
Na Bazarze Trocka, istniejącym
od 23 lat, czas się zatrzymał. Tu
nadal trwają lata 90. poprzednie-
go stulecia. Dlaczego?

– Dostaliśmy ten teren od gmi-
ny, ale pawilony zbudowaliśmy
już za własne pieniądze – mówią
kupcy. – Od 10 lat nie mamy
umów długoterminowych. Umo-
wy z nami są odnawiane co rok,
dlatego boimy się inwestować
i wygląda to, jak wygląda.

O tym, że bazar musi zniknąć,
było wiadomo od lat. O tym, że
kupcy i mieszkańcy będą prote-
stować przeciwko jego likwidacji
i zażądają powstania nowego tar-
gowiska – także. Mimo to władze
Warszawy zostawiły decyzję
o wskazaniu nowej lokalizacji do-
słownie na ostatnią chwilę, gdy
północny odcinek II linii metra
ma już decyzję środowiskową,
a we wrześniu ogłoszony zostanie
przetarg na jego budowę. Miesz-
kańcy są w sprawie bazaru chyba
jednomyślni: powinien zostać

przeniesiony w nowe miejsce. Do-
kąd? I tu zaczynają się schody…

– Wiceprezydent Michał Ol-
szewski powiedział, że rozważa-
nych jest pięć lokalizacji, ale na-
dal nie wiemy, jakich. Zależy nam
na tym, by bazar na Targówku zo-
stał, bo w odróżnieniu od marke-
tów czy galerii handlowych pełni
także funkcję społeczną. Bazary
sprzyjają integracji społeczeń-
stwa, są miejscami spotkań i roz-
mów – mówiła Maria Kucharska-
-Fiałkowska ze Stowarzyszenia
Warszawa Społeczna na spotka-
niu na skwerze Wiecha. Stowarzy-
szenie zorganizowało je, by roz-
począć zbieranie podpisów
pod wnioskiem do prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz o zor-
ganizowanie konsultacji społecz-
nych.

Przybyło około 100 osób, głów-
nie seniorów, którzy korzystają
z bazaru od początku jego istnie-
nia i nie wyobrażają sobie lepsze-
go miejsca na codzienne zakupy.

– Płacimy ZUS, podatek grun-
towy, VAT, wszystkie inne podatki
– wyliczają kupcy. – Bazar jest
rentowny. Ma stałych klientów.
Dlaczego do tej pory nie wskaza-
no nam nowej lokalizacji? Zasta-
nawiamy się nad zorganizowa-
niem we wrześniu jakiegoś prote-
stu. Może zablokujemy jezdnię
przed bazarem?

– Pismo w sprawie bazaru zło-
żyliśmy do prezydent Warsza-
wy 12 czerwca – mówi Jerzy Nie-
dzielski ze stowarzyszenia kup-
ców. – Nie dostaliśmy odpowiedzi
w ciągu wymaganych prawem 30
dni, więc wysłaliśmy drugie. Nie-
bawem minie 30 dni od jego zło-
żenia. Nie mamy nawet wsparcia
radnych, którzy zazwyczaj intere-
sują się takimi sprawami. Radny,
z którym wcześniej rozmawiali-
śmy, przestał odbierać telefon.

Podczas spotkania na skwerze
Wiecha wylano dużo żalu. Żalu,
który kupcy i mieszkańcy mają
do władz miasta, a pośrednio ta-

kże do swoich przedstawicieli
w radzie i zarządzie dzielnicy. Był
też zabawny moment: w pewnym
momencie rozmowę z Markiem
Rogowskim z Warszawy Społecz-
nej przerwali policjanci. Okazało
się, że zgromadzenie jest nielegal-
ne, bo wczoraj odmówiono jego
rejestracji ze względów formal-
nych… Na szczęście wszystko
przebiegało na tyle spokojnie, że
po chwili można było kontynu-
ować rozmowę i zbieranie podpi-
sów. Niektórzy oczekiwali obec-
ności burmistrza, którego widzia-
no przed bazarem pół godziny
przed spotkaniem, gdy udzielał
wypowiedzi dla telewizji.

– Rzeczywiście rozważanych
jest pięć nowych lokalizacji, ale
wymagają one jeszcze dalszego
sprawdzenia – powiedział bur-
mistrz Grzegorz Zawistowski
w rozmowie telefonicznej. – We
wrześniu zostaną spośród nich
wytypowane dwie lub trzy, które
przedstawimy mieszkańcom

na spotkaniu w urzędzie dzielni-
cy. Ostatecznie decyzję o nowej
lokalizacji bazaru podejmą wła-
śnie oni.

Co to za lokalizacje? Burmistrz
nie chce o nich mówić, ale daje
do zrozumienia, że bazar nie
przeniesie się zbyt daleko.
– Mieszkańcy przyzwyczaili się
do bazaru przy Trockiej – mówi.
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Bazar Trocka zniknie, ale tylko na jakiś czas
� Powraca sprawa Bazaru Trocka, który wkrótce zostanie zlikwidowany i zastąpiony przez stację metra. Mieszkańcy i kupcy domagają się
konsultacji społecznych w sprawie nowej lokalizacji targowiska.

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720
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STOMATOLOGIA
www.stomatolog-izodent.waw.pl
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Wiceprezydent
Michał Olszewski
powiedział, że
rozważanych jest pięć
lokalizacji, ale nadal nie
wiemy, jakich. Zależy
nam na tym, by bazar
na Targówku został, bo
w odróżnieniu
od marketów czy galerii
handlowych pełni także
funkcję społeczną
– mówiła Maria
Kucharska-Fiałkowska.



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 In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Już pięć lat te mu ANR chcia ła
sprze dać te ren cią gną cy się
wzdłuż ulic św. Win cen te go, Gi -
lar skiej i Sa ma ry tan ka. Ce na wy -
wo ław cza do ty czą ca jed nej trze -
ciej te re nu, to zna czy po nad 6 ha,

wy no si ła 66 mln zł. Wte dy oka za -
ła się zbyt wy so ka. Tym ra zem za -
in te re so wa nie de we lo pe rów już
jest spo re. Ce na – nie ca łe 58 mln.

– Wy sta wi li śmy te ren na li cy ta -
cję 6 sierp nia. Za in te re so wa nie by -

ło, ale kon kret nej ofer ty nikt nie
przed sta wił. Na stęp na li cy ta cja zo -
sta ła wy zna czo na na 29 sierp nia
i z na szej orien ta cji wy ni ka, że po -
win ni przy stą pić chęt ni. Z dru giej
stro ny dla nas kon kret na ofer ta
jest wte dy, gdy klient wpła ci wa -
dium, a to na stę pu je tuż przed li cy -
ta cją. Je że li do niej doj dzie,
na prze ło mie ro ku za mie rza my wy -
sta wić do sprze da ży dru gą dział kę
po dob nej wiel ko ści – mó wi Ja cek
Ma lic ki, za stęp ca dy rek to ra od -
dzia łu te re no we go ANR. – Nie jest
praw dą, że za mie rza my zli cy to wać
ca ły te ren. Tyl ko te dwie dział ki.
Kil ka hek ta rów zo sta je dla dziel ni -
cy. Część na dzia łal ność oświa to -

wą, a część na po sze rze nie dro gi,
w tym uli cy Win cen te go – do da je.

Dla miesz kań ców oko li cy to
smut na wia do mość. – Dziel ni ca
re wi ta li zu je te re ny nad Ka na łem
Bród now skim, ale to po le po PGR
by ło miej scem, że by wyjść z do mu
i so bie po bie gać, pójść na spa cer
z psem i w ogó le od po cząć. Na wet
po ło żyć się na ko cy ku i po opa lać
– mó wi je den z prze chod niów.
– Po co ta kie coś wy prze da wać?
Ma ło ma my osie dli?

Po co sprze da wać, nie trze ba
ra czej ni ko mu tłu ma czyć. In na
spra wa, że te ren w miej sco wym
pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go ma prze zna cze nie

miesz ka nio we i usłu go we, a nie
re kre acyj ne. Nie ma co się łu dzić:
blo ki prę dzej czy póź niej i tak by
po wsta ły. Te ren jest uwa ża ny
za naj bar dziej atrak cyj ny w dziel -

ni cy. A bio rąc pod uwa gę, iż po -
wsta je me tro to przy szli in we sto -
rzy li czą, że za in te re so wa nie po -
ten cjal nych klien tów zde cy do wa -
nie wzro śnie.

mac

Na polu po PGR będzie osiedle
� Agencja Nieruchomości Rolnych chce sprzedać zielony teren po dawnym PGR. To zła wiadomość, bo
powstanie tam kolejne osiedle. Dobra jest taka, że jak będzie osiedle, to zostaną zbudowane też szkoła,
przedszkole i żłobek. 29 sierpnia pole ma być licytowane.

Teren
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego ma
przeznaczenie
mieszkaniowe i usługowe,
a nie rekreacyjne. Nie ma
co się łudzić: bloki prędzej
czy później i tak by
powstały.

Cho dzi o skwer Cie chow skie go,
znaj du ją cy się nad Ka na łem Bród -
now skim, bli sko skrzy żo wa nia Kon -
dra to wi cza i Win cen te go, któ rym
na wnio sek miesz kań ców za in te re -
so wał się rad ny Zbi gniew Po cze sny.
Wie czo rem ha łas, al ko hol i pa pie ro -
sy, ra no wiel ki śmiet nik – tak wy glą -
da skwer imie nia li de ra Re pu bli ki.

Stra żni cy miej scy otrzy ma li w cią -
gu pół ro ku za le d wie dwa zgło sze nia
o za kłó ca niu po rząd ku na skwe rze,
a tyl ko jed no za koń czy ło się przy ła -

pa niem ko go kol wiek. Licz ba zgło -
szeń nic nie zna czy, bo za rów no nie -
chęć Po la ków do zgła sza nia cze go -
kol wiek, jak i pro fe sjo na lizm stra ży
miej skiej są po wszech nie zna ne.
Wię cej o tym, co dzie je się na skwe -
rze, mó wią zwy kłe oglę dzi ny.

– Pod czas wie lo krot nych kon tro -
li skwe ru funk cjo na riu sze stwier -
dzi li śla dy, świad czą ce o przy pad -
kach spo ży wa nia al ko ho lu: bu tel ki,
pusz ki, kap sle, nie do pał ki pa pie ro -
sów – pi sze An drzej Kry sik z war -

szaw skiej stra ży miej skiej. – Ostat -
nie dwie ław ki są w znacz nym stop -
niu zde wa sto wa ne.

Co zro bić, że by „im pre zy”
na skwe rze Cie chow skie go się
skoń czy ły? Nie któ rzy miesz kań cy
za su ge ro wa li pod czas roz mów ze

stra żni ka mi miej ski mi, że by… zli -
kwi do wać ław ki! Al bo przy naj -
mniej prze sta wić je w in ne miej sce.

Zgod nie z tą lo gi ką zde wa sto -
wa ne win dy też na le ży li kwi do -

wać. Nie umie ją ko rzy stać?
Niech cho dzą po scho dach! Roz -
ra bia ją na scho dach? Zli kwi do -
wać scho dy.

DG

Piją na ławce? Zabrać ławkę!
� Nowe skwery na Bródnie upodobali sobie nie tylko spokojni i zrównoważeni
mieszkańcy, ale także miłośnicy taniego piwa pod chmurką i wyrzucania butelek
i petów za siebie. Jak sobie z nimi poradzić? Niektórzy znaleźli rozwiązanie tak
absurdalne, że ciężko w nie uwierzyć…

� Już 30 sierpnia
kolejna edycja pchlego
targu na Zaciszu. Po raz
czwarty na Blokowej
będzie okazja do kupna,
sprzedaży czy tylko
obejrzenia skarbów
zalegających w szafach
i pawlaczach.

Mię dzy 14.00 a 21.00 oko li ce
DK Za ci sze za mie nią się w jar -
mark. Bę dą sta no wi ska han dlo we
(bez płat ne dla ka żde go chęt ne go,
wy star czy re je stro wać się urzę dzie

dziel ni cy Tar gó wek, dzwo niąc
pod nu mer te le fo nu 22 443–85–26
lub pi sząc e -ma il: ldo ra czyn -
ska@tar go wek.waw.pl), zbiór ka

elek tro śmie ci, dmu cha ne atrak cje
dla dzie ci i mu zy ka.

Za pra sza my!
(red)

Znów będzie pchli targ na Blokowej
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Pod ko niec lip ca na – za brzmi
to dziw nie – plac bu do wy je zio ra
przy uli cy Bar dow skie go wje cha ły
ma szy ny bu dow la ne, któ rych za -
da niem jest wy drą że nie zbior ni ka
i ure gu lo wa nie frag men tu Ka na łu
Bród now skie go. Po na peł nie niu
je zio ra wo dą na je go brze gu po -
wsta nie plac za baw, pla ża, tor dla
rol ka rzy i… 20-me tro wa wie ża
wi do ko wa ze ścian ką wspi nacz ko -
wą. Na ra zie oko li ca wy glą da jak
gi gan tycz na pia skow ni ca, w któ rej

ba wią się ko par ki, ale to nie dłu go
się zmie ni.

– Jesz cze w tym ro ku po win ni -
śmy za koń czyć etap prac ziem -
nych – mó wi bur mistrz Grze gorz
Za wi stow ski. – Z tra wą i drze wa -
mi bę dzie my mu sie li po cze kać
do przy szłe go ro ku.

Nie ste ty pro me na dą, po wsta ją -
cą na Za ci szu, nie bę dzie mo żna
dojść na El sne rów. Urwie się ona
na wy so ko ści uli cy Ło kiet ka.
Gdy by sa mo rząd Tar gów ka chciał

po pro wa dzić ją da lej, mu siał by
wy ku pić dział ki, a nie mo że te go
zro bić za pie nią dze prze zna czo ne
na bu do wę pro me na dy i je zio ra.
Po cho dzą one z Biu ra Ochro ny
Śro do wi ska i mu szą być wy da ne
na in we sty cje zwią za ne z eko lo -
gią, bo Tar gó wek otrzy mał to do -
fi nan so wa nie w ra mach re kom -
pen sa ty za zgo dę na roz bu do wę
spa lar ni śmie ci.

– Źle to za pla no wa li. Na le ża ło
od ra zu za pla no wać pro me na dę

do sa me go je zio ra. Więk szość jeź -
dzi ła by tam na ro we rach – mó wi
miesz ka niec Za ci sza. – Te raz te go
błę du nie na pra wią la ta mi, bo z wła -
sne go bu dże tu dziel ni ca na pew no
nie da ra dy i bę dzie my mie li ta ką
nie do koń czo ną in we sty cję.

Już te raz mo żna za cząć za sta -
na wiać się nad do jaz dem nad je -
zio ro. O ile do tar cie na plac bu -
do wy z osie dla Wil no jest krót kim
spa ce rem, o ty le do jazd z Tar gów -
ka czy Bród na jest – mó wiąc de li -

kat nie – kon tro wer syj ny. Au to bus
li nii 170 po ja wia się na przy stan -
ku El sne rów co… 30–40 mi nut.
Stam tąd trze ba jesz cze przejść
kil ka dzie siąt me trów po wiecz -
nym bło cie.

Na ra zie nie wia do mo, jak
zmie ni się ko mu ni ka cja miej ska
w tej oko li cy. Je zio ro wraz z ca łą
in fra struk tu rą re kre acyj ną po win -
no być go to we wio sną przy szłe go
ro ku.
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Na Elsnerowie powstaje jezioro. Promenadą do niego nie dotrzemy
� W kwietniu pisaliśmy o wielkiej inwestycji, jaką będzie budowa promenady nad Kanałem Bródnowskim i stworzenie na Elsnerowie sztucznego
jeziora. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Na po mysł wpadł wi ce bur -
mistrz Wa cław Ko wal ski. Obec nie

urząd nie ma pra wa od mó wić
kon ce sji wła ści cie lo wi skle pu od -

da lo ne go mi ni mum 50 m od wej -
ścia głów ne go do przed szko la,
szko ły pod sta wo wej lub śred niej.

– Chce my zwięk szyć tę od le -
głość dwu krot nie. Po za tym pro -
po nu je my, by nie by ło to 100 m

od głów ne go wej ścia – jak do tej
po ry – a od ogro dze nia. Zbyt bli -
skie usy tu owa nie po wo du je za -
śmie ca nie te re nów szkol nych
– mo ty wo wał bur mistrz Grze gorz
Za wi stow ski.

– W ma ju po ja wił się sklep
otwar ty 25 m od bo iska szkol ne go
przy pod sta wów ce na ul. Kra si -
czyń skiej. Kie dy bo isko zo sta je
za mknię te po godz. 22, oso by
z al ko ho lem prze cho dzą przez
ogro dze nie i za czy na ją tam po pi -
jać – wtó ro wał mu rad ny To masz
Ci choc ki.

Obec nie na Tar gów ku dzia ła -
ją 23 skle py, któ rym – przyj mu jąc

no we za sa dy – nie od no wio no by
kon ce sji.

– Pra wo nie dzia ła wstecz, ale
je że li nasz po mysł zo sta nie za ak -
cep to wa ny, to na sta rych za sa -
dach no wych kon ce sji nie bę dzie.
A te, któ re wy ga sną, nie bę dą od -
na wia ne – stwier dził bur mistrz
Za wi stow ski.

Pod czas se sji pa dła idea, by
usta no wić ta kże mi ni mal ną od le -
głość, któ ra mu si dzie lić dwa skle -
py mo no po lo we. Ofi cjal ny wnio -
sek do władz mia sta nie zo stał
na ra zie roz sze rzo ny o ten po -
mysł, ale – jak rzad ko kie dy
– prze szedł jed no gło śnie.

mac

Targówek walczy z monopolowymi. Pomysł dla całej Warszawy?
� Radni Targówka wystąpili do rady Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą mającą zmienić reguły przyznawania koncesji sklepom
monopolowym. Jeżeli pomysł chwyci, to taki przybytek nie będzie mógł powstać bliżej niż 50 metrów od ogrodzenia szkoły czy przedszkola.

Sklep przy Ogińskiego jest 100 m od ogrodzenia szkoły. 
Ponad 200 m od wejścia

3100
sklepów z napojami
wyskokowymi plus 2400
lokali gastronomicznych
również sprzedających
alkohol jest
zarejestrowanych
w Warszawie.



Gra na Za ci szu to czy ła się wła -
ści wie o to, gdzie po wsta nie no wy
plac za baw: przy Do mu Kul tu ry
na Blo ko wej czy przy Tu życ kiej?
Oba pro jek ty by ły wy ce nio ne
na 340 tys. zł, więc wy gra na jed -

ne go z nich ozna cza ła, że po zo -
sta łych 20 pro jek tów prze pad nie.
Pierw sza pro po zy cja zdo by -
ła 1029, dru ga – 1144.

Plac za baw po wsta nie na po łu -
dnie od skrę tu z Tu życ kiej w Po -

tu lic ką, nie da le ko li nii ko le jo wej.
Jak prze ko ny wa li pro jek to daw cy
na stro nie fa ce bo oko wej Plac Za -
baw Tu życ ka, to ide al na lo ka li za -
cja: 450 m od osie dla Le wi now ska
i 750 m od osie dla Wy spo wa,
w bez po śred nim są siedz twie przy -
chod ni i mar ke tu. Agi ta cja trwa ła

za rów no na uli cach Za ci sza, jak
i w in ter ne cie. Do gło so wa nia
na plac za baw za chę cał m.in. B.A.
Ba ra cus z kul to wej „Dru ży ny A”.

– Plac za baw przy Do mu Kul tu -
ry w na stęp nym ro ku – pi szą
na Fa ce bo oku miesz kań cy.
O tym, że na Za ci szu bra ku je do -
brych pla ców za baw, świad czą ta -
kże gło sy od da ne na mo der ni za -
cję pla cu przy Stern he la. Łącz nie
na pla ce za baw od da no po -
nad 2700 gło sów.

DG

Przy Tużyckiej powstanie plac zabaw
� Głosowanie nad budżetem partycypacyjnym Zacisza zakończone. Zrealizowany
zostanie tylko jeden projekt.

Na Tar gów ku Miesz ka nio wym
wy gra li ro we rzy ści. Dzię ki 598
gło som w przy szłym ro ku po wsta -
ną pa sy ro we ro we na uli cach Go -
rzy kow skiej, Mysz kow skiej, Han -
dlo wej i Ossow skie go. Dzię ki nim
w środ ko wej czę ści Tar gów ka po -
wsta ną wa run ki już nie tyl ko
do re kre acyj nej jaz dy ro we rem
w par ku Wie cha, ale ta kże do ko -
rzy sta nia z ro we ru ja ko lo kal ne go
środ ka trans por tu. Dru gie miej sce
za jął wart 310 tys. zł pro jekt bu do -
wy hot spo tów, umo żli wia ją cych
bez płat ne ko rzy sta nie z in ter ne tu.

W re jo nie Tar gów ka Fa brycz -
ne go, El sne ro wa i Utra ty wy bra -
no pięć pro jek tów. Zwy cięz cą
(636 gło sów) oka zał się te ren re -

kre acyj ny nad Ka na łem Bród -
now skim, przy skrzy żo wa niu
Prze cław skiej i Bu ko wiec kiej. To
do sko na ła wia do mość dla no wych
miesz kań ców cią gle roz ra sta ją ce -
go się osie dla Wil no i ko lej na już
in we sty cja nad ka na łem, sta ją cym
się po wo li osią dziel ni cy. Czte ry
po zo sta łe pro jek ty to dro bia zgi,
pró bu ją ce roz wią zać kil ka pro ble -
mów osie dla: do po sa że nie bi blio -
tek, bez płat ne za ję cia fit ness
i zum by, pro jekt in te gra cyj ny dla
nie peł no spraw nych dzie ci i usta -
wie nie w miej scach pu blicz nych
prze wi ja ków.

Li sta pro jek tów z re jo nów Tar -
gów ka Miesz ka nio we go i Fa -
brycz ne go oraz El sne ro wa i Utra -

ty, prze zna czo nych do re ali za cji
w 2015 r.:
1. Utworzenie terenu

rekreacyjno-wypoczynkowego
dla mieszkańców Targówka
Fabrycznego

2. Wyznaczenie pasów
rowerowych na Targówku

3. Internet bezpłatny,
ogólnodostępny – wifi

4. Doposażenie bibliotek
na Targówku Fabrycznym

5. Zajęcia fitness – zumba dla
mieszkańców

6. Integracja – edukacja
7. Przewijaki w miejscach

użyteczności publicznej
– Targówek Fabryczny

DG

Co wybrali mieszkańcy Targówka, Elsnerowa i Utraty?
� Mieszkańcy Targówka, Elsnerowa i Utraty wybrali w budżecie partycypacyjnym
siedem projektów. Najwięcej pieniędzy wydamy na wifi i nowy teren rekreacyjny.

154 tys. zł zo sta ną prze zna czo ne
na sprzęt kom pu te ro wy, pro jek to -
ry, mo ni to ry i ta bli ce flip chart dla
bród now skich bi blio tek. Za ku py
zo sta ną zro bio ne kosz tem… to a -
let w par ku Bród now skim. Pro jekt
ich bu do wy za jął w gło so wa niu
dru gie miej sce, ale to nie wy star -
czy ło. Oka zał się zbyt dro gi.

W za mian zo sta ną wy ko na ne
tań sze pro jek ty: w par ku Bród -
now skim od bę dzie się pchli targ
i kil ka im prez dla dzie ci, sta ną tam
też sto li ki do gier plan szo wych
a Do mek Her ba cia ny zy ska in sta -
la cję elek trycz ną. To ko niec czte -
ro let niej „wal ki o prąd”. Szó stym
wy bra nym jest „Kul tu ral na si łow -
nia”: w re jo nie Wy soc kie go, Ogiń -
skie go i Po bo rzań skiej po wsta nie
ko lej na si łow nia ple ne ro wa.

Li sta pro jek tów prze zna czo -
nych do re ali za cji w 2015 r.
na Bród nie:
1. Doposażenie bibliotek

na Bródnie
2. Bródnowski Jarmark

Rozmaitości

3. Szachowe inspiracje
– stanowisko do gier
planszowych

4. Kulturalna Siłownia
na Bródnie

5. Podwieczorki z kulturą (dla
dzieci) Bródno

6. Doprowadzenie
elektryczności do Domku
Herbacianego w parku
Bródnowskim

DG

Bródno wybrało zmiany w parku
� 338 tys. zł – tyle rozdysponowali mieszkańcy
Bródna w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym.
Wygrała kultura. 1655 głosów otrzymał projekt
doposażenia bibliotek, ale aż cztery projekty dotyczą
parku Bródnowskiego.

Na kilku ważnych ulicach Targówka powstaną pasy rowerowe
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Plac zabaw
przy Domu Kultury
w następnym roku – piszą
na Facebooku
mieszkańcy

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej 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 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 po trzeb 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. 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, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

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

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



„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 27 sierpnia - 10 września.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

– Po wsta nie klu bu by ło mo żli we
dzię ki za an ga żo wa niu miesz kań -
ców Za ci sza, któ rzy przy zbie gu
ulic Ra dzy miń skiej i Blo ko wej
udo stęp ni li swo je grun ty, aby mo -
gło po wstać bo isko do pił ki no żnej.
Ró żne by ły lo sy na sze go klu bu, ale
przez wie le lat słu żył on miesz kań -
com Za ci sza i oko li cy do upra wia -
nia spor tu, a zwłasz cza pił ki no żnej
– mó wi Piotr Pie lak, wi ce pre zes
UKS Ju nak. – Roz gryw ki na bo -
isku przy Blo ko wej pro wa dził rów -
nież klub Po lo nez War sza wa, któ ry
ro ze grał hi sto rycz ny mecz z Gór ni -
kiem Za brze w roz gryw kach Pu -
cha ru Pol ski 21 sierp nia 1983 ro ku.
Nie by ło wte dy jesz cze try bun

a bo isko oto czo ne by ło ta śma mi:
sie dzia łem z ko le ga mi na zie mi
obok li nii bocz nej i po dzi wia łem
mi strzów Pol ski i ka dro wi czów na -
szej re pre zen ta cji. Nie ste ty brak
for mal nych do ku men tów a zwłasz -
cza umów po twier dza ją cych prze -
ka za nie grun tów na rzecz klu bów
a ta kże śmierć lub wy jazd za gra ni -
cę lu dzi, któ rzy grun ty po da ro wa li
spo wo do wał, że bo isko i obiekt za -
czął pod upa dać. Wte dy to grun ty
we szły w po sia da nie skar bu pań -
stwa, któ ry prze ka zał go we wła da -
nie gmi ny Tar gó wek, a ta po dość
dłu gim by le ja kim za rzą dza niu wy -
dzie rża wi ła bo isko dzia ła czom pry -
wat ne go klu bu, któ rzy w za mian

za użyt ko wa nie po ło ży li mu ra wę li -
kwi du jąc piach. Te raz obiek tem
wła da Ośro dek Spor tu i Re kre acji
Tar gó wek. Ozna cza to, że Ju nak,
dla któ re go bo isko zo sta ło
przed la ty zbu do wa ne, jest klu bem
„bez dom nym” i za tre nin gi mu si
pła cić, jak ka żdy klient z ze wnątrz,
a nie są to ma łe kosz ty – po ło wa
bo iska na jed ną go dzi nę kosz tu -
je 150 zł, je den tre ning to 1,5 h, co
da je 225 zł za tre ning, a te są trzy
ra zy w ty go dniu dla pię ciu grup
wie ko wych.

Mi mo pro ble mów fi nan so wych
klub wy sta wia swo ich za wod ni ków
na tur nie jach. – W ze szłym se zo nie
na si ju nio rzy młod si, rocz nik 1998,

awan so wa li do I li gi wo je wódz kiej,
a po zo sta łe rocz ni ki 2004 (trze cie
miej sce w li dze) i 2003 (pią te miej -
sce w li dze) nie przy nio sły nam
wsty du. W tym ro ku doj dą nam
jesz cze trzy rocz ni ki 2005 (bar dzo
do bry ze spół) oraz 2006 i 2007
– kon ty nu uje wi ce pre zes Pie lak.
– Wia do mo jed nak, że dla roz wo ju
ka żde go klu bu po trzeb ny jest do -
pływ no wych dzie ci, dla te go pro -
wa dzi my co rocz ny na bór – za pra -
sza my chłop ców, ale rów nież
dziew czyn ki (któ re do 14 lat mo gą
grać ra zem z chło pa ka mi) uro dzo -
ne w la tach 1998–2009. Na szym
no wym pro jek tem jest stwo rze nie
od dziel nej sek cji – ko bie cej. Wiem
z do świad cze nia (bo już mia łem
oka zję pro wa dzić w Le gio no vii ze -
spół ko biet), że dziew czy ny rów -

nież ko cha ją pił kę no żną i są bar -
dzo za an ga żo wa ne w to co ro bią.
My ślę, że po pro stu trze ba je za -
chę cić i ośmie lić, że by też mo gły
re ali zo wać swo ją pa sję – grę w pił -
kę no żną.

Dziew czy ny w wie ku 14 lat mo gą
uczest ni czyć w roz gryw kach se nio -
rek (naj ni ższa jest III li ga). Stąd
nasz apel do dziew czyn: nie patrz,
nie cze kaj, spró buj swo ich sił w na -
szym klu bie. Udo wod nij so bie i in -
nym, że też mo żesz być pił kar ką.
Nie pa trzy my na wiek i umie jęt no -
ści tyl ko na chęć do na uki i tre nin -
gów! – za chę ca Piotr Pie lak.

Kon takt z klu bem: uksju na -
kwar sza wa@wp.pl, Prze my sław
Zie liń ski 503–095–887; Piotr Pie -
lak 600–431–310.

(wt)

Junak poszukuje młodych miłośniczek piłki nożnej
� UKS Junak, działający na Targówku od 1963 roku, tworzy kobiecą sekcję piłkarską.



Mo ment wy sie dle nia do war szaw -
skie go get ta Ży dów z Bród na wspo -
mi na wie lu miesz kań ców. Zyg munt

Żu kow ski opo wia da, jak je go mat ka
chcia ła od dać Ży dów ce pro wa dzą -
cej sklep z ma te ria ła mi do wy ro bu

odzie ży swój we ksel i usły sza ła w od -
po wie dzi, że to nie po trzeb ne, bo
„już nas wkrót ce wy sie dlą”.

– Wie lu Ży dów prze trwa ło dzię ki
od wa dze miesz kań ców Bród na
– mó wi Bar tosz Wie czo rek z Do mu
Kul tu ry „Świt”. – Nie ja ki Mi sza był
ukry wa ny przez Bar ba rę Kul czyń -
ską, a po tem przez ma łżon ków
Rem bel skich. Wie dzie li o tym
wszy scy lo ka to rzy, jak rów nież
„gra na to wy” po li cjant na zwi skiem
Hen rych, któ ry słu żył w XVIII Ko -
mi sa ria cie na Pel co wiź nie. Mi sza
do cze kał szczę śli wie koń ca woj ny
i pro wa dził po tem w Ale jach Je ro -
zo lim skich sklep z ko szu la mi.

Po li cjant Hen rych po ja wia się też
w in nym wspo mnie niu. Kie dy zgło -
szo no mu po ja wie nie się dwóch
ucie ki nie rek z get ta, po sta no wił od -
pro wa dzić je na po ste ru nek. Z je go

słów, prze ka za nych przez świad ka
wy ni ka jed nak, iż miał je pu ścić
wol no po dro dze. Czy by ła to praw -
da, te go już się nie do wie my.

W cza sie woj ny na te re ny ko le -
jo we na Bród nie przy wo żo no
do pra cy Ży dów z get ta. Część
z nich by ła na sta łe umiesz cza na
przy Kiej stu ta i Pel co wi znie. Nie -
któ re wspo mnie nia mó wią o ra to -
wa niu tych Ży dów i – po pod da niu
ich okre so wi kwa ran tan ny – prze -
rzu ca niu do par ty zant ki. Po ma ga -
no też na in ne spo so by. Ste fa nia
Ja ni szew ska, wy ko rzy stu jąc nie -
uwa gę Niem ców i po moc swo jej
ma łej sio strze ni cy Zo si po da wa ła
więź niom ma łe, spe cjal nie do te go
ce lu przy go to wa ne kul ki ma ści
ich tio lo wej lub in ne go le ku. Le ki
te przy go to wy wał Jan Mat kow ski,
któ ry pro wa dził słyn ny skład ap -
tecz ny przy Bia ło łęc kiej 30.

– Wąt pli we, by po upły wie ty lu
lat zna la zły się no we świa dec twa
czy wy szły na jaw no we fak ty
zwią za ne z ży ciem Ży dów
na Bród nie – mó wi Wie czo rek.
– Ska za ni je ste śmy więc na ułom -
ną pa mięć kil ku świad ków hi sto -
rii. Mo że jed nak od naj dą się ja -
kieś zdję cia, mo że ja kieś zdaw ko -
we wspo mnie nia. Co kol wiek, co
po zwo li ło by przy wró cić pa mię ci
tę lo kal ną hi sto rię, w któ rej od bi -
ja ją się prze cież lo sy obu wiel kich
na ro dów, kie dyś tak moc no zjed -
no czo nych przez wspól ny los.

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.
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2-POKOJOWE SPRZEDAM
·2-pok. przestronne, nowe mieszkanie
z ogródkiem w cichej okolicy (ul. Pożarowa),
blisko do tramwajów i stacji Warszawa Praga tel.
604-502-224

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

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·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
·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

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

Remonty 506-091-379

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Poszukuję ekipy tynkarskiej na agregat PFT G4
tynki gipsowe i cem/wap 790-015-828

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

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup złomu żeliwa metali kol. makulatury.
Wysokie ceny. Zbiórka zużytego sprzętu RTV
i AGD. Świadczymy również usługi transportowe
w zakresie przewozu mat. budowlanych, gruzu,
złomu itp. Posiadamy samochód IVECO z HDS
1 t. Posiadamy zezwolenia na zbiórkę odpadów,
wystawiamy karty przekazania odpadów.
Zapraszamy do współpracy. Zacisze ul.
Rzemieślników 8. tel. 537-450-452. Godziny
Otwarcia: pon – pt 7:0--19:00, sob 7:0--13:00
·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 Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

Ogłoszenia drobne nadasz na
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE 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 12.09,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 8.09. 
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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Migawki z wojny i ludobójstwa
� Przedwojenne Bródno zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale także Żydzi. Wizualizacja
przedwojennego Bródna, przygotowywana przez Dom Kultury „Świt” w ramach
projektu „Wielokulturowe Bródno”, powinna przywrócić mieszkańcom pamięć
o świecie, który zniknął podczas wojny.

� Kolejna stacja naprawy
rowerów stanęła
na Targówku.

Pierw sza w dziel ni cy sta cja,
na któ rej mo żna do ko ny wać bez -
płat nych na praw ro we rów, znaj du -
je się obok Ikei przy Tra sie To ruń -
skiej. Dru ga po ja wi ła się wła śnie
przed ra tu szem. To no wy i wy god -
niej szy dla wła ści cie li lek kich ro -
we rów tre kin go wych mo del, umo -
żli wia ją cy za wie sze nie jed no śla du.

DG

Migawki z okolicy

Stacja naprawy rowerów przed ratuszem

Większość bródnowskich Żydów została zamordowana w obozie
zagłady w Treblince
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Mię dzy 16.00 a 18.00 w nie -
dzie lę 7 wrze śnia bę dzie oka zja
do za po zna nia się z ofer tą do mu
kul tu ry, po znać in struk to rów,
za pi sać się na za ję cia, ja kie bę dą

się od by wać przy Blo ko wej czy
po ba wić się Ar chi Tek tur ką, szta -
lu ga mi al bo kloc ka mi…

Wstęp wol ny!
(red)

Artystyczna niedziela
� 7 września Dom Kultury Zacisze zaprasza
na Otwartą Niedzielę Artystyczną.



Rok 2014 upły wa w dziel ni cy
Tar gó wek pod zna kiem re wi ta li -
za cji Ka na łu Bród now skie go,
nad któ rym po wsta ją ko lej ne
skwe ry. Tym ra zem sa mo rząd za -

po wie dział bu do wę miej sca do re -
kre acji nad in nym Ka na łem: Za -
ci szań skim.

Skwer po wsta nie po po łu dnio -
wej stro nie Ka na łu, po mię dzy uli -
ca mi Uro czy sko i Blo ko wą. Ist -
nie ją ce tam bo isko zo sta nie za stą -
pio ne no wym. Po wsta ną ta kże

plac za baw (a wła ści wie dwa pla -
ce: dla dzie ci młod szych i star -
szych) z pia skow ni cą i ka ru ze lą,
ław ki i dru gi w War sza wie stre et
wor ko ut park.

Czym jest stre et wor ko ut? To
sport si ło wy, wy ko rzy stu ją cy ty po -
we ele men ty miej skiej in fra struk -
tu ry do wy ko ny wa nia ćwi czeń
z wy ko rzy sta niem ma sy wła sne go
cia ła, do nie daw na po pu lar ny
głów nie w Ame ry ce i Ro sji.
Pierw sza w War sza wie spe cja li -
stycz na si łow nia de dy ko wa na dla
te go spor tu po wsta ła w mar cu
obok ra tu sza Be mo wa i cie szy się
ogrom ną po pu lar no ścią. Mi ło śni -
cy stre et wor ko utu już kil ka mie -
się cy te mu zwra ca li się do rad nej
Re na ty Mi cha łow skiej, któ ra po -
pro si ła o wy go spo da ro wa nie fun -
du szy i bu do wę na Tar gów ku spe -
cja li stycz nej si łow ni. Nie ofi cjal nie
mó wi ło się wte dy, że stre et wor -
ko ut park po wsta nie nad Ka na -
łem Bród now skim.

Wy glą da na to, że spraw dza ją
się na sze prze wi dy wa nia, o któ -
rych pi sa li śmy w ma ju: Za ci sze
za czy na upo dab niać się do spo -
koj nych ho len der skich mia ste -
czek. Wiel ki po ten cjał, drze mią cy
w ka na łach, jest wresz cie, po wie -
lu la tach za nie dbań, wła ści wie wy -
ko rzy sty wa ny.

Za ci szań ski stre et wor ko ut
park i pia skow ni ca na pla cu za -
baw bę dą za da szo ne na mio ta mi.
Otwar cie w przy szłym ro ku.

DG

Zacisze będzie miało street workout park…

Kolejny skwer nad kanałem
� Nasza dzielnica skwerami stoi. W przyszłym roku powstanie co najmniej jeszcze
jeden. Znajdzie się na nim m.in. street workout park.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

De cy zja zo sta ła wy da na rok
po zło że niu do ku men ta cji. Do ty czy
od cin ka od ist nie ją cej sta cji
przy Dwor cu Wi leń skim do przy -
szłej sta cji w oko li cach Troc kiej.
Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny
Śro do wi ska przy chy li ła się do wa -
rian tu za kła da ją ce go pra ce z mak -
sy mal nym wy ko rzy sta niem tarcz
drą żą cych (dru gi za pro po no wa ny
przez Me tro War szaw skie wa riant
za kła dał więk szość prac wy ko ny -
wa nych w wy ko pach). Jesz cze

w tym ro ku ma zo stać wy da ne po -
zwo le nie na bu do wę – sta cje,
na któ re jest już wy da na de cy zja,
ma ją po wstać do 2018 ro ku, ko lej -
ne trzy – do 2022. Prze targ na bu -
do wę trzech sta cji na Tar gów ku ma
zo stać ogło szo ny po wa ka cjach.

Cen tral ny od ci nek II li nii me tra
ma być go to wy do 30 wrze śnia. To
ko lej na, naj bar dziej ak tu al na da ta
– po przed nia za kła da ła paź dzier -
nik ubie głe go ro ku.

(red)

Metro na Targówek – jest decyzja
� Jest decyzja środowiskowa dotycząca powstania
trzech stacji metra na prawym brzegu: Szwedzka,
Targówek i Targówek 2. Zgodnie z planami władz
miasta mają być zbudowane do 2018 roku.

Zacisze
zaczyna upodabniać się
do spokojnych
holenderskich
miasteczek. Wielki
potencjał, drzemiący
w kanałach, jest wreszcie,
po wielu latach
zaniedbań, właściwie
wykorzystywany.



O trud nej sy tu acji klu bu
i o tym, że do koń ca okre su przy -
go to waw cze go nie wia do mo by ło,
czy wy star tu je w no wym se zo nie,
pi sa li śmy już wie lo krot nie. Nie pi -
sa li śmy na to miast o no wym tre ne -
rze, któ ry na war szaw skim ryn ku
pił kar skim jest po sta cią barw ną,
a je go po wrót ra czej nie spo dzie -
wa ny.

Wie chow ski uro dził się w 1974
ro ku w War sza wie, de biu to wał ja -
ko pił karz w Gwar dii. Grał w Hut -
ni ku War sza wa i stąd tra fił do Ru -
chu Cho rzów, w bar wach któ re go
za de biu to wał w eks tra kla -
sie. I w któ rym spi sy wał się na ty le
do brze, że ku pi ła go Le gia, gdzie
spę dził dwa se zo ny. Na stęp nie
zwie dził w naj wy ższej kla sie roz -
gryw ko wej kil ka klu bów. Był za -
wod ni kiem Wi dze wa Łódź, Po go ni
Szcze cin, po now nie Ru chu
i na ko niec Świ tu No wy Dwór Ma -
zo wiec ki. Był jesz cze po moc ni -
kiem GKS Beł cha tów, a na ko niec
grał w kil ku klu bach z re gio nu ma -
zo wiec kie go wy stę pu ją cych w ni -
ższych li gach: Ma zow sze Gró jec,
Ko ro na Gó ra Kal wa ria, Do lcan
Ząb ki, a na wet GKP Tar gó wek.

W ro ku 2009 zo stał gra ją cym
tre ne rem Do lca nu Ząb ki, tra fił
do Ma zu ra Kar czew. Mar cin Sa -
sal chciał uczy nić go swo im asy -
sten tem w Ko ro nie Kiel ce,
do cze go osta tecz nie do szło w Po -
go ni Szcze cin.

Po pra cy w II li dze Wie chow ski
już sa mo dziel nie po pro wa dził
GKP Tar gó wek, awan su jąc z nim
do III li gi, co by ło dla klu bu osią -
gnię ciem hi sto rycz nym. Przy Ko -
ło wej jed nak się nie prze le wa ło,
więc od szedł do Ma zu ra Kar czew,
skąd przed ro kiem tra fił do Hu ra -
ga nu Wo ło min. I w po ło wie lip ca
te go ro ku, czy li pół to ra mie sią ca
te mu wró cił na Tar gó wek.

Roz po czął nie źle, bo od trzech
re mi sów, w tym 2:2 u sie bie z Po -
lo nią. Dla ze spo łu bro nią ce go się
w ubie głym se zo nie przed spad -
kiem to bar dzo przy zwo ite osią -
gnię cie. Po je go odej ściu wła dze
klu bu nie by ły za do wo lo ne. Przez
pół to ra ro ku dru ży nę pro wa dzi li
ko lej no: Krzysz tof Ga wa ra,
Krzysz tof Krzy wic ki, Ce za ry Mo -
le da, Łu kasz Ze zu la i Grze gorz
Sit nic ki. Spo ro. Sko ro wró co no
do Wie chow skie go, to naj wy raź -
niej je go wcze śniej sza pra ca da -
wa ła na dzie ję.

– Dwa la ta te mu od cho dzi łem
w tzw. śred nich oko licz no ściach,
do któ rych nie chciał bym wra cać.
Na to miast na Tar gó wek wró ci łem
m.in. dla te go, że w klu bie miał po -
ja wić się spon sor. Zresz tą czło -
wiek, któ re go po le ci łem. Na ra zie
go nie ma, ale gra my. Po czą tek
mie li śmy trud ny, bo w trzech
pierw szych ko lej kach gra li śmy
m.in. z ta ki mi „fir ma mi” zna ny mi
z bo isk eks tra kla sy, jak ŁKS czy
Po lo nia. Trzy me cze zre mi so wa li -
śmy jed nak wia do mo, że cza sem
trze ba też wy grać. Kie dyś w I li dze
był ta ki ze spół Kmi ta Za bie rzów,
któ ry zre mi so wał 18 spo tkań, a po -
tem zo stał zde gra do wa ny. W po -
przed nim se zo nie GKP z tru dem
ura to wał się przed spad kiem. Bio -
rąc pod uwa gę oko licz no ści, wiel -
ka w tym za słu ga mo je go po przed -
ni ka – mó wi Wie chow ski.

mac

Nowy stary trener
� GKP Targówek wystartował w nowym sezonie III ligi
grupy łódzko-mazowieckiej. Drużynę znowu prowadzi
Sergiusz Wiechowski. Tak jak w 2012 roku.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Sergiusz Wiechowski

Ścia ny szczy to we bu dyn ków
przy Ra dzy miń skiej 150 i 140, nie -
da le ko skrzy żo wa nia z Troc ką i Bie -
żuń ską, zdo bią świet ne mu ra le. Ten
pierw szy, „Czło wie czy los” ist nie je
już od czte rech lat. Dru gi, „Col lap -
se”, zo stał wy ko na ny nie daw no, ale
już zdą żył za skar bić so bie sym pa tię
miesz kań ców i ko ne se rów stre et ar -
tu. Zła ma na po ma rań czo wa ko lum -
na i kłę bią ce się za nią kształ ty nie
tyl ko ro bią ogrom ne wra że nie, ale
też sub tel nie przy po mi na ją o lo sie
War sza wy, znisz czo nej pod -
czas II woj ny świa to wej.

– Ja sne, że się po do ba – mó wią
mło dzi lu dzie z blo ku obok.

– Mu ra le są su per, po win ny być
na ka żdym do mu. Wresz cie coś
do bre go w tej bez na dziej nej oko -
li cy.

– Wilk mi się nie po do bał, ale
to jest bar dzo ład ne – mó wi pa ni
Kry sty na, rów nież miesz kan ka
Ra dzy miń skiej. – Przy naj mniej ja -
kaś for ma ozdo bie nia blo ków,
mo że na wet sztu ki.

– Re we la cja. Prze pra szam,
spie szę się. Niech pan na pi sze, że
re we la cja – sły szę od pa na po lu ją -
ce go wzro kiem na nad je żdża ją ce
au to bu sy.

Są też gło sy scep tycz ne, ta kie
jak…

– A daj pan spo kój, ca ła ścia -
na na czar no!

No cóż, czerń jest ele ganc ka
a praw da jest ta ka, że tło zła ma -
nej ko lum ny wca le nie jest czar -
ne. Wszy scy, na wet ci na sta wie ni
kry tycz nie do sa me go dzie ła przy -
zna ją, że ścia na z mu ra lem wy glą -
da le piej, niż ścia na po kry ta re -
kla ma mi, któ rą wi dać po dru giej
stro nie traw ni ka.

Au to rem gra fi ki jest ka li for nij -
ska pa ra ar ty stów, zna na ja ko
Cyrcle. Uwa ża na jest przez znaw -
ców za naj wy bit niej szych ar ty stów
ulicz nych na świe cie.
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Drugi mural przy Radzymińskiej
� Gdzie w Warszawie są najlepsze murale? Oczywiście przy Radzymińskiej.


