
O obniżeniu przez radę War-
szawy klasy ul. Wincentego i defi-
nitywnej rezygnacji z budowy wia-
duktu przy cmentarzu Bródnow-
skim pisaliśmy w listopadzie. Sy-
tuacja ulicy zmienia się jednak jak
w kalejdoskopie i wracamy do te-
matu po przedstawionej przez
Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy
prezentacji opracowania do miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego ulicy i jej bliskie-
go otoczenia.

Obszar objęty wstępnym pro-
jektem obejmuje aż 27 ha: ulicę
oraz cały kwartał w sąsiedztwie
cmentarza Żydowskiego z ulicami
Cmentarną, Horodelską i Podob-
ną. Plan zakłada wpisaną do Stu-
dium uwarunkowań przestrzen-
nych rozbudowę ul. Wincentego
o drugą jezdnię. W trójkącie ulic

Kuniecka – Horodelska – św. Ce-
cylii zakłada się budowę osiedla,

zaś wzdłuż Wincentego – zabudo-
wę usługową. Znalazło się także
miejsce na dwa skwery: obok

cmentarza Żydowskiego i na rogu
Horodelskiej i Rogowskiej. Drew-
niany dom przy Biruty zostałby…
przeniesiony.

Ekrany? Jakie ekrany?
– Ze względu na wartości kultu-

rowe obszaru, a w szczególności
strefy ekspozycji cmentarzy wyma-
gane będzie ograniczenie lokaliza-
cji ekranów akustycznych wzdłuż
ul. św. Wincentego – czytamy
w projekcie. Ekranów? Jakich
ekranów? Okazuje się, że w opra-
cowaniu wielokrotnie mowa
o ekranach akustycznych i miej-
scach, w których „wyjątkowo” ma
ich nie być: przy bramach cmenta-
rzy. Milczące założenie jest więc
takie, że ul. Wincentego będzie
odgrodzona od otoczenia zielony-
mi ścianami, a ich brak w pewnych
miejscach to będzie wyjątek od re-
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dokończenie na stronie 2

Ekrany akustyczne, hałas, spaliny?

Wizja Wincentego
� Dwukrotnie poszerzona ul. św. Wincentego z ekranami akustycznymi
i przekroczonymi normami hałasu i spalin? Przygotowany przez Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy projekt wywoła na Targówku burzę.

Moim zdaniem
wystarczą dwa pasy
i ruchu i pasy do skrętu
przed skrzyżowaniami
– mówi burmistrz
Targówka. – To nie może
być trasa tranzytowa, ale
zwykła ulica. Z całą
pewnością trzeba
wyremontować jezdnię,
bo jej stan jest
katastrofalny i brakuje
rozwiązania dla rowerów.
Budowa drugiej jezdni jest
jednak zbędna.
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gu ły a nie nor ma. Sa ma uli ca wie -
lo krot nie jest na zy wa na w tek ście
„tra są”. Au to rzy uwa ża ją, że zie lo -
ne ekra ny i dwie jezd nie to nie jest
ze psu ty kra jo braz:

– Na sku tek re ali za cji za pi sów
pla nu po pra wie ule gnie ja kość
kra jo bra zu, dzię ki upo rząd ko wa -
niu za rów no ob sza rów za bu do wy
miesz ka nio wej, jak i usłu go wej,
a ta kże prze strze ni pu blicz nych,
zie leń ców, pla ców, ulic czy cią gów
pie szych.

Na szcze gó ło we opra co wa nia
jest jesz cze za wcze śnie, Biu ro Ar -
chi tek tu ry uwa ża jed nak, że
po bu do wie dru giej jezd ni licz ba
sa mo cho dów na Win cen te go
wzro śnie, co po skut ku je oczy wi -
ście więk szym ha ła sem i za nie -
czysz cze nia mi. Na pew no wzro sło -
by stę że nie w po wie trzu py łów za -
wie szo nych PM2.5, wy wo łu ją cych
cho ro by ukła du od de cho we go
i prze ni ka ją cych na wet do krwi.

– Roz bu do wa tej dro gi jest wa -
żna dla re ali za cji po trzeb spo łecz -
nych – pi szą au to rzy, za po mi na jąc
naj wy raź niej, że zdro wie, spo kój
i ład ny wi dok za oknem to po trze -
by spo łecz ne co naj mniej rów nie
wa żne, jak jaz da sa mo cho dem.
War to wspo mnieć, że sa ma idea
roz bu do wy uli cy o dru gą jezd nię

(je śli nie ozna cza au to ma tycz nie
prze zna cze nia dwóch z czte rech
pa sów dla au to bu sów) jest
sprzecz na z przy ję tą przez War -
sza wę stra te gią trans por to wą.
Zgod nie z nią w tzw. stre fie miej -
skiej, w któ rej znaj du je się ta
część dziel ni cy, ko mu ni ka cja
miej ska mia ła być pro mo wa na
kosz tem sa mo cho dów.

– Uli ca Win cen te go nie mo że
wy glą dać tak, jak w tym pro jek cie
– mó wi bur mistrz Sła wo mir An to -
nik. – Dru ga jezd nia w ża den spo -
sób nie roz wią że pro ble mu kor -
ków, bo wą skim gar dłem jest ron -
do Ża ba. Roz wią za niem pro ble mu
kor ków jest bu do wa in nych tras,
z da la od gę stej za bu do wy oraz ko -
mu ni ka cja szy no wa. Miesz kań cy
Bia ło łę ki po win ni prze je żdżać

przez Bród no i Tar gó wek tram wa -
ja mi, nie sa mo cho da mi.

Jak wi dzi uli cę Win cen te go
bur mistrz An to nik?

– Mo im zda niem wy star czą dwa
pa sy ru chu i pa sy do skrę tu
przed skrzy żo wa nia mi – mó wi.
– To nie mo że być tra sa tran zy to -
wa, ale zwy kła uli ca. Z ca łą pew -
no ścią trze ba wy re mon to wać
jezd nię, bo jej stan jest ka ta stro -
fal ny i bra ku je roz wią za nia dla
ro we rów. Bu do wa dru giej jezd ni
jest jed nak zbęd na.

Jak uda ło nam się usta lić, wy ło -
że nie pla nu do pu blicz nej dys ku -
sji mia ło na stą pić w mar cu lub
kwiet niu. Je śli no wy sa mo rząd bę -
dzie chciał wal czyć o dal sze ob ni -
że nie kla sy dro gi do Z (zbior czej)
i re zy gna cję z dru giej jezd ni już
na po zio mie Stu dium, mo że
opóź nić wy ło że nie i po cze kać
na gło so wa nie w Ra dzie War sza -
wy. Je śli ra da mia sta w przy szłym
ro ku ob ni ży kla sę uli cy do zbior -
czej, ko niecz ne bę dą no we opra -
co wa nia, ale plan miej sco wy (już
bez ekra nów) zo sta nie przy ję ty
bez więk szych kon tro wer sji i Za -
rząd Dróg Miej skich bę dzie mógł
w zgo dzie z nim wy re mon to wać
jezd nię oraz chod ni ki i wy zna czyć
np. pa sy ro we ro we. Je śli war szaw -
scy rad ni bę dą upie rać się
przy kla sie G (głów nej), mo że wy -
stą pić prze ciw ko nim sze ro ki
front sa mo rzą du i ak ty wi stów, żą -
da ją cy np. za stą pie nia pla no wa nej
dru giej jezd ni li nią tram wa jo wą
(zgod nie z ak tu al ny mi pla na mi
tram wa je ma ją je chać na oko ło
cmen ta rza uli cą Mat ki Te re sy,
a da lej Win cen te go w kie run ku
Bia ło łę ki).

Po przed ni bur mistrz Tar gów ka
był zwo len ni kiem bu do wy dru giej
jezd ni i cał ko wi tej re zy gna cji
z tram wa ju w stro nę Bia ło łę ki.
Czy jesz cze ktoś ma wąt pli wo ści,
że od da nie gło su w wy bo rach ma
du ży wpływ na na sze ży cie?

DG
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Wizja Wincentego

Przed wo jen ne Bród no by ło
przed mie ściem War sza wy, ży ją -
cym swo im wła snym po wol nym
ryt mem, sku pio nym wo kół lo kal -
nych spraw i wy da rzeń. Jak do -
kład nie wy glą da ło? Na to py ta nie
spró bo wał od po wie dzieć Bar tosz
Wie czo rek z Do mu Kul tu ry
„Świt”, głów ny au tor pro jek tu.
Jak prze bie ga ły pra ce nad trój wy -
mia ro wą wi zu ali za cją przed wo -
jen ne go No we go Bród na?

– Nie by ły to ła twe pra ce ze
wzglę du na szczu płość ma te ria łu
fo to gra ficz ne go – mó wi Wie czo -
rek. – Twór cy pro jek tu po zo sta wa -
li czę sto w sfe rze przy pusz czeń
i przy bli żeń, choć trzy ma li się naj -
lep sze go do ku men tu, ja ki ma my
o daw nym Bród nie i któ rym jest
ksią żka Zyg mun ta Kup niew skie go
„War szaw skie No we Bród no 1940
wy do by te z mgły za po mnie nia”.
Ten miesz ka niec Bród na, a za ra -
zem ar chi tekt, z ol brzy mią pie czo -
ło wi to ścią nadał kon kret ne kształ -
ty wspo mnie niom i wy ry so wał
nam daw ny wi ze ru nek tej hi sto -
rycz nej dziel ni cy. Zyg munt Kup -
niew ski wspie rał uwa ga mi i wspo -
mnie nia mi nasz pro jekt.

Spa ce ru jąc po trój wy mia ro wym
wir tu al nym Bród nie, wy ko na nym
przez Sła wo mi ra Bo chu tę, mo że -
my mieć pew ne wy obra że nie o je -
go spe cy fi ce i ko lo ry cie. Ży cie to -

czy ło się głów nie wzdłuż ul. Bia ło -
łęc kiej, czy li dzi siej szej Wy soc kie -
go. Od 1924 r. kur so wał tam tę dy
tram waj li nii 21 a skrzy żo wa nie
z Bart ni czą mo żna by ło okre ślić
w tam tych la tach ja ko cen trum
Bród na. Nie przy pad ko wo wła śnie
tam wy bu do wa no sto ją cy do dziś
gmach szko ły i spa lo ny pod czas
po wsta nia war szaw skie go drew -
nia ny ko ściół Mat ki Bo żej Ró żań -
co wej. Oko ło 1938 r. na prze ciw ko
ko ścio ła sta nę ło no wo cze sne – jak
na tam te cza sy – ki no Klub. Bu -
dy nek z be to nu i szkła stał się
cen trum kul tu ral nym oko li cy, ale
roz wój Bród na gwał tow nie prze -
rwa ła woj na. Za bra ła ta kże licz ną
lud ność ży dow ską, któ ra tu
miesz ka ła.

– Wi zu ali za cja ma przy po mnieć
o mi nio nych cza sach i dać moc -
niej od czuć miesz kań com, iż blo -
ki, w któ rych obec nie miesz ka ją,
sto ją na peł nej hi sto rii zie mi
przed blo ko we go Bród na – mó wi
Wie czo rek. – Czas od kry wa nia
daw nych cza sów jesz cze się nie
za koń czył, wie le jesz cze ma my
nie wy ja śnio nych rze czy, ry so wa -
nie barw nej pa no ra my daw ne go
Bród na do pie ro się za czę ło.

Owo ce pro jek tu bę dzie mo żna
obej rzeć w Do mu Kul tu ry „Świt”
już w stycz niu.

DG

Zanim powstały bloki
� Projekt historyczny „Wielokulturowe Bródno”, któremu
patronowaliśmy i o którym pisaliśmy wielokrotnie,
dobiega końca.

Drewniany dom przy Biruty zostałby… przeniesiony

Poprzedni
burmistrz Targówka był
zwolennikiem budowy
drugiej jezdni i całkowitej
rezygnacji z tramwaju
w stronę Białołęki. Czy
jeszcze ktoś ma
wątpliwości, że oddanie
głosu w wyborach ma
duży wpływ na nasze
życie?
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No wy bur mistrz na za stęp ców
wy brał Grze go rza Ga dec kie go,
Agniesz kę Szmu le wicz, Do ro tę
Kwiat kow ską i Paw ła Mi chal ca.
Wi ce prze wod ni czą cy mi ra dy zo -
sta li Jo an na Mro czek, Agniesz ka
Kacz mar ska i po wra ca ją cy
po czte ro let niej prze rwie do ra dy
Wi told Ha ra sim. Pierw sza se sja
ra dy dziel ni cy Tar gó wek no wej
ka den cji roz po czę ła się
po godz. 18 i trwa ła pra wie sie -
dem i pół go dzi ny. Wy rów na ny
zo stał re kord sprzed pół ro ku,
kie dy rad ni zmie nia li z ko lei bur -
mi strza An to ni ka na Za wi stow -
skie go. Wte dy koń czy li o 3.30.

For tu na An to ni kiem się to czy
Wy bo ry na Tar gów ku wy grał

PiS, wpro wa dza jąc do gre mium 11
rad nych. Do więk szo ści 13 gło sów
za bra kło dwóch, by na sta no wi sku
umie ścić swo je go bur mi strza.
Plat for ma Oby wa tel ska, ma ją ca
dzie wię ciu przed sta wi cie li za war ła

ko ali cję z ko mi te tem Spół dziel ni
Bród no (czte rech rad nych, łącz nie
z An to ni kiem) i rad nym
SLD. I wzię ła wła dzę, za ce nę od -
da nia więk szo ści w za rzą dzie teo -
re tycz nie słab sze mu ko ali cjan to -
wi. Rad ny To masz Ci choc ki okre -
ślił to ja ko nie uczci we za gra nie,
ale nic nie mógł po ra dzić.

Po przed nią ka den cję roz po czy -
nał bur mistrz Za wi stow ski
z nada nia PO, ma jąc za za stęp cę
m.in. An to ni ka. Stra cił urząd
na rzecz za stęp cy, wspie ra ne go
wów czas przez PiS. An to nik po -
sze fo wał dziel ni cy przez rok.
A na stęp nie, si ła mi głów nie Plat -
for my, zo stał zde tro ni zo wa ny
i na pół ro ku wró cił Za wi stow ski.
Ja ko szef ugru po wa nia Nasz Tar -
gó wek, w ko ali cji z Plat for mą. Te -
raz by ło wia do mo, że kon ty nu acji
nie bę dzie, po nie waż Nasz Tar gó -
wek nie ma w no wej ra dzie ani
jed ne go przed sta wi cie la. I Plat -
for ma, wcze śniej prze ciw na An to -

ni ko wi, te raz go wspar ła nad zwy -
czaj hoj nie. Po dru giej stro nie
zna leź li się je go by li za stęp cy
w za rzą dzie, czy li An drzej Bit tel
i Zbi gniew Mar czyk.

Ko go wy bra no?
Grze gorz Ga dec ki był już dwu -

krot nie wi ce bur mi strzem u Za wi -
stow skie go. Jest rad cą praw nym,
w po przed nim za rzą dzie zaj mo -
wał się głów nie go spo dar ką nie ru -
cho mo ścia mi i za so ba mi ko mu -
nal ny mi.

Agniesz ka Szmu le wicz pra co -
wa ła od dzie się ciu lat w urzę dzie
dziel ni cy, gdzie przez dłu ższy czas
by ła na czel nicz ką wy dzia łu dzia -
łal no ści go spo dar czej i ze zwo leń.
By ła już wi ce bur mi strzem u An -
to ni ka.

Mał go rza ta Kwiat kow ska, wi ce -
prze wod ni czą ca po przed niej ra -
dy, pra co wa ła do tąd w dwóch
spół dziel niach miesz ka nio wych
– RSM Pra ga i SM Bród no

– gdzie zaj mo wa ła się ob słu gą
struk tu ry za rzą du.

Pa weł Mi cha lec to z ko lei obec -
ny dy rek tor OSiR Tar gó wek,

w prze szło ści tre ner m.in. w Le gii
i Hut ni ku War sza wa, dzia łacz
Ma zo wiec kie go Związ ku Pił ki
No żnej.

Wy pa da też od no to wać, że
po la tach wi ce burm si trzem prze -
stał być Wa cław Ko wal ski. Do tej
po ry nie zbęd ny za rów no Za wi -
stow skie mu, jak i An to ni ko wi.

W koń cu oka za ło się, że mo żna
go jed nak za stą pić.

Bur mistrz An to nik, tak jak po -
przed nio, obie cał przede wszyst -
kim zwra cać bacz ną uwa gę
na edu ka cję. Wiel kich obiet nic
jed nak nie czy nił.

– Mo gę po wie dzieć, że na da ję się
na to sta no wi sko. Nie je stem ide al -
ny, ale nie zgo dzę się ze stwier dze -
niem, że nic nie po tra fię i wła ści wie
nie po wi nie nem z do mu wy cho dzić.
Skoń czy łem Po li tech ni kę War szaw -
ską na wy dzia le in ży nie rii ma te ria -
ło wej. Ta kże za rzą dza nie, wy dział
pra wa, mam li cen cję syn dy ka
– przy po mniał się w kil ku sło wach.
– Dzię ku ję opo zy cji za dy stans wo -
bec mo jej oso by. To po mo że za cho -
wać zdro wy roz są dek. Nie sztu ka
cze kać aż bu rza przej dzie, a na -
uczyć się tań czyć w desz czu – po wo -
łał się na jed ne go z fi lo zo fów.

Zo sta jąc bur mi strzem od dał
man dat rad ne go.

mac

Sławomir Antonik ponownie burmistrzem
� Stało się to, co stać się miało. Sławomir Antonik po raz drugi został burmistrzem Targówka, po raz drugi zastępując
Grzegorza Zawistowskiego. Przewodniczącym rady dzielnicy wybrano Krzysztofa Miszewskiego.

Nadaję się
na to stanowisko. Nie
jestem idealny, ale nie
zgodzę się ze
stwierdzeniem, że nic nie
potrafię i właściwie nie
powinienem z domu
wychodzić – mówił
podczas sesji burmistrz
Sławomir Antonik.

Sławomir Antonik
Nowe prezydium rady: przewodniczący Krzysztof Miszewski oraz wiceprzewodniczący

Joanna Mroczek, Agnieszka Kaczmarska i Witold Harasim
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Na Bród nie dzia ła od czter -
dzie stu lat, zaś swo je po dwo je

otwo rzy ła 28 li sto pa da 1934 ro ku
na Pra dze. W 1996 ro ku ofi cjal nie
sta ła się czę ścią sie ci pla có wek
Bi blio te ki Pu blicz nej na Tar gów -
ku. Pierw szą, dłu go let nią kie row -
nicz ką Czy tel ni Na uko wej nr 1
by ła pa ni Ja ni na En glert, któ ra

w cza sie woj ny uchro ni ła księ go -
zbiór przez znisz cze niem.

– Wie le ksią żek oca la ło dzię ki
he ro icz ne mu za cho wa niu pa ni Ja -
ni ny, któ ra z na ra że niem wła sne -
go ży cia ukry wa ła cen ne zbio ry
za rów no w cza sie woj ny, jak
i w okre sie rzą dów ko mu ni stycz -
nych, gdyż wie dzia ła, że mo gły by
tra fić do in dek su ksiąg za ka za -
nych i zo stać znisz czo ne – wy ja -
śnia Da nu ta Jan kow ska, dy rek -
tor ka Bi blio te ki Pu blicz nej
w dziel ni cy Tar gó wek.

Uni ka to we XIX -wiecz ne dzie ła
Czy tel nia nr 1 mo że po szczy cić

się trzy dzie sto ty sięcz nym zbio -
rem, w skład któ re go wcho dzi

oko ło dwa ty sią ce XIX -wiecz nych
uni ka to wych w ska li War sza wy
wo lu mi nów. Znaj du je się tu ta kże
je den z naj lep szych w mie ście pu -
blicz nie do stęp ny zbiór ksią żek
var sa via ni stycz nych. Dla czy tel ni -
ków udo stęp nio ne są rów nież
cza so pi sma.

Nie tyl ko ci cha pra ca
W 2010 ro ku Czy tel nia nr 1

prze szła ka pi tal ny re mont. Uda ło
się ta kże po zy skać do dat ko wą po -
wierzch nię, dzię ki cze mu na par -
te rze zor ga ni zo wa no miej sce
do tzw. ci chej pra cy z tek stem,
gdyż więk szo ści zbio rów nie mo -
żna wy po ży czać. Trze ba z nich ko -
rzy stać na miej scu. Na pię trze zaś

znaj du je się sa la wie lo funk cyj na
(wy po sa żo na w rzut nik i na gło -
śnie nie), w któ rej or ga ni zo wa ne
są ró żne wy da rze nia.

– Wcze śniej ka żda im pre za,
spo tka nie czy pre lek cja unie mo żli -
wia ły ko rzy sta nie ze zbio rów czy -
tel ni. A wia do mo, że w czy tel ni
pod czas pra cy z tek stem po trzeb ny
jest spo kój – wy ja śnia pa ni dy rek -
tor. – Te raz mo że my pro wa dzić ta -
ką dzia łal ność w du żo szer szym za -
kre sie, a wie my od miesz kań ców,
że ist nie je te go ty pu za po trze bo -
wa nie. Or ga ni zu je my spo tka nia
z cie ka wy mi ludź mi kul tu ry i na -
uki, wy stę py ró żnych grup, wie czo -
ry po etyc kie, za ję cia kom pu te ro we
m.in. dla se nio rów czy tur nie je

sza cho we. Ka żdy znaj dzie coś dla
sie bie – pod kre śla.

Od by wa ją się też spo tka nia var -
sa via ni stycz ne, któ re cie szą się
spo rym po wo dze niem i któ re
w przy szło ści rów nież bę dą kon ty -
nu owa ne. Co cie szy miesz kań ców
– wstęp na wszyst kie wy da rze nia
w czy tel ni jest dar mo wy.

W ple bi scy cie na naj bar dziej
spo łecz ne miej sce w War sza wie,
któ ry od był się w 2012 ro ku, Bi -
blio te ka Pu blicz na na Tar gów ku
za ję ła miej sce tuż za po dium, po -
ko nu jąc oko ło pięć dzie siąt sto łecz -
nych in sty tu cji i or ga ni za cji. Suk -
ces ten w du żej mie rze za wdzię cza
wła śnie Czy tel ni Na uko wej nr 1.
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Czytelnia na Wincentego kończy 80 lat
� Pierwsza w stolicy czytelnia naukowa, działająca przy ul. św. Wincentego 85, obchodzi w tym roku swoje osiemdziesiąte urodziny.

Pierwszą,
długoletnią kierowniczką
Czytelni Naukowej nr 1
była pani Janina Englert,
która w czasie wojny
uchroniła księgozbiór
przez zniszczeniem.

Czytelnia książek I Filii Dzielnicowej na Pradze przy ul. Skaryszewskiej 8, pierwsza z prawej
kierowniczka Janina Englert



– Umo wa mię dzy mia stem
a MPO jest istot nym ele men tem
za pew nia ją cym aglo me ra cji war -
szaw skiej spraw nie funk cjo nu ją cy
i efek tyw ny sys tem go spo dar ki
od pa da mi, któ ry ma być przy ja -
zny za rów no miesz kań com, jak
i śro do wi sku. Jest on two rzo ny
w opar ciu o naj lep sze roz wią za -
nia tech no lo gicz ne. Na le ży pod -
kre ślić, że roz bu do wa spa lar ni
w znacz nym stop niu ogra ni czy
obec nie funk cjo nu ją ce in sta la cje
za go spo da ro wa nia od pa dów, któ -
re po wo du ją ucią żli wo ści dla

miesz kań ców – mó wi pre zy dent
Han na Gron kie wicz -Waltz.

Pod pi sa na 21 li sto pa da br.
na dwa dzie ścia lat umo wa okre śla
wa run ki i za sa dy współ pra cy w za -
kre sie roz bu do wy i utrzy ma nia Za -
kła du Uniesz ko dli wia nia Sta łych
Od pa dów Ko mu nal nych przy
ul. Gwar ków 9. To wła śnie tam
uniesz ko dli wia ne są sta łe od pa dy
ko mu nal ne z te re nu mia sta. Plan
roz bu do wy do ty czy spa lar ni rusz -
to wej opar tej o no wo cze sne,
spraw dzo ne i funk cjo nu ją ce
na świe cie wzor ce. Jak pod kre śla

rzecz nik MPO, za le tą te go ro dza ju
in sta la cji jest jej zni ko my wpływ
na śro do wi sko, po nie waż jest to

naj czyst sza tech no lo gia eli mi nu ją -
ca do mi ni mum ucią żli wość dla
miesz kań ców i śro do wi ska. Koszt
roz bu do wy spa lar ni do po zio mu
zgod ne go z pra wo moc ną de cy zją
śro do wi sko wą wy nie sie
ok. 700–800 mi lio nów zło tych.

– Roz bu do wa spa lar ni przy nie -
sie zna czą ce ko rzy ści miesz kań -
com, któ rzy ocze ki wać mo gą ta -
nie go cie pła i ener gii elek trycz nej
wy pro du ko wa nej przez spa lar nię.

Roz wi nię ty sys tem ru ro cią gów
cie płow ni czych po zwa la na peł ne
wy ko rzy sta nie po wsta łej ener gii
ciepl nej – wy ja śnia rzecz nik MPO
Woj ciech Ja kub czak.

W po ło wie 2015 ro ku ogło szo ne
zo sta ną nie zbęd ne prze tar gi to wa -

rzy szą ce pla nom roz bu do wy spa -
lar ni. Na stęp nie spół kę cze ka ich
roz strzy gnię cie oraz wy bór do staw -
ców i wy ko naw ców in sta la cji. Roz -
po czę cie roz bu do wy spa lar ni za -
pla no wa no na prze ło mie 2016
i 2017 ro ku, a jej roz ruch w 2018
i 2019 ro ku.

– Roz bu do wa obiek tu re al nie
przy czy ni się do wcze śniej sze go za -
mknię cia in sta la cji me cha nicz no -
-bio lo gicz ne go prze twa rza nia funk -
cjo nu ją cej w Ra dio wie. MPO,
do cza su ukoń cze nia roz bu do wy,
bę dzie kon ty nu ować pra ce zwią za -
ne m.in. z ogra ni cze niem stru mie -
nia od pa dów w in sta la cji
przy ul. Kam pi no skiej oraz in we sty -
cje ma ją ce na ce lu zmniej sze nie
ucią żli wo ści za pa cho wych dla spo -
łecz no ści lo kal nej – tłu ma czy rzecz -
nik MPO.

Czy miesz kań cy ma ją więc sa me
po wo dy do za do wo le nia? War to pa -
mię tać o jed nym – sied mio krot nie
więk sza ilość śmie ci to sie dem ra zy
wię cej śmie cia rek na i tak już za kor -
ko wa nych dziel ni co wych uli cach.

ak

Spalarnia na Targówku: 750 procent śmieci więcej
� Władze miasta podpisały umowę ze stołecznym Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w sprawie rozbudowy spalarni na Targówku.
Do 2019 r. jej wydajność zwiększy się o ponad 750 procent – z 40 tysięcy do ponad 300 tysięcy ton w skali roku. W zamian za uciążliwości
mieszkańcy dzielnicy otrzymali pieniądze na rewitalizację Kanału Bródnowskiego.
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Koszt
rozbudowy spalarni
do poziomu zgodnego
z prawomocną decyzją
środowiskową wyniesie
ok. 700–800 milionów
złotych.



20 grud nia dzie ci do wie dzą się, co
to jest po jem ność ciepl na i dla cze go
stra żak mo że cho dzić w ogniu bez

po pa rzeń. Bę dą mor do wać ba lo ny
i pod da wać je naj dziw niej szym te -
stom. Efekt ich pra cy to na uko wy
lam pion na świą tecz ny stół.

Ma li Ein ste ini to do świad cze -
nia i eks pe ry men ty dla dzie ci
w wie ku 4–9 lat.

I gru pa – godz. 10.00, II gru pa
– godz. 11.00, III gru pa
– godz. 12.00.

Koszt 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,
22 743–87–10.

kc

Naukowy lampion na świąteczny stół
� Co może oznaczać hasło: „Eksperymenty
bożonarodzeniowe”?

Wła ści cie lem do mo stwa jest
eme ry to wa ny ma gik Law ren ce.
Eks cen trycz ny sta ru szek, zwa ny
też „Wspa nia łym Lo ren zo”, ży je
w ba śnio wej rze czy wi sto ści.
Miesz ka z ple ja dą nie zwy kłych
zwie rza ków oraz im po nu ją cą ko -
lek cją ro bo tów i za ba wek, któ re
w je go do mu oży wa ją.

Kie dy Law ren ce tra fi do szpi ta -
la, je go chy try sio strze niec spró -
bu je pod stę pem na kło nić go
do sprze da ży do mu. Oso bli wa ga -
le ria ma łych lo ka to rów ma gicz ne -

go do mu na tych miast we źmie
spra wy w swo je rę ce i opra cu je
plan, jak po psuć mu szy ki. Prze -
obra żą re zy den cję w na wie dzo ny
dom, a Pio run – nie śmia ły, za gu -
bio ny ko tek od naj dzie w so bie si -
łę, że by obro nić no wych przy ja -
ciół.

Bi le ty 12 zł.
Roz da je my dwa po dwój ne za -

pro sze nia! Chęt nych pro si my
o e-ma il o ty tu le „Pio run” – nie
wcze śniej niż 15.12.

KC

Piorun i magiczny dom
� 21 grudnia (godz. 13.00) w Kinie Małego Widza historia
małego kotka Pioruna, który szukając schronienia
przed burzą, wślizguje się do tajemniczego domu.

Tym ra zem – wy kład z astro no -
mii i „Ta jem ni ca gwiaz dy be tle -
jem skiej”.

Ma li stu den ci cof ną się w cza sie
o po nad 2 ty sią ce lat i spoj rzą na nie -
bo sta ro żyt nych Rzy mian. Na roz -

gwie żdżo nym nie bie znaj dą w prze -
strze ni i cza sie cia ła nie bie skie, któ re
we dług No we go Te sta men tu wska zy -
wa ły Trzem Kró lom miej sce na ro -
dzin Dzie ciąt ka Je zus. Po nad to do -
wie dzą się: ja kich uży wa no ze gar -
ków, dla cze go był pro blem z usta le -
niem da ty Wiel ka no cy oraz ja ki jest
nasz praw dzi wy znak zo dia ku.
Na ko niec po szu ka ją, gdzie na nie -
bie znaj dzie się „pierw sza gwiazd ka”
w te go rocz ny wie czór wi gi lij ny.

Start wy kła du o godz. 11.00.
Wstęp 20 zł.

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

kc

Tajemnica gwiazdy betlejemskiej
� 13 grudnia odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie Bródnowskiego
Uniwersytetu Dzieci.

Czy mo żna zro bić z pły nu kul -
kę? Bę dzie bar dzo do świad czal -
nie i… mo kro. Dzie ci po zna ją
nie sa mo wi te wła ści wo ści pły nów,
bę dą opi sy wać zja wi ska jak
praw dzi wi na ukow cy, a w eks pe -
ry men cie do do mu – spró bu ją
za mknąć oce an w bu tel ce!

Ma li Ein ste ini to do świad cze -
nia i eks pe ry men ty dla dzie ci
w wie ku 4–9 lat.

I gru pa – godz. 10.00, II gru pa
– godz. 11.00, III gru pa
– godz. 12.00.

Koszt 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,
22 743–87–10. kc

Kap Kap Kap! O cieczach i płynach
� 13 grudnia dzieci dowiedzą się: co to znaczy być ciekłym?

źródło: zacisze.w
aw.pl

źródło: zacisze.w
aw.pl

Wehikuł sztuki
� …czy li hi sto ria sztu ki dla
naj młod szych: 13 i 20
grud nia na Za ci szu.

13 grud nia na przy kła dzie słyn -
nych bi zan tyj skich mo zaik z ko -
ścio ła w Ra wen nie uczest ni cy po -
zna ją sztu kę two rze nia ob ra zów
z ma łych ele men tów szkła, ka -
mie ni czy ce ra mi ki. 

20 grud nia od wie dza jąc pra -
cow nię śre dnio wiecz ne go mni -
cha, dzie ci do wie dzą się, ja kie
umie jęt no ści mu siał po sia dać śre -
dnio wiecz ny skry ba. Ja kie znał
sty le pi sma i czy ła two mu by ło
pi sać pió rem.

Za ję cia od by wa ją się dwa ra zy
w mie sią cu w godz. 11–13 i są ad -
re so wa ne do dzie ci w wie ku 6–10
lat. Opła ta: 70 zł/mie siąc lub 45
zł/po je dyn cze za ję cia.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”,
ul. Blo ko wa 1, tel 22 679–84–69,
22 743–87–10.

kc

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.
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– Po co to ko mu po trzeb ne? Po -
dob no przy czy ną są kra dzie że
w blo kach, przede wszyst kim ka bli.
W mo im blo ku przez ty le lat, ile
miesz kam, nic ta kie go ni gdy się nie
zda rzy ło. Bo ję się, że nie po wo ła ne
oso by bę dą mia ły do stęp do wszyst -
kie go, co ro bię. Ku pu jąc miesz ka -
nie, nie go dzi łem się na wy stę py
w pro gra mie ty pu „Wiel ki Brat”.
Niech le piej zaj mą się utrzy ma -
niem czy sto ści za miast za glą dać lu -
dziom „pod koł drę” – mó wi je den
z na szych czy tel ni ków.

Oczy wi ście i tu zda nia są po -
dzie lo ne, a spół dziel nia dzia ła
– jak twier dzą jej przed sta wi cie le
– na sku tek opi nii wła śnie miesz -
kań ców. – Zda rza ło się bar dzo
wie le kra dzie ży ka bli pio nu lo ka -
tor skie go, przez co miesz kań cy
by wa li od cię ci od prą du, nie mo -
gli oglą dać te le wi zji itp. – usły sze -
li śmy w dzia le tech nicz nym SM
Bród no. – Zda rza ły się ta kże de -
wa sta cje dźwi gów, pod pa la nie
śmiet ni ków. Zro bi li śmy prze targ
i te raz zwy cię ska fir ma zaj mu je
się za kła da niem ka mer. Już za ło -
żo ne zo sta ły one w po nad 70 bu -
dyn kach. Do koń ca ro ku bę dą we

wszyst kich, znaj du ją cych się w za -
so bach dwóch ad mi ni stra cji – Wy -
soc kie go i Kon dra to wi cza.
A w przy szłym ro ku za ło ży my
w bu dyn kach dwóch po zo sta łych
ad mi ni stra cji – To ruń ska i Pod -
gro dzie – de kla ru je przed sta wi -
ciel spół dziel ni.

Koszt jest nie ma ły, ale spół -
dziel nia nie chce po da wać do -
kład nej kwo ty. Zdra dza je dy nie,
że koszt jed ne go urzą dze nia to
nie co po nad 200 zło tych plus ka -
ble, re je stra to ry i oczy wi ście ro -
bo ci zna. Ka me ra znaj dzie się
przed wej ściem do ka żde go z bu -
dyn ków (nie któ re ma ją wej ścia
z dwóch stron), nie któ re bę dą
skie ro wa ne do we wnątrz, a ta kże
na win dach.

Kto bę dzie oglą dać ma te riał?
– Nie prze wi du je my re je stra cji
on li ne. Nie ma my spe cjal ne go ze -
spo łu, któ ry bę dzie pil no wać te go,
co się dzie je. Ma te riał bę dzie na -
gry wa ny i od twa rza ny, gdy coś się
wy da rzy. A po tem bę dzie my prze -
ka zy wać na gra nia do od po wied -
nich słu żb. Tak ma to dzia łać
– mó wią w SM Bród no.

mac
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Ar ty ści Ewa i Ja cek Do ro szen -
ko, w ra mach pro jek tu In vi si bee,
za pro po no wa li usta wie nie na te -
re nie par ku ta kie go wła śnie
obiek tu, in spi ro wa ne go miej scem,
gdzie miesz ka ją pszczo ły.

– Ser cem obiek tu sta nie się ul,
funk cjo nu ją cy na ta kich sa mych
za sa dach jak w zwy kłych pa sie -
kach. Wnę trze zo sta nie wy po sa -
żo ne w wy god ne miej sca do sie -
dze nia, ekran pro jek cyj ny, na któ -
rym mo żna bę dzie oglą dać po -
więk szo ny ob raz pra cu ją cych
w ulu pszczół oraz prze szklo ny
pa nel, przez któ ry spoj rzy my
w nie bo. Do dat ko wo – spe cjal nie
na ce le pro jek tu – zo sta nie skom -
po no wa na ście żka dźwię ko wa
na ba zie za re je stro wa nych wcze -
śniej na grań te re no wych oraz
elek tro nicz nej mu zy ki – wy ja śnia -
ją au to rzy w opi sie pro jek tu.

Nie użą dlą
Po wej ściu do środ ka, w bez -

piecz ny spo sób – nie na ra ża jąc się
na użą dle nia pszczół – bę dzie mo -
żna od dy chać po wie trzem na sy co -
nym mi kro kli ma tem wnę trza ula,
w któ rym pszczo ły utrzy mu ją sta łą
tem pe ra tu rę – od 25 do 35 stop ni
Cel sju sza oraz wy so ką wil got ność
po wie trza. Skąd ta ki po mysł?

– Je stem aler gi kiem i nie ste ty
w War sza wie trud no mi się od dy -
cha, gdyż po wie trze jest za nie -

czysz czo ne. Tym cza sem po wie trze
z ula jest bar dzo zdro we, bo nie
za wie ra żad nych bak te rii, wi ru -
sów czy cho ro bo twór czych grzy -
bów. Od dy cha nie ta kim po wie -
trzem jest po le ca ne przez wie lu
le ka rzy – stwier dza Ewa Do ro -
szen ko.

Ul na stres
Do da je, że ta kim po wie trzem

le czo ne są nie tyl ko cho ro by dróg
od de cho wych, szcze gól nie aler -
gie, ka tar sien ny czy ast ma, ale
rów nież chro nicz ne bó le gło wy
i mi gre ny, sta ny de pre syj ne.
U osób zdro wych in ha la cje po wo -
du ją ogól ną po pra wę sa mo po czu -
cia, re lak sa cję, do tle nie nie ca łe go
or ga ni zmu i re duk cję stre su.

Ze wzglę du na nasz kli mat
obiekt mo że być użyt ko wa ny wy -
łącz nie se zo no wo – od kwiet nia
do sierp nia, gdyż – jak wia do mo

– zi mą pszczo ły śpią. I choć ul
mo że po wstać na do wol nym te re -
nie zie lo nym, ar ty ści zde cy do wa li
się na park Wie cha.

– Po my śla łam, że wraz z mę -
żem zre ali zu je my pro jekt, któ ry
bę dzie do ty czył nas bez po śred nio.
Miesz ka my na Tar gów ku i stąd ta
lo ka li za cja – pod kre śla Ewa Do -
ro szen ko.

Fu tu ry stycz na wi zja
I wszyst ko by ło by pięk ne, gdy by

nie pe wien ha czyk. Pro jekt In vi si -
bee po wstał w kon kur sie Fu tu wa -
wa, pre zen tu ją cym nie kie dy bar -
dzo uto pij ne pro po zy cje za go spo -
da ro wa nia prze strze ni miej skiej.

– Nasz pro jekt, po dob nie jak
in ne kon kur so we pro po zy cje, jest
fu tu ry stycz ny – nie ma bu dże tu
i nie wia do mo, czy kie dy kol wiek
zo sta nie zre ali zo wa ny – tłu ma czy
ar tyst ka.

Do da je jed nak, że w wie lu eu -
ro pej skich mia stach ta kie obiek ty
ist nie ją: ule, do któ rych lu dzie
mo gą wejść i po od dy chać świe -
żym po wie trzem. Mo że więc czas
na sto li cę? Mo że to po mysł
na pro jekt w ra mach bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go.

Co o tym nie ty po wym po my śle
są dzą na si Czy tel ni cy? Cze ka my
na opi nie: re dak cja@ga ze ta -
echo.pl.

ak

Wielki ul w parku Wiecha
� Czy pośrodku parku Wiecha stanie ul, do którego każdy będzie mógł wejść,
poodychać świeżym powietrzem i posłuchać, jak pracują pszczoły?

Obiekt
może być użytkowany
wyłącznie sezonowo
– od kwietnia do sierpnia,
gdyż – jak wiadomo
– zimą pszczoły
śpią. I choć ul może
powstać na dowolnym
terenie zielonym, artyści
zdecydowali się na park
Wiecha.

Kamery na Bródno
� Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno rozpoczęła
montaż kamer na osiedlach Wysockiego
i Kondratowicza. Montaż ma być wykonany do końca
roku. Docelowo kamerami ma zostać objęty cały
obszar działania spółdzielni, a celem tej inwestycji jest
oczywiście poprawa bezpieczeństwa i zniechęcenie
wandali. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mieszkańcy
są z tego zadowoleni.
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Nie wąt pli wą atrak cją po win na
być mi ni ko lej ka ty rol ska oraz po -
ło że nie: z jed nej stro ny las, z dru -
giej Ka nał Za ci szań ski. No we
miej sce przy uli cy By strej nie wy -
glą da na wet jak skwer, to bar dziej
ale ja. Na Be mo wie ma my Ale ję
Spor tów Miej skich, na Tar gów ku

miej sce bar dziej przy sto so wa ne
dla naj młod sze go po ko le nia. Te -
raz jest jesz cze tro chę pu sta wo, bo
zim no. Na wio snę jed nak szy ku ją
się tłu my. – Przy da ło by się wię cej
ła wek – su ge ru ją miesz kań cy.

– Na resz cie stwo rzy li coś, o czym
nie mo żna bę dzie po wie dzieć, że

po wsta ło, bo ktoś chciał bły snąć
przed wy bo ra mi. Do bry po mysł, że
w cza sie kie dy dzie ci zaj mą się
swo imi spra wa mi, do ro śli bę dą
mo gli po ćwi czyć na si łow ni. Zna jo -
mi już żar tu ją, że trze ba to ro bić
ostro żnie, bo jak przyj dzie ktoś cię -
ższy, to sprzęt trze ba bę dzie wy -

mie nić. Pa mię ta my si łow nie
z okre su przed wy bor cze go, któ re

znik nę ły tuż po wy bo rach – mó wi
pa ni spa ce ru ją ca z dziec kiem.

Skwer cią gnie się na prze strze -
ni 1,5 km. – Ten skwer, czy jak kto
wo li ale ja, to je den z ele men tów
pla nu re wi ta li za cji ka na łów Bród -
now skie go, Drew now skie go i Za ci -
szań skie go. Da lej two rzy my ko lej ne
szla ki spa ce ro we. Są tam si łow nie
pod chmur ką, trzy most ki, drew nia -
na wia ta i na praw dę spo ro miej sca
do za ba wy dla dzie ci. Ma my sy gna ły
od miesz kań ców, że to bar dzo uda -
na in we sty cja – mó wi rzecz nik urzę -
du dziel ni cy Ra fał La so ta.

Po do ba się Wam?
mac

Aleja atrakcji dla dzieci
� Mamy kolejny skwer rekreacyjny na Targówku, ale jednak inny od wszystkich. Powstał
właśnie obok Lasu Bródnowskiego, z przyrządami do zabawy nie z metalu, a z drewna.
– Przyjaźnie to wygląda – cieszą się mieszkańcy. Kosztował ponad 2,6 mln zł.

Teraz jest
jeszcze trochę
pustawo, bo zimno.
Na wiosnę jednak
szykują się tłumy.
– Przydałoby się więcej
ławek – sugerują
mieszkańcy.

Nowe miejsce przy ulicy Bystrej nie wygląda nawet jak skwer, to bardziej aleja. Na Bemowie mamy Aleję Sportów Miejskich, na Targówku miejsce bardziej
przystosowane dla najmłodszego pokolenia



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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Jest de cy zja o Ło dy go wej
Po pię ciu la tach od pierw sze go

pla no wa ne go re mon tu znów
obie cy wa na jest mo der ni za cja
Ło dy go wej. Ta uli ca, łą czą ca War -
sza wę i Ząb ki, mia ła już wy da ną
de cy zję śro do wi sko wą po zwa la ją -
cą na ro bo ty, ale się ona prze ter -
mi no wa ła. Tym ra zem już po dob -
no na pew no prze bu do wa na stą pi
– Za rząd Dróg Miej skich ma go -
to wy pro jekt po sze rze nia Ło dy go -
wej do dwóch pa sów w ka żdą
stro nę, zli kwi do wa nia ro wów me -
lio ra cyj nych, usta wie nia ekra nów
prze ciw ha ła so wych i po ło że nia
chod ni ków. Na ra zie w ka sie
ZDM jest na to 46 mi lio nów, ale
to i tak za ma ło, bo trze ba wy pła -
cić od szko do wa nia za za ję ty
grunt. Pra ce ma ją się za cząć
w 2016 ro ku, sze ro ką uli cą bę dzie
mo żna prze je chać na po cząt -
ku 2017. To za słu ga ta kże miesz -
kań ców, któ rzy od lu te go zbie ra li
pod pi sy pod pe ty cją o przy spie -
sze nie prac.

Po li tycz ne wi ry i hu ra ga ny
Bur mistrz An to nik z dziel ni co -

wych oszczęd no ści ku pił dla rad -
nych ta ble ty z opro gra mo wa niem
za po nad 40 ty się cy zło tych.
Od te go się za czę ła ko lej na po li -
tycz na bu rza, bo rad ni PO stwier -
dzi li, że ta kie go ga dże tu nie chcą,

że to zmar no wa ne pie nią dze i że
bur mistrz nie ma po ję cia o prio -
ry te tach w dziel ni cy. Przez „ta ble -
ty” stra cił też sta no wi sko prze -
wod ni czą cy ra dy Zbi gniew Po cze -
sny. Od wo ła nie Po cze sne go by ło
tyl ko ka mycz kiem, któ ry po ru szył
la wi nę – na po cząt ku czerw ca,
po sied mio go dzin nej se sji, wła dzę
w dziel ni cy prze ję ła PO – no wym
prze wod ni czą cym ra dy zo stał
Krzysz tof Mi szew ski. Sła wo mir
An to nik prze stał być bur mi -
strzem, po wró cił Grze gorz Za wi -
stow ski. Na pięć mie się cy, bo
po li sto pa do wych wy bo rach sa -
mo rzą do wych An to nik zo stał po -
now nie wy bra ny na sze fa dziel ni -
cy. Ta ką ma my lo kal ną po li ty kę
– wciąż te sa me twa rze.

GKP Targówek – koniec
lokalnej legendy?

Na ka za nie przez bur mi strza
An to ni ka uisz cze nia 70 ty się cy
zło tych za użyt ko wa nie grun tu to
nie je dy ny pro blem GKP Tar gó -
wek – więk szość je go wy cho wan -
ków ode szła tuż przed roz po czę -
ciem roz gry wek, wła dze dziel ni cy
wy stą pi ły o wy da nie dzie rża wio -
ne go przez klub te re nu i wstrzy -
ma ły do ta cje, póź niej GKP stra ci -
ło spon so ra – je śli nie znaj dą się
in ni, na wio snę klub wy co fa się
z roz gry wek III li gi pił kar skiej.

Że gna my czar ny pa wi lon
Ele, trum na, czar ny pa wi lon

– nazw kil ka, a cho dzi o je den bu -
dy nek – pa wi lon han dlo wy na prze -
ciw Szpi ta la Bród now skie go. Bu -
dy nek idzie do roz biór ki, w je go
miej scu wła ści ciel te re nu 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. Czar ny pa wi lon
brzyd ki jest jak noc, a jed nak to
pe wien sym bol Bród na.

Jezioro na Bardowskiego,
bulwary nad Kanałem

Naj więk szą (do słow nie) te go -
rocz ną in we sty cją na Tar gów ku
jest… sztucz ne je zio ro. Zbior nik re -
ten cyj ny – bo je go głów nym za da -
niem ma być zbie ra nie wód z oko li -
cy – ma być już w przy szłym ro ku
spo rą atrak cją. Co praw da ką pie li -
ska na nim nie bę dzie, ale ma po -
wstać pla ża, plac za baw, ście żki spa -
ce ro we i wie ża wi do ko wa ze ścian -
ką wspi nacz ko wą. I w za sa dzie wię -
cej in we sty cji w 2015 nie bę dzie, bo
miej ski pro jekt bu dże tu dla dziel ni -
cy prze wi du je czte ro krot nie mniej
pie nię dzy na roz wój niż w koń czą -
cym się ro ku – ma to być 8,2 mln zł.
Ze zre ali zo wa nych in we sty cji chy ba
naj bar dziej wi docz ną by ły skwe ry
i bul wa ry nad Ka na łem Bród now -
skim. To ko lej ny etap re wi ta li za cji

te go cie ku. Choć na zwa „ściek” też
nie by ła by bar dzo ob raź li wa
– miesz kań cy bo wiem ska rżą się, że
ka nał po pro stu cuch nie. I choć
wciąż jest co raz le piej, to do ide ału
da le ko: za ma ło most ków, chod ni ki
nie sta no wią jed ne go cią gu, ro we -
rzy ści nie ma ją jed no li te go ozna ko -
wa nia…

Roz bu do wa li ceum
przy Oszmiań skiej

In we sty cyj nie – to wła śnie roz -
bu do wa li ceum kosz to wa ła w tym
ro ku naj wię cej, bo 18 mi lio nów
zło tych. To nie tyl ko bu do wa ha li
spor to wej, ale ta kże sa li wi do wi -
sko wo -te atral nej, pra cow ni: pla -
stycz nej, fi zycz nej, che micz nej,
geo gra ficz nej, ję zy ko wej, kom pu -
te ro wej itp. Część po miesz czeń
mo że być użyt ko wa na po po łu -
dniu ja ko ba za dla ca łe go osie dla,
na któ rym bra ku je ogól no do stęp -
nych obiek tów kul tu ral nych.

Ba zar na Troc kiej – jesz cze
przez rok. A po tem?

I jesz cze kwe stia ba za ru
przy Troc kiej. Na czas bu do wy
ko lej ne go od cin ka me tra mu si on
zo stać prze nie sio ny. Mia sto pro -
po nu je dwie lo ka li za cje za stęp -
cze: przy Ra dzy miń skiej, w po bli -
żu hi per mar ke tu bu dow la ne go
oraz przy Roz wa dow skie go.

W obec nym miej scu ba za rek mo -
że dzia łać do koń ca przy szłe go
ro ku. Gdzie się prze nio są kup cy?
Wciąż nie wia do mo. Nie wia do -
mo też, gdzie osta tecz nie znaj dzie
się ba zar, bo po za koń cze niu bu -
do wy me tra na obec ne miej sce
nie wró ci. Za tem do kąd? Też
na Troc ką, ty le że w po bli że pę tli
au to bu so wej. Praw do po dob nie,
bo kon cep cja jesz cze się mo że kil -
ka ra zy zmie nić.

Chce my 512 do cen trum
ZTM ogła sza zmia ny w ko mu -

ni ka cji po otwar ciu II li nii me tra.
Na Za ci szu za wrza ło.

– Do klu czo we go miej sca, ja kim
jest plac Ban ko wy, po zmia nie nic
z Za ci sza nie bę dzie jeź dzić,
a prze sia da nie się do cze go kol wiek
gra ni czy z cu dem – mó wi ła pa ni
Agniesz ka. Miesz kań cy za pro te -
sto wa li. Do kład nie 1714 pod pi sów
za za cho wa niem li nii 512 z Za ci sza
do cen trum tra fi ło do ga bi ne tu
Han ny Gron kie wicz -Waltz. Te raz
Za ci sze cze ka na re ak cję.

Me tro na Troc kiej w 2019
Ra tusz ogło sił prze targ na bu do -

wę trzy ki lo me tro we go od cin -
ka II li nii me tra ze sta cja mi
Szwedz ka, Tar gó wek (na skrzy żo -
wa niu pro jek to wa ne go przed łu że -
nia Sta lo wej z Ossow skie go)
i Troc ka (na ro gu z Pra tu liń ską).
Me tro na Troc ką do trze za pięć lat.

To a le to wy po wiew tech no lo gii
A przy skwe rze na Sa ma ry tan -

ka sta nę ła pierw sza w dziel ni cy
sa mo czysz czą ca się to a le ta. Mo -
żna z niej sko rzy stać – po wrzu ce -
niu mo ne ty – przez dwa dzie ścia
mi nut. Nie wie my, co dzie je się
póź niej. Ko lej ny ta ki przy by tek
du ma nia ma się po ja wić w par ku
Wie cha.

Co jesz cze, war te go uwa gi, zda -
rzy ło się na Tar gów ku w tym ro -
ku? Cze ka my na opi nie.

(wt)

Targówek 2014 – start i meta z Antonikiem
� O czym pisaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy? Poniżej przegląd najciekawszych – naszym zdaniem – tematów w 2014 roku. Które z nich
bardziej zmieniły tegoroczny Targówek?

GKP Targówek - czy to już koniec? Tram waj na Win cen te go – na dwo je bab ka wró ży ła?



NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

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

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Cyklinowanie 721-649-745
·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
·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
·USŁUGI prania dywanów, deratyzacja, kuny
605-325-849, 22 679-79-49

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

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

·Naprawa okien PCV. 796-698-555

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

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--4488!!

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·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: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

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

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 17 grudnia- 30 stycznia

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:

5 - 16.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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010














