
Po protestach mieszkańców Tar-
gówka Zarząd Transportu Miej-
skiego postanowił zostawić
na obecnej trasie 160, ale linia bę-
dzie w szczycie kursowała dwa ra-
zy rzadziej (co 10 minut). Rzadziej

na przystankach pojawi się ta-
kże 527 (co 7–8 minut w szczycie).

512 przestanie dojeżdżać na le-
wy brzeg. Z al. Solidarności skręci
w Targową a później Jagiellońską

i dojedzie do pętli obok stacji me-
tra i SKM przy Stadionie Narodo-
wym. A co w zamian? Tutaj wiel-
kie zaskoczenie: E-3.

Nowe E-3 będzie linią kursują-
cą jednokierunkowo, dowożącą
do metra. Model ten ZTM stosu-
je od kilka lat na Tarchominie
i Nowodworach: rano autobusy
jeżdżą tylko do stacji metra,
po południu – tylko w przeciw-
nym kierunku. Powroty na pusto
generują mniejsze koszty i pozwa-
lają bardziej wykorzystać ograni-
czoną liczbę pojazdów a kursują-
ce szybko linie cieszą się dużym
zainteresowaniem. Na Targówku
powinno być podobnie. E-3 bę-
dzie zatrzymywać się tylko
na przystankach Targówek, Pratu-
lińska, Handlowa, DKS Targó-
wek, Witebska, Myszkowska, Pio-
tra Skargi i Metro Dworzec Wi-
leński i kursować z częstotliwo-
ścią co 10 minut.

Wygląda na to, że ZTM do pew-
nego stopnia pogodził wodę

z ogniem. Pasażerowie, którzy bę-
dą chcieli przesiadać się jak naj-
szybciej do metra (a patrząc
na Ursynów czy Bielany można
stwierdzić, że będzie to więk-
szość), dostali linię ekspresową.
Ci, którzy wolą dojechać autobu-
sem bezpośrednio do centrum, na-
dal będą mieć stare 160 (zrezygno-
wano z podziału linii na dwie).
Nowa trasa 512 daje Targówkowi
także nieoczekiwane, bezpośred-
nie połączenie ze stacją Stadion,
umożliwiając dotarcie do Wawra,
Rembertowa, Wesołej i Ursusa
z jedną przesiadką.

DG

Mamy autobus ekspresowy
� ZTM ogłosił nowe trasy, którymi pojadą autobusy
po otwarciu II linii metra. I zaskoczył wszystkich.

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720

PPEEŁŁNNYY  ZZAAKKRREESS  UUSSŁŁUUGG
--  pprrootteettyykkaa
--  pprrootteezzyy
eellaassttyycczznnee
ul. Syrokomli 10
tel. 811-65-16
Zapraszamy w godz. 9-20

STOMATOLOGIA
www.stomatolog-izodent.waw.pl
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Nowe E-3
będzie linią kursującą
jednokierunkowo,
dowożącą do metra.
Model ten ZTM stosuje
od kilku lat
na Tarchominie
i Nowodworach: rano
autobusy jeżdżą tylko
do stacji metra,
po południu – tylko
w przeciwnym kierunku.
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Ce lem pro jek tu, pro wa dzo ne go
na zle ce nie mia sta, by ło okre śle -
nie wi zji, ja ką ma ją dla swo ich
osie dli miesz kań cy Tar gów ka.

– Bu du jąc wi zję przy szło ści
dziel ni cy, miesz kań cy sku pia li się
przede wszyst kim na tym, by
prze strzeń by ła mo żli wie „przy ja -
zna” lu dziom – czy ta my w ra por -
cie „Stocz ni”, któ re go au to ra mi
są Jan Men cwel i Jan Wi śniew ski.
– Ten przy miot nik łą czył po stu la ty
do ty czą ce ró żnych za gad nień.

Za przy ja zny Tar gó wek uzna no
ta ki, na któ rym są za dba ne te re ny

zie lo ne, ka wiar nie i re stau ra cje,
tar gi śnia da nio we i… ma łe skle py.
Zda niem miesz kań ców, któ rzy
wzię li udział w pro jek cie, ga le rie
han dlo we są bodź cem do de gra da -
cji dziel ni cy. Kry tycz nie wy po wia -
da no się ta kże o ja skra wych blo -
kach, gro dzo nych par kin gach i sa -
mo cho dach… ale tyl ko cu dzych,
tych spo za Tar gów ka (w do my śle:
tych, któ re przy ja dą z Bia ło łę ki
do ostat niej sta cji me tra)! Opo -
wia da no się za wą ski mi uli ca mi
do sto so wa ny mi do po trzeb pie -
szych i dro ga mi ro we ro wy mi.

Pa dły ta kże pro po zy cje kon -
kret nych dzia łań:
1) Budowa parkingów P+R

przy stacjach metra Targówek
i Trocka, które przejęłyby
zarówno samochody
z istniejących, zaniedbanych
parkingów, jak i zaspokoiły
popyt kierowców z Białołęki,
Ząbek i Marek.

2) Ograniczenie liczby koncesji
na sprzedaż alkoholu.

3) Wyznaczenie przestrzeni,
w których mogliby działać
artyści. Czy to efekt chęci

dorównania Bródnu, które
ma swój Park Rzeźby?

4) Budowa większej liczby
kładek i przejść podziemnych
przez Radzymińską.
Mieszkańcy najwyraźniej
pogodzili się z tym, że zamiast
normalnej ulicy jest to „ściek
komunikacyjny” z Ząbek
i Marek w stronę centrum
i nie chcą walczyć o jej
rewitalizację.

5) Wytyczenie bulwaru na tzw.
ringu Targówka, czyli ulicach
Handlowej, Myszkowskiej
i Ossowskiego.

6) Budowa nowych dróg i pasów
rowerowych („Mieszkańcy
zwracają uwagę, że
budowanie ścieżek
rowerowych jest obecnie
potrzebą, która nie powinna
podlegać negocjacji”). Część
z nich zostanie zrealizowana
w przyszłym roku w efekcie
wygranej projektu
rowerowego w głosowaniu
nad budżetem
partycypacyjnym.

7) Uregulowanie ruchu
na ul. Junkiewicz.

8) Odtworzenie ciągu Tykocińskiej.
Mieszkańcy zaproponowali, by
historyczna ulica Targówka,
przy której znajdują się kościół
Chrystusa Króla i neobarokowa
willa Pietrusińskiego, znowu
stała się całością po zmianie
przebiegu w latach 70.

9) Sprzeciw wobec likwidacji
linii autobusowych
po otwarciu metra. Zarząd
Transportu Miejskiego już
teraz może spodziewać się
lawiny krytyki, która spadnie
za kilka lat, po kolejnej
próbie wzmocnienia pozycji
komunikacji szynowej
kosztem spalinowej.

10) Zachowanie bazaru
przy Trockiej. Wszystko
wskazuje na to, że jest to
niewykonalne a los
targowiska jest przesądzony.
Samorząd Targówka czeka
obecnie, aż władze Warszawy
wskażą inną lokalizację dla
bazaru.

11) Wsparcie dla ogrodnictwa
miejskiego.

Co są dzi cie Pań stwo o wy mie -
nio nych po my słach? Cze ka my
na opi nie.

DG

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:
12,14-19,21-26.09

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

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. 502-280-7202

Jak zrewitalizować Targówek?
� Od października do maja Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prowadziła warsztaty
i spotkania, w których starała się znaleźć odpowiedź na pytanie „Jakiego Targówka chcą mieszkańcy”? Co z nich wynikło?

Tykocińska mogłaby stać się reprezentacyjną ulicą Targówka

źródło: W
arszaw
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1) „Re wi ta li za cja” ozna cza do -
słow nie „przy wra ca nie do ży cia”,
ale gdzie jest to ży cie nad Ka na łem
Bród now skim? W dzień po wsze dni
na no wych skwe rach na Bród nie
nie ma ży wej du szy, bo i nie ma
tam co ro bić. Na Za ci szu jest le piej,
ale po ten cjał ka na łu i tak nie jest
wy ko rzy sty wa ny w 100%. Bra ku je
przede wszyst kim punk tów usłu go -
wych. Je śli nie po my śla no o bu do -
wie na skwe rach ka wia re nek, to
mo że war to wy zna czyć miej sca po -
sto jo we dla bar dzo mod nych fo od
truc ków? Je den ro wer car go z ka -
wą, her ba tą al bo czymś do je dze nia
na pew no oży wił by miej sce.

2) Do my sto ją za zwy czaj ty łem
do ka na łu. I nie cho dzi tu taj o po -
ło że nie drzwi wej ścio wych, ale
o ma so we gro dze nie oko li cy. Tak
jak by Ka nał Bród now ski nie był
przy jem nym miej scem, ale czymś
złym, od cze go na le ży jak naj szyb -
ciej uciec i za mknąć na so bą furt -

kę. Na od cin ku mię dzy ul. Mal -
bor ską a Win cen te go płot osie dla
jest tak wy so ki, że mo żna od nieść
wra że nie by cia w tu ne lu.

3) Nie ma ja snych za sad dla ro -
we rzy stów. Na Za ci szu zna ki dro -
go we po ja wia ją się w dość przy -
pad ko wych miej scach, na Bród nie
na dal mo żna o nich po ma rzyć.
Pre cy zyj ne ozna ko wa nie, co jest
chod ni kiem, co dro gą ro we ro wą,
a co chod ni kiem z do pusz czo nym
ru chem ro we rów – to nie fa na be -
ria, to wy móg.

4) Chod ni ki nad ka na łem nie
ma ją cią gło ści. Przy kład: idąc ze
skwe ru Cie chow skie go na po łu -
dnie tra fia my na ogro dze nie pry -
wat nej po se sji. Przejść da lej mo żna
sa mym brze giem ka na łu, ale ani to
przy jem ne, ani bez piecz ne. Po dob -
ny pro blem po ja wia się na El sne -
ro wie, gdzie pro me na da urwie się,
nie do cho dząc do po wsta ją ce go
wła śnie je zio ra. To nie wi na sa mo -

rzą du ani wła ści cie li dzia łek. To re -
likt cza sów, gdy Ka nał Bród now ski
trak to wa no jak ka nał ście ko wy
i nie pla no wa no, że ktoś bę dzie
chciał nad nim spa ce ro wać.

5) Ka nał jest na dal za nie czysz -
cza ny. Tyl ko te go la ta stra ża cy kil -
ka krot nie zbie ra li z wo dy ciecz
po dob ną do ro py naf to wej, ale
nie uda ło im się usta lić jej źró dła,
więc tru ci ciel po zo sta je bez kar ny.

6) Wciąż jest za ma ło przejść
bez ka nał. Je den no wy mo stek
(przy ul. Le cha) wio sny nie czy ni.
Re mont sta rych prze praw jest po -
trzeb ny, ale prio ry te tem po win no
być chy ba jed nak spi na nie brze -
gów tam, gdzie nie da się ich
prze kro czyć.

7) Siód my grzech? Zo sta wia my
miej sce dla czy tel ni ków. Co jesz -
cze wy ma ga na pra wy w ra mach
re wi ta li za cji? Cze ka my na opi nie:
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

DG

Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE 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 po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we 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), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś 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, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja
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Siedem grzechów Kanału Bródnowskiego
� W ciągu ostatniego roku wielokrotnie podawaliśmy informacje o powstających
nad Kanałem Bródnowskim skwerach i powolnym przekształcaniu jego okolicy
w promenadę. Jest coraz lepiej, ale do doskonałości jeszcze bardzo daleko.

Bu dżet par ty cy pa cyj ny Tar gów -
ka był po dzie lo ny na czte ry sek to -
ry, na ka żdy prze zna czo no ta ką
sa mą kwo tę. To a le ty w par ku
Bród now skim z 1258 gło sa mi za -
ję ły na Bród nie dru gą lo ka tę,
oka za ły się jed nak zbyt dro gie.
W par ku Wie cha do pie ro czwar tą
– w re jo nie Tar gów ka Miesz ka -
nio we go uzy ska ły 375 gło sów.

Mi mo to zo sta ną usta wio ne
– i to (o ile nic nie sta nie na prze -
szko dzie) w dru giej po ło wie li sto -
pa da al bo w grud niu.

Bę dą we wszyst kich par kach
– Do sta li śmy za le głe pie nią dze

od Miej skie go Przed się bior stwa
Wo do cią gów i Ka na li za cji za do -
ku men ta cję sprzed lat i te raz mo -
że my je wy ko rzy stać. 460 tys. zł
chce my prze zna czyć na to a le ty.
Resz tę na in ne spra wy, m.in. mo -

der ni za cję scho dów w urzę dzie
dziel ni cy – in for mu je wi ce bur -
mistrz Ja nusz Ja nik. – Mia sto
wpro wa dza ta kie sa me we wszyst -
kich miej skich par kach – do dał.

Gdzie kon kret nie po wsta ną?
– Na le ża ło by po szu kać oko li cy,
gdzie mo żna ła two do pro wa dzić me -
dia – mó wi rad ny To masz Ci choc ki.

– Nie wie my jesz cze, gdzie to a -
le ty sta ną w par ku Wie cha.
W par ku Bród now skim bę dzie to
miej sce przy pla cu za baw,
od stro ny ul. Po bo rzań skiej – pre -
cy zu je wi ce bur mistrz Ja nik.

Z te go po wo du, że park Bród -
now ski od wie dza wię cej miesz -
kań ców niż park Wie cha tam tej -
sza to a le ta bę dzie po dwój na.
Wszyst kie bę dą mia ły pod grze wa -
ne pod ło gi. Po win ny być go to we
w li sto pa dzie.

mac

Toalety w parkach
� Pomysły na budowę toalet w parkach Bródnowskim
i Wiecha nie przeszły w głosowaniu nad budżetem
partycypacyjnym z powodu kosztów, ale i tak zostaną
zbudowane. Presja społeczna wygrała z uporem władz.

Toaleta w parku Bródnowskim stanie obok placu zabaw przy
Poborzańskiej
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Ra port o lo ka li za cjach no wych
wiel ko po wierzch nio wych obiek -
tów han dlo wych przy go to wa ła
na zle ce nie Urzę du m.st. War sza -
wy fir ma AECOM. Jed nym z bra -

nych pod uwa gę miejsc jest Ra dzy -
miń ska, a do kład nie re jon wia duk -
tu ko le jo we go i Na czel ni kow skiej,
w któ rym już te raz jest je den hi -
per mar ket. Za głów ną za le tę tej
lo ka li za cji AECOM uznał są siedz -
two cią gu al. So li dar no ści – Ra -
dzy miń ska przyj mu jąc, że więk -
szość klien tów bę dzie do je żdżać
do no we go skle pu sa mo cho da mi.
Wią żą ce się z la wi no wym wzro -

stem po jaz dów zwięk sze nie za nie -
czysz czeń, ha ła su i kor ków nie zo -
sta ło uzna ne za na ty le istot ne, by
prze wa ży ły za od rzu ce niem kon -
cep cji. Nie wzię to pod uwa gę ta -
kże aspek tu spo łecz ne go, na któ ry
zwró ci li uwa gę w swo im li ście
otwar tym so cjo lo dzy i in ni ak ty wi -
ści miej scy, zrze sze ni w gru pie
War sza wa Han dlo wa.

– Spo sób opra co wa nia ra por tu
i sto so wa ne kry te ria sy gna li zu ją,
że au to rzy w ca ło ści przy ję li opty -
kę in we sto rów, sku pia jąc się
na tym, któ re z lo ka li za cji bę dą
ko rzyst ne fi nan so wo (np. wśród
moc nych stron lo ka li za cji au to rzy
wy mie nia ją „ła twą do stęp ność dla
klien tów”, a wśród sła bych „spo -
ra dycz ność za bu do wy miesz ka nio -
wej”) – czy ta my w li ście. – Aspek -
ty przy rod ni cze, ko mu ni ka cyj ne
i zwią za ne z ryn kiem pra cy pod le -
ga ją oce nie je dy nie o ty le, o ile
sta no wią zna czą cą ba rie rę dla
swo bo dy pro wa dze nia in we sty cji.

So cjo lo dzy zwra ca ją uwa gę, że ko -
lej ne ga le rie, to nie tyl ko więk sze

kor ki i więk szy ha łas, ale ta kże upa -
dek lo kal ne go han dlu, re pre zen to -
wa ne go przez ma łe skle py i ba za ry,
któ re peł nią funk cję in te gru ją cą spo -
łecz ność i two rzą wię zi są siedz kie.

O tym, jak wa żną ro lę dla
miesz kań ców Tar gów ka peł ni lo -
kal ny han del, mo żna prze ko nać
się śle dząc ko men ta rze na te mat
li kwi da cji i ko niecz no ści prze nie -
sie nia ba za ru przy Troc kiej,
w miej scu któ re go po wsta nie sta -
cja me tra.

– Gdy by nie cho dzi ło o kup -
ców, tyl ko o de we lo pe ra al bo hi -
per mar ket, ra tusz już daw no
wska zał by no we miej sce – ta kie
gło sy sły chać wśród miesz kań ców
do ma ga ją cych się kon sul ta cji spo -
łecz nych na te mat no wej lo ka li za -
cji ba za ru.

Tym cza sem na Za ci szu trwa po -
rząd ko wa nie te re nu pod bu do wę
Ga le rii Ło dy go wa. Bę dzie to jed -
nak nie wiel ki obiekt, znacz nie
mniej szy od Ga le rii Re no va
na Bród nie.

DG

Na po łu dnie i wschód od osie -
dla Wil no roz ko pa ne jest do słow -
nie wszyst ko. Trwa re mont ulic
Swoj skiej i Klu kow skiej, jed no cze -
śnie koń czy się bu do wa bra ku ją -
ce go frag men tu ul. Wier nej. Da lej
na wschód, za pę tlą au to bu so wą
na El sne ro wie, po wsta je je zio ro,
o któ rym nie daw no pi sa li śmy.

A po śród tych wszyst kich bu -
dów, re mon tów i in we sty cji,
na ro gu Swoj skiej i Klu kow skiej
stoi so bie ma ła ka plicz ka. Po wsta -
ła praw do po dob nie pod ko -
niec XIX wie ku, gdy w Tar gów ku
(wów czas nie na le żą cym jesz cze
do War sza wy) bu do wa no licz ne
fa bry ki. Ka to li cy z pa ra fii Zmar -

twy chw sta nia Pań skie go przy
ul. Księ cia Zie mo wi ta dba ją o ka -
plicz kę: nie daw no znisz czo na fi -
gur ka zo sta ła wy mie nio na na no -
wą, za wsze jest ozdo bio na świe ży -
mi lub sztucz ny mi kwia ta mi.
Obec nie stoi po środ ku roz je cha -
ne go przez cię ża rów ki traw ni ka,
są sia du jąc ze sto sa mi ma te ria łów
bu dow la nych. Wy glą da to dość
oso bli wie.

DG

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 maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawki z okolicy
Matka Boska wśród Remontów
� Wschodnia część Targówka przechodzi ogromne
zmiany: są tu osiedla w budowie, ulice w budowie, a nawet
jezioro w budowie. Jednak nie wszystko się zmienia.

Może powstać kolejna galeria handlowa
� Przy północnej granicy dzielnicy Targówek znajduje się największe zgrupowanie
centrów handlowych w Warszawie. Mimo to władze miasta rozważają wydanie zgody
na budowę kolejnej galerii w naszej dzielnicy.

Tymczasem
na Zaciszu trwa
porządkowanie terenu
pod budowę Galerii
Łodygowa. Będzie to
jednak niewielki obiekt,
znacznie mniejszy
od Galerii Renova
na Bródnie.

20 największych galerii handlowych na świecie znajduje się w Azji. Tak wygląda jedno z
centrów handlowych w Manili na Filipinach

źródło: W
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W czerw cu po trzy let nich tre -
nin gach zdo by li mi strzo stwo Pol -
ski w kon ku ren cji dwó jek. Ja ko
naj lep si w kra ju do sta li szan sę
wy jaz du na mi strzo stwa naj lep -
szych akro ba tów glo bu. Ale szan -
sę tyl ko teo re tycz ną, bo pie nię dzy
na ten wy jazd nie mógł dać ani
Pol ski Zwią zek Akro ba ty ki (do to -
wał tyl ko dwój kę mie sza ną i trój -
kę ko bie cą), ani DKS Tar gó wek.
Chłop cy wpa dli na po mysł za in te -
re so wa nia ich lo sem po przez stro -
nę po lak po tra fi.pl, gdzie przed -

sta wia się pro jekt, a lu dzie do brej
wo li wpła ca ją pie nią dze. I szyb ko
uda ło się osią gnąć pu łap.

– Na kon cie po ja wi ło się wie le
drob nych wpłat, ale np. szko ła
Ada ma, a do kład nie – wspie ra ją cy
ją spon sor, wy ło żył 3 tys. zł. Uda ło
się więc po je chać, cho ciaż nie wia -
do mo, jak to bę dzie w przy szło ści,
bo sy tu acja ra czej się po gar sza niż
po pra wia – mar twi się tre ner
chłop ców Da riusz Ob ręb ski.

Do Pa ry ża jed nak tra fi li. By ło
nie źle, cho ciaż mo gło być le piej.

Siód mą lo ka tę w moc nej staw ce
mo żna oce nić ja ko suk ces, choć
po zo stał nie do syt. W du żej mie -
rze dla te go, że jak to czę sto by wa
w nie wy mier nych spor tach, nie
wszy scy jed na ko wo zin ter pre to -
wa li prze pi sy. Wła dze świa to wej
akro ba ty ki usta li ły okre ślo ne kry -
te ria, na za wo dach to wy glą da ło
ina czej.

– Za sto so wa li śmy się do wy -
tycz nych na kre ślo nych przez Pol -
ski Zwią zek Akro ba ty ki. W ka -
żdym ukła dzie wy ko ny wa li śmy

po osiem ele men tów, ja ko prze -
ryw ni ki sto su jąc ele men ty cho re -
ogra ficz ne. Tym cza sem Ro sja nie
wy ko na li tych ele men tów 30.
Przej ściem by ła u nich gwiaz da
lub prze rzut, a nie cho re ogra fia.
My wy ko na li śmy wszyst ko cze go
wy ma ga no, ale nie zdo by li śmy
żad nych pre mii, któ re do sta wa li
tam ci za na bi ja nie ko lej nych ele -
men tów – mó wi Ob ręb ski. – Sy tu -
acja nie spodo ba ła się przed sta wi -
cie lom świa to wych władz.
Od stycz nia ma obo wią zy wać za -

sa da, że w pierw szych dwóch
ukła dach na le ży wy ko nać
po osiem ele men tów, a w trze cim
dzie sięć. I żad ne do dat ko we nie
bę dą da wa ły pre mii. Szko da, że
dla nas to wpro wa dzo no za póź -
no, bo by li by śmy wy żej w kla sy fi -
ka cji – do da je tre ner. Siód me
miej sce na świe cie to jed nak też
osią gnię cie. Gdy by nie gło wy
na kar kach nie by ło by żad ne go,
a chłop cy nie obej rze li by z bli ska
Pa ry ża.

mac

Akrobaci z Targówka siódmi na świecie
� Oskar Piotrowski i Adam Wojtacki z DKS Targówek na mistrzostwach świata w Paryżu zajęli siódmą pozycję, a niewiele brakowało, żeby
na zawody w ogóle nie pojechali. Dzięki własnej przedsiębiorczości zebrali potrzebne 15 tys. zł. Sprawę opisywaliśmy w „Echu”.





„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 12 - 24 września.
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O zja wi sku nas i wła dze dziel ni -
cy po in for mo wał miesz ka niec Za -
ci sza, któ ry tra fił na żmi ję w miej -
scu po wszech nie uczęsz cza nym,
gdzie jest mnó stwo dzie ci.

– Miesz ka niec pro po nu je usta -
wie nie ta bli cy ostrze ga ją cej o mo -
żli wo ści na tknię cia się na wę ża
bądź żmi ję. Teo re tycz nie mo że
prze cież dojść do uką sze nia, szcze -
gól nie trze ba uwa żać na dzie ci
– mó wi rad ny Zbi gniew Po cze sny.

Trud no po wie dzieć, skąd gad
przy plą tał się na Za ci sze, bo – jak
twier dzą urzęd ni cy – do tej po ry
nie by ło na Tar gów ku te go ro dza -
ju przy pad ku. Na obrze żach

dziel ni cy czę ściej zda rza ją się wy -
bie ga ją ce z la su dzi ki, kie dyś tra fił
się na wet łoś.

– Te ren jest pod mo kły, to mo że
mieć zwią zek z przy wę dro wa niem
ga da. Za nim usta wi się ta kie ta -
bli ce, po win ni śmy mieć wię cej in -
for ma cji. Czy to in cy dent czy zja -
wi sko po wta rzal ne – mó wi Ra fał
La so ta, rzecz nik urzę du dziel ni cy.

Praw do po do bień stwo, że tra fi -
my na ja do wi te go ga da, oczy wi -
ście ist nie je. Żmi je ni gdy jed nak
nie ata ku ją pierw sze. Ich uką sze -
nie mo żna roz po znać po dwóch
punk to wych ra nach na cie le. Jak
ra dzą le ka rze, gdy by do szło

do ugry zie nia – ja du nie na le ży
wy sy sać i za kła dać opa sek uci sko -
wych, tyl ko zgło sić się do przy -
chod ni.

W pierw szym pół ro czu te go ro -
ku eko pa trol stra ży miej skiej
w War sza wie od no to wał aż 17 tys.
zgło szeń do ty czą cych zwie rząt.
– Z te go tyl ko 2 pro cent do ty czy -
ło ga dów. Je że li na tknie my się
na ta kie zna le zi sko, naj le piej za -
dzwo nić pod nu mer alar mo wy
eko pa tro lu 986. Przy je dzie my,

odło wi my ga da i wy wie zie my
w je go śro do wi sko na tu ral ne, czy -
li do la su. Chy ba, że tra fi się gad
eg zo tycz ny, wte dy za wę dru je
do ZOO – mó wi Ka ta rzy na Do -
bro wol ska ze stra ży miej skiej.

mac

Oto ko lej na fo to gra fia z ar chi -
wum pro jek tu „Bród no. Blo ki peł -
ne hi sto rii”. Na dru gim pla nie zdję -
cia wy ko na ne go z blo ku przy Cho -
dec kiej wi dać otwar ty w 1977 r.
Szpi tal Bród now ski, na pierw szym
– bu dyn ki usłu go we, po wsta ją ce

po pół noc nej stro nie Kon dra to wi -
cza. Ten po le wej to bla szak
pod nu me rem 37A, po pra wej ro -
śnie sto ją cy fron tem do uli cy bu dy -
nek z po dwój nym ad re sem: „Kon -
ra to wi cza 35 / Kon dra to wi cza 37”.

DG

Bródno w budowie

Kiedy to było?
� Tak wyglądała najbliższa okolica Szpitala
Bródnowskiego na początku lat osiemdziesiątych.

Żmije
nie atakują pierwsze. Ich
ukąszenie można
rozpoznać po dwóch
punktowych ranach na
ciele.

Żmija przy ulicy Bystrej
� Na promenadę przy ul. Bystrej od strony lasku wypełzła żmija. Mieszkaniec okolicy
podniósł larum.



Sędzia Anna Maria Wesołowska
na Uniwersytecie

27.09, godz. 11.00 – wy kład z pra wa po pro wa dzi
sę dzia An na Ma ria We so łow ska.

„Jak żyć bez piecz nie” – pod czas wy kła du dzie ci
do wie dzą się, jak wy glą da pra ca sę dzie go, co to jest
to ga i ja kie są jej ro dza je, jak wy glą da roz pra wa są -
do wa.

W Bród now skim Uni wer sy te cie Dzie ci nie ma
nud nych wy kła dów, ko lo kwiów, za li czeń i eg za mi -
nów, jest za to in try gu ją ca pod róż w świat wie dzy.

Opła ta za se mestr wy no si 100 zł (8 wy kła dów)
plus 5 zł za in deks. Wstęp na je den wy kład – 20 zł.

Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wysockiego 11, tel. 22
811–01–05.

Biała Sukienka, czyli 3 dni z Powstania
Warszawskiego

27.09, godz. 18.00 – spek takl dla dzie ci. Ak cja to -
czy się na po dwór ku ka mie ni cy przy ul. Prze skok
od 19 do 21 sierp nia 1944 r. Ta część Śród mie ścia
jest wol na. W ka mie ni cy miesz ka ją: dwóch chłop ców
z pocz ty har cer skiej; trzy pie lę gniar ki – per so nel po -
moc ni czy w szpi ta lu; łącz nicz ka z AK; mat ka; dwie
dziew czyn ki 9-let nie; star sza dziew czyn ka, któ ra
uczy dzie ci; dwie dziew czyn ki, któ re śpie wa ją na uli -
cach; dwie dziew czyn ki z in nej ka mie ni cy: Wan da,

sie ro ta i Sar na – łącz nicz ka AK kwa te ry głów nej.
Lo sy bo ha te rów i scen ki sy tu acyj ne po ka zu ją ży cie
zwy kłych lu dzi w cza sie, gdy tuż obok trwa wal ka
o wol ność. Wstęp wol ny.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1, tel. 22
679–84–69.

Mu si cal dla dzie ci
28.09, godz. 12.00 – mu si cal dla dzie ci „Za cza ro -

wa ni” w wyk. Te atru Mu zycz ne go Tin ti lo.
„Za cza ro wa ni” to wzru sza ją ca, po etyc ka i peł na

se kre tów opo wieść o po świę ce niu, na dziei i zna cze -
niu re la cji ro dzin nych, opar ta na wy bra nych mo ty -
wach ba śni Han sa Chri stia na An der se na.

Hi sto ria o świe cie, w któ rym na wet naj słab szy
czło wiek mo że pod jąć wal kę z po tę żny mi si ła mi zła,
za gra ża ją cy mi je go ro dzi nie, i je po ko nać. Orę żem
sta je się wier ność, do broć i nie zwy kła wy trwa łość.

Ta jem ni cza, ma lar ska sce no gra fia prze no si wi dza
w ba śnio wy świat. Po etyc kie go na stro ju do peł nia
iście fil mo wa mu zy ka.

Szcze gól nie po le ca my uczniom szkół pod sta wo wych
i gim na zjów. Spek takl trwa 2 godz. i 15 min z prze rwą.

Bi le ty 25 zł. Re zer wa cje pod nu me rem tel. 22
811–01–05.

Zebrała
Katarzyna Chodkowska

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

Oczy wi ście, że stra ża cy. Tak by -
ło na Tar gów ku – jed nost ka
z Mło dzień czej do sta ła we zwa nie
wła śnie do ta kiej sy tu acji: ma ma
wy szła na chwi lę z miesz ka nia,
a jej ma luch za trza snął drzwi
od środ ka. Stra ża cy po ja wi li się
pod blo kiem bły ska wicz nie, jesz -
cze szyb ciej usta wi li pod no śnik
i przez uchy lo ne okno we szli

do fe ral ne go miesz ka nia. Po zo sta -
ło już tyl ko otwo rzyć za trza śnię te
drzwi i dwu la tek był w ob ję ciach
moc no zde ner wo wa nej ma my.

Ni ko mu nic się nie sta ło, a naj -
wię cej ra do ści miał chy ba dwu la -
tek, któ ry z bli ska zo ba czył stra ża -
ków w ak cji…

TW Fulik na podstawie
informacji straży pożarnej

Na ratunek dwulatkowi
� Jeśli w mieszkaniu zatrzaśnie się dwuletnie dziecko,
a mamy nie ma razem z nim – kto pomoże?
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– W ro ku 2009 zbu do wa li śmy
na tym te re nie mo du ło we od dzia ły
przed szkol ne. W ro ku 2011 po wstał
plac za baw w ra mach do fi nan so wa -
nia „Ra do sna szko ła”. Nie ste ty bo -
isko szkol ne zo sta ło wów czas bar -
dzo moc no znisz czo ne. I ni gdy nie
by ło pie nię dzy na je go mo der ni za cję
– przy znał wi ce bur mistrz Ja nusz Ja -
nik. Pod wnio skiem o na pra wę bo -
iska pod pi sa ło się 500 miesz kań ców.

– Naj pierw trze ba by ło zba dać,
czy te ren nie jest ob ję ty tzw. de -
kre tem Bie ru ta. Oka za ło się, że
nie ma rosz czeń. W tym ro ku
dziel ni ca otrzy ma 100 tys. zł
na wy ko na nie do ku men ta cji pro -
jek to wej, a w przy szłym 1,9 mln
na wy ko na nie prac – in for mu je
rad na mia sta Iwo na Wu ja styk.

Je że li wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, to w grud niu pro jekt po -

wi nien być go to wy. W przy szłym ro -
ku bo isko ma być od da ne do użyt -
ku. A wła ści wie dwa. Jed no PRL -
-owskie, do tej po ry z na wierzch nią
as fal to wą, i dru gie obec nie czę ścio -
wo tra wia ste, czę ścio wo piasz czy ste.

Te raz czas na bo isko przy dla
szko ły przy Su wal skiej. Rad ni
obie cu ją, że nie ba wem wy go spo -
da ru ją fun du sze na ten cel.

mac

Szkoła przy Turmonckiej będzie miała boisko
� Targówek dostanie z miasta 2 mln zł na modernizację boiska na terenie Szkoły
Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej. Pieniądze trzeba wydać w dwa lata.

Zo stał na gra ny przez ka me ry
ban ko ma tu i naj praw do po dob niej
on przy własz czył so bie cu dzą kar -
tę, z po mo cą któ rej wy pła cał pie -
nią dze. Je śli ktoś roz po zna je mę -
żczy znę ze zdjęć, pro szo ny jest
o kon takt z ko mi sa ria tem na

Cho dec kiej 3/5 oso bi ście, te le fo -
nicz nie 22 603–82–29 lub z dy żur -
nym 22 603–81–71 al bo dro gą
elek tro nicz ną: krp6war sza -
wa@po li cja.waw.pl.

TW 
na pod sta wie in for ma cji po li cji

To może być złodziej karty
� Policja z Targówka szuka sprawcy kradzieży karty
bankowej. To może być mężczyzna ze zdjęć.



Sy tu acja zo sta ła za in sce ni zo wa -
na przez pra cow ni ków fir my „Mi -
ra bo”, któ ra prze pro wa dzi ła w tym
ro ku ba da nia sprze da ży al ko ho lu
nie let nim w skle pach, ba rach i re -
stau ra cjach na te re nie Pra gi Pół -
noc – na zle ce nie urzę du dziel ni cy.
Do ka żdej z 50 lo so wo wy bra nych
pla có wek zo sta ła wy sła na ko lej no
dwój ka mło do wy glą da ją cych (ale
fak tycz nie peł no let nich) au dy to -
rów z za da niem za ku pie nia pi wa
oraz „do ro sły”, któ ry miał zwró cić
uwa gę sprze daw cy, gdy ten bez
spraw dze nia do wo du oso bi ste go
po da wał im pi wo. By ło to już trze -
cie ba da nie. Po przed nie zo sta ły
prze pro wa dzo ne w 2010 i 2013 ro -
ku.

Wy ni ki są bul wer su ją ce. Na 100
prób za ku pu (po dwie w ka żdym
ba da nym punk cie) tyl ko w 49 przy -
pad kach sprze daw ca od mó wił
sprze da ży żą da jąc z wła snej ini cja -

ty wy oka za nia do wo du oso bi ste go.
W 33 przy pad kach (na 51) sku -
tecz na oka za ła się in ter wen cja
„do ro słe go”. Nie zna czy to jed nak,
że w po ło wie ba da nych skle pów
i lo ka li sprze daw cy ła ma li prze pi sy
usta wy. By ło znacz nie go rzej! Spo -
śród 50 pla có wek je dy nie w 14
(28%) sprze daw cy kon se kwent nie
pro si li obo je „mło dych au dy to rów”
o do wód oso bi sty. W 2/3 skle pów
(65%) oraz w ka żdym (!) z 10 ba -
da nych lo ka li ga stro no micz nych
przy naj mniej jed na pró ba za ku pu
za koń czy ła się po myśl nie! I nie
mo że być żad nym po cie sze niem, iż
wy nik ten jest lep szy niż w ubie -
głym ro ku, kie dy to mło dym lu -
dziom aż w 79% przy pad ków uda -
ło się ku pić pi wo. Mo żna mó wić
wy łącz nie o ska li kom pro mi ta cji,
a nie o suk ce sie. A już in for ma cja,
że w po rów na niu z 2010 r. 3,5-
krot nie wzrósł od se tek pla có wek

wy ró żnio nych cer ty fi ka tem „Od -
po wie dzial ny sklep” za to, że
sprze daw cy sa mi z sie bie po pro si li
obo je mło dych au dy to rów o oka za -
nie do wo du oso bi ste go za kra wa
na kpi nę. Wzrósł on bo wiem z 10
do 35%. Za ile lat doj dzie my
do 100% – ła two ob li czyć.

Oka zu je się jed nak, że wła dze są
wo bec pro ble mu bez rad ne. Skle -
pom, w któ rych nie let ni mo gą ku -
pić al ko hol, po win ny być bez -
względ nie od bie ra ne kon ce sje
na je go sprze daż, a pro wa dzą cym
je przed się bior com oraz sprze daw -
com na le żą się wy so kie grzyw ny.
Mó wi o tym Usta wa o wy cho wa niu
w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al -
ko ho li zmo wi. Ty le że po dob no wy -
ni ki ba dań nie da ją pod staw do wy -
cią gnię cia sank cji, po nie waż mło -
dzi au dy to rzy, któ rym sprze da no
pi wo, by li fak tycz nie peł no let ni.
Po co za tem pro wa dzi się te ba da -

nia? Otóż urzęd ni cy twier dzą, że
cho dzi o „wy ro bie nie” u sprze daw -
ców na wy ku spraw dza nia do wo du
oso bi ste go. No to po gra tu lo wać
po my słu i je go re zul ta tów.

Po wia do mie nie urzę du o sprze -
da ży al ko ho lu nie let nie mu w kon -
kret nym skle pie też jest ma ło sku -
tecz ne. Trze ba ta ki fakt udo wod -
nić. Są ko ro wo dy ze świad ka mi.
Sprze daw ca ma pra wo od wo ła nia
się… Urząd dziel ni cy pro wa dził
dwa ta kie po stę po wa nia. Jed no za -
ini cjo wa ne przez po li cję, któ ra zła -
pa ła pi ją cą mło dzież na uli cy.
Ale… oka za ło się, że w skle pie,
któ ry wska za li, nie by ło ta kiej mar -
ki pi wa i po stę po wa nie umo rzo no.
Dru gie chy ba jesz cze się to czy.

Wy da je się, że w tej sy tu acji
wła dze – dziel ni cy i mia sta, bo nie

tyl ko na Pra dze Pół noc jest z tym
pro blem (cie ka we, jak jest na Tar -
gów ku?), po win ny za sta no wić się
nad zmia ną pra wa w tym za kre -
sie. Po ucza nie sprze daw ców, jak
ma ją się za cho wać (po dob no ci
młod si wie kiem i sta żem ma ją
opo ry przed żą da niem do ku men -
tów, zwłasz cza od dziew czyn)
ape le do od po wie dzial no ści, wy -
ró żnia nie cer ty fi ka ta mi i upu -
blicz nia nie ad re sów skle pów,
gdzie al ko ho lu nie let nim fak tycz -
nie się nie sprze da je (chy ba po to,
by za in te re so wa ni omi ja li je sze -
ro kim łu kiem) do ni cze go do bre -
go nie do pro wa dzi.

Ma rek Bo row ski

Nieletnim alkohol(u) (nie)sprzedajemy
� Sklep. Dziewczyna, na oko 17-latka, prosi o „Królewskie”. Sprzedawca stawia je przed nią bez mrugnięcia okiem. Za jakiś czas chłopak
w podobnym wieku kupuje „Lecha”. Tym razem ktoś z dorosłych interweniuje, nalega na sprawdzenie dokumentów. Sprzedawca wzrusza
ramionami, a gdy interweniujący się upiera, kłamie, że zna tego klienta i wie, że jest on pełnoletni. Chłopak przytakuje. Inni nie reagują.

NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
z kuchnią wykończone, w nowym budynku,
świetna lokalizacja, do zamieszkania od zaraz.
Kontakt: 668-464-745 ; 881-586-745

DOM SPRZEDAM

Sprzedam dom wolnostojący w Białołęce
Dworskiej. Pow. domu 163 m2, działki
800 m2. Pomieszczenia jasne, łatwe do
aranżacji. Parter: oddzielna kuchnia,

salon z kominkiem, łazienka
i pomieszczenie gospodarcze

z przejściem do garażu. Garaż w bryle
budynku. Piętro: 3 sypialnie

i przestronna łazienka z wanną. 
Tel. 601-143-367

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

NAUKA

Angielski dla dzieci i młodzieży.
Doświadczony lektor. Pierwsza lekcja

gratis. 609-469-177

·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
·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

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

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE

BBuuddoowwaa  mmaaggiissttrraallii  wwooddoocciiąąggoowweejj  ww uull..  SSwwoojjsskkiieejj..
GGeenneerraallnnyy  WWyykkoonnaawwccaa  iinnwweessttyyccjjii  –– ffiirrmmaa  LLEESSAANN
zz ssiieeddzziibbąą  ww WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  AAbbrraammoowwsskkiieeggoo

99//4444  iinnffoorrmmuujjee,,  żżee  ww tteerrmmiinniiee  oodd  1155..0099..22001144  rr..  ddoo
1155..1111..22001144  rr..  bbęęddąą  pprroowwaaddzzoonnee  rroobboottyy  nnaa

ooddcciinnkkuu  oodd  uull..  BBuukkoowwiieecckkiieejj  ddoo  uull..  KKlluukkoowwsskkiieejj..
PPrrzzeepprraasszzaammyy  zzaa  zzwwiiąązzaannee  zz ttyymm  uuttrruuddnniieenniiaa

·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 antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Autor jest se na torem war szaw sko -pra skim, 
byłym marszałkiem Sejmu
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Cmen tarz Bród now ski na le ży
do naj licz niej od wie dza nych ne -
kro po lii w Pol sce. Głów nie przez
se nio rów. Nie ste ty dro ga ro we ro -
wa wzdłuż je go po łu dnio wo -za -
chod nie go mu ru zo sta ła po pro -
wa dzo na tak, że pra wie co week -
end – gdy bra ma jest otwar ta
a ruch ro we ro wy spo ry – do cho -
dzi tu do po trą ce nia. Ja ki jest
pro blem? Otóż oso by wy cho dzą -
ce przez bra mę i chcą ce prze kro -
czyć dro gę ro we ro wą ma ją ze ro -
wą wi docz ność, a ta kże brak ja -
kiej kol wiek in for ma cji, że wła śnie
na nią wcho dzą. Z ko lei ro we rzy -
ści ma ją w tym wy pad ku pierw -
szeń stwo, ale rów nież nie są w ża -
den spo sób in for mo wa ni o bar dzo
nie bez piecz nym miej scu.

– Dro ga ro we ro wa przy Od ro -
wą ża nie jest ani do brze za pro jek -
to wa na, ani jej stan nie jest ide al -
ny – przy zna je Ar tur Ton de ra,
kie row nik sek cji ru chu ro we ro we -
go w Za rzą dzie Trans por tu Miej -
skie go. – Nie ste ty, po trzeb roz bu -
do wy in fra struk tu ry ro we ro wej
jest tak wie le, że nie je ste śmy
w sta nie od no wić szyb ko ka żdej
ta kiej dro gi ro we ro wej. Jest nie -
ste ty tro chę tras ro we ro wych
w gor szym sta nie, go rzej za pro -
jek to wa nych i to ni mi mu si my za -
jąć się w pierw szej ko lej no ści.
Mó wię to z bó lem ser ca, bo sam
miesz kam na Tar gów ku i oczy wi -
ście chciał bym mieć „u sie bie” jak
naj lep szą in fra struk tu rę.

– Układ dro gi ro we ro wej zo stał
do sto so wa ny do ukła du przy stan -
ku au to bu so we go i uwzględ nia
ko niecz ność za pew nie nia miej sca
pod stra ga ny tar go we – twier dzi
tym cza sem Adam So bie raj, rzecz -
nik Za rzą du Dróg Miej skich.

Zgod nie ze stra te gią trans por to -
wą War sza wy dro ga ro we ro wa
na Od ro wą ża jest uzna wa na
za część trzy ki lo me tro we go ko ry -
ta rza łą czą ce go Tar gó wek z Że ra -
niem. Do 2020 r. as fal to wa dro ga
ro we ro wa ma po ja wić się na je go
bra ku ją cym od cin ku mię dzy Ba zy -

liań ską a pół noc ną ob wod ni cą eks -
pre so wą (Tra są To ruń ską). Ro we -
rzy stów do te go cza su na pew no
przy bę dzie, przy bę dzie ta kże gro -
bów na cmen ta rzu Bród now skim
i od wie dza ją cych je osób, ale mo -
dy fi ka cja prze bie gu obec nej tra sy
nie jest pla no wa na. A szko da, bo
oba po ten cjal ne roz wią za nia pro -
ble mu wy ma ga ją uży cia… far by.

Wy star czy odro bi na wy obraź ni
Pierw sze roz wią za nie po le ga ło -

by na zmia nie prze bie gu dro gi ro -
we ro wej, tak by w oko li cy bra my
od da la ła się ona od mu ru. Za do -
wo le ni z ta kie go roz wią za nia po -
win ni być przy cmen tar ni han dla -
rze, któ rzy mo gli by usta wiać się
ze stra ga na mi przy sa mej bra mie.
Dru gą opcją – lep szą za rów no dla
ro we rzy stów, jak i pie szych – by -
ła by cał ko wi ta li kwi da cja dziu ra -
wej i krzy wej dro gi z kost ki bau -
ma, prze kształ ce nie jej w chod nik
i wy ty cze nie pa sów w jezd ni, któ -
ra jest w tym miej scu wy star cza ją -
co sze ro ka. Żad na prze bu do wa
nie jest ko niecz na, bo o tym, co
jest dro gą ro we ro wą a co chod ni -

kiem, de cy du ją zna ki, a nie ko lor
be to no wej kost ki.

Po na szej in ter wen cji ZDM obie -
cał prze ka za nie uwag miej skie mu in -
ży nie ro wi ru chu. Zo ba czy my, co
z te go wy nik nie… DG

Z cmentarza prosto pod rower
� Droga rowerowa, biegnąca ulicą Odrowąża wzdłuż muru cmentarza
Bródnowskiego, to jeden z niezliczonych w Warszawie bubli dla rowerzystów.
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Pre zen tu ją ce au dy cje o te ma ty -
ce kul tu ral nej Ra dio KiS ist nie je
od 2011 r., od czerw ca 2012 r.
do czerw ca bie żą ce go ro ku nada -
wa ło z Do mu Kul tu ry Świt. Po nie -
waż w bu dże cie ogól nym Tar gów -
ka nie zna la zły się fun du sze na fi -
nan so wa nie je go dzia łal no ści
w ro ku 2015, ra diow cy zło ży li pro -
jek ty do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go Bród na i Bie lan. Na Bród nie
pro jekt prze padł, zdo by wa jąc za -
le d wie 188 gło sów (po trze bo -
wał 485, by wy prze dzić do pro wa -
dze nie elek trycz no ści do Dom ku
Her ba cia ne go), ale wy grał na Bie -
la nach. Po nie waż po dru giej stro -
nie Wi sły ra diow cy za skar bi li so -
bie sym pa tię nie tyl ko pra wie 400
miesz kań ców, ale ta kże bie lań -

skie go sa mo rzą du, Ra dio KiS roz -
pocz nie nada wa nie z no wej sie dzi -
by jesz cze w tym ro ku. Stu dio zo -
sta nie prze nie sio ne z Do mu Kul -
tu ry Świt do ra tu sza Bie lan we
wrze śniu lub paź dzier ni ku.

O ja kich pie nią dzach, któ rych
za bra kło w bu dże cie Tar gów ka,
mo wa? Pro jekt „Ra dio in ter ne to -
we w DK „Świt” opie wał
na… 22 120 zł. Cho dzi ło o po kry -
cie głów nie ta kich kosz tów, jak
opła ty ZA iKS i ra chun ki za prąd,
bo ra dio jest two rzo ne przez wo -
lon ta riu szy. Dla po rów na nia: te -
go rocz ny bu dżet Do mu Kul tu ry
Świt to po nad 1,5 mln zł, a rocz ny
koszt ob słu gi te le tech nicz nej
urzę du dziel ni cy to 34 tys. zł.

DG

Bródno traci radio
� Działające na Bródnie w Domu Kultury Świt
internetowe Radio KiS nie wróci z przerwy wakacyjnej.
Jesienią zacznie nadawanie… z ratusza Bielan.
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Miesz ka ją ca na Bród nie lud ność
nie miec ka skła da ła się głów nie
z po tom ków pierw szych in ży nie rów
Ko lei Nad wi ślań skich. By li lu te ra -
na mi. Od daw nych kon duk to rów,
ka sje rów, za wia dow ców ru chu ko le -
jo we go wy wo dzi li się Ro sja nie, wy -
zna ją cy pra wo sła wie. Jed nak naj -
licz niej szą i naj bar dziej wi docz ną,
z ra cji od mien no ści kul tu ro wej, by ła
spo łecz ność ży dow ska. Dziś nie po -
zo sta ły na Bród nie żad ne śla dy jej
obec no ści – po za re mon to wa nym
po wo li cmen ta rzem – żad ne fo to -
gra fie, bar dzo ma ło wspo mnień.

– Z nie licz nych do stęp nych
wspo mnień wy ła nia się ob raz Ży -
dów ja ko re pre zen tan tów od -
mien nej kul tu ry, re li gii czy ubio -
ru, któ rzy jed nak do brze wto pi li
się w bród now ski pej zaż, a ich
obec ność by ła dla miesz kań ców
czymś na tu ral nym – mó wi Bar -
tosz Wie czo rek z Do mu Kul tu ry
„Świt”. – Wza jem ne re la cje mię -
dzy Po la ka mi i Ży da mi na Bród -
nie by ły więc po praw ne, cza sem
bli skie, choć wy czu wa ło się moc -
no kul tu ro wą od ręb ność Ży dów.

Jak wspo mi na je den z miesz -
kań ców: „Współ ży cie mię dzy
miesz kań ca mi ukła da ło się
na ogół przy jaź nie”. In na miesz -
kan ka wspo mi na z ko lei: „Cie ka -
wi ła mnie ta ich in ność – mo wa,
ubra nie, oby cza je, in ne świę ta:
sza bas, Kucz ki, Jom Kip pur…
Ży dzi na Bród nie sta no wi li je go
na tu ral ną część, by li wro śnię ci
w je go spo łecz ność, w je go rze czy -
wi stość, po pro stu w spo ko ju
i zgo dzie ży li śmy obok sie bie, we
wza jem nym sza cun ku dla cu dzej
od ręb no ści”.

W 1931 r. we dług da nych ze
spi su lud no ści Ży dzi sta no wi -
li 9,8% miesz kań ców Pol ski (czy li
po nad 3 mln). W sa mej War sza -
wie przed woj ną miesz ka ło ich
oko ło 350 tys. Nie wie my, ja ki od -
se tek miesz kał na Bród nie, ale
mógł oscy lo wać wo kół 10%.

Ży dzi ży li przede wszyst kim
z han dlu, wzdłuż uli cy Bia ło łęc -
kiej i Nad wi ślań skiej mie li swo je
skle py, któ re pa mię ta ją ży ją cy
miesz kań cy Bród na, wspo mi na ją -
cy głów nie zna ko mi te… śle dzie.

Szcze gól nie barw nie wy glą da ły ży -
dow skie świę ta. Na Świę to Sza ła sów
(Kucz ki) bu do wa li oni na po dwó -
rzach sza ła sy, w któ rych ca łe ro dzi ny
spo ży wa ły uro czy stą ko la cję. Ist nia ła
rów nież re li gij na ni ższa szko ła
przy Nad wi ślań skiej 52. Zmar łych
Ży dzi cho wa li na po bli skim kir ku cie.

– Naj bli ższa sy na go ga mie ści ła
się przy Mo dliń skiej 35 na Pel co -
wi znie, tuż obok drew nia ne go ko -
ścio ła św. Ja dwi gi – mó wi Wie -
czo rek. – Tam za pew ne, lub
na Pra gę, uda wa li się Ży dzi
z Bród na na re li gij ne uro czy sto -
ści. Obec ność ich by ła więc za -
uwa żal na i to w naj bar dziej do -
słow nym sen sie.

Tak to wspo mi na jed na z miesz -
ka nek Bród na: – Gdy w tram wa ju
je cha li Ży dzi na po grzeb, był tłok,
ha łas. Ży dów ki w czar nych i ru dych
pe ru kach, gło śno mó wi ły, ge sty ku -
lo wa ły rę ka mi”. Naj bli żej do sie bie,
co cał kiem zro zu mia łe, by ło pol -
skim i ży dow skim dzie ciom.

– Idąc Nad wi ślań ską ku do mo -
wi mi ja ły śmy par te ro we dom ki,
za miesz ka łe przez Ży dów – wspo -

mi na Han na Zbo row ska z Ko bu -
szew skich w ksią żce „Hu mor
w ge nach”. – By ły ma lut kie, bar -
dzo ni skie, bied ne i brud ne.
W ka żdym miesz ka ła licz na ro dzi -
na, trud nią ca się han dlem na po -
bli skim ba za rze.

Na pro gach do mów sia dy wa ły
bar dzo sta re i po marsz czo ne Ży -
dów ki w pe ru kach, ozdo bio nych
nad czo łem za ku rzo ną sztucz ną
ró życz ką.

W do mu pań stwa Te re siń skich
przy Kiej stu ta 4 miesz ka ło szcze -

gól nie du żo ży dow skich dzie ci,
któ re ba wi ły się ra zem z pol ski mi
– la tem gra ły w pił kę, zi mą zje -
żdża ły na san kach. Ten wspól ny
świat zgi nął na za wsze pod -
czas II woj ny świa to wej i Szoa.

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

Czy odzyskamy pamięć o bródnowskich Żydach?
� Przedwojenne Bródno zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale też ludność pochodzenia niemieckiego i rosyjskiego oraz społeczność żydowska.
Wizualizacja przedwojennego Bródna przygotowywana przez Dom Kultury „Świt” z grantu „Wielokulturowe Bródno” uzyskanego z Muzeum Historii
Polski ma choć częściowo przywrócić tych mieszkańców naszej zbiorowej pamięci.

Dziś jedyną pamiątką po bródnowskim Żydach jest nieczynny
cmentarz u zbiegu Odrowąża i Wincentego


