
Blok przy Wyszogrodzkiej 3 jest
połączony z adresami nr 1,5 i 7.
Dookoła budynku biegnie droga
pożarowa. Jeden z wjazdów jest za-
mknięty przez pachołek. Kierowcy
traktują zaś drogę jako wygodny,
szeroki parking. Jak relacjonują na-
si czytelnicy, cztery wozy strażackie

i dwa ambulansy pogotowia ratun-
kowego musiały przeciskać się mię-
dzy autami, przez co dojazd do tra-
gicznego w skutkach wypadku był
opóźniony. W pożarze, który wy-
buchł na przedostatnim piętrze
wieżowca, zginęła kobieta. Czy
przez zablokowane drogi pożaro-

we? Niestety tak – pomoc miała
problem z dotarciem na miejsce.

– „Dojazd pod budynek był
utrudniony przez liczne samocho-
dy zaparkowane na drogach poża-
rowych” – taki zapis znajduje się
w „informacji ze zdarzenia”, którą
sporządził dowodzący akcją – po-
twierdza kpt. Artur Laudy, rzecz-
nik stołecznej straży pożarnej.

Problem znają lokalni działacze.
– Zablokowane drogi pożarowe to
w tych okolicach niestety normal-

Śmierć w pożarze
� Czy powodem śmierci kobiety w ostatnim pożarze przy Wyszogrodzkiej 3 były
zablokowane drogi pożarowe? Tak. Straż pożarna nie mogła dojechać do miejsca
tragedii przez nieprawidłowo zaparkowane samochody.
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Kie row cy trak tu ją dro gę pożarową ja ko wy god ny, sze ro ki par king
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ka. Kie row cy par ku ją na nich, bo
nie ma ją in nych miejsc – mó wi
rad ny An drzej Dą brow ski. – Na le -
ży za ostrzyć prze pi sy. Wy star czy,
że by straż miej ska re gu lar nie wle -

pia ła ta kim kie row com wy so kie
man da ty i od ho lo wy wa ła sa mo -
cho dy. To od stra szy od blo ko wa nia
dróg po ża ro wych – mó wi rad ny.

Czy ta śmierć od uczy par ko wa -
nia na dro dze ra tun ko wej?

Prze my sław Bur kie wicz

dokończenie ze strony 1

Śmierć w pożarze

Obec ny ko ściół na ro gu Wy soc -
kie go i Bart ni czej ukoń czo no
w la tach 60., ale stoi on na znacz -
nie star szych fun da men tach.
Pierw sza świą ty nia w tym miej scu
po wsta ła jesz cze przed I woj ną
świa to wą, w 1909 ro ku, by ła wy ko -
na na w ca ło ści z drew na i spło nę ła
w pierw szym mie sią cu II woj ny
świa to wej. Ko ściół mu ro wa ny był
już wte dy w bu do wie, ale nie miec -
ka oku pa cja i sta li nizm unie mo żli -

wi ły je go do koń cze nie. Dzi siej sza
świą ty nia stoi wła śnie na je go fun -
da men tach, któ re wy ko na no w la -
tach 1938–1939, i swo ją ar chi tek -
tu rą na wią zu je do lat przed wo jen -
nych. Ład na, mo der ni stycz na ar -
chi tek tu ra zo sta ła nie ste ty ze psu ta
ja skra wo żół tym ko lo rem.

Spo śród skrom ne go wy po sa że -
nia świą ty ni zde cy do wa nie wy ró -
żnia się fi gu ra Mat ki Bo żej Fa tim -
skiej. Pier wot nie by ła da rem pol -

skich ka to li ków miesz ka ją cych
w Hisz pa nii i Por tu ga lii dla pry -
ma sa Ste fa na Wy szyń skie go, któ -
ry prze ka zał ją do po wsta ją ce go
na Bród nie ko ścio ła. To wła śnie
za spra wą oto czo nej szcze gól nym
kul tem fi gu ry świą ty nię uzna no

za miej sce szcze gól nie świę te
i pod nie sio no do ran gi sank tu -
arium. Uro czy stą mszę z tej oka -
zji od pra wił pod ko niec mar ca ar -
cy bi skup war szaw sko -pra ski Hen -
ryk Ho ser.

DG

Bródno ma sanktuarium
� Arcybiskup Henryk Hoser ogłosił kościół Matki Bożej Różańcowej
przy ul. Wysockiego sanktuarium. Co wyjątkowego jest w świątyni na Bródnie?

Miejsce
uznano za szczególnie
święte za sprawą
otoczonej szczególnym
kultem figury Matki Bożej
Fatimskiej.

Przy po mnij my: w grud niu 2012
ro ku na Gro cho wie pod czas spo -
tka nia za rzą du wy daw nic twa, je go
pre zes Ce za ry Sz. miał zde to no -
wać gra nat, a na stęp nie no żem
po wie lo kroć ugo dzić Krzysz to fa
Za lew skie go, któ ry zmarł. W zda -
rze niu ucier piał ta kże trze ci czło -
nek za rzą du. Tłem zbrod ni mia ły
być roz li cze nia fi nan so we. Oska -
rżo ny do za rzu tów się nie przy -
zna wał, okre ślał się ja ko ofia rę,

nie spraw cę. Sąd był in ne go zda -
nia – uznał, że gra nat zde to no wał
wła śnie Ce za ry Sz., on też wie lo -
krot nie ude rzał no żem Za lew -
skie go, łącz nie za da jąc mu sie -
dem na ście ran kłu tych. Oprócz
wię zie nia, oska rżo ny ma za pła cić
wdo wie po Krzysz to fie Za lew -
skim za dość uczy nie nie w wy so ko -
ści 50 ty się cy zło tych.

Wy rok nie jest pra wo moc ny.
(red)

Zabójstwo radnego Zalewskiego – jest wyrok
� W styczniu ubiegłego roku pisaliśmy o początku procesu Cezarego Sz.,
oskarżonego o zamordowanie w siedzibie spółki Magnum-X Krzysztofa Zalewskiego,
byłego radnego Targówka. W zeszłym tygodniu sąd wydał wyrok: morderca ma
spędzić w więzieniu 25 lat.
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An no pol znaj do wał się na te re -
nie dzi siej szej Bia ło łę ki, ale
przed woj ną był po za War sza wą.
Ze sto łecz nym osie dlem Bród no
łą czy ły go wą skie ulicz ki. Pierw sze
ba ra ki dla bez dom nych i bez ro -
bot nych zo sta ły od da ne do użyt ku
w 1927 ro ku, ale roz bu do wy wa no
je jesz cze przez kil ka lat. Na po -
cząt ku po wsta ło 41 bu dyn ków
– mu ro wa nych i drew nia nych
– któ re za miesz ka ło 810 ro dzin.
An no pol po sia dał wo do ciąg i in -
sta la cję ga zo wą. Oświe tle nie sta -
no wi ły prze nie sio ne w wy ni ku mo -
der ni za cji sie ci śród miej skiej la tar -
nie ga zo we. Na ba ra kach za wi sły
ema lio wa ne ta blicz ki z na zwa mi
dziś już za po mnia ny mi: Wi śniew -
ska, An no pol ska, Ga jo wa, Słoń ska
(we dług pla nów mia sta ulicz ka ta
ist nia ła do po cząt ku lat dzie więć -
dzie sią tych i bie gła mię dzy al tan -
ka mi dział ko wy mi ko lo nii Alek -
san dró wek i łą czy ła się z uli cą No -
wo to ruń ską – wchło nię tą przez

wiel ką tra sę pa rę wio sen póź niej).
Cen tral nym punk tem osie dla był
plac An no pol ski – dziś rów nież za -
po mnia ny. „W ro ku 1932 bez ro bo -
cie obej mo wa ło 22 pro cent ogó łu
ro bot ni ków war szaw skich. Jesz cze
w ro ku 1938 w 113 ba ra kach An -
no po la mie ści ło się 11–12 ty się cy
osób. Za izbę o roz mia rach 4 × 5
me trów kwa dra to wych pła ci li
tu 18 zł mie sięcz nie, mie li ogród ki,
go łęb ni ki, ho dow le kur i kró li ków.
Wie lu spo śród daw nych bez ro bot -
nych zde kla ro wa ło się w tym re -
zer wa cie nę dzy, we szło w sze re gi
pra skie go pół świat ka” – pi sał Je -
rzy Ka sprzyc ki w ksią żce „Po że -
gna nia war szaw skie” z 1971 ro ku.

W cza sie zdo by wa nia War sza wy
w 1944 ro ku przez pol skie i ra -
dziec kie woj ska An no pol zo stał
zbu rzo ny, ale szyb ko się od bu do -
wał. Jesz cze w la tach sześć dzie sią -
tych był sym bo lem nę dzy i bie dy.
Ha li na Mi cha li kow ska, kie row -
nicz ka po rad ni spo łecz no -wy cho -

waw czej przy To ruń skiej 23 wspo -
mi na ła, że dzie ci an no po lan by ły
brud ne i głod ne. Ich ro dzi ce – nie -
pi śmien ni i za mro cze ni al ko ho lem.
Nie rzad ko na te re nie prze zna czo -
ne go do li kwi da cji get ta dla bez -
dom nych in ter we nio wa ła mi li cja.
„Mi li cja Pra gi Pół noc zwal cza me -
li ny pi jac kie”, „Ob ra bo wa li sa mot -
ną ko bie tę”, Zbrod ni czy żart”,
„Mło dzi chu li ga ni”, „Chu li ga ni
na tra sie” – to tyl ko nie któ re ty tu ły
z „Ży cia War sza wy” z lat sześć dzie -
sią tych. Oto jed na z re por ter skich
re la cji: „Nie zna ni spraw cy usy pa li
na to ro wi sku tram wa ju „12”
na Że ra niu przy ul. Ma ry wil skiej
ster tę ka mie ni. Tyl ko dzię ki przy -
tom no ści umy słu mo tor ni cze go nie
do szło do wy pad ku” – re la cjo no -
wał nie ist nie ją cy już dzien nik.

Jed nak ta ka opi nia o An no po lu
– ja ko miej scu wy klę tym – w opi -
nii je go by łych miesz kań ców jest
kłam stwem. „An no pol lat sześć -
dzie sią tych pa mię tam le piej niż

do brze. Miesz ka łem wów czas
w oko li cy pla cu Ban ko we go
(wów czas Fe lik sa Dzie rżyń skie go
– przyp. PB), w ro dzi nie in te li -
genc kiej. Oj ciec urzęd nik, mat ka
na uczy ciel ka. Po co ja jeź dzi łem

na Bród no? W jed nym z ba ra ków
miesz kał mój wu jek, ab so lut ny
ary sto kra ta ro bot ni czy. Wy je żdżał
on na tzw. bu do wy eks por to we. To
on, a nie moi ro dzi ce, miał ra dio
i od ku rzacz (…) Mo ja cio cia mia -
ła ja kieś prze gię cie na punk cie
czy sto ści. Co dzien nie pra co wał
od ku rzacz, co dzien nie od su wa ła
me ble, że by do kład nie po sprzą -
tać. Pral ka Fra nia cho dzi ła nie mal
na okrą gło” – na pi sał do mnie
przed la ty pan Sta ni sław Tur ski.
Po dob nie An no pol za pa mię tał
bok ser Jan Do lec ki, wie lo krot ny

mistrz War sza wy w tej dys cy pli nie.
Tak pi sał w li ście: „Miesz ka łem
na An no po lu w ba ra ku 35 m. 16,
a po woj nie prze mia no wa nym
na Ma ry wil ską 12 m. 150. Pa mię -
tam An no pol z cza sów oku pa cji
i po woj nie. Ten czy sty i za dba ny,
z alej ka mi wśród ba ra ków, utwar -
dzo ny mi le szem i wy ty czo ny mi
bia ły mi słup ka mi, co by ło za słu gą
do zor cy Ka pu śnia ka (…) Więk -
szość mo ich ko le ża nek i ko le gów
miesz ka ła schlud nie i czy sto, a po -
zio mem in te li gen cji i dys cy pli ny
nie od bie ga li śmy od in nych miesz -
kań ców War sza wy. Ja i mój brat
Ta de usz w la tach 50. by li śmy mi -
strza mi i re pre zen tan ta mi War sza -
wy w bok sie. Uczy łem się w szko le
nr 42 i z tej szko ły po zo stał mi
w pa mię ci pan Lan cholc. Ten wy -
bit ny pe da gog uczył nas, że tam,
gdzie znaj du je się go dło pań stwa,
na le ży zdjąć czap kę, a w tram wa ju
mó wić pa sa że rom dzień do bry”
– wspo mi nał pan Do lec ki.

Ba ra ki ro ze bra no w la tach
60. XX wie ku, by ich miej sce za -
ję ły fa bry ki i ma ga zy ny. A ja kie są
Pań stwa wspo mnie nia zwią za ne
z An no po lem? Go rą co pro si my
o wy sy ła nie li stów i e -ma ili do re -
dak cji. Wspo mnie nia bę dą bez -
cen nym świa dec twem hi sto rii
Bród na i Bia ło łę ki.

Prze my sław Bur kie wicz

Baraki
rozebrano w latach
60. XX wieku, by ich
miejsce zajęły fabryki
i magazyny. A jakie są
Państwa wspomnienia
związane z Annopolem?
Gorąco prosimy
o wysyłanie listów i e-maili
do redakcji.

Annopol w 1961 roku
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Baraki dla bezdomnych straszyły do lat sześćdziesiątych

Czarna legenda Annopolu
� Annopol to dziś część Białołęki, w której znajdują się fabryki i magazyny. Jednak jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych dogorywało tu
osiedle przedwojennych baraków, w których za sanacji mieszkali eksmitowani z mieszkań bezrobotni. Prasa rozpisywała się, że mieszka tu
najgorszy element: złodzieje, pijacy, prostytutki i wyrokowcy. Mieszkańcy baraków bronili się, że osiedle było czyste, a każdy każdemu mówił
„dzień do bry”. Po Annopolu została tylko nazwa pętli tramwajowej, ulicy oraz… czarna legenda dzielnicy wyklętej.

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

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl

RRTT
GG

Na Plantowej i Cynowej kwitną działkowe drzewka

Piękna jest wiosna na Targówku
�Targówek to nie tylko bloki i cmentarze. To także zielone płuca osiedla
mieszkaniowego, na które składają się liczne ogródki działkowe na południu dzielnicy.

Nasz fo to re por ter uchwy cił pierw sze mo men ty wio sny na Tar gów ku. Kwit ną drzew ka owo co we ro sną ce
na dział kach przy Plan to wej i Cy no wej. W oko li cy czuć już za pach kwie cia, a wi dok z kład ki nad Ra dzy miń -
ską jest nie sa mo wi ty – bia łe list ki kwia tów po wo du ją, że ja bło nie i śliw ki wy glą da ją ni czym si wiut cy star cy.
A to znak, że nie dłu go bę dzie już na praw dę cie pło.

PB
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La tar nie na Kon dra to wi cza to
już nie mal za byt ki. Be to no we słu -
py z me ta lo wy mi wy się gni ka mi
po cho dzą z wcze snych lat sie dem -
dzie sią tych. Za in sta lo wa ne
w 1989 ro ku opra wy wy pro du ko -
wa no w ów cze snej Cze cho sło wa -
cji. Naj wy raź niej hi sto ria tych
lamp tak za pa dła w ser ca urzęd ni -
ków, że nie chcą ich wy mie niać.
Od sta rych słu pów od pa da be ton,
uka zu jąc prę ty zbro je nio we. Dro -

go wcy zna leź li na ten man ka ment
spo sób: dziu ry mo żna prze cież
za pać kać be to nem. A tam, gdzie
od pa da więk szy ka wa łek słu pa,
mo żna za ci snąć pla sti ko wą spin -
kę. – Pla sti ko wy wę żyk? To i tak
do brze, że nie skle ja ją te go sta ro -
cia gu mą do żu cia – sko men to wał
star szy pan, któ re go za cie ka wi ło,
co fo to gra fu ję. – Pocz tów kę pan
z te go zrób. Al bo le piej nie, bo
bę dzie wstyd na pół świa ta – syk -

nął. Adam Sta wic ki, któ ry kil ka
lat te mu spra wo wał funk cję rzecz -
ni ka Za rzą du Dróg Miej skich,

sko men to wał kie dyś: – Je śli la tar -
nie sto ją, to zna czy, że się nie
prze wró cą.

Cie ka we, jak bę dzie na Kon -
dra to wi cza? Słu py w tym ro ku nie
zo sta ną wy mie nio ne. – Ma my
świa do mość, że te la tar nie są
w złym sta nie, jed nak na ich wy -
mia nę nie ma my fun du szy i mu si -
my wy ko ny wać na pra wy do raź ne.
Nie wy klu czo ne, że pie nią dze
na no we słu py i lam py wzdłuż
Kon dra to wi cza znaj dą się w przy -
szłym ro ku – mó wi Ka ro li na Ga -
łec ka, rzecz nicz ka Za rzą du Dróg
Miej skich. Mo że wy trzy ma ją…

Prze my sław Bur kie wicz

Socjalizm trwa na Kondratowicza
� Popękane betonowe słupy latarń powinny już dawno zniknąć z krajobrazu Bródna,
nadal jednak tkwią na trawnikach i chodnikach. Braki w słupach uzupełniane są świeżą
szpachlówką. A większe partie odpadającego betonu spięto… plastikowymi spinkami.

…któ ry sam wy glą da jak za by -
tek, w do dat ku moc no za po mnia -
ny. Dro go wskaz stoi przy skrzy żo -
wa niu Wy soc kie go i Ba zy liań -
skiej. Odła żą ce li te ry, wy bla kłe

tło i słu pek do ma ga ją cy się
oczysz cze nia z na le pek i kil ku po -
cią gnięć far by. Mo że war to go
nie co od świe żyć?

(red)

Migawka z okolicy

Do zabytku kieruje zabytek
� O zabytkowym przystanku autobusowym
na Wysockiego pisaliśmy przed miesiącem. Mniej
zorientowanych do zabytku doprowadzi drogowskaz…

Dobrze,
że nie sklejają tego
starocia gumą do żucia
– komentuje starszy
mieszkaniec Bródna.
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Zgod nie z na szy mi wcze śniej -
szy mi za po wie dzia mi sklep otwo -
rzy swo je po dwo je wio sną. Bę dzie
miał po wierzch nię 1200 me trów
kwa dra to wych, a obok nie go sta -
nie par king na 90 sa mo cho dów.

Al di to sieć ze stu let nią tra dy cją,
jest do brze zna na w swo ich ro dzin -
nych Niem czech. W Pol sce ist nie je
bli sko 80 skle pów, roz po zna wal -
nych po jed no li tych, sza rych ele -
wa cjach – ten na Tar gów ku bę dzie
pierw szym w War sza wie.

– Na czas bu do wy mar ke tu zli -
kwi do wa no wia tę przy stan ko wą
w kie run ku cen trum. Kie dy zo sta -

nie od two rzo na? – py ta ją miesz -
kań cy. – Wia ta (ty pu „ła zien kow -
skie go”) zo sta ła zde mon to wa na
ze wzglę du na bu do wę punk tu
han dlo we go – mó wi Igor Kraj -
now, rzecz nik ZTM. – Nie ste ty
typ wia ty unie mo żli wia jej po now -
ny mon taż po za koń cze niu prac
bu dow la nych. W tym miej scu pla -
no wa ne jest usta wie nie wia ty se -
ryj nej w ra mach pro jek tu „Przy -
sta nek Ko mu ni ka cji Miej skiej”.
Obec nie nie je ste śmy jed nak
w sta nie po dać pre cy zyj nie ter mi -
nu jej usta wie nia.

(wt)

Aldi już gotowy
� Taką informację można znaleźć na budynku gotowym
do końcowych prac wewnątrz sklepu. Mieszczący się
u zbiegu Radzymińskiej i Młodzieńczej market będzie
pierwszym warszawskim dyskontem niemieckiej sieci.

W Ga le rii Ło dy go wa, po wsta ją -
cej przy skrzy żo wa niu tej uli cy
z Ra dzy miń ską, znaj dzie się po -
nad 5 tys. m2 po wierzch ni han dlo -
wej. Pra ce są jesz cze na wcze snym
eta pie.

– Do koń ca mie sią ca ma zo stać
prze ka za na do ku men ta cja wy ko -
naw cza dla obiek tu – mó wi Ane ta
Ga dom ska z fir my Do lcan.
– Obec nie pro wa dzo ne są pra ce
przy wy ko pie oraz dzia ła nia zwią -
za ne z je go od wod nie niem. Ter -

min za koń cze nia ro bót zo sta nie
po da ny po przed sta wie niu przez
wy ko naw cę zak tu ali zo wa ne go
har mo no gra mu.

Po po sze rze niu ul. Ło dy go wej
cen trum han dlo we znaj dzie się
na prze cię ciu dwóch wa żnych ar -
te rii, dzię ki cze mu do jazd sa mo -
cho dem bę dzie bar dzo wy god ny.
In we stor prze wi dział dla aut po -
nad 200 miejsc par kin go wych.
Skrzy żo wa nie Ra dzy miń skiej
z Ło dy go wą to ta kże wa żny przy -

sta nek au to bu so wy („Mło dzień -
cza”), przy któ rym za trzy mu je się
kil ka na ście li nii. Lo ka li za cja
obiek tu jest więc bar dzo do bra,
ar chi tek tu ra – jak wi dać na wi zu -
ali za cjach – ta kże, ale naj wa żniej -
sze są prze cież na zwy skle pów,
któ re znaj dą się w mi ni ga le rii.
Nie ste ty, jest jesz cze za wcze śnie,
by o nich mó wić: Do lcan jest
na eta pie po szu ki wa nia na jem -
ców.

DG

Galeria Łodygowa w budowie
� Przy ul. Łodygowej ruszyły prace na budowie niewielkiego centrum handlowego.



Za ję cia LE GO Twór cze Bu do -
wa nie: An gry Birds roz po czy na ją
się o godz. 10, trwa ją do godz. 14.

Tym ra zem or ga ni za to rzy za bio -
rą uczest ni ków w świat sym pa tycz -
nych ptasz ków i zie lo nych świ nek
o okrą głych kształ tach czy li An gry
Birds. Uczest ni cy po roz ma wia ją
so bie o przy go dach roz gnie wa nych
pta ków, któ re chro nią swo je jaj ka
przed żar łocz ny mi świn ka mi,

o tym czym się ró żnią, ja kie ma ją
zdol no ści oraz jak mo żna je wy bu -
do wać z kloc ków Le go.

Warsz ta ty dla dzie ci w wie -
ku 5–10 lat.

Opła ta: 50 zł.
Rów nież o godz. 10 spo tka nie

roz pocz nie pierw sza gru pa Ma łych
Ein ste inów za ję cia mi „Na uko wo
o Au stra lii”. Dzie ci do wie dzą się,
co to jest an tro po lo gia i czym się

zaj mu je. Prze śle dzą wy na laz ki abo -
ry ge nów, a na wet zro bią wła sny
bez piecz ny bu me rang, któ ry wró ci
do was na wet w cia snym po ko ju!

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”.

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

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

Pła zy są nie zwy kłą gru pą zwie -
rząt. Choć po zor nie wszyst kie są
do sie bie po dob ne, spo tka my
wśród nich ga tun ki zu peł nie od -
bie ga ją ce od pod ręcz ni ko wych
sche ma tów. Bo czy mo żna so bie
wy obra zić ro pu chę ży ją cą na pu -

sty ni? A mo że ża bę skła da ją cą ja -
ja na lą dzie? Ma li stu den ci po -
zna ją też naj bar dziej tru ją ce zwie -
rzę ta świa ta oraz ta kie, któ re po -
tra fią zmie niać ko lo ry jak ka me -
le on. Pła zy są jed no cze śnie gru pą
or ga ni zmów bar dzo na ra żo ną

na wy gi nię cie, rów nież w na szym
kra ju. Dzie ci do wie dzą się, jak
wy glą da ją, jak ży ją i co ro bić, by
do brze czu ły się w na szym bli skim
są siedz twie.

Dwa ty go dnie póź niej, 9 ma ja,
pod czas wy kła du z astro no mii pt.
„Pla ne ty kar ło wa te” dzie ci po zna -
ją hi sto rię Ukła du Sło necz ne go
i do wie dzą się m.in., że od 2006
ro ku Plu ton prze stał być uzna wa -
ny przez astro no mów za pla ne tę
i na zwa ny pla ne tą kar ło wa tą. Co
to zna czy?

Wy kła dy roz po czy na ją się
o godz. 11.

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Kla sycz na baj ka na pod sta wie tek stu Ja na Brze chwy zo sta nie opo -
wie dzia na w cie pły, lek ki, dow cip ny, a miej sca mi no wa tor ski spo sób.
Spek takl gra ny jest w pla nie ży wym i lal ko wym, okra szo ny wpa da ją cy -
mi w ucho pio sen ka mi.

Bi le ty 12 zł.
Dom Kul tu ry Świt, ul. Wy soc kie go 11, tel. 22 811–01–05,

22 811–11–09.
kc

Dokąd z dzieckiem?
Na teatrzyk o „Jasiu i Małgosi”.
� 26 kwietnia w „Świcie” dzieci obejrzą jedną
z najbardziej znanych bajek wszech czasów – „Jasia
i Małgosię”. Spektakl rozpocznie się o godz. 12.00.

Dokąd z dzieckiem? Na uniwersytet
� W Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci nie ma nudnych wykładów, kolokwiów,
zaliczeń i egzaminów, jest za to intrygująca podróż w świat wiedzy. Przed nami 25
kwietnia wykład z biologii: „Co żaba żabie może puścić płazem”, tydzień później

Sobota na Zaciszu
� Lego Twórcze Budowanie czy Mali Einteini? Dom
kultury Zacisze zaprasza dzieci na twórczą sobotę.

Po wykładach dom kultury zaprasza na warsztaty fakultatywne

źródło: dkzacisze.w
aw.pl



Sa mo gro dzi sko po wsta ło oko -
ło IX wie ku i je go po zo sta ło ści są
je dy nym śla dem po naj star szej
osa dzie na te re nie War sza wy.
Spa lo ne w XI wie ku ni gdy nie zo -
sta ło od bu do wa ne, do pie ro
w 1947 ro ku miej scem tym za in te -
re so wa li się ar che olo go wie. Je go
oko li ca to twór sto sun ko wo mło -
dy – w XIX wie ku wy kar czo wa no
tu pusz czę, ro biąc miej sce dla łąk
na le żą cych póź niej do wsi Bród no
Sta re. Po II woj nie świa to wej roz -
po czę to sztucz ne na sa dze nia
drzew i krze wów – tak wła śnie po -
wstał La sek Bród now ski, jed no
z ulu bio nych miejsc na spa cer,
prze ja żdżkę ro we ro wą, par tyj kę
bad ming to na czy zwy kłe le niu -
cho wa nie. Oko li ce sa me go gro -
dzi ska przy sto so wa no zresz tą
do wy po czyn ku – jest tu drew nia -
ny plac za baw, ław ki i wia ty.

Jak grill to i piw ko?
We dług nie któ rych bra ku je jed -

nak miejsc, w któ rych bez piecz nie
mo żna roz pa lić ogni sko (a przy -
po mnij my, że ta ko we na te re nach
le śnych mo żna roz nie cać je dy nie
w wy zna czo nych, przy go to wa nych
wcze śniej pa le ni skach) i po bie sia -
do wać przy ogniu. Tym bar dziej
że nie ka żdy ma mo żli wo ści
i ocho tę, by sa mo dziel nie do la -
sku do star czyć ruszt i pa le ni sko.

Chęt ni do bie sia do wa nia w ple -
ne rze ma ją już kon kret ny po mysł:
ustaw my w gro dzi sku sta cjo nar ne
gril le. Pro jekt bu do wy czte rech
sztuk tra fił do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. Koszt – 20 ty się cy zło -
tych. Czy zdo bę dzie po par cie
miesz kań ców? Gło so wać bę dzie -
my już w czerw cu. Ta kie roz wią -
za nie za sto so wa no już na są sied -
niej Bia ło łę ce, gdzie w par ku
przy Pi cas sa w ubie głym ro ku
usta wio no dwa mu ro wa ne pa le ni -
ska z wi szą cy mi nad ni mi kra ta mi
– ka żdy chęt ny mo że tam roz pa lić
ogień i upiec na nim kieł ba sę,
kar ków kę czy kto co in ne go lu bi.

Plus ta kie go roz wią za nia jest
ta ki, że rze czy wi ście na Tar gów ku
bra ku je miejsc do pik ni ko wa nia.
Ulo ko wa nie w La sku Bród now -

skim gril lów zwięk szy atrak cyj -
ność te go miej sca, ale… I tu po ra
na mi nu sy – wi docz ne jak na dło -
ni choć by na bia ło łęc kim przy kła -
dzie. Tam, gdzie po ja wia się czło -
wiek, tam są też śmie ci. Im wię cej
lu dzi – tym wię cej od pa dów,
a i bez pa le nisk w le sie ich nie
bra ku je. Czy do ro śli śmy do cy wi -
li zo wa nych wa run ków za ba wy?
Czy oko li ce gro dzi ska nie za mie -
nią się w sie dzi bę żu ler ni? Kto
bę dzie dbał o to, by do spa le nia
nie tra fia ły oko licz ne drze wa, ści -
na ne na do raź ne po trze by ogni -
sko we? I wresz cie – czy wszy scy
ko rzy sta ją cy z te go miej sca bę dą
dba li o je go czy stość?

Za pra sza my do dys ku sji – cze -
ka my na ko men ta rze.

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Ob woź ny han del na Bród nie był
ska ra niem uli cy Kon dra to wi cza.
Przy przy stan ku au to bu so wym
na wy so ko ści par ku co rusz usta -
wia li się han dla rze kup czą cy roz -
ma itą tan de tą – sznu rów ka mi, biu -
sto no sza mi, majt ka mi, pły ta mi CD,
a w okre sie koń ca wa ka cji – pod -
ręcz ni ka mi i ksią żka mi. Wy glą da ło

to jak ob ra zek z po cząt ków dra pie -
żne go ka pi ta li zmu po upad ku ko -
mu ny, al bo ba za rek gdzieś w Ułan -
-Ba tor. Na de szła jed nak kry ska
na Ma ty ska – przy pa wi lo nie daw -
nej Ban ko my usta wio na zo sta ła ta -
blicz ka in for mu ją ca o za ka zie han -
dlu. Czy bę dzie sku tecz na?

PB

Migawka z okolicy

Koniec z ulicznym handlem
na Kondratowicza
� Na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i Rohatyńskiej
ustawiono tablicę zakazującą handlu obwoźnego.
– Nareszcie. Tandetne stoliki ze sznurówkami czy starymi
książkami pasują do bazaru, a nie głównej ulicy Bródna
– komentują przechodnie.

Grodzisko na Bródnie miejscem do grillowania?
� Grodzisko na Bródnie – a w zasadzie jego okolice – są jednym
z najpopularniejszych miejsc wypoczynku dla mieszkańców i przybyszów z okolic. Czy
to jednak dobre miejsce na wspólne grillowanie?



Skwer Wie cha jest czę sto od -
wie dza nym miej scem. W cią gu ty -

go dnia przy cho dzą tu mat ki
z dzieć mi a ta kże eme ry ci. Wy re -

mon to wa ny mi alej ka mi je żdżą ro -
we rzy ści.

Jed nak po zmro ku park ma in -
ne ob li cze – miej sca ro dem z fe -
lie to nów pa tro na, gdzie wód ka le -
je się stru mie nia mi a ty py spod
ciem nej gwiaz dy sie ją strach
wśród prze chod niów. – Nie jest tu
przy jem nie. A wręcz okrop nie
– mó wi pan Ste fan, eme ryt, któ ry
ostat nio zo stał za cze pio ny przez
gru pę pod chmie lo nych awan tur -
ni ków. – Chcie li pie nię dzy, bo za -
bra kło im go tów ki na pi wo. Dla
świę te go spo ko ju da łem im dzie -
sięć zło tych – ska rży się star szy
pan. Z je go opi nią zga dza się pa ni

Alek san dra, któ ra czę sto wra ca
z pra cy po zmro ku. – Mło dzież
pi je tu wód kę i pi wo. Rzu ca ją pe -
ty na chod nik, za ła twia ją się
w krza kach. A po tem rzu ca ją
pusz ki i bu tel ki na traw nik – mó -
wi ko bie ta.

Dla te go wła dze Tar gów ka zde -
cy do wa ły o za in sta lo wa niu w par -
ku ka mer mo ni to rin gu miej skie -
go. – Za le ży nam na bez pie czeń -
stwie miesz kań ców. To ta kże ich
po mysł, dla te go skwer Wie cha zo -
sta nie nie ba wem pod łą czo ny
do sie ci mo ni to rin gu miej skie go
– mó wi Sła wo mir An to nik, bur -
mistrz Tar gów ka.

Do dać na le ży, że o te ka me ry
miesz kań cy pro szą od co naj mniej
dzie się ciu lat. Ile pie nię dzy wy da -
no przez ten czas na na pra wy
po de wa sta cjach?

Prze my sław Bur kie wicz

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

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 naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

·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
·docieplenia, podbitka 510 482 699

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

FINANSE
·Brakuje Ci gotówki? Do 4000 zł na
oświadczenie. Zadzwoń lub wyślij sms o treści
KASA. 668-681-888
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Serwis sprzątający zatrudni Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
na Białołęce, tel. 603-924-842

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

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·Piece gazowe używane, tanio 691-686-772

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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

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
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

24.04-8.05
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Dzielnica instaluje monitoring w parku na Targówku

Skwer Wiecha w oku Wielkiego Brata
� Kolejny krok do bezpieczniejszego życia na Targówku. Rozpoczyna się montaż kamer monitoringu miejskiego
na skwerze Stefana Wiecheckiego-Wiecha. – Bardzo dobrze. W weekendy dzieją się tu dantejskie sceny. Wódka leje
się strumieniami a krzaki zmieniają się w publiczną toaletę. Strach tędy chodzić po zmroku – mówią spacerowicze.



Bu do wa roz pocz nie się w przy -
szłym ro ku i po trwa do 2019.
W blo ku znaj dzie się 156 miesz -
kań ko mu nal nych a na par te rze
ulo ko wa ne zo sta nie przed szko le
oraz po rad nia psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz na dla dzie ci. In we sty cja

po chło nie bli sko 40 mln zł.
Miesz kań cy Bród na mar twią się
jed nak, że w no wym blo ku za -
miesz ka ją ro dzi ny pa to lo gicz ne.
Ta kie, któ re bę dą de wa sto wać bu -
dy nek, im pre zo wać ca ły czas
i usta wiać się w ko lej ce do skle pu

mo no po lo we go. – Wi dzia łem do -
my ko mu nal ne na Tar gów ku. Są
no we, ale wy glą da ją jak roz sy pu -
ją ce się ru de ry – de ner wu je się
czy tel nik. – Prze cież to nie do po -
my śle nia, że by do pro wa dzić blok
do ta kie go sta nu – do da je po iry -
to wa ny.

Bur mistrz Sła wo mir An to nik
mó wi, że urzęd ni cy ma ją zwią za -
ne rę ce. – Pod czas do bo ru lo ka to -
rów nie ma my mo żli wo ści spraw -
dze nia, czy ktoś jest za dłu żo ny,
czy jest nie pra cu ją cym al ko ho li -
kiem. Nie ma my ku te mu pod -
staw, po nie waż ogra ni cza nas
usta wa o ochro nie da nych oso bo -
wych. Skrom ne in for ma cje uzy -
sku je my od pra cow ni ków so cjal -
nych. Nie ma my też jak wy eli mi -
no wać wy łu dza czy. Przy kła do wo
sa mot na mat ka z dwój ką dzie ci
ofi cjal nie jest sa mot na i nie ma
z cze go żyć, a tak na praw dę jej
part ner do brze za ra bia i ro dzi na
mo że so bie po zwo lić na wet
na luk su so wy sa mo chód – mó wi
bur mistrz An to nik. A we dług
prze pi sów do otrzy ma nia lo ka lu
ko mu nal ne go kwa li fi ku je się już
ro dzi na, któ ra ofi cjal nie za miesz -
ku je miesz ka nie, w któ rym przy -
pa da 6 m2 na oso bę – mó wi Sła -
wo mir An to nik.

Czy to ozna cza, że no wy dom
jest z gó ry ska za ny na ru inę?
– Chce my zbu do wać go z bar dzo
so lid nych i wy trzy ma łych ma te ria -

łów – mó wi bur mistrz. Tyl ko co
z te go? Bu dy nek ko mu nal ny
przy Oszmiań skiej ma sie dem lat,
ale po wo li sta je się slum sem. Po -
wy bi ja ne szy by, smród pa pie ro -
sów na klat ce, śmie ci na ko ry ta -
rzach. Nie le piej jest w dwu let nim
bu dyn ku przy uli cy Ossow skie go,
gdzie ścia ny kla tek scho do wych
i ele wa cje po kry wa ją nie uda ne
graf fi ti i wul gar ne na pi sy. To
po pro stu ob raz nę dzy i roz pa czy.
Czy to sa mo bę dzie na Od ro wą -
ża? – Po sta wić tam war tow ni ka

z pi sto le tem na ła do wa nym ziar -
na mi pie przu. Kto maź nie coś
na ele wa cji, do sta nie strzał w po -
śla dek i się od uczy! – ra dzi nasz
czy tel nik.

Nie ba wem dziel ni ca za 5,5 mln
zł wy ku pi od Pol skie go Związ ku
Głu chych bu dy nek przy uli cy Ku -
niec kiej 8, w któ rym po ka pi tal -
nym re mon cie rów nież znaj dą się
miesz ka nia ko mu nal ne.

Czy war to bu do wać miesz ka nia
ko mu nal ne? Cze ka my na opi nie.

Prze my sław Bur kie wicz
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Blok przy Ossowskiego zdewastowany. To samo czeka kolejne?

Lokatorzy zniszczą dom komunalny?
� W przyszłym roku rozpocznie się budowa budynku komunalnego przy ulicy Odrowąża. Mieszkańcy Targówka martwią się, że po oddaniu
do użytku nowy dom zostanie zdewastowany przez lokatorów, tak jak obiekty przy Ossowskiego 9 i Oszmiańskiej 10. – Mamy bardzo ograniczone
możliwości sprawdzenia, czy osoba występująca o mieszkanie komunalne to potencjalny wandal – załamuje ręce burmistrz Sławomir Antonik.








