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Wy bo ry 2014 za koń czą sa mo rzą -
do wą ka rie rę bur mi strza Grze go rza
Za wi stow skie go, któ re go ko mi tet
Nasz Tar gó wek zde cy do wa nie prze -

grał. Sam Za wi stow ski otrzy mał za -
le d wie 186 gło sów. 

W pierw szym okrę gu (Za ci sze)
man da ty rad nych zdo by li: Ję drzej
Ku now ski i Do ro ta Ko ziel ska z PO,
Ur szu la Suz dal cew i Mar cin Skło -
dow ski z PiS oraz Zbi gniew Po cze -
sny z ko mi te tu spół dziel ni Bród no.

W drugim (Tar gó wek) Bar tosz
Szaj kow ski i Ja cek Ry bak z PO,
Mi łosz Sta ni sław ski i An drzej Bit -
tel z PiS oraz Wi told Ha ra sim
z SLD.

W trze cim okrę gu PO zdo by ła
je den man dat (Krzysz tof Mi szew -
ski), PiS trzy (Ma ciej Jan kie wicz,
Grze gorz Go lec, Ma rek Wasz -
czak), spół dziel nia je den (Sła wo -
mir An to nik).

W czwar tym dwa man da ty dla
PO (Mi chał Ja miń ski, Ka ta rzy -
na Gór ska -Man czen ko), dwa dla
PiS (Ja nusz Mar czyk, An drzej Dą -
brow ski) i je den dla spół dziel ni
(An drzej Ga pys).

W pią tym okrę gu dwa man da ty
dla PO (Jo an na Mro czek i Jo lan ta
Miś kie wicz), dwa dla PiS
(Agniesz ka Kacz mar ska, To masz
Ci choc ki) i je den dla spół dziel ni
(Ja cek Ducz man).

Po dział w no wej ra dzie dziel ni cy
we dług nie ofi cjal nych da nych wy -
glą da na stę pu ją co: PiS – 11, PO – 9,
Spół dziel nia Bród no – 4, SLD – 1

Co to zna czy dla Tar gów ka?
Tra dy cyj nie ję zycz kiem u wa gi

jest ko mi tet spół dziel ni Bród no.
Mo że za wrzeć ko ali cję za rów no ze
zwy cię skim PiS -em, jak i Plat for mą.
Nie ofi cjal nie nie mal na pew no wia -
do mo, że bur mi strzem bę dzie po -
now nie Sła wo mir An to nik, i to za -
rów no w wa rian cie ko ali cji z PiS,
jak i PO. Nie wy klu czo ne, że osta -
tecz ne roz strzy gnię cia za pad ną już
po dru giej tu rze, gdy zna ne bę dzie
na zwi sko no we go pre zy den ta War -
sza wy.

(red)

Wra ca bur mistrz An to nik?
�Pra wo i Spra wie dli wość zde cy do wa nie wy gra ło wy bo ry w na szej dziel -
ni cy. Plat for ma Oby wa tel ska znacz nie sła biej. Tra dy cyj nie do bry wy nik
ma ko mi tet spół dziel ni Bród no (Miesz kań cy Tar gów ka, Bród na i Za ci sza).

Wybory 2014
za koń czą sa mo rzą do -
wą ka rie rę bur mi strza
Grze go rza Za wi stow -
skie go, któ re go ko mi tet
Nasz Tar gó wek zde cy -
do wa nie prze grał. Sam
Za wi stow ski otrzy mał za -
le d wie 186 gło sów. 



W la tach 2015–2022 wła dze
War sza wy, PKP Pol skie Li nie Ko -
le jo we i PKP S.A. do ko na ją prze -
bu do wy ca łe go sto łecz ne go wę zła
ko le jo we go, w ra mach któ rej wy -
re mon to wa ne zo sta ną czte ry naj -
bar dziej za nie dba ne li nie w aglo -
me ra cji, a ta kże po wsta ną no we
sta cje w gra ni cach mia sta. Dla
miesz kań ców Tar gów ka naj wa -
żniej sza jest de cy zja o bu do wie
sta cji przy Ra dzy miń skiej.

– W pierw szej ko lej no ści,
w per spek ty wie na la ta 2014–2020
za pla no wa li śmy bu do wę pe ro nów
na li nii ob wo do wej – mó wi Ma -
ciej Dut kie wicz z PKP Pol skich
Li nii Ko le jo wych. – Bę dą to dwa
pe ro ny po ło żo ne na pół noc
od ul. Ra dzy miń skiej, z wyj ścia mi
na tę uli cę. Roz wa ża my, jak zor -
ga ni zo wać wyj ścia na przed łu że -
niu ul. Sta lo wej w oko li ce pro jek -
to wa nej sta cji me tra.

Po otwar ciu sta cji przy Ra dzy -
miń skiej stra ci na zna cze niu przy -
sta nek au to bu so wy przy Pio tra
Skar gi i praw do po dob nie po wsta -
nie no wy, w jej bez po śred nim są -

siedz twie. SKM -ką bę dzie mo żna
do je chać bez prze sia dek do Rem -
ber to wa, na Dwo rzec Gdań ski
(z Tar gów ka po win no być szyb ciej
niż me trem), Be mo wo (gdzie po -
wsta ną sta cje przy Wo la Par ku

i For cie Wo la) i do Oża ro wa Ma -
zo wiec kie go.

Na ra zie nie ma w pla nach trze -
cie go i czwar te go pe ro nu dla po -
cią gów z osie dla Wil no, Zą bek
i Wo ło mi na, cho ciaż prze cię cie
dwóch li nii ko le jo wych aż pro si
się o prze kształ ce nie w du ży wę -
zeł prze siad ko wy.

– Je że li cho dzi o li nię wo ło miń -
ską, bie gną cą ze sta cji War sza wa
Wi leń ska, uwa żnie śle dzi my roz wój

mia sta i je ste śmy w kon tak cie
z prze woź ni ka mi i sa mo rzą dem, by
móc pla no wać do dat ko we in we sty -
cje na tej tra sie – mó wi Dut kie wicz.

Do kład ny har mo no gram prac
nad roz bu do wą sie ci SKM jesz cze
nie jest zna ny, ale wszyst ko mu si
za koń czyć się w 2022 r. W tym ro ku
bę dą już czyn ne sta cje me tra Tar -
gó wek, Troc ka, Za ci sze, Kon dra to -
wi cza i Bród no, więc SKM -ka bę -
dzie już tyl ko wi sien ką na tor cie.

Po zo sta je ża ło wać, że li nii me tra
M2 nie po pro wa dzo no tak, by sta -
cja me tra wy pa dła pod prze cię ciem
li nii ob wo do wej z wo ło miń ską.
O trój po zio mo wym węź le prze siad -
ko wym trze ba więc za po mnieć.

Wszyst kie in we sty cje w SKM-kę
bę dą w su mie kosz to wać aż 25
mld zł. War sza wa wy da 11 mld,
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
– 8 mld, PKP S.A. – 6 mld.

DG
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SKM-ka przy Radzymińskiej
� W ciągu najbliższych ośmiu lat władze miasta w porozumieniu z kolejarzami wyremontują większość warszawskich linii kolejowych i zbudują kilka
nowych stacji dla SKM-ek. Zmiany nie ominą Targówka.

Pozostaje
żałować, że linii metra M2
nie poprowadzono tak,
by stacja metra wypadła
pod przecięciem linii
obwodowej
z wołomińską.
O trójpoziomowym węźle
przesiadkowym trzeba
więc zapomnieć.
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– Ostat nio pa li ło się w lip cu.
Przy je cha ły chy ba ze dwie jed -
nost ki stra ży po żar nej. Od ra zu
po szła fa ma po oko li cy, że spa lił
się tam ta ki je den bez dom ny,
któ re go nie raz wi dy wa no
przy tych ru de rach. Oczy wi ście
to bzdu ra, ale chciał bym do wie -
dzieć się, dla cze go nie mo żna
tych ru der ro ze brać – pi sze
do nas je den z czy tel ni ków, pan
Wik tor.

Lip co wy po żar był spo ry i nie -
bez piecz ny, ale przy pad ki za pró -
sze nia ognia w tych opusz czo nych
bu dyn kach zda rza ją się re gu lar -
nie. Opusz czo nych przez wła ści -
cie li, bo wiem ama to rów prze zi -
mo wa nia „na dzi ko” ni gdy nie
bra ko wa ło, mi mo że bu dyn ki zo -
sta ły prze zna czo ne do roz biór ki.
Wo kół ro sną wy so kie tra wy – to
wa run ki nie zwy kle sprzy ja ją ce
szyb kie mu roz prze strze nie niu się
ognia.

– Te ren jest prze zna czo ny
pod bu do wę, pla no wa nej jesz cze
od lat 50. po przed nie go stu le cia,
uli cy No wo troc kiej. Dla te go prę -
dzej czy póź niej bu dyn ki znik ną.
Na pew no trze ba je przy naj mniej
za bez pie czyć, że by ni ko mu nic
na gło wę nie spa dło – mó wi rad ny
Ję drzej Ku now ski.

Obo wią zek za bez pie cze nia bu -
dyn ków po wi nien spo czy wać
na pry wat nych wła ści cie lach.
Nie ste ty, ru de ry odzie dzi czy ło
kil ka osób i żad na z nich nie po -
czu wa się do swo ich obo wiąz -
ków.

– My te go nie zro bi my. Nie
od te go są pu blicz ne pie nią dze.
Wła ści cie le wie dzą, co ma ją ro -

bić, ale ni ko mu się nie spie szy, je -
że li trze ba za pła cić, bo mu szą to
zro bić na swój koszt – ko men tu je
rzecz nik urzę du dziel ni cy Ra fał
La so ta.

Prę dzej już chy ba do cze ka my
się No wo troc kiej – a to zła wia do -
mość, bo na dal nie ma jej w miej -
skich pla nach.

mac

Kiedy z ul. Samarytanka znikną rudery?
� Na ul. Samarytanka 2 i 4 od lat gnieżdżą się bezdomni, dwukrotnie się tam już paliło. Czemu tak trudno
pożegnać się ze straszącymi przechodniów ruderami?

Jak naj szyb ciej do je chać ro we -
rem z Tar gów ka na Bród no? Je śli
spoj rzy my na ro we ro wą ma pę
dziel ni cy, za uwa ży my dwie dro gi
łą czą ce osie dla. Pierw sza pro wa -

dzi uli cą Od ro wą ża, ale jest ona
fa tal nej ja ko ści (kost ka bau ma,
nie bez piecz ne miej sca przy bra -
mach cmen tar nych) i cię żko się
do niej do stać – trze ba prze pro -

wa dzać ro wer przez ron do Ża ba.
Dru ga dro ga Gi lar ską i Mat ki
Te re sy z Kal ku ty, ale ona ta kże
jest sła bej ja ko ści i że by z niej

sko rzy stać, naj pierw trze ba prze -
je chać przez Za ci sze. Oba ta
szla ki omi ja ją le żą cy do kład nie
mię dzy Tar gów kiem a Bród nem

cmen tarz Bród now ski. A gdy by
tak prze je żdżać przez cmen tarz?

– Wjazd ro we rem na cmen tarz
jest mo żli wy w go dzi nach otwar -
cia bram głów nych w ty go dniu
oraz bocz nych w week en dy
– usły sze li śmy od za rzą du cmen -
ta rza Bród now skie go, któ rym
ad mi ni stru je Ko ściół ka to lic ki.

Czy li jest to cał ko wi cie le gal ne
a w do dat ku wy god ne, bo głów ne
ale je cmen tar ne są bar dzo sze ro -
kie i w dni po wsze dnie ma ło
uczęsz cza ne. Co cie ka we, ro we -
rem nie wol no wje żdżać
na cmen ta rze ko mu nal ne (Pół -
noc ny, Po łu dnio wy i Woj sko wy)
… ale ła two do stać tam po zwo le -
nie na wjazd sa mo cho dem.

Ko ściół pro mo to rem zrów no -
wa żo ne go trans por tu? Wi ta my
w XXI wie ku.

DG

Rowerem przez cmentarz?
� Mało kto wie, że najkrótsza droga rowerowa
z Targówka na Bródno prowadzi przez cmentarz. I to
całkiem legalna.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Wjazd
rowerem na cmentarz jest
możliwy w godzinach
otwarcia bram głównych
w tygodniu oraz
bocznych w weekendy
– usłyszeliśmy od zarządu
cmentarza
Bródnowskiego, którym
administruje Kościół
katolicki.

źródło: Straż Pożarna W
arszaw

a

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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Uli ca Kon dra to wi cza teo re -
tycz nie jest głów ną uli cą Bród na
i jed ną z głów nych ulic dziel ni cy,
ale w prak ty ce to cha otycz nie za -
bu do wa ny „ściek ko mu ni ka cyj -
ny”, przy któ rym stra szą ta kie
obiek ty, jak wiel ki czar ny pa wi -
lon na prze ciw ko Szpi ta la Bród -
now skie go. Wkrót ce to się zmie -
ni, bo te ren zo stał za ku pio ny
przez fir mę Uni de ve lop ment,
któ ra już roz bie ra „cen trum han -
dlo we”, przy go to wu jąc się do bu -

do wy wiel kie go blo ku miesz kal -
ne go. To pierw sze ob ja wy ma ja -
czą ce go na ho ry zon cie otwar cia
sta cji me tra, któ re na stą pi
w 2022 r.

– Tro chę szko da, bo ap te ka czy
in ne punk ty by ły przy dat ne, ale
wi dać, że nie prze no szą się da le -
ko – mó wią prze chod nie, py ta ni
o to, czy bę dą tę sk nić za pa wi lo -
nem. – Tę sk nić? Brzyd kie to jak
noc. Jak na osie dlu na par te rze
bę dzie ap te ka, to już do brze.

– A ile mo żna na bu do wać
osie dli? – py ta ją re to rycz nie
scep ty cy. Przy Kon dra to wi cza
naj wy raź niej bar dzo du żo, bo uli -
ca jest tak sze ro ka, że po jej
chod ni kach do słow nie hu la
wiatr. Za gęsz cza nie za bu do wy
w mia rę zbli ża nia się otwar cia
me tra to nor mal ny pro ces, któ ry
ob ser wo wa li śmy już na Ur sy no -
wie czy Bie la nach.

Co po wsta nie w miej scu pa wi -
lo nu?

Uni de ve lop ment pla nu je bu do -
wę blo ku ze 128 miesz ka nia mi,
ga ra żem na po nad 200 sa mo cho -
dów i… aż 4 tys. m2 po wierzch ni
han dlo wej. Czy li na Bród nie przy -
bę dzie lu dzi, ale jed no cze śnie
wca le nie ubę dzie punk tów usłu -
go wych i skle pów. Oko licz ni
miesz kań cy przyj mu ją ta kie roz -
wią za nie z za do wo le niem, en tu -
zjazm bu dzi ta kże wi zu ali za cja in -
we sty cji, pro jek to wa nej przez
zna ną pra cow nię JEMS Ar chi tek -
ci. Wi dać na niej bia łe za bu do wa -
nia o no wo cze snej, sto no wa nej
ar chi tek tu rze, zró żni co wa nej wy -
so ko ści i bar dzo wy so kim par te -
rze. W po rów na niu ze szpi ta lem
i oko licz ny mi blo ka mi o krzy kli -
wych ko lo rach oraz wąt pli wej ja -
ko ści ar chi tek tu ry, osie dle Ga ma,
bo ta ką na zwę no si in we sty cja,

bę dzie pre zen to wać się jak mi ster
Bród na.

Bu do wa Ga my ru szy do pie ro
je sie nią przy szłe go ro ku. Naj -
pierw bę dzie my ob ser wo wać
żmud ną roz biór kę pa wi lo nu, wraz

z któ rym zni kać bę dą la ta wspo -
mnień o za ku pach w tym miej scu.
Idzie no we.

DG

Żegnamy „Czarny pawilon”, wkrótce wyrośnie biały
� Na klientów przychodzących do pawilonu przy Kondratowicza czekają informacje o przenosinach punktów usługowych. Ruszyła rozbiórka,
wkrótce stanie tu nowy blok.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

W porównaniu
ze szpitalem i okolicznymi
blokami o krzykliwych
kolorach oraz wątpliwej
jakości architektury,
osiedle Gama, bo taką
nazwę nosi inwestycja,
będzie prezentować się
jak mister Bródna.

Unidevelopment planuje budowę bloku ze 128 mieszkaniami,
garażem na ponad 200 samochodów i… aż 4 tys. m2

powierzchni handlowej
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Co raz nud niej sze spo ry ama to -
rów lo kal nej hi sto rii, kłó cą cych się
w in ter ne cie o to, czy ul. Zam ko wa
to El sne rów czy Za ci sze i jak da le -
ko stąd na Le wi nów, wkrót ce się
za koń czą. Ta część War sza wy to już
po pro stu osie dle Wil no. Jesz cze
ni gdy te re ny daw nych fol war ków
nie prze cho dzi ły tak ogrom nych
zmian: przy by wa blo ków, przy by wa
lu dzi, przy by wa ulic.

Obec nie trwa ją pra ce nad no -
wym miej sco wym pla nem za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go oko lic
ul. Swoj skiej. Sta ry, spo rzą dzo ny
kil ka na ście lat te mu, za kła dał
utrzy ma nie prze my sło we go cha -
rak te ru oko lic. Od te go cza su po -
dej ście sa mo rzą dów zmie ni ło się
o 180 stop ni, np. za czę to do strze -
gać w bie gną cej tu li nii ko le jo wej

czyn nik mia sto twór czy, a nie wro -
ga. Dziś zbu do wa na przez Dom
De ve lop ment sta cja Za ci sze Wil no
nie jest jesz cze po pu lar na, ale
wkrót ce się to zmie ni. Przy go to wa -
ny plan miej sco wy mu si iść za za pi -
sa mi Stu dium uwa run ko wań prze -
strzen nych, któ ry przy ję ła nie daw -
no Ra da War sza wy. Zgod nie z no -
wy mi pla na mi w bez po śred nim są -
siedz twie ko lei sta ną ko lej ne blo ki,
ale zo sta nie ta kże miej sce na szko -
ły i przed szko la. Ogrom ny te ren,
prze zna czo ny wcze śniej na za bu -

do wę jed no ro dzin ną lub zu peł nie
nie wy ko rzy sty wa ny, bę dzie suk ce -
syw nie prze kształ ca ny w ko lej ne
kwar ta ły mia sta. W przy szło ści
oko li ce Wil na prze tnie ta kże wpi -
sa na wła śnie do Stu dium li nia
tram wa jo wa Ząb ki -Pra ga.

Zmia ny na stę pu ją ta kże na oko -
licz nych uli cach. Na Swoj skiej już
jest no wiut ki as falt, otwar to ta kże
bra ku ją cy od ci nek Wier nej, sta no -

wią cej te raz głów ny wjazd na Wil no.
Au to bu sy li nii 170 nie kur su ją już
przez pl. Ra tu szo wy, ale ze Swoj skiej
skrę ca ją bez po śred nio w Wier ną.

– Tak jest tro chę wy god niej, bo
au to bus rza dziej skrę ca a Wier na
jest szer sza od Zam ko wej – mó wią
spo tka ne na osie dlu pa nie z wóz ka -
mi dzie cię cy mi. – Tra sa 170 nie jest
jed nak zbyt do bra, nie któ re kur sy
prze je żdża ją przez El sne rów, a tam

pra wie nikt nie wsia da. Po win ni pu -
ścić tę dy co naj mniej jed ną no wą li -
nię, mo że zno wu przez pl. Ra tu szo -
wy. Ale i tak naj bar dziej się opła ca
iść al bo pod je chać do po cią gów.

W po ło wie grud nia obok
Dwor ca Wi leń skie go, na któ rym
koń czą bieg ja dą ce przez Wil no
po cią gi Ko lei Ma zo wiec kich,
otwar ta zo sta nie sta cja me tra. Po -
win no to za chę cić wię cej osób,
zwłasz cza do je żdża ją cych do pra -
cy na Wo li, do ko rzy sta nia
z trans por tu szy no we go za miast
sa mo cho du. Nie ste ty, wła dze
War sza wy po wtó rzy ły na Pra dze
błąd z Dwor ca Gdań skie go, nie

łą cząc sta cji ko lei pod ziem nej
i na ziem nej bez po śred nim przej -
ściem (na Dwor cu Gdań skim tu -
nel do bu do wa no du żym kosz tem
kil ka lat póź niej).

Dom De ve lop ment, od po wie -
dzial ny za po wsta wa nie osie dla
„po środ ku ni cze go” za po wia da,
że od da ne do użyt ku blo ki to do -
pie ro jed na czwar ta in we sty cji.
Ko lej ne eta py bę dą wy kań cza ne
la tem przy szłe go ro ku, je sie nią
przy szłe go ro ku i wio sną 2016 r.
Wca le nie jest po wie dzia ne, że to
ko niec, bo na za go spo da ro wa nie
cze ka jesz cze ogrom ny te ren.

DG

Wielka metamorfoza osiedla Wilno
� Osiedle Wilno przestaje być „końcem świata” i staje się pełnoprawną częścią
dzielnicy na równi z Bródnem i Targówkiem Mieszkaniowym. Jakie zmiany następują
obecnie i co czeka nas w przyszłości?

Zgodnie
z nowymi planami
w bezpośrednim
sąsiedztwie kolei staną
kolejne bloki, ale zostanie
także miejsce na szkoły
i przedszkola. Ogromny
teren, przeznaczony
wcześniej na zabudowę
jednorodzinną lub
zupełnie
niewykorzystywany,
będzie sukcesywnie
przekształcany w kolejne
kwartały miasta.

Z do jaz dem do sta cji Za ci sze
Wil no od stro ny ogród ków dział -

ko wych na dal jest kło pot. Z per -
spek ty wy Swoj skiej, bę dą cej

przed łu że niem Księ cia Zie mo wi -
ta, ob raz kre śli się zde cy do wa nie
ina czej: pro sta jak stół no wiut ka
Wier na pro wa dzi do przej ścia
pod ziem ne go wprost na pe ron.
Pod sa mo przej ście do je żdża au -
to bus (li nia 170), tuż
przed dwor cem zlo ka li zo wa na
jest pę tla. Uli cę otwar to me dial -
nie: był i ksiądz (To masz Gil,
pro boszcz miej sco wej pa ra fii),
któ ry po świę cił to miej sce, i wła -
dze dziel ni cy, i przed sta wi cie le
de we lo pe ra.

– Osiem lat te mu za czy na li -
śmy pro gram re wi ta li za cji Tar -
gów ka Fa brycz ne go i nie spo -

dzie wa li śmy się, że tak szyb ko
po wsta nie mia sto. Miesz kań cy
te go osie dla jak nikt bę dą mie li
bli sko do II li nii me tra – po wie -
dział na uro czy sto ści ustę pu ją cy
bur mistrz Grze gorz Za wi stow -
ski.

– W ro ku 2005, kie dy przy mie -
rza li śmy się do El sne ro wa, by ło
bar dzo cię żko ku pić grunt
za względ nie nor mal ną ce nę.
Ten te ren bar dzo od sta wał
od prze strze ni miej skiej. Dziś
ma my już sprze da nych 800
miesz kań. Fi nal nie pla nu je my,
że by by ło ich tu taj kil ka ty się cy
– po chwa lił się Ja ro sław Sza naj -
ca, pre zes za rzą du Dom De ve -
lop ment.

De we lo per prze ka zał dziel ni cy
uli cę po sym bo licz nej ce nie – 1 zł
za metr kwa dra to wy.

mac

Deweloperzy potrafią budować ulice
� 5 listopada osiedle Wilno dostało dojazd do stacji kolejowej. Tak jak
ustalono, dojazd wybudowano na koszt dewelopera. I okazuje się, że można…
Koszt 612 metrów odcinka Wiernej plus 220 metrów Swojskiej – 19,3 mln zł.



Tar gó wek Fa brycz ny naj le piej
zwie dza się no cą na ro we rze.
Na więk szo ści ulic rów niut ki as -
falt, je dzie się więc bar dzo przy -
jem nie… i po dzi wia ni cość. Tu
bla de świa tło la tar ni oświe tla zruj -
no wa ny przed wo jen ny do mek i ka -
plicz kę, tam sły chać ner wo wo gra -
ją ce go świersz cza. Gdy by nie owa -
dy, ci sza by ła by ab so lut na, bo

na uli cach nie ma ani lu dzi, ani sa -
mo cho dów. Zza nie go ścin nie za -
mknię tej bra my wy ła nia się wie -
życz ka ma low ni cze go ko ścio ła
Zmar twy chw sta nia Pań skie go, ka -
wa łek da lej dro gę prze bie ga ku na.
Cię żko uwie rzyć, że to War sza wa.

W XIX w. by ła tu dro ga, łą czą ca
fol war ki El sne rów i Do trzy ma
z Pra gą. W mia rę miej ską uli ca
Księ cia Zie mo wi ta sta ła się
po I woj nie świa to wej, gdy włą czo -

no ją w gra ni ce War sza wy i za czę -
to za bu do wy wać ni ski mi, za zwy -
czaj par te ro wy mi dom ka mi. I tak
by ło aż do XXI w., gdy za czę to

prze bu do wy wać układ ko mu ni ka -
cyj ny uli cy. Dziś pla nu je się
na Księ cia Zie mo wi ta bu do wę li nii
tram wa jo wej i dwu krot ne po sze -
rze nie uli cy. Świat sprzed stu lat
odej dzie do la mu sa. Pó ki co jed -
nak żad ne kon kret ne ter mi ny nie
są zna ne.

DG

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

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

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

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Księcia Ziemowita

Tu niewiele się zmienia, ale…
� Kiedyś była drogą łączącą folwarki, dziś jest główną ulicą Targówka Fabrycznego. Dla
większości warszawiaków to jednak taki sam „koniec świata”, jak dawniej.

W XIX wieku
była tu droga, łącząca
folwarki Elsnerów
i Dotrzyma z Pragą.
W miarę miejską ulica
Księcia Ziemowita stała
się po I wojnie światowej,
gdy włączono ją
w granice Warszawy
i zaczęto zabudowywać
niskimi, zazwyczaj
parterowymi domkami.
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Tak wyglądała ul. Księcia Ziemowita ok. 1950 r.
Zmieniło się niewieleFun da cja na Rzecz Wspól not

Lo kal nych „Na miej scu” or ga ni -
zu je na Tar gów ku pierw szą dru ży -
nę fris bee. – Chce my, że by gim -
na zja li ści i li ce ali ści z Tar gów ka
Fa brycz ne go mie li mo żli wość in -
te gra cji z ich ró wie śni ka mi z ca łej
dziel ni cy. Ma my na dzie ję, że po -
przez dzia ła nia spor to we uda się
prze ła mać fi zycz ne ba rie ry, któ re
odzie la ją Tar gó wek Fa brycz ny
od mia sta – de kla ru ją or ga ni za to -

rzy i za chę ca ją do udzia łu w za ję -
ciach spor to wych. Bę dą się od by -
wać w ha li spor to wej Gim na zjum
nr 141, na ul. Troc kiej 4, we wtor -
ki mię dzy go dzi ną 14.30 a 15.30.
Trze ba tyl ko mieć wła sny strój
spor to wy i obu wie – miej sce
i sprzęt gwa ran tu je Fun da cja. Za -
ję cia są bez płat ne!

Szcze gó ły na stro nie www.na -
miej scu.org/my -tar go wek.

(red)

Frisbee na Targówku
� Frisbee – to w sumie nic innego, jak plastikowy
talerzyk. Tyle tylko, że jeśli go dobrze wykorzystać, stanie
się środkiem do świetnej zabawy.

To a le ta jest no wo cze sna, z de -
zyn fe ko wa ną po ka żdym sko rzy sta -
niu de ską – koszt jej uży cia to zło -
tów ka. I za czy na się od li cza nie…

Ja kie? Cóż, mak sy mal ny czas
uży wa nia to a le ty to dwa dzie ścia
mi nut. W więk szo ści przy pad -
ków, czy li na tzw. je dy necz kę wy -
star cza spo koj nie. Ba! Jak do brze
po kom bi no wać (a prze cież Po lak
nie był by so bą, gdy by te go nie ro -
bił), to i gru pa przed szkol na za tę
zło tów kę mo gła by swo je po trze -
by ob sko czyć. Ciut go rzej jest
przy spra wie nu mer dwa, bo
a nuż tra fi się ktoś ze strasz li wym
za par ciem bądź też wręcz prze -
ciw nie i li mit cza su prze kro czy?

Bo imy się po my śleć, co dzie je
się w ta kiej sy tu acji: musz la we ssie
po nad cza so we go? Ka ta pul tu je go
na ze wnątrz? A mo że ka bi na sze -
ro oooooooooooko otwo rzy drzwi
wej ścio we? (red)

Migawka z okolicy
Toaleta, która wyliczy ci czas
� Skwerek przy Samarytance ma plenerową siłownię,
fontannę, alejki i… publiczną toaletę. Z maksymalnym
czasem korzystania.



Przy wy lo cie uli cy Mlecz nej
wła ści ciel pry wat nej po se sji sa mo -
wol nie ogro dził wy jazd z te re nu
po mię dzy bu dyn ka mi. Przez to ta -

kże oso by pra gną ce wejść nad ka -
na łek ma ją za mknię ty do stęp.

– Spra wa zo sta ła zgło szo na
do urzę du dziel ni cy już w stycz -
niu, a do pie ro po pół ro ku prze -
ka za na do wła ści we go wy dzia łu.
Przez kil ka ko lej nych mie się cy na -
dal nic nie uda ło się zro bić w tej
spra wie. A prze cież po win na być

ja sna, po nie waż zo stał ogro dzo ny
te ren pu blicz ny – ko men tu je rad -
na Agniesz ka Kacz mar ska.

– Wła ści ciel zo stał po wia do -
mio ny i we zwa ny do usu nię cia
prze szko dy. Nie mniej, tak to już
jest, że ta kie po sta wie nie ogro -
dze nia to go dzi na pra cy, a do pro -
wa dze nie o je go de mon ta żu
– mie sią ce. Ni cze go nie mo żna
zro bić bez uru cho mie nia pro ce -
dur. A te są dłu go trwa łe. Je że li
wła ści ciel nie od gro dzi doj ścia, to
cze ka ją go ka ry. Na ra zie zo stał
ostrze żo ny – mó wi rzecz nik urzę -
du Ra fał La so ta.

To nie je dy ny pro blem zwią za -
ny ze swo bod nym do tar ciem
do Ka na łu Bród now skie go, ale
w przy szłym ro ku mo że oka zać
się istot ny, kie dy tłu my miesz kań -
ców ze chcą sko rzy stać z no wo wy -
bu do wa nej pro me na dy, że by do -

trzeć nad je zior ko przy Bar dow -
skie go.

Ubyt ków w dro dze nie bra ku je,
choć we dług za pew nień mia ło ich
nie być. Na przy kład za Skwe rem

Cie chow skie go, tak jak pi sa ło
„Echo”, część tra sy trze ba po ko -
nać jak by nie le gal nie, tuż
nad wo dą.

Po mię dzy uli ca mi Sa ma ry tan ka
a Dra piń ską ście żkę łą czy mo stek,
ale na wy so ko ści Ło kiet ka pro -
me na da jed nak się ury wa. Bra ku -
je jesz cze ka wał ka na Bród nie
od stro ny Car re fo ura, ale to po -
win no zo stać uzu peł nio ne w przy -
szłym ro ku, kie dy do dziel ni cy
wpły ną pie nią dze.

– Naj bar dziej za awan so wa ny
jest spór zwią za ny z od cin kiem
za Skwe rem Cie chow skie go.
Z jed nej stro ny ma my ciąg pie szy,
któ ry nie dłu go po wi nien zo stać
wy koń czo ny, ale z dru giej miesz -
kań cy po gro dzi li się aż do sa mej
wo dy (tak jest na od cin ku
przy ul. Rze wiń skiej – przyp. red.)
i nie chcą się roz gro dzić do wo -

dząc, że nie od da dzą zie mi, bo
na le ży im się przez za sie dze nie.
Spra wa jest w są dzie, nie wia do -
mo jak dłu go jesz cze po trwa
– mó wi rad ny Ję drzej Ku now ski.

Naj le piej wy glą da sy tu acja
w oko li cach osie dla Wil no. Tam
szlak jest rów ny jak stół.

Wciąż nie do koń ca jest ja sne,
jak Za rząd Trans por tu Miej skie -
go zor ga ni zu je do jazd nad je zio -
ro. Po za tym, że au to bu sem 170
bę dzie mo żna do trzeć od stro ny
ul. Bar dow skie go (ma być zmo -
der ni zo wa na, z wy bu do wa nym
doj ściem do akwe nu; tam, gdzie
są sta re ka mien ne most ki, prze -
zna czo ne do zli kwi do wa nia).
Z in nych stron – od Ja no wic kiej,
Księ dza Zy cha i Skraj nej, ale tu
jesz cze brak szcze gó łów ko mu ni -
ka cyj nych.

mac

Płot postawiony, dostęp do kanału ograniczony
� W przyszłym roku nasze oczy będzie cieszyło jeziorko i promenada wokół kanałku. Nie wszystko jednak będzie tak pięknie, jakby się chciało.
W kilku miejscach droga się urwie, bowiem – jak to często bywa – z interesem publicznym kłóci się inicjatywa prywatna.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Pomiędzy
ulicami Samarytanka
a Drapińską ścieżkę łączy
mostek, ale na wysokości
Łokietka promenada
jednak się urywa.

„Dzi siej sza mło dzież” ma już
in ne roz ryw ki, ale sta rzy war sza -
wia cy po tra fią jesz cze od ró żniać
ró żne ga tun ki pta ków, któ re nie -
uświa do mie ni (nie opie rze ni?)
mło dzi i „na pły wo wi” uzna ją po -
wszech nie za go łę bie.

Ma ło kto wie, że naj po pu lar -
niej szy w War sza wie go łąb skal ny

jest sło ikiem z po łu dnio wej Eu -
ro py. W na szym mie ście po ja wił
się do pie ro w XIX wie ku, gdy
sta nę ły tu bu dyn ki na ty le wy so -
kie, że uznał je za faj ne. Tro chę
więk szy od go łę bia skal ne go jest
grzy wacz, ta kże bę dą cy sło ikiem,
ale z Eu ro py Za chod niej. Naj -
krót szym war szaw skim ro do wo -

dem szczy ci się – chy ba naj ład -
niej sza z miej skich pta ków – sy -
no gar li ca tu rec ka. Na Ma zow sze
przy by ła do pie ro w la tach 50.

DG

Migawki z okolicy

Same słoiki wśród ptaków
� Niedaleko osiedla Wilno, nad samym Kanałem
Bródnowskim stoi sobie ptasi domek, a w nim mieszkają
w zgodzie i szczęściu kaczki, wrony i oczywiście gołębie.



Dzie ci do wie dzą się, co to jest
de duk cja oraz jak zdej mo wać
od ci ski pal ców! A do dat ko wo:
jak ła mać ko dy i jak pra cu ją
praw dzi wi de tek ty wi!

Na ka żdych za ję ciach Ma -
łych Ein ste inów dzie ci wy ko -
nu ją wła sno ręcz nie eks pe ry -
men ty, któ rych efek ty mo gą
za brać do do mu, a zdo by tą
wie dzę wy ko rzy stać w przy szło -
ści. Za ję cia po bu dza ją cie ka -
wość dziec ka, za chę ca ją
do prze pro wa dza nia wła snych

ba dań na uko wych, a przede
wszyst kim kształ tu ją za mi ło wa -
nie do na uki i po zna wa nia no -
wych rze czy.

22 li sto pa da, so bo ta, I gru pa
– godz. 10.00; II gru pa
– godz. 11.00; III gru pa
– godz. 12.00.

Opła ta: kar net (4 za ję -
cia) 100 zł, po je dyn cze za ję -
cia 30 zł. Obo wią zu ją za pi sy.

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

kc

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Detektywi na start
� Mali Einsteini to doświadczenia i eksperymenty dla
dzieci w wieku 4–9 lat. Warsztaty odbywają się
w soboty, na Zaciszu.

Dzie ci po zna ją taj ni ki kuch ni
opar tej na che mii na tu ral nej.
Dzię ki niej stwo rzą ja dal ne gą sie -
ni ce, zdro we mar chew ko we ja -
jecz ka i na tu ral ne żel ki. Sa mo -
dziel nie wy ko na ją swo je po tra wy

do da jąc sprosz ko wa ne sub stan cje
che micz ne po cho dze nia na tu ral -
ne go. Je dze nie na za wsze zmie ni
dla nich zna cze nie!

Na ka żdych za ję ciach Ma łych
Ein ste inów dzie ci wy ko nu ją wła -

sno ręcz nie eks pe ry men ty, któ rych
efek ty mo gą za brać do do mu,
a zdo by tą wie dzę wy ko rzy stać
w przy szło ści. Za ję cia po bu dza ją
cie ka wość dziec ka, za chę ca ją
do prze pro wa dza nia wła snych ba -
dań na uko wych, a przede wszyst -
kim kształ tu ją za mi ło wa nie do na -
uki i po zna wa nia no wych rze czy.

29 li sto pa da, so bo ta, I gru pa
– godz. 10.00; II gru pa
– godz. 11.00.

Opła ta: kar net (4 za ję -
cia) 100 zł, po je dyn cze za ję -
cia 30 zł. Obo wią zu ją za pi sy.

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

kc

Akademia molekularna dla maluchów?!
� Mali Einsteini to doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4–9 lat.
Warsztaty odbywają się w soboty, na Zaciszu.

Uszy ta przy tu lan ka jest oczy -
wi ście wła sno ścią uczest ni ka za -
jęć. Na warsz ta ty za pra sza Dom
Kul tu ry „Za ci sze” 29 li sto pa da
o godz. 10.00 (po trwa ją
do 14.00).

Licz ba miejsc ogra ni czo na,
war to wcze śniej się za pi sać.

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

kc

Warsztaty szycia przytulanek
� Z miękkiej tkaniny, z ufnymi oczami, gotowe do przytulenia… Takie przytulanki
powstaną na sobotnich warsztatach. Świetny pomysł na kreatywne zajęcia dla dziecka!

22.11, godz. 11.00 – Bród now -
ski Uni wer sy tet Dzie ci, wy kład
z fi lo zo fii „Czy war to się dzi -
wić?”.

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. Wy soc -
kie go 11, tel. 22 811–01–05,
22 811–11–09.

kc

Uniwersytet dla maluchów? Na Bródnie!
� W Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci nie ma nudnych wykładów, kolokwiów,
zaliczeń i egzaminów, jest za to intrygująca podróż w świat wiedzy.

źródło: dksw
it.pl

Na moc nie zwy kłych atrak cji
oraz oczy wi ście la nie wo sku za -
pra sza ma lu chy Dom Kul tu ry
„Świt” – już 29 li sto pa da
o godz. 12.30.

Bi le ty 12 zł, ro dzi ce wstęp wol -
ny.

Dom Kul tu ry Świt, ul. Wy soc -
kie go 11, tel. 22 811–01–05,
22 811–11–09.

kc

Bal andrzejkowy dla dzieci
� Na Bródnie szykuje się niezwykły bal andrzejkowy pełen wróżb, zabaw
i konkursów z nagrodami.

źródło: zacisze.w
aw.pl

źródło: zacisze.w
aw.pl



Ob ser wu je to co dzien nie miesz -
ka ją cy w oko li cy Ję drzej Ku now ski.
– Kie row cy au to bu sów li nii 120,
po ru sza ją cy się cią giem ulic Jór -
skie go, Sa ma ry tan ka i Gi lar ska nie
sto su ją się zu peł nie do obo wią zu ją -
ce go na tej tra sie ogra ni cze nia
pręd ko ści do 30 km/h. Po za ło że niu
pro gów zwal nia ją cych, nie mu szą
tam zwal niać i ja ko je dy ni no to -

rycz nie nie sto su ją się do obo wią -
zu ją cych zna ków, przez co po wo -
du ją za gro że nie na dro dze – pi sze
w in ter pe la cji do ra tu sza.

Czyż to nie do sko na ły przy kład,
jak chęć uspo ko je nia ru chu i kwe -
stia prze jaz du au to bu sów przez
pro gi kom plet nie nie idą ze so bą
w pa rze? Ile ra zy sły sza ło się tłu -
ma cze nia Za rzą du Trans por tu

Miej skie go, że pro gów być nie
mo że, „bo au to bu sy nie prze ja -
dą”. A tu pro szę – nie tyl ko pro gi
są, nie tyl ko au to bu sy prze je żdża -
ją – ale na wet nie mu szą się sto -
so wać do ogra ni czeń pręd ko ści.

Ktoś jesz cze twier dzi, że ko mu -
ni ka cją pu blicz ną po mie ście nie
jeź dzi się szyb ciej?

(red)

Kierowcy autobusów mają w nosie progi
� Nowo założony próg na Jórskiego został wybrany starannie, wersja „wyspowa” ma
bowiem za zadanie nie przeszkadzać autobusom. I wypełnia to zadanie wyśmienicie
– kierowcy autobusów bez obaw mogą na nich… nie zwalniać.
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Kon kret nie, wpro wa dza się je -
den sklep, na Tar gó wek. To tu taj,
na te re nie po cen trum ogrod ni -
czym, w po bli żu skrzy żo wa nia
Mło dzień czej i Ra dzy miń skiej,
ma zo stać uru cho mio ny war szaw -
ski Al di. Ta sieć, po wsta ła w 1960
ro ku w Niem czech (wte dy po -
wsta ła na zwa, wcze śniej by ły to
skle py ro dzin nej fir my dzia ła ją cej
od 1913 ro ku), cha rak te ry zu je się
m.in. tym, że ma du żą ro ta cję
pro duk tów: je śli coś nie sprze da je
się do brze, zo sta je wy co fa ne
z ofer ty. Ja ko pierw sza wpro wa -

dzi ła też jed no li ty wy gląd swo ich
pla có wek.

Jak bę dzie wy glą dał do jazd
do skle pu? Mo żna się tyl ko do -
my ślać, bo biu ro pra so we Al di nie
od po wie dzia ło na na sze py ta nia.
Nie mal na pew no wjazd na te ren
par kin gu przed skle pem bę dzie
pro wa dził przez Gniaz dow ską
i Ko ścier ską – mo żli wo ści wjaz du
od Ra dzy miń skiej nie bę dzie, bo
jest tam za tocz ka au to bu so wa.

Pra ce ma ją się za koń czyć w lu tym
przy szłe go ro ku, otwar cie zaś – wio -
sną. (red)

Aldi stanie przy Radzymińskiej
� Choć niemiecka sieć handlowa w Polsce działa od 2008
roku (wtedy otwarto pierwsze sklepy Aldi w naszym kraju),
to do Warszawy sklepy dopiero się wprowadzają.

Zamontowano tzw. progi wyspowe, aby bez przeszkód mogły je pokonać autobusy

Lo kal co dzien nie zmie nia swo -
ją kar tę, ale za wsze są w niej dwie
zu py i dwa dnia głów ne. Spe cja li -
zu je się w tra dy cyj nej kuch ni pol -
skiej, ale z do miesz ką śród ziem -
no mor skiej.

Co mo żna zna leźć w me nu? Jest
krem chrza no wo -bu ra cza ny, są du -
szo ne że ber ka, ry ba w so sie cy try -
no wym, ta glia tel le z wie przo wi ną,
zu pa ze słod kiej ka pu sty al bo ko -
per ko wa… Wy bór spo ry, do zje -

dze nia na miej scu lub na wy nos
– bi stro nie pro wa dzi jed nak do wo -
zu obia dów. Ce ny? Zu py po 7 zło -
tych, da nia głów ne: 15 zł. Jest też
ką cik dla dzie ci!

Bi stro czyn ne jest co dzien nie
od 11.00 do 21.00, w so bo ty i nie -
dzie le od po łu dnia.

Bi stro u Han ki, Re mi szew -
ska 14E, te l.: 728–840–819, e-ma -
il: bi stro.u.han ki@gma il.com

(red)

Nowe bistro
� Na Remiszewskiej od połowy października działa
nowy bar: Bistro u Hanki.



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

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

NAUKA
·Rosyjski 793-990-330
·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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

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

·Naprawa Okien PCV. Tel. 796-698-555

ZDROWIE I URODA

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń

550044--449988--448888!!

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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

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

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

KURSY, SZKOLENIA
·Angielski egzaminy fachowo. tel. 510-490-071

OGŁOSZENIA DROBNE

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.

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.

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.

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. 502-280-72010

Eli tar ny Klub Ko ta Ra so we go
or ga ni zu je Mię dzy na ro do wą Wy -
sta wę Ko tów Ra so wych. W Are -
nie na Pi lec kie go 22 po ja wi się
ok. 400 przed sta wi cie li ró żnych
ras oraz od mian barw nych z Pol -
ski i Eu ro py. Szcze gól nie emo cjo -
nu ją ce bę dą fi na ły – tzw. Best in
Show – czy li wy bór naj pięk niej -
szych ko tów wy sta wy (so bo ta
– godz. 16.30, nie dzie la
– godz. 16.00). W pro gra mie ta kże
wie le atrak cji dla dzie ci: warsz ta ty
pla stycz ne, ma lo wa nie bu ziek
na kształt ko cich pyszcz ków.

W trak cie im pre zy zo sta nie
prze pro wa dzo na zbiór ka da rów
dla bez dom nych psów i ko tów. Or -
ga ni za to rzy pro szą o wszyst ko, co
mo że się przy dać w schro ni skach:

oprócz kar my su chej i mo krej ta -
kże ka sze, ryż, ma ka ron, ko ce, koł -
dry, le go wi ska, ku we ty itp.

Pod czas wy sta wy nie mo żna ku -
po wać zwie rząt, trwać bę dzie jed -
nak kier masz, pod czas któ re go
bę dzie oka zja do na by cia wszel -
kich ko cich ak ce so riów.

Bi let nor mal ny 15 zł, ulgo -
wy 8 zł. Dzie ci do lat 4 – wej ście
bez płat nie.

Wy sta wa czyn na w so bo tę
w godz. 9.30–17.30, nie dzie -
lę: 9.30–17.00.

Roz da je my 20 po dwój nych bi -
le tów na wszyst kich mi ło śni ków
ko tów – chęt nych pro si my o ma ila
z te mat „Dla ko to ma nia ków”
– nie wcze śniej niż 1 grud nia.

kc

Gratka dla kotomaniaków
� 6 i 7 grudnia Arenę na Ursynowie opanują
najpiękniejsze koty rasowe.

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 5.12,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 1.12
e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00
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Tym sa mym w ZS nr 34 bę dą
mo gli się uczyć przy szli fry zje rzy,
a miesz kań cy Tar gów ka – choć
nie tyl ko oni – zy ska ją mo żli wość
cał ko wi cie bez płat nej zmia ny
ucze sa nia. Jak to mo żli we? Cał -
kiem po pro stu – ucznio wie szko -
ły mu szą się ja koś uczyć fa chu,
a ma ne kin nie za wsze za stą pi „ży -
we” wło sy. Dla te go ka żdy, kto

zde cy du je się na by cie do świad -
czal nym kró li kiem dla adep tów
grze bie nia i no ży czek, w za mian
mo że li czyć na dar mo we strzy że -
nie i mo de lo wa nie. Wy star czy
przyjść bez po śred nio do szko ły
przy Miesz ka I 7 w ka żdy wto rek
mię dzy 12.00 a 13.20, bądź w śro -
dy od 9.00 do 10.30.

(red)

Fryzjer za darmo? Na Mieszka!
� W Zespole Szkół nr 34 przy Mieszka I otwarto 29
października pracownię fryzjerską.

Miesz kań cy od lat ży czy li so bie
bu do wy od cin ka po mię dzy Le wi -
now ską a Per ło wą: to tyl ko kil ka -
set me trów. No wa Po tu lic ka bę -
dzie mieć sześć me trów sze ro ko -
ści i w zu peł no ści to wy star czy.
Przy oka zji bu do wy no wej na -
wierzch ni przy uli cy sta nie 11 la -
tar ni, bo ciem no tam by ło do tej
po ry okrut nie.

– Do brze by ło by, gdy by po sta -
wio no ja kieś ogra ni cze nia. Oby
te raz Po tu lic ka nie sta ła się ob jaz -
dem dla Ło dy go wej, któ ra w go -

dzi nach szczy tu jest wiecz nie za -
kor ko wa na. Ja dą cy z Zą bek

i do Zą bek za pew ne bę dą sta ra li
się skra cać so bie tę dy dro gę
do Ra dzy miń skiej – nie kry ją

pew nych obaw miesz kań cy. – Naj -
lep szym roz wią za niem by ło by,
gdy by po sta wio no znak, że mo gą
tu wje żdżać wy łącz nie miesz kań cy
– po stu lu ją.

To ra czej nie praw do po dob ne,
więc jak na wierzch nia zo sta nie
zro bio na, to tra dy cyj nie mo że my
ocze ki wać pro te stów.

– As fal to wa uli ca po win na być
go to wa pod ko niec te go ro ku
– in for mu je Ra fał La so ta, rzecz -
nik urzę du dziel ni cy.

mac

Potulicka: nówka sztuka do końca roku
� Na ulicę Potulicką wkroczy niebawem XXI wiek – za niebagatelną kwotę 1,3 mln zł.
Cywilizacja – jak na ironię – kończyła się tu w okolicach kościoła.

Najlepszym
rozwiązaniem byłoby,
gdyby postawiono znak,
że mogą tu wjeżdżać
wyłącznie mieszkańcy
– postulują mieszkańcy.

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

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?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 19-28 listopada.
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No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je -
my się wspa nia le: ustę pu je my
miej sca, mu zy ki słu cha my tyl ko
przez słu chaw ki… To czym tak
bar dzo grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus mo -
że być pu sty – a sta nie ta ki je den,
nie rzad ko z dru gim i stoi. Nie, że
za raz wy sia da. Pół tra sy tak prze -
stoi, cza sa mi na wet wy sia da jąc, że -
by mo żna by ło wsiąść. I wra ca
na miej sców kę przy drzwiach.
Czort wie – mo że ktoś lu bi pa trzeć
na mi ga ją cy nie mal pod sto pa mi
as falt? Zresz tą – jak chce, to niech
stoi. Ty le, że w przy pad ku ko niecz -
no ści ewa ku acji bę dą pro ble my
z awa ryj nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo -
ny

A sko ro już o sie dzą cych miej -
scach – sze ro ko roz sta wio ne ko -
la na. Co praw da dys pla zja sta wu
bio dro we go to po wa żne scho rze -
nie, ale trud no przy pusz czać, że
na gle się roz wi nę ła wśród mło -
dzie ży. A mo że to nie wi na bio -
der, tyl ko per ma nent na wa da
mię śni przy wo dzi cie li ud? Cho -
ciaż na mię śnie u do tknię tych ze -
spo łem sze ro kie go roz sta wu ko -
lan nie ma co na rze kać – bez tru -
du dźwi ga ją za wie szo ny na
wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi
de ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro -

wie nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa
przy stan ki – i dać szan sę na za ję -
cie wol ne go tym, któ rzy wsie dli
póź niej? Nie trze ba by się prze -
py chać, trą cać – ale nie. Te miej -
sca bli żej przej ścia ja kieś lep sze
są? O, al bo jesz cze do dat ko wo
ukła da nie na sie dze niu od okna
to reb i sia tek. Re zer wa cja dla
przy ja ciół ki, co wsią dzie na na -
stęp nym, czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko -
mór ki, któ rej ja kość nie dość, że
jest gor sza od dy cha wicz ne go
dziu ra we go tłu mi ka tra ban ta, to
jesz cze do rów nu je mu gło śno -
ścią. I nie ma zna cze nia, czy to

Haydn czy Week end. Chcesz po -
słu chać mu zycz ki? Użyj słu cha -
wek. Współ pa sa że ro wie nie mu -
szą po dzie lać two ich gu stów.
A po za tym, jak się uprzeć, mo -
żna to pod cią gnąć pod pu blicz ne
od twa rza nie – a wów czas ZA iKS
się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -
der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -
rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.
By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go

czosn ku i nie zwa ża jąc na woń
do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -
ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner wu -

ją ce jest, gdy tram waj już sta nął,
drzwi otwar te, kto miał wy siąść
to wy siadł i za czy na się wsia da -
nie. I wła śnie wte dy gap cio (al bo
gap cia, wszyst ko jed no) zry wa się
z sie dze nia z te le fo nem przy
uchu, bo się za ga dał i nie za uwa -
żył. A sko ro już o ga da niu – patrz
aka pit o mu zy ce. Gło śne roz mo -
wy o tym, co He niek mó wił o Go -
ś ce i co na to Be ata nie in te re su -
ją 99% współ pa sa że rów. Resz ta
to agen ci ob ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi -
we. Mo żna do pi sać jesz cze na -
mięt ne dłu ba nie w no sie, po pra -
wia nie ma ki ja żu, zdej mo wa nie
bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Stacze przydrzwiowi? Są!

Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.


