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Cho dzi o ban ko ma ty w bu dyn -
ku klu bu „Ju no na” przy Ba zy liań -
skiej 1 oraz w ban ku przy uli cy
św. Hie ro ni ma. Oso by, któ re wy -
pła ca ły pie nią dze z urzą dzeń,
po ja kimś cza sie mia ły „wy czysz -
czo ne” kon ta.

„Na Bród nie są tref ne ban ko -
ma ty. Zło dzie je klo nu ją kar tę
i wy pła ca ją pie nią dze w In do ne -
zji. Uwa żaj cie na ban ko mat
przy Ba zy liań skiej 1 (wej ście
do sa mu” Pel co wi zna „). Tam wy -
pła ca łem naj czę ściej. Wczo raj by -

łem na po li cji. Jest du żo po szko -
do wa nych osób” – pi sze je den
z okra dzio nych, któ re go oszczęd -
no ści po bra no w In do ne zji. Po -
twier dza to Mar ta Su low ska, ofi -
cer pra so wa ko men dy po li cji dla
Tar gów ka. – Zna my tę spra wę.
Już pro wa dzi my śledz two – mó wi
i do da je, że oso by po szko do wa ne
wciąż się zgła sza ją. – Oszu ści ska -
nu ją kar ty i na gry wa ją wstu ki wa -
ne ko dy PIN ma ły mi ka me ra mi.
Ko rzy sta jąc z ban ko ma tu na le ży
zwró cić uwa gę na to, czy w urzą -
dze niu nie ma cze goś po dej rza ne -
go. Ja kiejś do dat ko wej ka mer ki
czy dziw nych przy ci sków – mó wi
aspi rant Su low ska. Oso by po -
szko do wa ne pro szo ne są o oso bi -
sty kon takt z ko mi sa ria tem po li cji
War sza wa -Tar gó wek przy uli cy
Cho dec kiej 3/5.

PB

Bródnowskie pieniądze wypłacane w Indonezji

Czyszczą konta!
� Alarm na Bródnie. Niczego nieświadomi użytkownicy bankomatów tracą swoje
oszczędności przez sprytnych złodziei, którzy skanują karty i małymi kamerkami
nagrywają wstukiwane kody PIN. Pieniądze wypłacane są w… Indonezji! – Zgłosiło się
już do nas kilkanaście poszkodowanych osób – mówi mł. asp. Marta Sulowska
z północnopraskiej komendy.



– W tym ro ku pla nu je my „wy -
fre zo wać” ul. św. Win cen te go
na ca łej dłu go ści. Pod kre ślam, że
na ra zie są to pla ny. Po prze glą -
dzie zi mo wym, któ ry wy ko nu je my
co ro ku, li sta ulic wy ty po wa nych
do tzw. week en do wych fre zo wań
mo że zo stać jesz cze zmo dy fi ko -
wa na – in for mu je Ka ro li na Ga -
łec ka z biu ra pra so we go ZDM.

Spra wa uli cy św. Win cen te go
wra ca co ja kiś czas. Nie od dziś
wia do mo, że ten krę go słup ko mu -
ni ka cyj ny Tar gów ka jest prze cią -

żo ny. Uli ca ma po jed nym pa sie
ru chu w obie stro ny. Ra no au ta
sto ją w ogrom nych kor kach. Al -
ter na ty wą nie jest ta kże ko mu ni -
ka cja miej ska – au to bu sy nie ma ją
tu bu spa sa i tkwią w za to rach
z in ny mi po jaz da mi. Pie si z ko lei
ra zem z ro we rzy sta mi mu szą
dzie lić się nie rów ny mi chod ni ka -
mi po prze ty ka ny mi bru ko wa ny mi
pod jaz da mi bram ny mi pa mię ta ją -
cy mi za mierz chłe cza sy. Nie ma
więc na co cze kać – czas prze bu -
do wać tę oko li cę.

Prze su nię cie jezd ni na wschód
Biu ro Ar chi tek tu ry i Pla no wa -

nia Prze strzen ne go pla nu je bu do -
wę dwóch jezd ni wy po sa żo nych
w dwa pa sy ru chu w obu kie run -
kach mię dzy ron dem Ża ba a uli cą
Głę boc ką. Po wstać ma ją ta kże
no we chod ni ki, za to ki przy stan -
ko we, in fra struk tu ra pod ziem na
(ka na li za cja wciąż jest przed wo -
jen na) oraz oświe tle nie i sy gna li -
za cja świetl na. Za cho wa na mia ła
zo stać ta kże re zer wa te re nu
pod bu do wę li nii tram wa jo wej

od ul. Mat ki Te re sy z Kal ku ty
do gra nic Bia ło łę ki.

Bu do wa dru giej jezd ni bu dzi
jed nak spo re wąt pli wo ści. Uli ca
sta ła by się przez to nie ja ko tra są
szyb kie go ru chu. Dziel ni ca zo sta -
ła by roz pła ta na na pół – znik nę ły -
by po za tym nie któ re skrzy żo wa -
nia, np. z ul. Pio tra Skar gi. Do -
dat ko wy pro blem to ekra ny aku -
stycz ne. Nie dość, że bę dą wy glą -
da ły pa skud nie, to na do da tek
„za pa sku dzą” wi dok z okien wie -
lu bu dyn ków miesz kal nych usy tu -

owa nych wzdłuż Win cen te go.
Tym bar dziej, że te re ny mię dzy
Win cen te go, Ro gow ską, św. Ce -
cy lii i Cmen tar ną prze zna czo ne
są pod bu do wę no wych osie dli
miesz ka nio wych. – Ta kie są jed -
nak wy mo gi de cy zji śro do wi sko -

wej – mó wi Mał go rza ta Ga jew -
ska, rzecz nicz ka Za rzą du Miej -
skich In we sty cji Dro go wych. I do -
da je, że wciąż trwa na no sze nie
po pra wek na pro jek cie. – Oka za -
ło się, że w re jo nie cmen ta rza Ży -
dow skie go od ko pa no szcząt ki sta -
ro za kon nych. Zgod nie z re li gią
ży dow ską, ko ści nie mo żna eks -
hu mo wać. Dla te go uli ca Win cen -
te go mu si zo stać prze su nię ta nie -
co na wschód – mó wi Mał go rza ta
Ga jew ska.

W dal szym cią gu nie wia do mo,
co z za byt ko wym drew nia nym do -
mem Pa proc kie go przy uli cy Bi -
ru ty 18. Bu dy nek po cho dzą cy
z po cząt ku XX wie ku jest jed nym
z ostat nich drew nia ków na te re -
nie Tar gów ka. To ty po wa ro bot ni -
cza czyn szów ka. Więk szość po -
dob nych do mów ro ze bra no w la -
tach 60. i 70. XX wie ku pod czas
bu do wy no wych osie dli. – Wciąż
nie wia do mo, czy bu dy nek zo sta -
nie prze su nię ty czy ro ze bra ny
– przy zna je Mał go rza ta Ga jew -
ska. Na dal nie wia do mo rów nież,
kie dy ru szy bu do wa uli cy św.
Win cen te go. ZMID nie ma na wet
pie nię dzy na wy kup dzia łek.
Na ra zie fun du sze są na pro jekt,
na to miast nie ma na sa mą re ali -
za cję in we sty cji. A po trze ba kil -
ku dzie się ciu mi lio nów zło tych.

Oby fre zo wa nia nie od wo ła no.
Prze my sław Bur kie wicz

Tej ulicy chyba nigdy nie uda się przebudować

Na razie Wincentego tylko załatają
� Zarząd Dróg Miejskich planuje w tym roku generalną odnowę asfaltu na Wincentego – tzw. frezowanie.
Tymczasem urzędnicy wciąż nanoszą poprawki do projektu całkowitej przebudowy ulicy – główna ulica Targówka
miałaby uzyskać dwie dwupasmowe jezdnie, oddzielone od świata ekranami dźwiękochłonnymi.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Ulica ma
po jednym pasie ruchu
w obie strony. Rano auta
stoją w ogromnych
korkach. Alternatywą nie
jest także komunikacja
miejska – autobusy nie
mają tu buspasa i tkwią
w zatorach z innymi
pojazdami.
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Par ko wa nie na Bród nie to dra -
mat dla kie row ców – za rów no
miesz kań ców, jak i osób przyje żdża -
ją cych w od wie dzi ny do ro dzi ny.
Par kin gi strze żo ne spo łecz nie ma -
ją wszyst kie miej sca za ję te. Po sto -
je wzdłuż ulic pę ka ją w szwach.
Kie row cy par ku ją więc przy kra -
wę żni ku, cyr klu ją sa mo cho da mi
tak, by zmie ścić się mię dzy la tar -

nia mi al bo… sta ją w nie do zwo lo -
nych miej scach. Tak jest choć by
przy Su wal skiej na wy so ko ści nu -
me ru 40, gdzie au ta są za par ko -
wa ne na wet w miej scach, gdzie
wzdłuż uli cy usta wio ne zo sta ły
słup ki ogra ni cza ją ce za trzy my wa -
nie aut. – Dra mat, po pro stu dra -

mat – mó wią zgod nie Mo ni ka
i Mi chał, któ rzy przy je cha li
na nie dziel ny obiad do bab ci Mi -
cha ła. – Na praw dę nie ma gdzie
za par ko wać sa mo cho du. Zro bi li -
śmy kil ka rund po oko licz nych
uli cach, a i tak mu si my przy cup -
nąć na traw ni ku – uża la ją się. In -
ni par ku ją na po dwór kach. Wje ż-
dża ją mię dzy blo ki i zo sta wia ją
sa mo cho dy jak by to był par king.

To się już nie dłu go skoń czy. Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa „Bród no”

usta wi ła już przy wjaz dach na po -
dwór ka no we zna ki i ta bli ce in for -
mu ją ce, że zo sta ła wpro wa dzo na
no wa or ga ni za cja ru chu – stre fa za -
miesz ka nia. Ozna cza to, że pie si bę -
dą mie li prio ry tet na chod ni kach
i cią gach pie szo -jezd nych, a sa mo -
cho dy bę dą mo gły za par ko wać tyl -
ko w wy zna czo nych miej scach. Au -
ta bę dą mo gły roz wi jać mak sy mal -
ną pręd kość 20 ki lo me trów na go -
dzi nę. – Wresz cie! – cie szy się pa ni
Teo do ra, miesz kan ka blo ku
przy uli cy Cho dec kiej. – Do tych czas
chod nik pod mo im do mem był jak
ja kaś prze lo to wa uli ca, a w week en -
dy to jak Mar szał kow ska. Sa mo cho -
dy jeź dzi ły w tę i w tę, roz je żdża ły
traw ni ki, kie row cy nie pa trzy li
na to, czy dzie ci się ba wią al bo eme -
ryt ka idzie z za ku pa mi. Wresz cie
na sza ad mi ni stra cja wy my śli ła coś
po ży tecz ne go – mó wi star sza pa ni.

L'or dre re gne a Var so vie – po -
rzą dek pa nu je w War sza wie. Ta -
kie cy nicz ne sło wa miał po wie -
dzieć fran cu ski dy plo ma ta
po upad ku po wsta nia li sto pa do -
we go. Czy te raz bez nu ty zło śli -
wo ści bę dzie mo żna po wie dzieć,
że na Bród nie pa nu je po rzą dek?
No wa or ga ni za cja ru chu wcho dzi
w ży cie 7 kwiet nia.

Prze my sław Bur kie wicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Dotychczas
chodnik pod moim
domem był jak jakaś
przelotowa ulica,
a w weekendy to jak
Marszałkowska.
Samochody jeździły w tę
i w tę, rozjeżdżały trawniki,
kierowcy nie patrzyli
na to, czy dzieci się bawią
albo emerytka idzie
z zakupami. Wreszcie
nasza administracja
wymyśliła coś
pożytecznego – mówi
starsza pani.

Koniec parkingowego El Dorado na Bródnie
� Koniec bezkarnego parkowania na Bródnie. 7 kwietnia spółdzielnia mieszkaniowa
zmienia organizację ruchu na osiedlu „Kondratowicza”. Oznacza to, że na ciągach
pieszo-jezdnych samochody będą mogły parkować tylko w wyznaczonych
miejscach, a piesi zyskają pierwszeństwo. Jak ktoś zaparkuje w niewłaściwym
miejscu, straż miejska założy mu na koło blokadę.

Pas tyl ko dla au to bu sów, wy ty -
czo ny na Ra dzy miń skiej, ra tu je
przed kor ka mi ty sią ce pa sa że rów
w kil ku na stu li niach au to bu so -
wych. E -3, 517, 160 i 162 na Tar -
gó wek, 512,412 i 120 na Za ci sze,
E -7,527 i 120 na Bia ło łę kę, 135
na No wą Pra gę, 199 do Zą -
bek, 190,718 i 805 do Ma rek, 738
do Ra dzy mi na, 740 do Nad my…
Nie któ re z tych li nii kur su ją w go -
dzi nach szczy tu co kil ka mi nut.
Sko ro bu spas spraw dza się w do -
jeź dzie do Dwor ca Wi leń skie go,
dla cze go nie wy ty czyć dru gie go
w kie run ku pół noc nym?

– Obec nie trwa ją pra ce przy go to -
waw cze – mó wi Mag da le na Po toc -
ka, rzecz nicz ka Za rzą du Trans por -
tu Miej skie go. – Cze ka my na okre -
śle nie przez Biu ro Dro go wnic twa
i Ko mu ni ka cji m.st. War sza wy ob -
sza ru, ja ki po win ni śmy ob jąć ana li -
zą ru chu. Ba da nie to okre śli, w ja ki

spo sób wy ty cze nie bu spa sa wpły nie
na funk cjo no wa nie ko mu ni ka cji
na ob sza rze z nim są sia du ją cym.
Wy ni ki ana li zy ru chu bę dą mia ły
istot ne zna cze nie przy po dej mo wa -
niu de cy zji o wy ty cze niu bu spa sa
lub re zy gna cji z nie go.

ZTM chciał by, by dru gi bu spas
był nie co krót szy od sta re go, roz -
po czy nał się na pl. Wi leń skim
i koń czył na skrzy żo wa niu z Ło dy -
go wą. Mi ło śni kom mo to ry za cji
zwę że nie dru giej jezd ni Ra dzy -
miń skiej o je den pas na pew no się
nie spodo ba. Fakt jest jed nak ta -
ki, że dwie trze cie war sza wia ków
(i przy jezd nych z Zą bek, Ma rek
i Ra dzy mi na) jeź dzi ko mu ni ka cją
miej ską. Gdy by po dzie lić jezd nię
Ra dzy miń skiej zgod nie z za sa dą
„ka żde mu we dług po trzeb”,
z trzech pa sów dla sa mo cho dów
zo stał by tyl ko je den.

Do mi nik Ga dom ski

Drugi buspas na Radzymińskiej?
� Po otwarciu II linii metra plac Wileński stał się
większym niż kiedykolwiek węzłem przesiadkowym.
Czy mieszkańcy Targówka, Zacisza i Białołęki powinni
wracać stamtąd do domów buspasem?

Mi ło śni kom mo to ry za cji zwę że nie dru giej jezd ni Ra dzy miń skiej
o je den pas na pew no się nie spodo ba
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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. 502-280-7204

Ty le tyl ko, że po za na zwą nie
bę dzie mieć nic wspól ne go z po -
wy ższy mi. W za my śle pro jek to -
daw ców ma to być miej sce ak tyw -
ne go wy po czyn ku i spa ce rów.
Oprócz ła wek i la tar ni umiej sco -
wio nych wzdłuż trzy stu me tro we -
go chod ni ka po ja wić się tu mo że
plac za baw dla dzie ci. Koszt, ja ki
wska za no we wnio sku do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go, to bli sko ćwierć
mi lio na zło tych.

Teo re tycz nie po mysł nie zły, ale
de cy du jąc się na ta ką na zwę – dla -
cze go nie po cią gnąć kon cep tu da -
lej, wła śnie w sty lu „sław”? War sza -
wa nie ma miej sca, w któ rym są
upa mięt nie ni lu dzie kul tu ry, sztu ki

czy spor tu. Na wet je śli ogra ni czyć
się do zna nych osób zwią za nych
z na szą dziel ni cą, wyj dzie cał kiem
nie zły ka ta log: Je rzy Zel nik, Ali cja
Ma jew ska, Kry sty na Ko fta, Jan
Ko bu szew ski, Pa weł Al tha mer,
Grze gorz Cie chow ski, Ja cek Boń -
czyk czy Ste fan Wie chec ki – to tyl -
ko kil ka przy kła dów, a prze cież nie
bra ku je i in nych na zwisk. Szko da
zni we czyć po ten cjał, ja ki da je na -
zwa – two rząc nie wiel ki dep tak
pro wa dzą cy do pla cu za baw. To
do pie ro by ła by atrak cja – za rów no
dla miej sco wych, jak i dla tu ry stów,
któ rzy – po dob no – tłum nie przy -
by wa ją na Tar gó wek…

(wt)

Aleja Gwiazd bez gwiazd?
� Los Angeles ma Hollywood Boulevard, Opole – Aleję
Gwiazd Polskiej Piosenki, we Władysławowie
upamiętnieni są najwybitniejsi sportowcy – a Targówek
chce mieć swoją Aleję Gwiazd.

De ka dę te mu wy szedł je go de -
biu tanc ki thril ler „Do mo fon”, któ -
re go ak cja to czy się w blo ku
przy uli cy Kon dra to wi cza 41. Wła -
śnie do nie go wpro wa dza ją się no -
wo żeń cy, któ rzy przy je żdża ją
do War sza wy, aby wła śnie tu za cząć
no we i co wa żne – lep sze ży cie.
Tym cza sem już pierw sze go dnia
znaj du ją na za la nej krwią klat ce
scho do wej zwło ki czło wie ka bez
gło wy. A to do pie ro po czą tek…

Gro za jak u Kin ga
Kry ty cy zwra ca ją uwa gę

na prze wrot ny, ni czym u ro syj -
skie go pi sa rza Buł ha ko wa, czar ny
hu mor. Tym cza sem pi sarz in spi -

ra cję czer pał ze… Sta nów Zjed -
no czo nych.

– Chcia łem na pi sać po wieść
gro zy i szu ka łem od po wied ni ka
ame ry kań skie go ma łe go mia -
stecz ka jak np. z po wie ści Ste phe -
na Kin ga – ta kiej prze strze ni, któ -
ra jest roz po zna wal na dla ka żde -
go w Pol sce. Do sze dłem do wnio -
sku, że jest nią wła śnie blok
z wiel kiej pły ty. Za rów no w wiel -
kich, jak i ma łych mia stach, a na -
wet wsiach, mo żna spo tkać te go
ty pu blo ki. Ta ka za mknię ta prze -
strzeń, gdzie lu dzie miesz ka ją
nad, pod i obok sie bie, to jest od -
po wied nik ame ry kań skie go ma łe -
go mia sta. Sko ro zna my już na -

wie dzo ne cmen ta rze, zam ki, do -
mo stwa, uzna łem, że na wie dzo ny
dom z wiel kiej pły ty to do bry te -
mat na po wieść gro zy – wy ja śnia
Zyg munt Mi ło szew ski.

Cmen tarz i szpi ta le – ide al ne
po łą cze nie

Skąd wziął się po mysł na kon -
kret ny blok i to wła śnie na Bród -
nie?

– Po pierw sze to zna łem ten
blok, a po dru gie za le ża ło mi
na tym, aby by ło to miej sce po -
mię dzy szpi ta lem a cmen ta rzem.
Po nad to po dru giej stro ny blo ku
zna la złem ta bli cę, że na tym te re -
nie znaj do wał się szpi tal dla za -
kaź nie cho rych. Uzna łem, że to
wszyst ko pa su je ide al nie – pod -
kre śla pi sarz.

W ksią żce blok się nie co „skur -
czył”, bo stał się jed no klat ko wy,
w rze czy wi sto ści są tam czte ry
klat ki. Au tor przy zna je, że ni gdy
nie miesz kał w żad nym blo ku
z wiel kiej pły ty. Za to je go cór ka
uro dzi ła się w Szpi ta lu Bród now -
skim, ale obec nie pan Zyg munt
rzad ko by wa na Bród nie.

ak

Horror na Bródnie
� Niewiele osób wie, ale Zygmunt Miłoszewski, laureat Paszportu Polityki w dziedzinie
literatury, jest w dość niezwykły sposób związany z Targówkiem, a konkretnie z Bródnem.

Zygmunt Miłoszewski
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Na Bród nie przed woj ną miesz -
ka li lu dzie do brzy, pra co wi ci, ale
w du żej mie rze – pro ści. Nic więc
dziw ne go, że wła ści ciel do mu – pan
Strzał kow ski – nie za uwa żył, że rze -
mieśl nik, któ ry przy go to wał dla nie -
go ta blicz kę z nu me rem do mu…
po peł nił błąd w na zwi sku wła ści cie -

la bu dyn ku! Ta blicz ka, wąt pli wej
zresz tą ja ko ści, in for mu je, że jest to
dom „Strzał kow skih”. Na tu ral nie,
zgod nie z za sa da mi pi sow ni ję zy ka
pol skie go, po win no być: „Strzał -
kow skich”. Ta ki bród now ski sma -
czek z cza sów mię dzy woj nia…

Prze my sław Bur kie wicz

Byk na przedwojennej tablicy
Dom państwa „Strzałkowskih”
� Drewniak przy ulicy Siedzibnej 40 na Nowym Bródnie
jest tak głęboko ukryty w krzakach, że pawie go nie
widać. A szkoda, bo na jego ścianie szczytowej
zachowała się bardzo interesująca tabliczka…

Ba zar przy pę tli au to bu so wej
Bród no -Pod gro dzie ki piał kie dyś
ży ciem. Tłu my, dzi kie tłu my lu dzi
przy cho dzi ły tu na za ku py. Prze ci -
ska li się mię dzy drew nia ny mi bud -
ka mi i bla sza ny mi stra ga na mi.
Miesz ka łem przy Cho dec kiej 14,
uczy łem się w pod sta wów ce
przy Tur monc kiej 20 i ba za rek
przy pę tli od wie dza łem pra wie co -
dzien nie. Tu by ło wszyst ko. Naj -
bar dziej utkwił mi w pa mię ci
sklep z cu kier ka mi, ciast ka mi
i lan dryn ka mi. To wa ru by ło tak
du żo, że ma gicz ny świat ła ko ci
zaj mo wał aż dwie drew nia ne bud -
ki. Naj bar dziej utkwi ły mi w pa -
mię ci nie spo ty ka ne już chy ba wa -
fle „pi sto le ty”. Skąd ta ka mi li tar -
na na zwa? Po dob no kie dy kwa -
dra to wy płat wa fla z na dzie niem
orze cho wym wje żdżał na ta śmę
pro duk cyj ną za kła dów We dla
przy Za moy skie go, ma szy na wy ci -
na ła w nim okrą gły kształt, któ ry
po tem był ob le wa ny cze ko la dą.

„Od pad ki” wa flo we mia ły wła śnie
kształt pi sto le tów i tra fia ły w la -
tach dzie więć dzie sią tych do sprze -
da ży. Dziś pew nie się je uty li zu je.

Był też sklep zie lar ski, któ ry
pro wa dził ni ski, wą sa ty pan ma gi -
ster. By ła bud ka z za baw ka mi,
w któ rej kró lo wa ły kloc ki Le go,
że laź nia ki Match box czy elek -
trycz ne ko lej ki. Kil ka na ście bu -
dek z owo ca mi, wa rzy wa mi, mię -
sem, wę dli ny, se ry… Za pach ki -
szo nej ka pu sty i świe że go chle ba
kró lo wa ły nad oko li cą.

A dziś? Wie lu bu dek już nie
ma. W bla sza nych stra ga nach nie
ma już Ro sjan han dlu ją cych biu -
sto no sza mi, wiel ki mi ga cia mi, za -
pal nicz ka mi i no ża mi. Zo sta ło kil -
ka bu dek. Na jak dłu go? – Sa mi
nie wie my. Han del już się nie
opła ca. Mło dzi ku pu ją w hi per -
mar ke tach, a bied ni eme ry ci w ta -
nich dys kon tach. Cze kam jesz cze
kil ka mie się cy, do eme ry tu -
ry. I za my kam in te res – mó wi jed -

na z han dla rek. – Pew nie po sta -
wią tu apar ta men to wiec – do da je.

Nie ko niecz nie. Ra fał La so ta,
rzecz nik urzę du dziel ni cy Tar gó -
wek mó wi, że te ren na le ży do Za -
kła du Go spo da ro wa nia Nie ru -
cho mo ścia mi. – Han del wciąż
jesz cze ist nie je na ba za rze. Są
kup cy i ku pu ją cy, i tak jesz cze
dłu go po zo sta nie – de kla ru je.

Ra czej zmie cie go nie wi dzial na
rę ka ryn ku.

Prze my sław Bur kie wicz

Bazar przy Krasnobrodzkiej powoli umiera
� Dwadzieścia lat temu kipiało tu życie handlowe. Działały budy z warzywami,
owocami, słodyczami, mięsem i wędlinami. Była ogromna cukiernia i sklep ze
słodyczami, a klientów zapraszały również pawiloniki z chemią gospodarczą,
mydłem i powidłem, zabawkami, odzieżą roboczą, sukniami ślubnymi. A teraz? – To
koniec. Handlu właściwie nie ma – mówią kupcy z bazarku przy Krasnobrodzkiej.

Najbardziej
utkwił mi w pamięci sklep
z cukierkami, ciastkami
i landrynkami. Towaru
było tak dużo, że
magiczny świat łakoci
zajmował aż dwie
drewniane budki.



Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar -
dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem
– po ru sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia -
dów. Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie
znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz na Targówku firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206
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Wzo rem hisz pań skiej Bar ce lo ny
sto łecz ny klub uru cho mił kil ka lat
te mu swo je „Pił kar skie Przed szko -
la” – ca ło rocz ne za ję cia fut bo lo we
dla dzie ci do siód me go ro ku ży cia,
pro wa dzo ne przez klu bo wych tre -
ne rów we dług au tor skie go pro gra -
mu szko le nio we go. Te raz bę dzie
mo żli wość uczest ni cze nia w za ję -
ciach na Tar gów ku – do tej po ry
przed szko la dzia ła ły na Ła zien -
kow skiej, na Ur sy no wie, Be mo -
wie, Gro cho wie i Mo ko to wie. 11
kwiet nia ru szy ko lej ny ośro dek
– na bo isku przy Ła bi szyń skiej 20.

Tre nin gi od by wać się bę dą
w so bo ty mię dzy 15.00 a 17.00.

Licz ba miejsc jest ogra ni czo na,
dla te go de cy du je ko lej ność zgło -
szeń – in for ma cje i za pi sy na stro -
nie in ter ne to wej http://przed szko -
la.le gia soc cer scho ols.pl/.

Nie ma zna cze nia, ja kiej płci
jest dziec ko, bo dziew czyn ki są
rów nie mi le wi dzia ne. Gru py tre -
nin go we nie li czą wię cej niż 15
osób. Trze ba jed nak pa mię tać, że
przy wi lej by cia Le gio ni stą nie na -
le ży do naj tań szych – wpi so we
wy no si 190 zło tych, a opła ta
za ka żdy mie siąc udzia łu w tre -
nin gach to 150 zło tych.

Są chęt ni?
(wt)

Legia otwiera przedszkole
� Jeśli ktoś liczy na nową placówkę edukacyjną – to
nie tym razem. Chodzi bowiem o Piłkarskie Przedszkole
Legii, które w kwietniu ruszy na Targówku.

Stre fa Tem po 30 to je den z naj -
lep szych wy na laz ków w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa ru chu dro go we -
go. Wbrew obie go wej opi nii two -
rze nie te go ty pu stre fy nie po le ga
tyl ko na usta wie niu na wjaz dach
do niej zna ków z ogra ni cze niem
pręd ko ści i za mon to wa niu kil ku
pro gów zwal nia ją cych. To ta kże
wpro wa dze nie m.in. na prze mien -
ne go par ko wa nia, usta wie nie szy -
kan i in nych ele men tów uspo ko -
je nia ru chu, któ re unie mo żli wia ją
roz pę dze nie się do pręd ko ści wy -
ższej niż 30 km/h.

Nie za le żnie od te go, czy zga -
dza my się z po my słem czy nie,
trze ba przy znać jed no: pro jekt
„Po pra wa bez pie czeń stwa ru chu
na lo kal nych uli cach Bród na” zło -
żo ny do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go na rok 2016 przez Mi cha ła Ha -

ra si mo wi cza jest wy ko na ny zna -
ko mi cie. Au tor przy go to wał dłu gi,
pe łen ar gu men tów (i na za pas:
kontr ar gu men tów), przy pi sów
i przy kła dów z Eu ro py i Pol ski,
uza sad nia ją cych słusz ność bu do -
wy stre fy Tem po 30 na Bród nie.

– Wie le ulic na Bród nie po sia -
da już punk to we uspo ko je nie ru -
chu: pro gi zwal nia ją ce i wy nie sio -
ne skrzy żo wa nia – za uwa ża au tor.
– Po wo du je to jed nak, że kie row -
cy zwal nia ją przed i roz pę dza ją
się za raz za ni mi stwa rza jąc za -
gro że nie. Pro jekt nie spo wo du je
utrud nień dla lo kal nych kie row -
ców, po nie waż spo koj na jaz da nie
jest wol niej sza od jaz dy zry wa mi
od pro gu do pro gu, na to miast po -
zwo li na usu nię cie dzie sią tek
zbęd nych de kon cen tru ją cych kie -
row ców zna ków dro go wych.

Stre fa uspo ko jo ne go ru chu by -
ła by ol brzy mia, obej mo wa ła by
wszyst kie uli ce na Bród nie z wy -
jąt kiem naj wa żniej szych dla ru -
chu sa mo cho dów i ob słu gi wa nych
przez au to bu sy, a więc Kon dra to -

wi cza i Wy soc kie go, a ta kże Bart -
ni czej, Ba zy liań skiej, Cho dec kiej
Ła bi szyń skiej, Mal bor skiej, Mat ki
Te re sy, Rem bie liń skiej i frag men -
tu Kra sno brodz kiej. Wy łą czo ne
z pro jek tu by ły by oczy wi ście ta kże
stre fy za miesz ka nia, w któ rych
ogra ni cze nie pręd ko ści wy no si 20
km/h.

Wbrew po zo rom koszt pro jek tu
– jak na je go za sięg – jest ni ski.
To 170 tys. zł. Obec nie kon cep cja
prze szła we ry fi ka cję i zo sta ła za -
kwa li fi ko wa na do eta pu dys ku sji.
W Ber li nie w stre fach Tem po 30
znaj du je się 80% ulic, w przo du -
ją cym w Pol sce Gdań sku – 42%.
Czy Bród no w przy szłym ro ku
pój dzie tą dro gą?

DG

Bródno strefą Tempo 30?
� Fizyczne uspokojenie ruchu na dużym obszarze Bródna jest znacznie tańsze, niż
ustawienie jednej sygnalizacji świetlnej. Czy pomysł przekształcenia osiedla w strefę
Tempo 30 na wzór zachodnioeuropejski zyska uznanie mieszkańców?

Strefa
uspokojonego ruchu
byłaby olbrzymia,
obejmowałaby wszystkie
ulice na Bródnie
z wyjątkiem
najważniejszych dla
ruchu samochodów
i obsługiwanych przez
autobusy.

Tak uspokoja się ruch m.in. w Holandii

źródło: budżet partycypacyjny 2016

źródło: w
w

w.legia.com
/ Jacek P

rondzyński



W przed dzień Nie dzie li Pal mo -
wej Dom Kul tu ry „Za ci sze” za pra -
sza ro dzi ców i dzie ci na twór cze
warsz ta ty ar ty stycz ne, pod czas któ -
rych uczest ni cy przy wo ła ją ra dość
wspól ne go two rze nia i przy go to wy -
wa nia się do Wiel ka no cy.

W pro gra mie:
• Tworzenie kurpiowskich palm

wielkanocnych,
godz. 10.30–12.30, cena 20 zł

• Farbą malowane, czyli jak zrobić
kartkę świąteczną,
godz. 13.15–14.30, cena 15 zł

• Uszyj mnie – szyjemy
zajączki-przytulanki,
godz. 10.00–13.00, cena 25 zł

• Pisanki duże i małe,

godz. 13.00–15.00, cena 20 zł
• Papierowe witraże,

godz. 10.00–12.30, cena 15 zł
• Kolorowe kury, czyli

warsztaty decoupage'u,
godz. 13.30–15.00, cena 20 zł.

Pod czas im pre zy bę dzie mo żna
ku pić kur piow skie pa lem ki, pi -
san ki, wy ci nan ki, ba ran ki z cia sta.

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

kc

W dru giej edy cji bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go pro jek ty są co raz
bar dziej re wo lu cyj ne. „Bród now -
ski Raj Dzie ci” to kon cep cja Bar -
to sza Wie czor ka, zgod nie z któ rą
w par ku obok Do mu Kul tu ry Świt
po wsta ło by ma łe cen trum na uko -
wo -roz ryw ko we dla dzie ci.

– Bród now ski Raj Dzie ci ma
być lo kal nym cen trum edu ka cyj -
nyo -roz ryw ko wym o pro fi lu na -
uko wym – pi sze pro jek to daw ca.
– Bę dzie wy po sa żo ny w ko pu łę

astro no micz ną z te le sko pem kie -
ro wa nym kom pu te ro wo oraz
w sze reg in te rak tyw nych za ba wek
na uko wych, któ re po zwo lą dzie -
ciom po przez za ba wę za po znać
się z za gad nie nia mi na uko wy mi.
Park bę dzie też wy po sa żo ny w trzy
dom ki na drze wach, w któ rych
dzie ci bę dą mo gły od po czy wać.
Ukło nem w stro nę hi sto rii Bród na
bę dzie prze no śna ko lej ka par ko -
wa, któ ra ma przy po mi nać o ko le -
jar skich po cząt kach Bród na.

Brzmi to wszyst ko nie zwy kle
cie ka wie, nie ste ty faj ne rze czy są
dro gie. Za baw ki in te rak tyw ne
kosz to wa ły by 220 tys. zł, ko lej ka
– 100 tys. zł, ko pu ła astro no micz -
na z te le sko pem – 60 tys. zł. Koszt
ca łe go pro jek tu się ga pół mi lio na
zło tych, war to więc za bez pie czyć
go przed wan da la mi. Wie czo rek
pro po nu je, by park był ob ję ty mo -
ni to rin giem i czyn ny w go dzi -
nach 8:00–20:00 a na noc za my ka -
ny.

Obec nie pro jekt jest na eta pie
dys ku sji, więc je go obec ny kształt
nie jest jesz cze osta tecz nym,
w któ rym tra fi w czerw cu pod gło -
so wa nie. Umiesz cze nie obok do -
mu kul tu ry ta kiej atrak cji wy da je
się być do brym po my słem, ale czy
prze ko na ją się do nie go miesz -
kań cy Bród na?

DG

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Raj dla dzieci koło „Świtu”?
� Kolejka parkowa, domki na drzewach, teleskop… Jeden z projektów do budżetu
partycypacyjnego przewiduje budowę za pół miliona złotych Bródnowskiego Raju Dzieci.

Poszukiwania wielkanocnego zajączka
� 28 marca w godz. 10.00–15.00 w Domu Kultury „Zacisze” poczujemy ducha
nadchodzących świąt.

Wszyst kie spo tka nia roz po czy -
na ją się o godz. 11.00.
• 28 marca – biologia – „Cud

w nasionku, czyli skąd się
bierze nowa roślina”.

• 11 kwietnia – filmoznawstwo
– „Filmowe Łubudubu – kino
atrakcji, czyli rozwój techniki
filmowej od Georgesa
Meliesa po Avatara”.

• 28 kwietnia – archeologia
– „Archeologiczne sekrety
Warszawy”.

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

Dzieci idą na uniwersytet!
� W Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci nie ma nudnych
wykładów, kolokwiów, zaliczeń i egzaminów, jest za to
intrygująca podróż w świat wiedzy. Przed nami wykłady
z: biologii, filmoznawstwa i archeologii.

źródło: zacisze.w
aw.pl

Za ję cia „Ma li Ein ste ini” po bu dza ją cie ka wość dziec ka, za chę ca ją
do prze pro wa dza nia wła snych ba dań na uko wych, a przede wszyst kim
kształ tu ją za mi ło wa nie do na uki i po zna wa nia no wych rze czy.

28 mar ca, 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,
22 743–87–10. kc

Robot własnej roboty
� Mali Einsteini to doświadczenia i eksperymenty dla
dzieci w wieku 4–9 lat. Tym razem maluchy wykonają
swojego robota.
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Czar no -bia łe zdję cie po wsta ło
za pew ne w po ło wie lat sie dem -
dzie sią tych ubie głe go stu le cia.
Na pierw szym pla nie wi dać gru pę
bród now skich „urwi sów”. Ile mo -
gą mieć lat? Osiem? Dzie sięć?
Śli zga ją się na za mar z nię tym,
pro wi zo rycz nym lo do wi sku. Jest
to al bo ka łu ża, któ ra za mar z ła, al -
bo do zor ca po lał traw nik wo dą ze
szlau chu. Zi ma na tym zdję ciu to
nie tyl ko śli zga nie się, ale ta kże
jaz da na san kach. Czy dziś, w do -
bie ta ble tów i smart fo nów dzie ci
w ogó le jesz cze je żdżą na san -
kach?

W tle wi dać uli cę Ła bi szyń ską,
któ rą w stro nę Ło jew skiej je dzie
war sza wa kom bi. Słup la tar ni jest
jesz cze no wy – be ton jest bia ły.
Po czte rech de ka dach la tar nia
jest sza ra i po pę ka na. Po dru giej
stro nie uli cy stoi za cho wa ny
do dziś pa wi lon. Na par te rze
znaj du je się sklep spo żyw czy
Miej skie go Han dlu De ta licz ne go.
Zgod nie z ów cze sną sty li sty ką re -
klam, z na pi sów umiesz czo nych

na wi try nach z da le ka mo żna wy -
czy tać, co mo żna tu ku pić. Ma my
więc wa rzy wa, prze two ry, art.
spo żyw cze i art. gar ma że ryj ne.
A na wy sta wie po kaz to wa rów.
Pusz ki z prze two ra mi usta wio ne
w pi ra mid ki. Dziś już chy ba ni -
gdzie nie ma ta kiej es te ty ki
na wy sta wach. Mo żna je obej rzeć
tyl ko na sta rych zdję ciach i fil -
mach z cza sów Gier ka.

Chcie li śmy zro bić zdję cie te go
sa me go miej sca w dzi siej szej rze -
czy wi sto ści. Nie ste ty, nie da ra dy.
Przy uli cy Ła bi szyń skiej naj pierw
po wsta ła bud ka ów cze snych Miej -
skich Za kła dów Ko mu ni ka cyj -
nych, w któ rej dziś mo żna ku pić
kur cza ka z ro żna. Po tem na traw -
ni ku, gdzie na sta rym zdję ciu ha -
sa ją dzie cia ki, sta nął pa wi lon han -
dlo wy – dziś mie ści się tu dys kont
i ap te ka. I tak wi dok na uli cę Ła -
bi szyń ską zo stał za sło nię ty.

A mo że ktoś z na szych czy tel ni -
ków roz po zna je się na tym zdję -
ciu?

Prze my sław Bur kie wicz

Rozpoznajesz się na tym zdjęciu?
� Kiedy nie było komputerów, smartfonów i tabletów,
dzieci spędzały czas na podwórku. Latem było granie
w piłkę i szaleństwa na rowerze, natomiast zimą lepienie
bałwana i wojny na śnieżki. Nic więc dziwnego, że
na zimowej fotografii Bródna dzieciaki szaleją na małej
ślizgawce między blokami. A może ktoś z tych nygusów
rozpozna się dziś po czterdziestu latach?

Na zwy ulic na daw nych przed -
mie ściach war szaw skich to te mat
bar dzo in te re su ją cy. A na zwy ulic
bród now skich są dla mnie – uro -
dzo ne go na Bród nie – po pro stu
fa scy nu ją ce. Od dziec ka uwiel bia -
łem oglą dać sta re ma py War sza -
wy. Kart ko wa łem szcze gól nie
stro ny ze „swo imi” re jo na mi
– Bród nem, Tar gów kiem, Pel co -
wi zną czy An no po lem (błęd nie
za zna cza nym tam, gdzie
przed woj ną był Alek san dró wek).
Ma py z lat pięć dzie sią tych i sześć -
dzie sią tych by ły nie zwy kłe – sieć
ulicz na Bród na by ła gę sta. Ulicz ki
cią gnę ły się od Oliw skiej ku Sta -
re mu Bród nu – koń czy ły swój
bieg na uli cy Win cen te go (wte dy
nie świę te go, tyl ko ja kie goś cy wil -
ne go pa na Win cen te go), któ ra
od Tar gów ka bie gła aż na Bia ło łę -
kę. Tu, gdzie dziś sto ją blo ki, tam,
gdzie jest park Bród now ski, prze -
bie ga ły wą skie, grun to we uli ce
o na zwach do sko na le zna nych
wszyst kim. I to o przed wo jen nym
ro do wo dzie: Liw ska, Kra ku sa,
Ży to mier ska, Wła dy sła wa Sy ro -
kom li, Ju lia now ska czy Nad wi -
ślań ska. Nie ste ty, nie by ło skrzy -
żo wa nia ulic Kon dra to wi cza i Sy -
ro kom li (Wła dy sław Sy ro kom la
to pseu do nim li te rac ki Lu dwi ka
Kon dra to wi cza), ale mam w swo -
im ar chi wum nie sa mo wi tą fo to -

gra fię wy cię tą z nie odża ło wa ne go
„Expres su Wie czor ne go”, za pew -
ne na po cząt ku lat sie dem dzie sią -
tych. Fo to graf stał na grun to wej
dro dze i sfo to gra fo wał po le.
W tle ma ja czy par te ro wy do mek.
A na drew nia nym słu pie – zna jo -
me czcion ki! To ema lio wa ne, ma -
gi strac kie ta bli ce z na zwa mi ulic:
„Kon dra to wi cza” i „Po bo rzań -
ska”. Jesz cze czter dzie ści lat te mu
tak wy glą dał pół noc ny kra niec
par ku…

Im bar dziej na pół noc, tym
cie ka wiej

Wśród wą skich uli czek ma my
Skraj ną, Kra sno brodz ką, Lej bi ko -
wą, Osie dlo wą, So łec ką, No wo to -
ruń ską, Bo go riów, Ko pij ni ków,
Rze pi chy, Kra sno brodz ką, Kusz -
ni ków… U zbie gu Po bo rzań skiej,
Win cen te go i Mal bor skiej by ła
na wet pę tla au to bu su li nii 120.
Kil ka dzie siąt lat póź niej wszyst ko
się tu zmie ni ło. Miej sce grun to -
wych uli czek za ję ły blo ki, po le
zmie ni ło się w park Bród now ski.
Na zwy po zmie nia no. Rze pi chy to
dziś ki kut uli cy (za to z ad mi ni -
stra cją osie dla), Kra sno brodz ka
jest dość du ża i ma pę tlę au to bu -
so wą, za to Skraj nej tu nie ma
wca le, Osie dlo wa ma dwa bie -
da-dom ki, a o Lej bi ko wej
od dzie się cio le ci nikt nie sły szał.

Ka rie rę za to zro bi ła No wo to ruń -
ska, któ ra z wą skiej i bru ko wa nej
ulicz ki wio dą cej mię dzy dom ka mi
a łą ka mi sta ła się ogrom ną Tra są
To ruń ską, jed ną z naj wa żniej -
szych ar te rii sto li cy. Tym cza sem
po jej pół noc nej stro nie bie gnie
so bie uli ca. Pla ny mia sta nie mo -
gą się zde cy do wać co do jej na -
zwy. Raz jest to So łec ka, raz Bo -
go riów a raz Ar ty le ryj ska. Jak to
jest? Ja dę spraw dzić. Wcho dzę
na tę uli cę od stro ny Ła bi szyń -
skiej (daw niej: Kru żgan ko wej).
Ta bli ce Miej skie go Sys te mu In -
for ma cji mó wią bar dzo wy raź nie,
że jest to uli ca Ar ty le ryj ska, ale
na jed nym z do mów wi si przed -
wo jen na ta blicz ka ad re so wa z ad -
re sem „Ko ściusz ki”. Idę da lej.
Przy skrzy żo wa niu z ul. Oj ca Ani -
ce ta (daw niej św. Win cen te go)
– nie spo dzian ka. Ar ty le ryj ska bie -
gnie pro sto, ale rów no le gle
do niej, po traw ni ku, bie gnie…
uli ca Bo go riów! Ma na wet ad re sy
– są to do my jed no ro dzin ne. Ad -
re sy są, ale uli cy nie ma. Ta ka to
hi sto ria. A co z So łec ką? Py tam
kil ka osób. Nikt o niej nie sły szał.
W prze ci wień stwie do pla nów
War sza wy, któ re na wet dziś chęt -
nie pu bli ku ją jej na zwę – a to
w miej scu Bo go riów, a to w miej -
scu Ar ty le ryj skiej.

Prze my sław Bur kie wicz

Jak to ulica? Ciekawostka z Bródna
� Mapy Warszawy nie mogą się zdecydować. Pokazują różne nazwy dla ulicy
biegnącej wzdłuż Trasy Toruńskiej. Okazuje się, że w rzeczywistości tablice również
mają w tej kwestii odrębne opinie. Jaka to właściwie ulica? Tadeusza Kościuszki,
Sołecka, Artyleryjska czy Bogoriów…

Dom przy Artyleryjskiej, dawnej Kościuszki



Szko ła Pod sta wo wa nr 277 im.
Eli zy Orzesz ko wej przy Su wal -
skiej na Bród nie ma bo isko z in -
nej epo ki. Jest grun to we, ta kie,
ja kie by ło czter dzie ści lat te mu.
La tem uno szą się nad nim tu ma -
ny ku rzu, po desz czu to nie bło cie.
Dla te go nic dziw ne go, że ro dzi ce
chcie li by no we go. Przy by li więc
na szó stą se sję ra dy dziel ni cy Tar -
gó wek, by prze ko nać rad nych
do in we sty cji. Nie ste ty, dys ku sja
by ła ja ło wa. Za czę ło się od sta no -
wi ska ra dy, któ ra zwra ca się
do pa ni pre zy dent o przy dzie le nie
dwóch mi lio nów zło tych na bo -
isko. No i… Rad ni dys ku to wa li,
czy wnio sek po wi nien być skie ro -
wa ny tyl ko na plac Ban ko wy czy
też do za rzą du dziel ni cy. – Rad ny
jest bez rad ny – sko men to wał To -
masz Ci choc ki (PiS) i opu ścił ra -
tusz. Sta ło się to te ma tem dys ku -
sji. – Mam na dzie ję, że to z po wo -
dów oso bi stych – sko men to wał

prze wod ni czą cy Krzysz tof Mi -
szew ski. – Pa nie prze wod ni czą cy!
To nie jest te mat dzi siej szej se sji!
– za pro te sto wał rad ny An drzej
Bit tel (PiS). – Na le ży na ci snąć
na plac Ban ko wy, że by da li te pie -
nią dze – po wie dział. Ale jak?
– Dro dzy pań stwo, prze cież pa ni

pre zy dent nie mo że ot tak sa ma
z sie bie przy znać tej czy in nej
dziel ni cy środ ków – po wie dział
bur mistrz Sła wo mir An to nik. – Są
pro ce du ry. Za rząd zro bił wszyst -
ko, co w je go mo cy – pod kre ślił.

– Bo isko jest z in nej epo ki
– mó wi ła Ma ria Gło wac ka, dy rek -
tor „Orzesz ko wej”.

Miesz kań cy nie by li za do wo le ni.
– W czym pro blem? Rad ni i bur -
mistrz nic nie mo gą, do brze ro zu -
miem? A cho dzi tyl ko o dwa mi lio -
ny na bo isko – po wie dzia ła ma ma
jed ne go z uczniów z Su wal skiej.

W koń cu rad ni do szli do po ro zu -
mie nia. Zmie ni li treść sta no wi ska.
Osta tecz nie ra da dziel ni cy zo bo wią -
za ła za rząd do kon ty nu owa nia sta -
rań w ce lu uzy ska nia do dat ko wych
fun du szy na mo der ni za cję bo iska.
– Sta no wi sko to prze ka za ne zo sta -
nie do ra dy mia sta – po wie dział
prze wod ni czą cy Mi szew ski po gło -
so wa niu, w któ rym rad ni nie mal
jed no gło śnie (je den się wstrzy mał
od gło su) przy ję li treść sta no wi ska.
De cy zja o ewen tu al nym przy zna niu
pie nię dzy pod ję ta zo sta nie przez ra -
dę mia sta naj wcze śniej w ma ju.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·00 Sprzedam Działkę 525 m2 z pozw. na
budowę. Marysin Wawerski, ul Storczykowa c.
465 tys. do negocjacji. 503 – 154-494

GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

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
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy, rynny podbitki. Wykonawstwo, sprzedaż
materiałów dekarskich. Bezpłatne obmiary
i wyceny. Warszawa ul. Białołęcka 166a. Tel.
535-129-756, 22 741-85-61

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·PIECE gazowe używane sprzedaż, montaż
691-686-772

FINANSE
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię elektromonterów i pomocników
721-473-080

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

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

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl

lub 519-610-435

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Tak pracują radni
Koperkowa dyskusja o boisku na Targówku
� Małe boisko szkolne okazało się powodem nudnej i nieefektywnej dyskusji
na szóstym posiedzeniu rady dzielnicy Targówek. Rozmowy tyczyły się obiegu pism
urzędowych, tego, na kogo pani prezydent patrzy przychylnym okiem oraz wyjścia
jednego z radnych z posiedzenia.

W czym problem?
Radni i burmistrz nic nie
mogą, dobrze rozumiem?
A chodzi tylko o dwa
miliony na boisko
– powiedziała mama
jednego z uczniów
z Suwalskiej.

Poszukujemy 
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać
na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna

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. 

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 w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

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 sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU






