słu chu

roz wi ja się bar dzo szyb ko i jest
w sta nie za spo ko ić wszel kie wy ma ga -
nia do ty czą ce apa ra tów słu cho wych
za rów no te, es te tycz ne, wiel ko ścio we
jak i do ty czą ce ak tyw ne go lub no wo -
cze sne go sty lu ży cia, dla te go czym
szyb ciej ta kie oso by prze sta na uni kać
te ma tu po sia da ne go pro ble mu ze słu -
chem, tym szyb ciej znów w peł ni bę -
dą mo gły sły szeć ota cza ją ce dźwię ki
bez na ra ża nia się na po stę pu ją cą de -
pry wa cję słu chu.

ZA NIM BĘ DZIE ZA PÓŹ NO…
Czę sto przez zbyt póź ne za uwa że -

nie, że ktoś cier pi na pro blem ze słu -
chem, wy stą pi ło już dłu go trwa łe
uszko dze nie słu chu i jest za póź no by
od po wied nio po móc ta kiej oso bie. 

PA MIĘ TAJ – im szyb ciej nie do -
słuch jest wy kry ty, tym le piej. 
Dla te go KA ŻDY po wi nien re gu lar -

nie ba dać swój słuch.

Co po win no nas za nie po ko ić…
– wszy scy wo kół mó wią nie wy raź -

nie,
– na rze ka nie, że przez te le fon oso -

by z któ ry mi pro wa dzo na jest roz mo -
wa, mó wią nie wy raź nie,

– czę sta proś ba o po wtó rze nie te -
go, co ktoś po wie dział,

– trud ność z roz mo wą w gło śnym
oto cze niu,

-pro blem z roz po zna niem z któ rej
stro ny do cho dzi dźwięk,

– złe sły sze nie na od le głość,
– sły sze nie dzwo nie nia lub brzę -

cze nie w uszach,
– czę sto pa da py ta nie: „Słu -

cham?”, „Prze pra szam, czy mógł byś
po wtó rzyć?”,

– bar dzo gło śne słu cha nie ra dia
lub te le wi zji

NA NASZYM SŁUCHU POLEGAMY
W WIELU RÓŻNYCH SYTUACJACH

ŻYCIOWYCH, DLATEGO
POWINNIŚMY GO CENIĆ I CHRONIĆ!

Je śli za uwa ży li śmy, któ ryś z ob ja -
wów u sie bie lub u na szych bli skich,
to jest to od po wied ni czas, by za cząć

dbać o swój słu chi spraw dzić je go
stan uda jąc się na ba da nia.

Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan
swo ich zę bów, czy wzrok ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie ko mu ni ko wać
z oto cze niem. 

WSTYDLIWY PROBLEM POLAKÓW - UBYTEK SŁUCHU

Za pra sza my wszyst kie za in te re so wa -
ne oso by na bez płat ne ba da nie słu chu
i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. 
Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je -
my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na du że za -
in te re so wa nie na szy mi usłu ga mi, pro si -
my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt.

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja

źródło: w
w

w.pokazyfilm
ow

e.pl

źródło: koteria.org.pl



W czerw cu na za wo dach
w War sza wie, po trzy let nich
wspól nych tre nin gach, Oskar Pio -
trow ski i Adam Woj tac ki zdo by li
mi strzo stwo Pol ski w kon ku ren cji
dwó jek. Po raz pierw szy, choć
dru gi z wy mie nio nych zdo by wał
już ty tu ły z in ny mi part ne ra mi.

25-let ni ab sol went Po li tech ni ki
War szaw skiej na co dzień pra cu je
ja ko kon struk tor sa mo cho dów
i ma szyn. Miesz ka na Bród nie,
za raz po pra cy zja wia się na Ko ło -
wej, by trzy mać na bar kach młod -
sze go o sie dem lat Oska ra, ucznia
po bli skie go li ceum. Du et po je -
dzie do Fran cji na wet z na dzie ja -
mi na me dal. Pol ski Zwią zek
Akro ba ty ki Spor to wej na ich wy -
jazd nie dał pie nię dzy. Nie dał też
DKS Tar gó wek, bo nie ma.

– Zwią zek do to wał tyl ko dwój -
kę mie sza ną i trój kę ko bie cą.
Resz ta, chcąc je chać do Pa ry ża,
mu si ze brać pie nią dze sa mo dziel -
nie. Dziw na sy tu acja. Tym bar -
dziej że ja ko re pre zen tan ci nie
mo że my tam wziąć na przy kład
naj tań sze go ho te lu, tyl ko ta ki,
któ ry wy naj mie ka dra. Po za na mi
ra dzić so bie mu szą trój ka i czwór -
ka mę ska, a ta kże re pre zen ta cja
ju nio rów. Nie je ste śmy dys cy pli ną
olim pij ską, a ta kich pań stwo nie
do tu je. Z dru giej stro ny prze cież
re pre zen tu je my Pol skę – mó wi

Da riusz Ob ręb ski, tre ner dwój ki
akro ba tów DKS Tar gó wek.

Po lak po tra fi
Mło dzi lu dzie wzię li spra wy

w swo je rę ce i zna leź li spo sób.
Przez stro nę po lak po tra fi.pl, spe -
cja li zu ją cą się w zbie ra niu pie nię -
dzy na zgło szo ne pro jek ty, po pro -
si li lu dzi do brej wo li o umo żli wie -
nie re ali za cji ma rze nia ich ży cia.

– Mu sie li śmy coś zro bić. Zor -
ga ni zo wa li śmy tę ak cję ry zy ku jąc,
że nie zbie rze my po trzeb nej kwo -
ty i pie nią dze trze ba bę dzie zwra -
cać. Ale te raz wie my, że po je dzie -
my za wszel ką ce nę. Na wet gdy by
trze ba by ło się za po ży czyć. 50 tys.
zł to ma ło w ska li ca łe go ży cia, że -
by po tem ża ło wać, że zmar no wa -
ło się ta ką oka zję – mó wi Adam
Woj tac ki.

Po ty go dniu zbiór ki akro ba ci
mie li już 10 tys. zł. Za ka żdą kwo -
tę chłop cy ofe ru ją okre ślo ną for -
mę wdzięcz no ści – od pod pi sów
na ko szul kach, przez re kla mę
na ich oraz klu bo wej stro nie in -
ter ne to wej, koń cząc na wy stę pach
na pry wat nych im pre zach.

Treningi kosztem życia
prywatnego

Na ra zie tre nu ją po trzy go dzi -
ny dzien nie, z wy jąt kiem nie dziel,
któ re są wol ne. Da się to po go -

dzić z pra cą czy na uką? – Nad na -
uką trze ba po sie dzieć przed tre -
nin giem lub wie czo rem, by wa nie -
ła two – uwa ża Oskar Pio trow ski.
– Je że li sły szę, że ko muś po gor -
szy ły się oce ny w szko le, to wiem,
że to pre tekst, aby skoń czyć ze
spor tem. Na Po li tech ni ce nie jest
lek ko, ale dla chcą ce go nie ma
nic trud ne go. Wszyst ko kosz tem
wol ne go cza su czy kon tak tów to -
wa rzy skich – do da je Adam.

Wy jazd na mi strzo stwa za pla -
no wa ny jest na 6 lip ca. Jak to
wszyst ko bę dzie wy glą da ło?

– Po dwóch dniach tre nin gów
na miej scu za czy na my star to wać.
Naj pierw układ sta tycz ny, tyl ko
z ele men ta mi si ło wy mi. Po tem
układ z dy na micz ny mi sal ta mi,
do te go prze sko ki, pod rzu -
ty. I układ fi na ło wy bę dą cy po łą -
cze niem dwóch wcze śniej szych,
któ rych do bre wy ko na nie mo że

dać awans do fi na łu – mó wi tre -
ner Ob ręb ski. – Trud no po wie -
dzieć, na co mo że my li czyć. Je -
dzie się po to, że by zro bić swo je
– wy ko nać wszyst kie za ło że nia,
bez błę du. Ka żde pół se kun dy
mo że wa żyć. To lo te ria. Mam na -
dzie ję, że da my z sie bie sto pro -
cent. Przede wszyst kim trze ba
swo je wy ko nać w ca ło ści. Me da le
roz da je się póź niej.

mac

Akrobaci z Targówka na mistrzostwach świata!
� Są najlepsi w kraju, chcieliby także na świecie. Akrobaci Oskar Piotrowski i Adam Wojtacki zrobili wszystko, żeby pojechać na mistrzostwa do Paryża.

Czte rej ka de ci swo imi wy stę -
pa mi da li szó ste miej sce swo je -
mu klu bo wi w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej, po zo sta jąc naj lep szą sto -
łecz ną dru ży ną. Emil Gwiaz da
w ka te go rii 58 ki lo gra mów wy -
grał przez prze wa gę tech nicz ną
czte ry wal ki, tra cąc w nich tyl ko
dwa punk ty. Z za wo dów wró cił
ze zło tym me da lem i… po wo ła -
niem do ka dry kra jo wej na Mi -
strzo stwa Świa ta Ka de tów, ja -
kie w lip cu roz gry wa ne bę dą
na Sło wa cji.

Je go klu bo wy ko le ga, Ja kub
No wo siak, zdo był sre bro w ka te -
go rii 85 ki lo gra mów, a Da niel

Mar ci niak – w ka te go rii 54 kg
– brąz. De biu tant na du żej im -
pre zie, Emil Ka spro wicz, do pie -
ro za czy na swo ją przy go dę
z wiel ki mi za wo da mi i z olim pia -

dy wró cił co praw da bez me da lu,
za to z ba ga żem cen nych do -
świad czeń.

Gra tu lu je my!
(red)

Zapaśnicy zgarnęli komplet medali
� W połowie czerwca w Wałbrzychu odbywały się igrzyska XX Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Zawodnicy UKS „Zdrowy Targówek”, startujący w zapasach
w stylu klasycznym, zdobyli na nich komplet medali w swoich kategoriach wagowych.

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło -
ści szko ły śred niej (w tym
ab sol wen ci za sad ni czych
szkół za wo do wych), mo -
gą za pi sać się do na sze go
Li ceum. Na to miast oso by, któ re po -
sia da ją już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te ria łu
na kur sie ma tu ral nym. Po sta ra li śmy
się, aby na ukę w na szej pla ców ce ła -
two mo żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia co -
dzien ne go. Za ję cia w try bie za ocz -
nym od by wa ją się w cy klu week en do -
wym, dwa ra zy w mie sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -

go to wa nie me ry to rycz -
ne, aby eg za min ma tu -
ral ny zdać z wy ni kiem
po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma -

tu ral ne go przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo jej szko -
le ma cie rzy stej. Ak tu al nie pro wa dzi -
my na bór na kurs ma tu ral ny przy go -
to wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo, nie rzad ko
pro wa dzą ce wła sne fir my. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po trzeb -
ne ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go
sta no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum bez płat nie.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się
ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!.

Trwają zapisy do
liceum oraz na kurs

maturalny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

źródło: targow
ek.w

aw.pl



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 2 lipca - 27 sierpnia.
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Do ły od da lo ne są od sie bie
o 100 me trów, two rząc trój kąt rów -
no ra mien ny. Na czy nia za ko pa ne
w zie mi są re pli ka mi chiń skiej
świą tyn nej wa zy z po ło wy XIV wie -
ku i zo sta ły roz bi te na set ki ka wał -
ków o ró żnej wiel ko ści i kształ cie.
Ory gi nał wa zy wy ko na no za cza -
sów mon gol skiej dy na stii Yuan,
naj praw do po dob niej po mię dzy ro -
kiem 1330 a 1370. Zo sta ła zli cy to -
wa na w 2005 ro ku w za re kor do wą
dla te go ty pu obiek tów kwo tę po -
nad 27 mln do la rów.

Ja ka sym bo li ka przy świe ca te -
mu pro jek to wi? Na stro nie Mu -
zeum Sztu ki No wo cze snej tłu ma -
czy to Se ba stian Ci choc ki.

– Po wsta wa nie te go dzie ła ma wy -
miar per for ma tyw ny, przy wo dząc
na myśl za rów no ry tu ały po chów ku
czy gest ukry wa nia cen nych przed -
mio tów w ob li czu nad cią ga ją ce go
ka ta kli zmu (…). W War sza wie nie -
wi docz na pod ziem na rzeź ba We iwe -
ia na bie ra do dat ko wych zna czeń.
W mie ście skry wa ją cym po zo sta ło -

ści bu dyn ków znisz czo nych pod -
czas II woj ny świa to wej czy tak zna -
czą ce śla dy prze szło ści jak ar chi -
wum Ema nu ela Rin gel blu ma (któ ry
za ko pał w trzech bań kach po mle ku
do ku men ty do ty czą ce ży cia w war -
szaw skim get cie – jed nej z nich ni -
gdy nie od na le zio no), zie mia jest
ma te ria łem do od ko do wy wa nia
przez ko lej ne po ko le nia ba da czy.
Na Bród nie pro jekt Ai We iwe ia
wpi su je się rów nież w czy sto ar che -
olo gicz ny kon tekst, zwią za ny
z wcze sno śre dnio wiecz nym osad nic -
twem – to tu taj, kil ka ki lo me trów
od par ku Bród now skie go, od kry to
śla dy po osa dzie z XI wie ku, pierw -
szej na te re nie, któ ry zo stał póź niej
na zwa ny War sza wą – czy ta my.

We dług słów Ci choc kie go, rzeź -
ba ma być swo istym ko mu ni ka -
tem ad re so wa nym do przy szłych
po ko leń, dzie łem „do od na le zie -
nia”. A w przy szło ści „sta no wić
je den ze śla dów ludz kiej cy wi li za -
cji oraz jej naj bar dziej za gad ko -
wej ak tyw no ści, ja ką jest sztu ka”.

Nasz ko men tarz:
Wszyst ko po wy ższe jest praw -

dą. Sztu ka ma zmu szać do my śle -
nia, po ru szać zwo je mó zgo we,
pro wo ko wać – po to wła śnie jest.
Roz bi ja nie ko pii waz i za ko py wa -
nie ich w zie mi też jest sztu ką?
Po wiedz my! Ety kie tę sztu ki mo -
żna przy pi sać nie mal ka żde mu
przed się wzię ciu, ta kże te mu wy -
da wać się mo że naj bar dziej ab -
sur dal ne mu. Jed nak pro jekt Ai
We iwe ia bu dzi pro test z in nej
przy czy ny: jest fi nan so wa ny z pie -
nię dzy pu blicz nych. Gdy by za pła -
cił za nie go spon sor – nie mru -
gnę li by śmy okiem. Jed nak w sy -
tu acji, gdy bra ku je pie nię dzy
na po trze by bar dziej pro za icz ne,
w tym ta kże na przed się wzię cia
kul tu ral ne znacz nie lep sze go ga -
tun ku, wy da wa nie pie nię dzy pu -
blicz nych na opi sa ne wy da rze nie
jest co naj mniej wąt pli we mo ral -
nie. Nie czas ża ło wać róż, gdy
pło ną la sy…

(red)

Sztuka rozbijania naczyń
� 13 lipca o godz. 16.00 będziemy świadkami szóstej odsłony Parku Rzeźby
na Bródnie – projektu „To Be Found” chińskiego artysty Ai Weiweia.
Warszawska rzeźba Weiweia składa się z trzech cylindrycznych dołów
wypełnionych rozbitymi naczyniami, ziemią i torfem.

Po go dzi nie 18.00 stra żni cy
miej scy otrzy ma li in for ma cję
o za pa dli sku. Naj praw do po dob -
niej pod zie mią pę kła ru ra wo do -
cią go wa i wo da wy płu ka ła pia sek
– w efek cie obok kio sku po wsta ła
dwu me tro wa dziu ra, w któ rą
wpadł mę żczy zna.

Po go to wie za bra ło go do szpi -
ta la ze zła ma ną no gą, a wo do cią -

gow cy za bez pie czy li te ren i za ję li
się usu wa niem awa rii.

TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji
stra ży miej skiej

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na e-mail:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawka z okolicy
Zapadlisko na Kondratowicza
� We wtorek 24 czerwca na Kondratowicza zapadła się
ziemia. Do dziury wpadł mężczyzna.

źródło: w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl



NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam działkę 2200 m2 z domem
90 m2 na Warmii, 150 m od linii brzegowej
jeziora 505-802-748

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·KOMPUTEROPISANIE – 691-707-327
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklina bezpyłowo, układanie parkietów, deski
barlineckiej, paneli renowacja schodów
503-630-035
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660

DDaacchhyy..  WWyykkoonnaawwssttwwoo  mmaatteerriiaałłyy..  BBllaacchhooddaacchhóówwkkii,,
rryynnnnyy  mmeettaalloowwee  ppccvv,,  ppaappyy  tt//zz,,  ppooddbbiittkkii..  BBeezzppłłaattnnyy
oobbmmiiaarr,,  ddoorraaddzzttwwoo,,  wwyycceennaa..  HHuurrttoowwnniiaa  ddeekkaarrsskkaa
WWaarrsszzaawwaa  uull..  BBiiaałłoołłęęcckkaa  116666aa,,  tteell..  2222 774411--8855--6611,,

kkoomm..  553355--112299--775566

·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

Remonty 506-091-379

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Coś ta kie go sta ło się z kon sul -
ta cja mi w spra wie pro gra mu re wi -

ta li za cji Pra gi Pół noc, Pra gi Po łu -
dnie i Tar gów ka. Mia ły za cząć się
we wrze śniu ubie głe go ro ku i po -
trwać mie siąc, dwa. Tym cza sem

w ma ju, gdy pro gram po wi nien
być już re ali zo wa ny (obej mu je la -
ta 2014–2020) urząd mia sta za -
pro sił na kil ku go dzin ne warsz ta ty
miesz kań ców Ka mion ka (trzy
spo tka nia ty dzień po ty go dniu),
Pra gi Pół noc (trzy spo tka nia, od -
dziel nie dla miesz kań ców Szmu -
lo wi zny, Sta rej i No wej Pra gi)
oraz Tar gów ka (czte ry spo tka nia,
dwa na Tar gów ku Miesz ka nio -
wym i dwa na Fa brycz nym).

Garst ka lu dzi
Wy bra łem się na trzy ta kie spo -

tka nia (już któ reś z rzę du w tych
sa mych dziel ni cach) i mo je oba wy
co do ce lo wo ści i sen su przed łu -
ża ją cych się kon sul ta cji w peł ni
się po twier dzi ły. Garst ka lu dzi,

przy czym oka za ło się, że nie któ -
rzy z nich nie miesz ka ją w dziel ni -
cach, o któ rych roz ma wia no, lecz
uczest ni czą w spo tka niu słu żbo -
wo, z za an ga żo wa niem opo wia da -
ła o swo ich wy obra że niach i pra -
gnie niach zwią za nych z roz wo jem
ich dziel ni cy. Jak one się ma ją
do pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go i pie nię dzy, ja kie
urząd mia sta za mie rza w koń cu
prze zna czyć na pro gram re wi ta li -
za cji, bo po dob no ma ich być
mniej niż wcze śniej obie cy wa no,
po zo sta je słod ką ta jem ni cą
urzęd ni ków.

Nie za le żnie od tych smut nych
re flek sji by łem pod wra że niem
pro fe sjo na li zmu wy na ję tych przez
ra tusz mło dych lu dzi, któ rzy pro -

wa dzi li warsz ta ty. Mi mo że zle ce -
nio daw cy po sta wi li ich w trud nej
sy tu acji (mu sie li świe cić ocza mi
za ich nie do rób ki i od po wia dać
nie ja ko w ich imie niu na py ta nia,
na któ re nie ma od po wie dzi),
za spra wą mo de ra to rów do cho -
dzi ło do praw dzi wej bu rzy mó -
zgów.

Przed łu żyć Skwer Wie cha
do Ra dzy miń skiej!

Pod czas spo tka nia na Tar gów -
ku Miesz ka nio wym wie le mó wio -
no o du żym po ten cja le roz wo jo -
wym tej dziel ni cy ze wzglę du
na znacz ne ob sza ry nie za go spo -
da ro wa nej zie le ni. Zda niem
miesz kań ców, po win ny tu po -
wstać miej sca wy po czyn ku i re -
kre acji, któ rych ge ne ral nie bra ku -
je tak dla mło dzie ży, jak i osób
star szych („przed łu żyć Skwer
„Wie cha do ul. Ra dzy miń skiej”).
Bra ku je też klu bów, ka wiar ni,
ma łej ga stro no mii, usług zwią za -
nych z kul tu rą („nie ma gdzie
pójść”), ma łych skle pów. Zwra ca -
no m.in. uwa gę na nie este tycz ną
za bu do wę ul. Ra dzy miń skiej, ba -
ła gan ko mu ni ka cyj ny („wszę dzie
sto ją sa mo cho dy, na wet w par -
ku”), nie bez piecz ne uli ce (zwłasz -
cza Han dlo wa) i przej ścia dla pie -
szych, złą ja kość po wie trza (za py -
le nie). Po stu lo wa no, by blo ki by ły
bar dziej ko lo ro we (Tar gó wek ko -
ja rzy się ze sztu ką Paw ła Al tha -
me ra). Po ja wił się np. po mysł, że -
by ścia ny bocz ne bu dyn ków coś
po ka zy wa ły i by ły pew nym dro go -
wska zem (np. Dom pod Gru szą,
pod Sło necz ni ka mi, bu dy nek Van
Go gha itp.). Za sad ni cze wąt pli -

wo ści bu dzi ły jed nak gra ni ce ob -
sza ru, któ ry ma pod le gać re wi ta li -
za cji. Zda niem miesz kań ców po -
win ny być one znacz nie szer sze,
gdyż w tych za pla no wa nych nie -
wie le już da się zro bić.

Przy słu chu jąc się dys ku sji pod -
su ną łem m.in. po mysł urzą dze nia
miejsc do gry w bu le. We Fran cji,
Wło szech jest to bar dzo po pu lar -
ny spo sób spę dza nia cza su głów -
nie przez se nio rów, ale w grę mo -
gą grać wszy scy. Nie wy ma ga to
więk szych in we sty cji, ani spe cjal -
nych umie jęt no ści. Wy star czy ka -
wa łek pla cu i spe cjal ne ku le. Je śli
zaś cho dzi o pro blem han dlu
i usług, czy w ogó le re wi ta li za cji
biz ne su, uwa żam, że nie roz wią że
się go bez od po wied niej po li ty ki
czyn szo wej. Przez rok, dwa ten
czynsz po wi nien być sym bo licz ny.
W ska li kra ju wpro wa dza ne są ró -
żne ulgi dla biz ne su. Nie ste ty,
tam gdzie rzą dzi sa mo rząd by wa
z tym ró żnie.

W su mie spo tka nie by ło cie ka -
we, nie po ko ję się jed nak o to, co
sta nie się z je go wy ni ka mi. Po zna -
łem kil ka cie ka wych, za an ga żo wa -
nych w spra wy Tar gów ka osób
i wiel ka szko da by ła by, gdy by to
ich za an ga żo wa nie po szło
na mar ne. Bo nie wia do mo, kto
bę dzie rzą dził sto li cą w na stęp nej
ka den cji i czy pro gram re wi ta li za -
cji się nie zmie ni.

Na ra zie bi twa o Pra wy Brzeg
wciąż trwa.

Ma rek Bo row ski

Konsultacje do n-tej potęgi
� Źle jest, gdy władze nie konsultują z obywatelami decyzji, które ich dotyczą.
Konsultacje nie mogą jednak ciągnąć się w nieskończoność, bo wtedy traci to sens
a nawet staje się śmieszne.

Autor jest senatorem RP
byłym marszałkiem Sejmu

Postulowano
m.in., by bloki były
bardziej kolorowe. Pojawił
się np. pomysł, żeby
ściany boczne budynków
coś pokazywały i były
pewnym drogowskazem
(np. Dom pod Gruszą,
pod Słonecznikami,
budynek Van Gogha itp.).

źródło: W
ikipedia

Gra w bule - na plaży w Nicei. Czemu podobnych placyków nie urządzić na Targówku?

Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Zacisze (Punkt Opłat), ul. Blokowa 23B, tel. 22 678-68-52
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By ła głów ną uli cą Bród na, za czy -
na ją cą się przy pół noc no -za chod -
niej bra mie cmen ta rza ka to lic kie go
i pro wa dzi ła wśród gę stej za bu do -
wy, skle pów i tar go wisk do drew nia -
ne go ko ścio ła Mat ki Bo żej Ró żań -
co wej. W tym miej scu uli ca skrę ca ła
na wschód i pro wa dzi ła do wsi Bia -
ło łę ka.

Ser cem przed wo jen ne go Bród na
by ło skrzy żo wa nie Bia ło łęc kiej
i Bart ni czej. To tam we dług pro jek -

tu Zbi gnie wa Mą czeń skie go zbu do -
wa no ist nie ją cy do dziś pięk ny bu -
dy nek szkol ny w sty lu ma gi strac -
kim. Szko ła mia ła stać się ośrod -
kiem wzmo żo nej edu ka cji dzie ci
z Bród na i przy spie szyć je go roz wój.
Wiel kim oży wie niem sta ło się ta kże
uru cho mie nie w 1924 r. wzdłuż uli -
cy Bia ło łęc kiej ko mu ni ka cji tram -
wa jo wej. Nie bra ko wa ło ta kże
miejsc kul tu ry – przy Bia ło łęc kiej 51
mie ści ło się ki no „Klub”, gdzie po -
ka zy wa no naj now sze fil my – i han -
dlu. Na ro gu Bia ło łęc kiej i Ju lia -
now skiej znaj do wał się ba zar, bę dą -
cy wła sno ścią oj ca zna ne go dziś ak -
to ra, Ja na Ko bu szew skie go. Ba zar

miał z przo du ścia nę z ma łych skle -
pi ków, wśród któ rych by ła kwia ciar -
nia, pra cow nia ka pe lu szy, a ta kże
jat ka ko szer na.

Uli ca by ła bru ko wa na ko ci mi łba -
mi i oświe tlo na krzy wy mi la tar nia mi
ga zo wy mi. Mia ła wą skie chod ni ki,
wzdłuż któ rych rynsz to ka mi czę sto
pły nę ły nie czy sto ści, bo o ka na li za -
cji przed wo jen ne Bród no nie śmia -
ło na wet ma rzyć. Wzdłuż uli cy sta ły
do my, prze wa żnie drew nia ne – par -
te ro we lub jed no pię tro we. Bu do wa -
no je prze wa żnie „za ca ra”,
przed 1914 ro kiem. Nie licz ne do my
z lat 20-tych i 30-tych bu do wa no już
prze wa żnie z ce gły. Wzdłuż Bia ło -
łęc kiej znaj do wa ło się bar dzo du żo
ró żnych skle pów, do któ rych scho -
dzi ło się czę sto po schod kach w dół.
Był to wy nik wy bru ko wa nia uli cy
i pod nie sie nia jej po zio mu.

– Po Bia ło łęc kiej prze je żdżał cza -
sem wóz kon ny z pie kar ni De re woń -
ki czy Wie cho wi cza, roz wo ził świe że
pie czy wo – wspo mi na jed na z miesz -
ka nek Bród na. – I na tych spa ce rach,
wła śnie tu na Bród nie, gdzie rynsz to -
kiem pły nę ły my dli ny, a lu dzie ży li
skrom nie i god nie, tu uczy ły śmy się
te go co do bre a co złe, co brzyd kie
a co pięk ne, na uczy ły śmy się też te -
go, że chy ba naj pięk niej szym za pa -
chem jest za pach świe żo zo ra nej zie -
mi i za pach chle ba.

Wszyst kie oso by, któ re ma ją ja -
kie kol wiek zdję cie zwią za ne
z przed wo jen nym Bród nem lub
chcą po dzie lić się swo imi wspo -
mnie nia mi, pro szo ne są o kon takt:
bar tosz.wie czo rek@pocz ta.fm
tel. 606–685–425.

DG

Białołęcka – królowa Bródna
� Trwa projekt „Wielokulturowe Bródno”, realizowany
przez Dom Kultury „Świt” pod patronatem „Echa”. Dziś
prezentujemy wspomnienia z ulicy Białołęckiej.

Pro gram:
5.07 – Kapela Praska, która

popularyzuje folklor
Warszawy od 1988 r.
Wykonuje głównie piosenki
i ballady podwórkowe z Pragi.
W repertuarze ma również
szlagiery z I połowy XX w.
Jest to jedna
z najaktywniejszych
warszawskich kapel.

12.07 – PKP Raducz, grupa
zafascynowana małym
fragmentem
południowo-zachodniego
Mazowsza – okolicami
Skierniewic. Grają głównie
oberki.

19.07 – Kapela Witka Brody – gra
porywające polki, oberki,
sztajerki, chodzone i wiele
innych melodii głównie
z Rzeszowszczyzny.

26.07 – Czarne Motyle – żeński
zespół, który w swym
repertuarze ma głównie
przedwojenną muzykę
Warszawy i jej przedmieść.
Śpiewają nostalgiczne i krwiste
ballady, grają na skrzypcach,
harmonii, barabanie,
ksylofonie, cymbałach,
a niekiedy na pile: tanga,
polki, fokstroty, walczyki.

2.08 – Heniek Małolepszy
z zespołem – jedna

z najciekawszych
warszawskich kapel
podwórkowych. Grupa gra
szlagiery przedwojennej
Warszawy.

9.08 – Kapela Biskupiańska
– na dudach i skrzypcach
podwiązanych grają wiwaty,
równe, przodki, sibry i tańce
figurowe.

16.08 – Parura – młoda kapela
grająca na skrzypcach,
bębenku i basach muzykę
tradycyjną z różnych
regionów Polski – głównie
polki, oberki i podróżniaki.

23.08 – Kapela Niwińskich
– w repertuarze ma dawne
oberki, powiślaki, radomskie
mazurki, kujawiaki oraz polki,
zasłyszane od wiejskich
skrzypków i harmonistów.

30.08 – Muzykanci – grupę
tworzą Hałasowie i Słowińscy,
a ich repertuar jest
niezmiernie szeroki
– od muzyki bałkańskiej,
cygańskiej i łemkowskiej
po polską, żydowską i… kto
wie, jaką jeszcze.

(red)

Folkowe koncerty przy Domku Herbacianym
� W każdą wakacyjną sobotę, o godz. 17.00 przy Domku Herbacianym w parku
Bródnowskim będą organizowane letnie spotkania z muzyką ludową.

Kapela Praska

Ulica
była brukowana kocimi
łbami i oświetlona
krzywymi latarniami
gazowymi. Miała wąskie
chodniki, wzdłuż których
rynsztokami często
płynęły nieczystości, bo
o kanalizacji
przedwojenne Bródno nie
śmiało nawet marzyć.

Kolejka po chleb na Białołęckiej (1939)

źródło: F
B

 K
apela P

raska




