
Mówimy: pociągi na Targówek,
myślimy: metro. Skojarzenie jest
jak najbardziej właściwe, ale zanim
dojedziemy do domów koleją pod-
ziemną (według aktualnych pla-
nów będzie to za cztery lata), do-
staniemy nową stację naziemną:
Warszawa Stalowa. Będzie ona
zlokalizowana na zachód od wia-
duktu linii obwodowej nad ul. Ra-
dzymińską, w bezpośrednim są-
siedztwie hipermarketu. Na stacji
Stalowa będą zatrzymywać się po-
ciągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Ko-
lei Mazowieckich jadące od strony
Rembertowa na Dworzec Gdański
i dalej niewykorzystywaną obecnie
linią między Wolą a Bemowem.

– Priorytetem będzie zapewnie-
nie pasażerom jak najwygodniej-
szej drogi dojścia do przystanków
komunikacji miejskiej i do plano-
wanej stacji metra – mówi Maciej
Dutkiewicz, rzecznik PKP Polskich
Linii Kolejowych.

Wychodząc ze stacji od strony za-
chodniej dojdziemy do stacji metra
Szwedzka (na południu) lub Targó-

wek (na północy). Idąc na wschód
trafimy na przystanek „Aleja Soli-
darności”. Obecnie autobusy zatrzy-
mują się tam tylko na żądanie, ale

być może po otwarciu stacji SKM-ki
stanie się on popularniejszy. Wygod-
ny punkt przesiadkowy? Nic z tego,
odległości między poszczególnymi
stacjami i przystankami są absurdal-
nie duże. Nie ma wątpliwości, że
ktoś będzie z takiej możliwości prze-
siadki korzystać, więc tym bardziej
należy zbudować stację tak, by droga
pasażerów była jak najkrótsza.

Dlaczego nie buduje się stacji
Warszawa Rondo Żaba, która umo-
żliwiałaby przesiadkę z pięciu linii
tramwajowych i sześciu autobuso-
wych? Czemu nie będzie stacji War-
szawa Aleja Solidarności? Mogłaby
być dwupoziomowa i stać się dużym
węzłem przesiadkowym na skrzyżo-
waniu dwóch linii kolejowych: ob-
wodowej i wołomińskiej. Gdyby zlo-
kalizować górny peron wzdłuż
ul. Naczelnikowskiej, cały Targówek
Fabryczny zyskałby bardzo wygodny
dojazd do Dworca Gdańskiego,
na Wolę i do Dworca Zachodniego.

Niestety kolejarze postanowili
nie budować ani stacji nad rondem
Żaba, ani nad Naczelnikowską, ale
– krakowskim targiem? – postawić
perony tam, gdzie wygodnej prze-
siadki nie będzie a zadowoleni bę-
dą tylko mieszkańcy kilku bloków,
stojących na południowym krańcu
Targówka Mieszkaniowego. Nie-
stety kolejna warszawska tradycja
została zachowana. Nic już nie dzi-
wi w mieście, w którym centralnej
stacji metra nie zbudowano

przy centralnym dworcu kolejo-
wym i pasażerowie pokonują kilka-
set metrów, mimo że w metrze
można usłyszeć „Wygodna prze-
siadka do pociągów podmiejskich
i dalekobieżnych”.

Na jakim etapie są prace
nad stacją Stalowa?

– Wykonawca wybrany w ogło-
szonym przetargu przygotuje w cią-
gu roku szczegółową dokumentację
potrzebną do realizacji tego zada-
nia – mówi Dutkiewicz. – Następ-
nym krokiem ku inwestycji uspraw-
niającej ruch kolejowy w stolicy bę-
dzie wybór wykonawcy prac bu-
dowlanych. Rozpoczęcie prac PKP
PLK planują w 2017 roku.

Budowa naziemnej stacji kolejo-
wej jest łatwiejsza (również ze
względu na brak protestów prze-
ciwko budowie tuneli pod bloka-
mi), niż stacji metra. Można się
więc spodziewać, że SKM-kę do-
staniemy znacznie szybciej, niż ko-
lej podziemną. Szkoda, że będzie-
my do niej wsiadać w tak bezsen-
sownym miejscu.

Dominik Gadomski

Kolejarze zbudują stację pośrodku niczego
� Rozpoczynają się wstępne prace, zmierzające do otwarcia stacji Warszawa Stalowa. Jej lokalizacja budzi zdumienie.
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Niestety
kolejarze postanowili nie
budować ani stacji
nad rondem Żaba, ani
nad Naczelnikowską, ale
– krakowskim targiem?
– postawić perony tam,
gdzie wygodnej
przesiadki nie będzie
a zadowoleni będą tylko
mieszkańcy kilku bloków,
stojących
na południowym krańcu
Targówka
Mieszkaniowego.



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  --
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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. 502-280-7202

– Ten skwer po wsta wał przed wy -
bo ra mi. Zo stał ukoń czo ny, po dob no
z pew nym opóź nie niem. Po sta wio -
no to a le tę pu blicz ną. I do brze. Ale
mia ło być ta kże nie wiel kie bo isko
– ogro dzo ne, ze sztucz ną na wierzch -
nią. Ta bli ce by ły, po tem znik nę ły
i nic się nie dzie je – przy po mi na
rów nież rad ny Ję drzej Ku now ski,
w ra dzie obec nej ka den cji m.in.
prze wod ni czą cy ko mi sji spor tu.

Urząd za prze cza: – Bo isko?
Pierw sze sły szę. My pla no wa li śmy
skwer i to a le tę. I to wła śnie jest
– mó wi sta now czo rzecz nik urzę -
du Ra fał La so ta.

– No, prze cież umie my czy tać! Sta -
ły tam ta bli ce in for ma cyj ne, na któ -
rych na pi sa no, że bu do wa na bę dzie
si łow nia, bo isko i coś tam jesz cze
– twier dzi je den z czy tel ni ków.

W przed wy bor czym sza le
na Tar gów ku dzia ły się ró żne hi -

sto rie, z po ja wia ją cy mi się i zni ka -
ją cy mi si łow nia mi na cze le. Te raz
już ma ło kto jest w sta nie ogar -
nąć, co tam się dzia ło.

– Ta oko li ca jest ma ło cie ka wa.
Nie da le ko skwe ru sto ją na przy -
kład opusz czo ne, pod nisz czo ne
do mo stwa, któ ry mi nikt nie in te -
re su je się od daw na. Uli ca Sa ma -
ry tan ka w ogó le jest ja kaś ta ka
opusz czo na. Co z te go, że jest to -
a le ta? Mło dzież z tych wszyst kich
blo ków nie ma gdzie się wy ha sać
– uwa ża miesz ka niec.

Na ta kie zmia ny w bu dże cie
w tym ro ku już jest za póź no. To
mo że w przy szłym ro ku? Dla cze -
go nie zgło szo no pro jek tu bo iska
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go?
– By ła o tym mo wa, ale wi docz nie
za bra kło wo li przej ścia od słów
do czy nów – mó wi czy tel nik.

mac

Boisko wyparowało?
� Przy ul. Samarytanka oddano do użytku skwer, stanęła
toaleta i siłownia. Tymczasem mieszkańcy przypominają,
że w planach było również boisko. – Co z nim? Były
tablice informacyjne z zapowiedzią budowy boiska
i zniknęły! Jest duże, puste miejsce – denerwują się. Ma ona od cią żyć pla ców ki

pocz to we przy uli cach Ło jew -
skiej 11 i Ła bi szyń skiej 10 (ja ko
jej fi lia). Nie jest zbyt du ża, bo
ma tyl ko dwa okien ka. Mo żna
w niej m.in. nada wać li sty i pacz -
ki, re ali zo wać awi zo czy uisz czać
opła ty – nie sko rzy sta my tyl ko
z ofer ty usług ubez pie cze nio wych.
Pocz ta czyn na jest od po nie dział -
ku do piąt ku w go dzi nach 8–20.

Punkt wie lu za sto so wań
Re wi ta li za cja sie ci sprze da ży to

je den ze stra te gicz nych pro jek tów
Pocz ty Pol skiej na la ta
2013–2017. Od na wia ne są funk -
cjo nu ją ce już pla ców ki, a tam,
gdzie jest to po trzeb ne, uru cha -
mia ne no we punk ty.

– Pla ców ki w no wej ara nża cji,
któ re stop nio wo od da je my
do użyt ku na szym klien tom, ma ją

no wo cze sny wy strój oraz wy dzie -
lo ne stre fy: pocz to wą (li sty, pacz -
ki, wpła ty i wy pła ty), a w czę ści
z nich ban ko wo -ubez pie cze nio wą
(kon ta, lo ka ty, po li sy), han dlo wą
(np. kart ki pocz to we czy pra sa)

i sa mo ob słu go wą. Klien ci mo gą
w nich otwo rzyć kon to, ku pić po -
li sę, a w stre fie sa mo ob słu go wej
wła sno ręcz nie nadać prze sył kę
czy ode brać list po le co ny – wy ja -
śnia Ka mi la Su pron -Ka li now ska
z biu ra pra so we go Pocz ty Pol -
skiej S.A.

„Wy pa sio na” pocz ta
Już te raz Pocz ta Pol ska ma po -

nad 220 pla có wek w no wym mo -
de lu. Nie zmie nia to fak tu, że
część miesz kań ców Tar gów ka na -
dal ma pro blem ze swo bod nym
do stę pem do pocz ty i wła śnie im
przy da ło by się otwar cie ko lej nej
tak „wy pa sio nej” pla ców ki. Wy -
star czy wska zać cho cia żby pla -
ców kę pocz to wą przy ul. Ra dzy -
miń skiej, któ ra rów nież zo sta ła
pod da na li ftin go wi. Nie zmie ni ło
się jed nak jed no – na dal jest ona
ob lę żo na, a w ko lej ce do okien ka
trze ba od stać kil ka na ście, a nie -
kie dy na wet kil ka dzie siąt mi nut.
Czy jest szan sa, że to się zmie ni?

– Na te re nie dziel ni cy Tar gó -
wek pla nu je my uru cho mie nie ko -
lej nych pla có wek m.in. w re jo nie
ulic Tu życ ka – Ra dzy miń ska
– Mło dzień cza. Obec nie trwa ją
pra ce zwią za ne z po zy ska niem
od po wied nich lo ka li – in for mu je
Ka mi la Su pron -Ka li now ska.

ak

Nowa, wypasiona poczta na Bródnie
� Od miesiąca niedaleko urzędu dzielnicy przy ul. Świętego Wincentego 99/3
funkcjonuje nowa placówka pocztowa. Na razie ruch jest dość umiarkowany, ale
mieszkańcy powoli przyzwyczajają się do nowej lokalizacji.

Teren przy Samarytanka, na którym powinno powstać boisko.
Z boku toaleta

Część
mieszkańców Targówka
nadal ma problem ze
swobodnym dostępem
do poczty i właśnie im
przydałoby się otwarcie
kolejnej tak „wypasionej”
placówki.

Kolejce do okienka trzeba odstać kilkanaście, a niekiedy nawet
kilkadziesiąt minutte
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Po otwar ciu no wych od cin ków
to rów tram wa jo wych na Tar cho -
mi nie i Be mo wie miesz kań cy
Bród na mo gą czuć się po szko do -
wa ni. W po rów na niu z naj now szy -
mi in we sty cja mi ob słu gu ją ca ich
osie dle li nia tram wa jo wa, bie gną -
ca uli ca mi Od ro wą ża, Mat ki Te -
re sy z Kal ku ty, Rem bie liń ską
i An no pol, wy glą da jak za by tek.
Po wy ciecz ce na Tar cho min mo -
żna od nieść wra że nie, że bród -
now ski tram waj jest od bia ło łęc -
kie go wol niej szy dwu krot -
nie. I jest to wra że nie jak naj bar -
dziej słusz ne. A prze cież do cza su
otwar cia na Bród nie sta cji me tra,
któ re ma na stą pić do pie ro za sie -
dem lat, to wła śnie tram waj jest
pod sta wo wym środ kiem trans por -

tu łą czą cym osie dle z cen trum
War sza wy.

Kil ka dni te mu war szaw skie ta -
blo idy za alar mo wa ły: „Rok bez
tram wa jów na Bród nie! Miesz kań -
cy Bród na mu szą się przy go to wać
na kosz mar ny rok!”. O co cho dzi?
Otóż Tram wa je War szaw skie przy -
go to wu ją się do du żej in we sty cji,
po le ga ją cej na re mon cie ca łej li nii
z Dwor ca Wi leń skie go na Że rań
Wschod ni. Po je go za koń cze niu
znacz nie szyb ciej do je dzie my
na Pra gę, do pierw szej sta cji M2.

– Wpro wa dzo ny bę dzie prio ry tet
dla tram wa jów w sy gna li za cji
świetl nej – mó wi Mi chał Po wał ka,
rzecz nik Tram wa jów War szaw skich.

Na ul. 11 Li sto pa da to ro wi sko
zo sta nie wy dzie lo ne z jezd ni, po -

wsta nie tam ta kże tzw. przy sta nek
wie deń ski (po dob ny jak
na ul. Ka wę czyń skiej), wspól ny
z au to bu sa mi. Na pę tli An no pol
zbu do wa ny zo sta nie do dat ko wy
tor, dzię ki cze mu zro bi się tam
wię cej miej sca na ko lej ne tram -
wa je. Wszyst kie przy stan ki mię -
dzy Że ra niem Wschod nim
a Dwor cem Wi leń skim zo sta ną
wy re mon to wa ne i w dal szej przy -
szło ści ma ją zo stać wy po sa żo ne
w zna ne ze Śród mie ścia ta bli ce
Sys te mu In for ma cji Pa sa żer skiej.

Re mont li nii tram wa jo wej po -
trwa nie wie le po nad dwa mie sią -
ce: od 1 sierp nia do 4 paź dzier ni -
ka. Je go szcze gó ły nie są jesz cze
zna ne.

Do mi nik Ga dom ski

Rewolucja tramwajowa na Bródnie
� W drugiej połowie roku trasę tramwajową z Dworca Wileńskiego na Żerań
Wschodni czeka kapitalny remont. W październiku tramwaje pojadą znacznie
szybciej a przesiadki będą wygodniejsze.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Ot, przy kład z Mysz kow skiej
– stoi tu sa mo chód za po mnia ny
przez wła ści cie la. Po zba wio ny kół
i moc no zde ze lo wa ny na da je się
tyl ko na złom. Tyl ko kto ma się
tym za jąć?

Naj praw do po dob niej zro bi to
straż miej ska, je śli tyl ko otrzy ma
od po wied nie zgło sze nie. Tyl ko
w ubie głym ro ku za jej spra wą
z war szaw skich ulic – i nie tyl ko
– znik nę ło po nad 2000 sa mo cho -
do wych wra ków. Co cie ka we
– jed ną z naj bar dziej „za wra czo -
nych” dziel nic jest wła śnie Tar gó -
wek. Ty le tyl ko, że aby au to -złom

zo stał wy wie zio ny, mu szą zo stać
speł nio ne pro ce du ry – naj pierw
trze ba usta lić wła ści cie la, któ ry
jest zo bo wią za ny do usu nię cia po -
jaz du. I trwa to la ta mi…

Gdzie jesz cze na Tar gów ku wła -
ści ciel „za po mniał” swo je go au ta?
Straż miej ska zna la zła ta kie cu do
na Od ro wą ża – tam fiat re kla mo -
wał skup sa mo cho dów. Co cie ka -
we – wcze śniej do kład nie ten sam
po jazd stał na Ocho cie, gdzie
stra żni cy na ka za li je go usu nię cie.
No, to go usu nię to – pod Cmen -
tarz Bród now ski…

(red)

Migawka z okolicy
Kto zapomniał samochodu?
� Chyba każdemu się zdarzyło, że zapomniał, gdzie
zaparkował swoje auto. Są jednak i tacy, którzy
zapomnieli, że w ogóle takie posiadają…

Uno z Ochoty trafiło na Bródno. Zgodnie z zaleceniami
Straży Miejskiej?

źródło: w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl



W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

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

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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Dziś już rzad ko kto in sta lu je la -
ta ren ki ad re so we. A je śli na wet,
to nie w tra dy cyj nym kształ cie.
Prze śle dzi li śmy hi sto rię ewo lu cji
oświe tle nia nu me ru po se sji spa -
ce ru jąc po bród now skich uli cach.

Naj star sza „bud ka”, jak się je
fa cho wo na zy wa, wi si na bu dyn ku
przy Sie dzib nej 45. Jest bar dzo
sta ra – po cho dzi z okre su mię dzy -
wo jen ne go. Ma bla sza ne ścian ki,
w któ rych rze mieśl nik fa cho wo
wy ciął ad res do mu. Uwa gę przy -
ku wa ta jem ni czy ko mi nek na da -
chu lamp ki – to pa miąt ka po cza -
sach, gdy elek trycz ność nie by ła
po wszech nym do brem. Wów czas
wła ści ciel do mu otwie rał drzwicz -
ki la ta ren ki i wkła dał do środ ka
świecz kę. Dym znaj do wał uj ście
wła śnie ko min kiem. Jesz cze pięt -
na ście lat te mu na Bród nie spo ro
by ło ta kich pa mią tek z prze szło -
ści. Lamp ki z ko min kiem wi sia ły
m.in. na do mach przy Kra ku -
sa 7A, Wy soc kie go 45, Sy ro kom -
li 25, Nad wi ślań skiej 26, Łą ko ciń -

skiej 3 i 6 czy Ju lia now skiej 36.
Nie ste ty, tra fi ły na śmiet nik pod -
czas re mon tów ele wa cji, roz bió -
rek bu dyn ków czy po pro stu się
roz pa dły. Ta na Sie dzib nej jest
więc praw dzi wym ra ry ta sem!

Po woj nie nie in sta lo wa no już
lamp z ko min kiem. Nie mia ły też
bla sza nych ścia nek, a je dy nie wy -
cię te z me ta lu li te ry i cy fry. Póź -
niej by ło już tyl ko no wo cze śniej.

Jesz cze w kla sycz nym kształ cie,
ale z pla sti ko wy mi ścian ka mi, in -
sta lo wa no je na wet w la tach dzie -
więć dzie sią tych. Mo żna je spo -
tkać m.in. przy Bo le sła wic kiej 11.
Pod ko niec ubie głe go stu le cia
mod ne sta ły się pła skie pla fo ny

– jak ten pod nu me rem 17. Dziś
wła ści wie nie in sta lu je się la ta re -
nek ad re so wych. Uli ce są rzę si -
ście oświe tlo ne i w ca ło ści wy star -
cza ją me ta lo we, bar dzo czy tel ne
ta bli ce ad re so we Miej skie go Sys -
te mu In for ma cji.

Prze my sław Bur kie wicz

Przy Liw skiej znaj du ją się
warsz ta ty sa mo cho do we, ale ta -
kże kil ka bu dyn ków miesz kal -
nych. Jezd nia jak na ta ką pod -
rzęd ną ulicz kę jest dość sze ro ka.
Ma ło te go, po obu stro nach uli cy
zbu do wa ne są chod ni ki z kost ki
bau ma. Mo żna więc po wie dzieć,
że przej ście tę dy nie gro zi ubru -
dze niem so bie obu wia bło tem.
Gro zi co in ne go – ob trą bie nie
przez kie row ców.

Dla cze go? Po nie waż tro tu ary
wy ko rzy sty wa ne są przez kie row -
ców sa mo cho dów, któ rzy przy wo -
żą tu swo je au ta do na pra wy. Wo -
zy zaj mu ją ca łą sze ro kość chod ni -

ków, więc pie si mu szą iść środ -
kiem jezd ni. Naj wy raź niej kie row -
cy my ślą, że je śli nie ma za ka zu
par ko wa nia, mo żna sta wiać sa -
mo chód, gdzie się chce. Nie praw -
da! We dle prze pi sów kie row cy
mu szą zo sta wić pie sze mu pół to ra
me tra prze strze ni. Chy ba czas, by
na Liw skiej po ja wił się pa trol
stra ży miej skiej… – Zgło szę tę
spra wę re jo no we mu po ste run ko -
wi, aby wy słał pa trol na tę uli cę
– mó wi Mo ni ka Ni żniak, rzecz -
nicz ka stra ży miej skiej.

Kie row com gro zi sto zło tych
man da tu.

Prze my sław Bur kie wicz

Absurd na Liwskiej

Chodnik dla samochodów
� Ulica Liwska na Bródnie to dość specyficzne miejsce.
Przez lata była gruntowa i nie miała chodników. Gdy
zbudowano infrastrukturę, chodniki szczególnie
upodobali sobie… kierowcy.

Prawdziwa perełka zauważona na Siedzibnej
� Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych w Warszawie roiło się od trójkątnych latarenek
adresowych montowanych na budynkach. Przeszklona skrzyneczka miała naniesione
na poprzecznych „belkach” wycięte z blachy: nazwę ulicy i numer domu. A jak jest dziś?

Najstarsza
„budka”, jak się je
fachowo nazywa, wisi
na budynku
przy Siedzibnej 45. Jest
bardzo stara – pochodzi
z okresu
międzywojennego.

W klasycznym kształcie, ale z plastikowymi ściankami,
instalowano je nawet w latach dziewięćdziesiątych



Za ję cia z Ul ti ma te Fris bee są
czę ścią Lo kal ne go Sys te mu
Wspar cia, fi nan so wa ne go przez
war szaw skie Biu ro Po mo cy i Pro -
jek tów Spo łecz nych.

– Po przez dzia ła nia spor to we
chce my in te gro wać mło dzież,
miesz ka ją cą na ró żnych osie dlach
Tar gów ka i po zy tyw nie wpły wać
na ich lo kal ny pa trio tyzm – wy ja -
śnia or ga ni za tor dru żyn Adam Ka -
de na ci z Fun da cji Na Rzecz
Wspól not Lo kal nych „Na miej scu”.

Za ję cia ru szy ły pod ko niec li -
sto pa da ubie głe go ro ku. Dzię ki
go ścin no ści i życz li wo ści dy rek cji
Gim na zjum nr 141 or ga ni zo wa ne
są w szkol nej ha li spor to wej. Po -
cząt ko wo or ga ni za to rzy oba wia li
się, że nie bę dzie chęt nych do tre -
no wa nia, bo jak wia do mo mło -
dzież w tym wie ku in te re su je się
ra czej pił ką no żną, ko szy ków ką
i siat ków ką. Tym cza sem oka za ło
się, że tra fi li na dość po dat ny
grunt. Na pierw szym spo tka niu
po ja wi ło się 18 osób. Czte ry zre -
zy gno wa ły, czter na stu uczniów
wy star czy ło jed nak do stwo rze nia
dwóch dru żyn nie zbęd nych, aby
mo żna by ło za cząć grać. I się za -
czę ło… Za ję cia na Tar gów ku pro -
wa dzo ne są przez za wod ni ków

Grand ma ster Flash, naj lep szej
dru ży ny w War sza wie i wie lo krot -
nych mi strzów Pol ski. W tym ro -
ku dru ży na zdo by ła ty tuł wi ce mi -
strza Eu ro py. Tre ne rzy są
pod wra że niem za an ga żo wa nia
i szyb ko ści zdo by wa nia no wych
umie jęt no ści przez gim na zja li -
stów z Tar gów ka.

Dla mło dzie ży są to za ję cia do -
dat ko we, nie któ rzy z nich trak tu ją
je na za sa dzie „roz ru sza nia”.
Na tre nin gach wi dać jed nak ich
du że za in te re so wa nie i po słuch
wo bec tre ne rów. Ka żdo ra zo wo
na za koń cze nie roz gry wa ny jest
mecz, któ ry ro bi spo re wra że nie
– tam nie ma miej sca na przy pad -
ko wość, jest du żo wal ki, bie ga ni -
ny, a na wet rzu ca nia się na zie -
mię!

Ul ti ma te Fris bee jest ze spo ło -
wą grą, któ ra od kil ku lat prę żnie
roz wi ja się w War sza wie. Sto li ca
mo że po szczy cić się naj więk szą
licz bą dru żyn i gra czy w Pol sce.
Jest to sport bar dzo dy na micz ny
i wi do wi sko wy, pe łen wy sko ków,
sprin tów i wal ki o dysk. Gra się
na bo iskach po dob nych do tych,
ja kie zna my z fut bo lu ame ry kań -
skie go al bo rug by. Na koń cach są
stre fy, w któ rych trze ba zła pać

dysk i wte dy otrzy mu je się punkt.
Prze ciw ko sta ją dwie dru ży ny.
Spe cy fi ką te go spor tu jest to, że
są one ko edu ka cyj ne.

– Oba wia li śmy się nie co tej
kwe stii, gdyż uczen ni ce i ucznio -
wie nie ma ją wf -u ra zem.
Na szczę ście na sze oba wy, że
dziew czy ny nie bę dą chcia ły
uczest ni czyć w za ję ciach, nie
spraw dzi ły się – mó wi pan
Adam.

Spo śród in nych dys cy plin Ul ti -
ma te Fris bee wy ró żnia też bez -
kon tak to wy cha rak ter oraz brak
sę dziów. Du ży na cisk kła dzie się
na prze strze ga nie za sad fa ir play.

– Na wet na po zio mie mi -
strzostw Eu ro py czy świa ta nie
ma sę dziów. Za wod ni cy sa mi so -
bie sę dziu ją, mu szą więc do brze
znać za sa dy i po tra fić wszel kie
spor ne kwe stie roz strzy gnąć mię -
dzy so bą. Dla mło dzie ży ma to
do dat ko wy wa lor edu ka cyj ny
– pod kre śla Adam Ka de na ci.
– Wy da wa ło się nam, że ten sport
jest do brze „skro jo ny” pod po -
trze by mło dzie ży w tym wie ku
– do da je.

Za kła da jąc dru ży nę, or ga ni za -
to rzy pla no wa li, że we źmie ona
udział w War szaw skiej Li dze Ul ti -
ma te i Mło dzie żo wych Mi strzo -
stwach Pol ski.

– Jesz cze nie wia do mo, czy tak
się sta nie. Wszyst ko za le ży
od chę ci i po trzeb uczniów.

Na ra zie trak tu ją oni tre nin gi ja -
ko cie ka we za ję cia po za lek cyj ne,
gdzie mo gą po znać no wy sport.
Nie są jed nak na ty le za an ga żo -
wa ni, że by wy ra żać chęć ry wa li za -
cji z in ny mi. Po za tym to je dy na
mło dzie żo wa dru ży na w War sza -
wie, więc mu sie li by ry wa li zo wać
z 20- czy 30-lat ka mi, co sta wia ło -
by za wo dy na nie rów nym po zio -
mie. Na pew no chcie li by śmy dla
nich zor ga ni zo wać ja kiś spa ring
lub mecz po ka zo wy z in ną dru ży -
ną – mó wi pan Adam.

Za ję cia po trwa ją do czerw ca.
Co da lej? Wszyst ko za le ży od za -
an ga żo wa nia mło dzie ży i chę ci
kon ty nu owa nia przez nich tre nin -
gów. Jak za pew nia Adam Ka de -
na ci chęt nych nie za brak nie.

ak

Niezwykłe zajęcia w gimnazjum na Trockiej
� Młodzież z Gimnazjum nr 141 trenuje dość niezwykły sport, w którym gra się dyskiem i w którym nie ma sędziów.
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Gra się
na boiskach podobnych
do tych, jakie znamy
z futbolu amerykańskiego
albo rugby. Na końcach
są strefy, w których trzeba
złapać dysk i wtedy
otrzymuje się punkt.
Przeciwko stają dwie
drużyny. Specyfiką tego
sportu jest to, że są one
koedukacyjne.



Ja ka jest ró żni ca mię dzy pod ró -
żni kiem a tu ry stą? Po co lu dzie

pod ró żu ją? Co to są gra ni ce i jak
mo żna je prze kra czać? Czy mo żna

pod ró żo wać bez bi le tu? I czy na te
py ta nia da się od po wie dzieć po -
przez te atr? Dom Kul tu ry „Za ci -
sze” za pra sza na twór cze za ję cia
te atral ne, na któ rych dzie ci bę dą
mia ły mo żli wość po zna nia taj ni -
ków im pro wi za cji, do wie dzą się jak
z prze ście ra dła mo żna zbu do wać
łódź, i jak opo wia dać hi sto rię ję zy -
kiem te atral nym. Punk tem wyj ścia
pra cy warsz ta to wej bę dzie mo tyw
pod ró ży, wy je żdża nia, przy by wa -
nia, od wie dza nia, po wra ca nia.

Opła ta 30 zł.
Dom Kul tu ry „Za ci sze”,

ul. Blo ko wa 1.
kc

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.
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„Ba śnio wy po ko ik” to przy po -
wieść o nie po praw nym pie sku
i ko cha ją cym ta cie. To wiel kie
ma rze nie nie po praw ne go pie ska,
któ ry po rzu ca ro dzin ną bu dę i ko -
cha ją ce go ta tę, by zdo być pierw -
sze miej sce na wy sta wie psów
w Mie ście Róż. Nie ste ty, ró że
ma ją też kol ce. Czy pie sek od da

swą mi skę i ob ro żę, by móc tro -
chę się po ba wić? Czy za miast
„ba śnio we go po ko iku” zy ska
pchły na grzbiet?

1 mar ca, godz. 16.00. Bi le -
ty 10 zł.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”,
ul. Blo ko wa 1.

kc

Przedstawienie dla dzieci

Baśniowy pokoik
� Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego
Serca – 1 marca na Zaciszu.

Teatralna sobota dla dzieci
� Po co ludzie podróżują? Czy można podróżować bez biletu? 7 marca dowiedzą
się tego dzieci – poprzez twórcze zajęcia teatralne.

źródło: w
w

w.teatrdobregoserca.pl źródło: zacisze.w
aw.pl

� Czy woda, którą pijemy
była już kiedyś używana?
Czy to prawda, że pijemy
chmury? Te i inne
ciekawostki dzieci
przebadają
na warsztatach.

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. Warsz ta ty od by -
wa ją się w ra mach cy klu „So bo ty
dla Ma łych i Du żych”.

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.

28 lu te go, 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

Mali Einsteini: Jak woda krąży w przyrodzie?

źródło: zacisze.w
aw.pl

� W Bródnowskim
Uniwersytecie Dzieci nie
ma nudnych wykładów,
kolokwiów, zaliczeń
i egzaminów, jest za to
intrygująca podróż
w świat wiedzy.

14.03, godz. 11.00 – wy kład
„Czy baj ko pi sarz mo że być bek -
są?”. A mo że wręcz po wi nien
nim być? Czy jest mo żli we na pi -
sa nie wzru sza ją cej ksią żki bez
uro nie nia choć jed nej łzy? Czy
tra ge dio pi sa rze są śmier tel nie
po wa żni?

Na wszyst kie te py ta nie po sta -
ra się od po wie dzieć Grze gorz
Kas dep ke.

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 na Bródnie

źródło: dksw
it.pl



O pro ble mach z nie re gu lar nym
kur so wa niem li nii 114 pi sa łem już
w grud niu. Mi nę ły trzy mie sią ce
i zmie ni ła się or ga ni za cja ru chu
na re mon to wa nej tra sie S8,
na któ rej au to bu sy – re gu lar nie
– by ły blo ko wa ne przez sa mo cho -
dy, więc po sta no wi łem spraw dzić,
czy sy tu acja się zmie ni ła. Do brą
oka zją by ła ko niecz ność do sta nia
się z Tar cho mi na na Bród no. Prak -
tycz nie wszy scy od ru cho wo ko rzy -
sta ją w tym wy pad ku z li nii 509,
wcho dzą po scho dach na wia dukt
Tra sy To ruń skiej i cze ka ją na in ny
au to bus. Du ży błąd, bo nie na le ży
wcho dzić na gó rę, ale wsiąść
na pę tli Że rań FSO do au to bu -
su 145, któ ry ma to szczę ście, że
nie prze je żdża mo stu Gro ta -Ro -
wec kie go i dzię ki te mu kur su je
w mia rę zgod nie z roz kła dem.

Przy sta nek na es ta ka dzie jest
do brym punt kem ob ser wa cyj nym.
Cze ka jąc na au to bus do Szpi ta la
Bród now skie go mo żna zo ba czyć
mnó stwo cie ka wych rze czy. Mo -
der ni stycz ny ko ściół prze ma lo wa -
ny na od ra ża ją ce ka nar ko we ko lo -
ry wy ła nia się spo śród śli ma ków -
-wia duk tów jak by pró bo wał uwol -
nić się z uści sku po two ra. Na do le
to ną cy w bło cie ro bot ni cy dziel nie
wal czą o po stę py w bu do wie tra sy
S8 – w tym mo men cie pa lą jed nak
pa pie ro sy. Ktoś na przy stan ku ta -

kże za pa la pa pie ro sa a po ry wi sty
wiatr spra wia, że dym le ci pro sto
na in nych cze ka ją cych na au to bus.
Pa sa że ro wie po kor nie od su wa ją
się od tru ci cie la, a ja za czy nam się
za sta na wiać, jak bar dzo trud ne
jest zwró ce nie uwa gi… Mam na -
dzie ję, że czy tel ni cy po czu li się już
na ty le znu dze ni, by wczuć się
w kli mat ocze ki wa nia i do my ślić,
że 114 nie przy je cha ło na czas.
Ani na stęp ne.

Na przy sta nek na gó rze w re gu -
lar nych od stę pach, choć z opóź -
nie niem, pod je żdża ły za to au to -
bu sy li nii 186, któ re wy jąt ko wo
kur su ją te raz ul. Ma ry wil -
ską. I obec ność 186 jest chy ba
roz wią za niem wiel kiej za gad ki
zni ka ją ce go 114.186 po ko nu je ca -
łą Tra sę Ar mii Kra jo wej, ja dąc
pro sto od sa me go wę zła
przy Cmen ta rzu Woj sko wym. 114
wje żdża na tra sę do pie ro na Ma -

ry mon cie i naj wy raź niej wła śnie
tam są tak ogrom ne utrud nie nia
dla au to bu sów.

Sko ro przez 25 mi nut nie uda ło
się za stać 114 na Że ra niu, to mo że
od naj dzie się na pę tli Bród no -Pod -
gro dzie. Oka za ło się, że au to bus
pod je chał tam i prak tycz nie od ra -
zu ru szył da lej. Kie row ca wy ja śnił
mi, że opóź nie nie się ga już pół go -
dzi ny, więc nie ma cza su na prze -
rwę. A dru gie śnia da nie bę dzie
jadł sto jąc w kor ku. Po ra na to ide -
al na, bo wła śnie mi nę ła 12:00. Ko -
rek na re mon to wa nej S8 i mo ście
Gro ta -Ro wec kie go jest na wet po za
go dzi na mi szczy tu. A re mont trwa
i trwa. Trzy maj my kciu ki, że by
skoń czył się przed wa len tyn ka mi
ro ku 2016. Jesz cze coś się spa li
i trze ba bę dzie za cząć od no wa.
Mo że le piej by ło by, gdy by ro bot ni -
cy nie pa li li pa pie ro sów?

Do mi nik Ga dom ski

Linia 114 istnieje tylko teoretycznie?
� Dziwne rzeczy przychodzą do głowy podczas 25-minutowego oczekiwania
na autobus, który kursuje co 10 minut. Ostatnio stojąc na przystanku Żerań FSO uznałem,
że linia 114 – jak państwo polskie w opinii byłego ministra – istnieje tylko teoretycznie.
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Bo jesz cze do lat sie dem dzie sią -
tych ubie głe go stu le cia uli ca Wy -
soc kie go by ła ma lut ka, po nie waż
głów ną ar te rię osie dla sta no wi ła
Bia ło łęc ka, któ ra bie gła od bra my
cmen ta rza Bród now skie go, za ko -
ścio łem Mat ki Bo skiej Ró żań co wej
od bi ja ła na pół noc ny wschód i pro -
wa dzi ła – zgod nie ze swo ją na zwą
– w stro nę Bia ło łę ki. Po środ ku tej
bru ko wa nej ko ci mi łba mi uli cy uło -
żo ne by ły to ry tram wa jo we, któ re
za ko ścio łem skrę ca ły gwał tow nie
w le wo, w Po bo rzań ską i po kil ku
mi nu tach w pra wo, w uli cę Wy soc -
kie go i pro wa dzi ły do pę tli Pel co wi -
zna u zbie gu z To ruń ską. Wy soc kie -
go by ła wów czas wą ska, bru ko wa na
ko ci mi łba mi, oświe tlo na la tar nia -
mi ga zo wy mi. Wzdłuż niej sta ły
drew nia ne do my, ni skie ka mie nicz -
ki i par te ro we ba ra ki. Przed woj ną
jeź dzi ły uli cą Wy soc kie go tram wa je
li nii 21, któ rą oko licz ni miesz kań cy
piesz czo tli wie na zy wa li „oczko”.
Po woj nie 21 za stą pi ła „trój ka”
z Go cław ka. Aż w 1971 ro ku wy co -
fa no tram wa je z Bia ło łęc kiej i Wy -
soc kie go, kie ru jąc je na no wą tra sę:

Bu dow la ną i Rem bie liń ską na Że -
rań Wschod ni.

Bia ło łęc ką po sze rzo no i po zba -
wio no daw nej za bu do wy. Sta ła się
sze ro ką, no wo cze sną ar te rią. Otrzy -
ma ła ta kże no wą na zwę – Pio tra
Wy soc kie go – któ rą jed no cze śnie
za cho wa ła bru ko wa na bocz na ulicz -
ka, na któ rej zo sta ły to ry.

W 1996 ro ku „ma łą” uli cę Wy soc -
kie go prze bu do wa no. Zy ska ła ka na -
li za cję i as falt. Mi ło śni cy hi sto rii
z Ko ła Mi ło śni ków Bród na wy wal -
czy li jed nak za cho wa nie oko ło 60-
me tro we go od cin ka bru ku z rynsz -
to ka mi, szy na mi, przed wo jen ny mi
słu pa mi i trak cją. Na słu pach czer -
wo ną far bą za zna czo no śla dy po ku -
lach z cza sów II woj ny świa to wej. To
swo ista atrak cja nie tyl ko dla tu ry -
stów, ale ta kże dla sa mych miesz -
kań ców oko li cy. Jak tam tra fić? Na -
le ży przejść przez ze brę na ul. Wy -
soc kie go na wy so ko ści Ba zy liań -
skiej, mi nąć dwu pię tro wą ka mie ni cę
przy Wy soc kie go 32A i na stęp nie
skrę cić w „ma łą Wy soc kie go” w pra -
wo. I je ste śmy na miej scu.

Prze my sław Bur kie wicz

Tę dy jeź dził tram waj li nii „oczko”
� Wy soc kie go to chy ba naj wa żniej sza uli ca Bród na.
Dwie sze ro kie jezd nie roz dzie lo ne rów nie sze ro kim pa -
sem zie le ni, sy gna li za cje świetl ne, punk ty usłu go we, ko -
ściół. Tym cza sem uli ca imie nia bo ha te ra Po wsta nia Li -
sto pa do we go ma swój ma ło zna ny od ci nek ob fi tu ją cy
w licz ne pa miąt ki hi sto rycz ne…

źródło: W
arszaw

ikia



Przed woj ną wszyst ko by ło tu
oczy wi ste: głów ne uli ce Bród na to
Bia ło łęc ka i Wy soc kie go. Od nich
od cho dzi ły pro sto pa dłe prze czni -
ce, rów no le głe ma łe ulicz ki. Cią -
gnę ły się od li nii ko le jo wej aż
hen, hen, pra wie pod Las Bród -
now ski. Wszyst ko zmie ni ły la ta
sie dem dzie sią te. Ru szy ła bu do wa
ogrom nych osie dli miesz ka nio -
wych. Drew nia ne dom ki, li che
cha łup ki i pię tro we ka mie nicz ki
wy par te zo sta ły przez blo ki. No -
wa in fra struk tu ra po prze ci na ła

daw ne uli ce i ulicz ki. Zmie ni ły się
na zwy. Dla te go nie trud no dziś
o nie spo dzian kę – nie zna ją cy
oko li cy tak sów karz czy świe żo za -
mel do wa ny w War sza wie przy -
jezd ny na pew no nie raz przej rzy
oczy ze zdu mie nia, gdy wy czy ta
z nie bie skich ta blic ad re so wych
sprzecz ne na zwy ulic i dziw ne nu -
me ry do mów…

Oto uli ca Słu bic ka. Pro wa dzi
od Ba zy liań skiej pra wie do To -
ruń skiej. Kil ka set me trów as fal tu,
pa rę blo ków. Przy uli cy trzy złą -

czo ne ze so bą ścia na mi szczy to -
wy mi ka mie nicz ki. Jed na ma ad -
res ul. Ogiń skie go 90. Ko lej na
– Słu bic ka 6. I na stęp na – Ogiń -
skie go 94. Ale jak to? Gdzie Słu -
bic ka a gdzie Ogiń skie go? To bar -
dzo pro ste – uli ca Ogiń skie go cią -
gnę ła się kie dyś od mu ru cmen ta -
rza Bród now skie go aż po To ruń -
ską. W la tach sie dem dzie sią tych
po cię tym na ka wał ki ulicz kom
wła dze nada ły no we na zwy po to,
by się nie gu bić. I tak frag ment
Ogiń skie go stał się Słu bic ką.

Szko da, że urzęd ni cy ów cze snej
Dziel ni co wej Ra dy Na ro do wej
War sza wa Pra ga -Pół noc za po -
mnie li za to upo rząd ko wać nu me -
ra cję po se sji…

Nie da le ko prze bie ga uli ca Ma -
jo wa. Stoi przy niej kil ka blo ków,
są ta kże pa wi lo ny han dlo we. Jest
rów nież bu dy nek miesz kal ny
o ad re sie Ma jo wa 1/3. A gdzie jest
ad res Ma jo wa 1A? Ha! To do pie -
ro za gad ka! Ma jo wa 1A znaj du je
się na koń cu za wi ja sa uli cy Liw -
skiej, kil ka set me trów na wschód,

da le ko za uli cą Wy soc kie go. Jak
to mo żli we? Po pro stu Ma jo wa
by ła kie dyś pro sto pa dła do Wy -
soc kie go i rów no le gła do Ba zy -
liań skiej. Po prze bu do wie osie dla
przy sta rym bie gu tej uli cy za cho -
wał się je den bu dy nek. Traf chciał,
że urzęd ni cy znów za po mnie li
o upo rząd ko wa niu ad re sów. I tak
ma my kar to gra ficz ną cie ka wost -
kę.

Pod po wie cie nam Pań stwo ko -
lej ne?

Prze my sław Bur kie wicz

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom?

Kartograficzne absurdy na Bródnie
� Rdzenni mieszkańcy Bródna wiedzą, gdzie jest najmniejsza uliczka ich ukochanego osiedla. Znają podwórka, przesmyki, stare nazwy. A co,
jak na Bródno sprowadzą się młodzi, lub jeszcze gorzej – „słoiki”? – Wtedy mogą się zgubić, bo na Bródnie ulice są poszatkowane jak cebulka
do befsztyka – śmieją się starsi panowie.

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
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
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja. Tel.
601-867- 980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

KAMERY CCTV TEL. 690-950-150

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253- 670

UUssłłuuggii  kkrraawwiieecckkiiee  uull..  KKrraassnnoobbrrooddzzkkaa  1199aa  tteell..
888888--772222--662222

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien 796-698-555

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  zz bbrraannżżyy  ffiinnaannssoowweejj  zzaattrruuddnnii  oossoobbyy
ww wwiieekkuu  2255--6655  llaatt  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo  DDOORRAADDCCYY
KKLLIIEENNTTAA,,  ooffeerruujjeemmyy  ssttaabbiillnnyy,,  ddłłuuggoolleettnnii  cczzaass

zzaattrruuddnniieenniiaa,,  tteell..  551177--009900--222244,,  ee--mmaaiill::
RREEKKRRUUTTAACCJJAA..EEDDEENN@EEDDEENNFFIINNAANNCCEE..PPLL

·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

SZUKAM PRACY
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

RÓŻNE

KKoommppuutteerrooppiissaanniiee  –– pprraaccee  ddyypplloommoowwee,,  iinnnnee
tteekkssttyy,,  CCVV++LLMM  –– 669911--770077--332277

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Ogińskiego 94 Ciąg do mów o ad re sie Ogiń skie go 90 – Słu bic ka 6 – Ogiń skie go 94

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:

27.II - 13.III

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. 502-280-720 9

SPWUU za kła da wspar cie
szcze gól nie zdol nych uczniów
i przy go to wa nie ich do kon kur -
sów przed mio to wych. W re zul ta -
cie lau re aci olim piad ma ją za pew -
nio ne do dat ko we punk ty przy sta -
ra niu się o miej sce w szko łach po -
nad pod sta wo wych, a ich na uczy -
cie le ma ją się czym chwa lić
w spra woz da niach.

SP nr 114 ma w swo ich pro gach
sied mio ro uczniów, któ rzy po sia -
da ją ty tuł fi na li sty bądź lau re ata
kon kur sów i olim piad. Co cie ka -
we – więk szość z nich star to wa ło
w za wo dach ma te ma tycz nych…

Kim są?
Alek san dra Pa jąk to uczen ni ca

kla sy VID. Mo że się po szczy cić
dwo ma ty tu ła mi: jest lau re at ką
kon kur sów ma te ma tycz nych
– Kan gu ra i Ga li leo – oraz fi na -
list ką tur nie jów po lo ni stycz nych.
Do te go do cho dzą na gro dy

w kon kur sach ję zy ko wych i ar ty -
stycz nych.

Dru gą fi na list ką kon kur sów hu -
ma ni stycz nych jest Gra ży na Sa ga -
ła z VIA. Ona rów nież ak tyw nie
bie rze udział w tur nie jach przed -
mio to wych, cze go efek tem są wła -
śnie suk ce sy w fi na łach.

Wy raź nie jed nak do mi nu je
w szko le frak cja ma te ma tycz na.
Oprócz wzmian ko wa nej już Alek -
san dry, lau ry na olim pia dach
zbie ra ją też Mar cin Grze siak
(VIC), Mar cin So ko łow ski
(VIA), Pau li na Sno pek (VIA),
Ju sty na Igna czew ska (VIA) i Ja -
kub Czer wiń ski (VID).

Jak osią gnąć ta kie wy ni ki? Teo -
re tycz nie nic prost sze go: sys te ma -
tycz ną i pil ną pra cą. Ty le tyl ko, że
to teo ria, bo bez in dy wi du al nych
ta len tów nie da się ni cze go uzy -
skać…

Gra tu lu je my!
(red)

Młodzi i bardzo
zdolni z Targówka
� Szkolny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych
od kilku lat wdrażany jest do warszawskich szkół. Jedną
z nich jest Szkoła Podstawowa nr 114 przy Remiszewskiej.

Bu do wa nie no wych osie dli mię -
dzy sta ry mi blo ka mi to pro blem,
po nie waż za zwy czaj ozna cza in ge -
ren cję w ist nie ją cą in fra struk tu rę
– okro jo ne lub zli kwi do wa ne mo -
gą zo stać par kin gi czy skwer ki.
Cza sem jed nak uda je się po go -
dzić re ali za cję in we sty cji ze sta -
nem oto cze nia. I tak wła śnie jest
na Ogiń skie go, gdzie Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „Bród no” sta wia
no we osie dle, o ade kwat nej
do oto cze nia na zwie – „No we
Bród no”. „Bu dy nek skła dać się
bę dzie z 4 i 11 kon dy gna cji na -
ziem nych oraz jed nej kon dy gna cji
pod ziem nej. Za pro jek to wa no 110

lo ka li miesz kal nych o naj bar dziej
po szu ki wa nych me tra żach. Dla
wszyst kich miesz kań prze wi dzia -
no ko mór ki lo ka tor skie oraz
miej sca po sto jo we. Miesz ka nia
po sia dać bę dą prze stron ne bal ko -
ny, log gie i ta ra sy. Na po zio mie
par te ru znaj dą się lo ka le usłu go -
we z wej ściem od uli cy oraz pięć
bok sów ga ra żo wych, ka żdy z nich
wy po sa żo nych w dwa miej sca po -
sto jo we. Od stro ny we wnętrz ne go
dzie dziń ca bu dy nek bę dzie ogro -
dzo ny, przy sto so wa ny do mo ni to -
rin gu i ca ło do bo wej ochro ny. We -
wnątrz osie dla znaj dzie się plac
za baw dla dzie ci. Bu dy nek bę dzie

w peł ni przy sto so wa ny do po trzeb
osób nie peł no spraw nych” – czy ta -
my w in for ma cji o in we sty cji.

Naj wa żniej sze jed nak, że in we -
stor od two rzył miej sca par kin go -
we, któ re zo sta ły za ję te pod bu -
do wę. Par kin gi z lat sie dem dzie -
sią tych znaj do wa ły się bli żej Bart -
ni czej, ale te raz są bli żej uli cy Sy -
ro kom li. Na wierzch nia wy ko na na
jest z be to no wej kost ki. Po wsta ło
ta kże oświe tle nie. – Bar dzo do -
brze. Jest co raz wię cej sa mo cho -
dów, tyl ko par kin gów bra ku je
– sko men to wał je den z kie row -
ców.

(PB)

Nowy blok powstaje przy Ogińskiego
� Spółdzielnia mieszkaniowa rozpoczęła przy ulicy Ogińskiego budowę nowego
osiedla. By móc postawić bloki, trzeba było zająć część istniejących od lat parkingów.

In we stor od two rzył miej sca par kin go we, któ re zo sta ły za ję te pod bu do wę








