
N
r9

(2
55

)2
2

m
a

ja
20

15
D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

TTaarrggóówwkkaa,,
BBrróóddnnaa  ii  ZZaacciisszzaa

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

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 spo tka nie z wła dza mi Tar -
gów ka, po li cjan ta mi, stra żni ka mi
miej ski mi i przed sta wi cie la mi Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go
przy by ły tłu my. Wie le osób jest

zbul wer so wa nych za mon to wa ny -
mi w ubie głym ro ku pro ga mi
zwal nia ją cy mi. Część jed nak uwa -
ża, że po win ny zo stać. Wszyst ko
przez ich nie sku tecz ność – część

sa mo cho dów omi ja prze szko dy
wje żdża jąc w prze smyk mię dzy ni -
mi. Pro wa dzą cy spo tka nie Ro bert
Ste fań ski za pro po no wał in no wa -
cyj ny spo sób de ba ty: na trzech ta -
bli cach przed sta wio ne zo sta ły trzy
roz wią za nia: pro gi ro ze brać, zo -
sta wić lub za cho wać tyl ko w czę -
ści. Pod ka żdą z opcji miesz kań cy
mie li wpi sy wać swo je „za”
i „prze ciw”. Wszyst ko na nic.

Śmierć i kor ki
Bur mistrz Sła wo mir An to nik

przed sta wił sy tu ację. Pro gi za -
mon to wa no po kil ku wy pad kach
w ze szłym ro ku. Je den był śmier -
tel ny. Do dat ko wo cią gle zwięk sza
się ruch na lo kal nych uli cach, któ -
re wy ko rzy sty wa ne są przez kie -
row ców chcą cych do je chać
do Ra dzy miń skiej. – Sy tu acja ta
na si li się po roz po czę ciu bu do wy

me tra. Za mknię ta bę dzie uli ca
Troc ka i kie row cy bę dą chcie li
jeź dzić przez Za ci sze – do dał
Grze gorz Ga dec ki, wi ce bur mistrz
dziel ni cy. No i się za czę ło. – To
hań ba! Na kil ka lat za mkną Troc -
ką! Sa mo cho dy roz ja dą nas
na mia zgę! – de ner wo wa li się
miesz kań cy. – Spo koj nie! Troc ka
bę dzie za mknię ta na mak sy mal -
nie oko ło pół ro ku – uspo ka jał
An drzej Fran ków, wi ce dy rek tor
ZTM. – Kła mie! Na tacz kę z nim!
– wrzesz cze li lu dzie.

A mo że fo to ra dar?
Miesz kan ka Za ci sza zło ży ła

pro po zy cję usta wie nia fo to ra da -
ru. – Zwięk szy się wte dy kul tu ra
jaz dy kie row ców, a w przy pad ku
na ru sze nia prze pi sów man da ty
za si lą bu dżet – po wie dzia ła. In ny
pan za pro po no wał usta wie nie sy -
gna li za cji świetl nej. – A mo że wy -
star czy po sta wić pro gi
przed skrzy żo wa nia mi? – spy tał
rad ny Ję drzej Ku now ski. Dy rek -
tor Fran ków nie zgo dził się na ten
po mysł: – Wte dy trze ba bę dzie
pod nieść ca łe skrzy żo wa nie.
Obec ne pro gi ma ją prze rwę mię -
dzy so bą, by nie znisz czyć pod wo -
zia au to bu sów. Gdy by by ły gar by

dokończenie na stronie 2

Mieszkańcy nie chcą progów i ciężarówek

Awantura o progi
� Gorące spotkanie na Zaciszu. Konsultacje społeczne w sprawie progów
zwalniających na ulicach Jórskiego, Samarytanka i Gilarskiej przerodziły się
w prawdziwą awanturę. Część chce likwidacji garbów, część nie. Mieszkańcy
stawiają sprawę jasno: chcemy likwidacji progów i ograniczenia ruchu
na tych ulicach, zwłaszcza dla ciężarówek i autobusów przegubowych.

Od tego
dudnienia na progach
dom mi się rozpadnie.
Masz pieniądze na nowy
dom dla mnie?! – krzyczał
jeden z mieszkańców
do burmistrza. Nie mógł
pohamować swoich
emocji. – Zaraz go strzelę
w pysk – warczał.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

na ca łej sze ro ko ści uli cy, wte dy
mu sie li by śmy wy co fać stąd au to -
bus – po wie dział. Na fo to ra dar
ani świa tła dziel ni cy nie stać.

Au to bu sy ja dą jak chcą
Je den z miesz kań ców zwró cił

uwa gę na cha rak ter uli cy Gi lar skiej.
– To jest dro ga osie dlo wa. Nie mo -
żna tu pusz czać au to bu sów i cię ża ró -
wek. Bur mi strzo wie to kom plet ni in -
do len ci. Zro bio no z ma łej ulicz ki au -
to stra dę. Pod jezd nią bie gną prze -
cież in sta la cje ga zo we. Cię ża rów ki
roz je żdżą ją, ru ry się roz sz czel nią
i bę dzie my mie li wiel kie „bum”!
– de ner wo wał się. Jesz cze in ny za ci -
sza nin wściekł się na au to bu sy.
– Prze gu bow ce zje żdża ją ce do za -
jezd ni gna ją tę dy oko ło stu na go dzi -
nę. Kie row cy ła mią prze pi sy! Trze ba
po spraw dzać ta cho gra fy! – krzy czał.
A dy rek tor Fran ków za dzi wił wszyst -
kich swo ją od po wie dzią: – Kie row ca
koń czą cy pra cę ma pra wo od ostat -
nie go przy stan ku je chać do za jezd ni
do wol ną tra są. A ZTM nie ma na to
wpły wu, bo to prze cież dro ga pu -
blicz na – od parł. – Co ta kie go?! Nikt
te go nie kon tro lu je?! A mo że po je -
dzie so bie na za ku py au to bu sem?

Co za bez czel ność! – grzmie li wście -
kli miesz kań cy.

Ścia ny pę ka ją
Miesz kań cy przed sta wi li ta kże

pro blem pę ka ją cych ścian do -
mów. – Od te go dud nie nia
na pro gach dom mi się roz pad nie.
Masz pie nią dze na no wy dom dla
mnie?! – krzy czał je den z miesz -
kań ców do bur mi strza. Nie mógł
po ha mo wać swo ich emo cji. – Za -
raz go strze lę w pysk – war czał.
Miesz kań cy są prze ko na ni, że pę -
ka nie ścian to wi na sa mo cho dów
pod ska ku ją cych na pro gach.

Zwę zić uli cę… sa mo cho da mi
Miesz kań cy nie po tra fi li opo -

wie dzieć się jed no znacz nie czy
chcą li kwi da cji pro gów, czy też jej
nie chcą, a mo że wo le li by zo sta wić
je tyl ko przy szko le. Jed no jest
pew ne: nie ży czą so bie tu cię ża ró -
wek, prze jaz dów tech nicz nych au -
to bu sów i prze gu bow ców. Po mysł,
jak to zro bić, pod po wie dział je den
z go ści. – Wszy scy za par kuj my sa -
mo cho dy wzdłuż kra wę żni ków.
Wte dy pręd kość sa mo cho dów
zmniej szy się au to ma tycz nie – po -
wie dział. I do stał bra wa.

Prze my sław Bur kie wicz

dokończenie ze strony 1

Awantura o progi

Je śli mia sto jest dżun glą, to
pie si z wóz ka mi dzie cię cy mi i nie -
peł no spraw ni są na sa mym po -
cząt ku łań cu cha po kar mo we go.
Do wód? „Week en do we fre zo wa -
nie”. Week en do we fre zo wa nia to
bar dzo przy dat na ini cja ty wa, po -
le ga ją ca na czę ścio wej wy mia nie
na wierzch ni jezd ni w so bo tę i nie -
dzie lę, gdy ruch sa mo cho dów jest
mniej szy. Po ka zu je ona ta kże, że
dro go wcy po tra fią dzia łać szyb ko
i spraw nie a słyn ne war szaw skie
„nie da się” jest tyl ko wy mów ką.

Mie siąc te mu Za rząd Dróg Miej -
skich prze pro wa dził week en do we
fre zo wa nie Han dlo wej, bę dą cej czę -
ścią „pier ście nia” Tar gów ka (po pu -
lar ne okre śle nie „ob wod ni ca” zu -
peł nie nie od da je rze czy wi sto ści).
Wkrót ce po tem wy zna czo no ta kże

pa sy ro we ro we i… na tym re mont
się skoń czył. Zy ska li kie row cy i ro -
we rzy ści, ale pie szych zo sta wio no
z chod ni kiem, któ re go stan trze ba
okre ślić ja ko ka ta stro fal ny. Na -
wierzch nia przy po mi na cza sem stre -
fę bom bar do wa nia, cza sem Księ życ,

a nie peł no spraw ni mu szą la wi ro wać
mię dzy dziu ra mi. Obok sa mo cho dy
i ro we ry ja dą po rów niut kiej na -

wierzch ni. Czy da się coś z tym zro -
bić? Py ta nie jest pod chwy tli we, bo
za rów no jezd nia, jak i chod nik są as -
fal to we, ale ZDM nie z ta kich opre -
sji wy cho dził „obron ną rę ką”.

– Nie pla nu je my w tym ro ku
wy mia ny na wierzch ni chod ni ków
na ul. Han dlo wej i Ossow skie go
– pi sze Ka ro li na Ga łec ka, rzecz -
nicz ka ZDM.

Czy li „da się”, ale „nie ma
w pla nach”. Dla cze go? Cóż, nie
od dziś wia do mo, że pie szy to ta ki
kie row ca, któ re go nie stać na sa -
mo chód i nie war to się nim przej -
mo wać. A na pra wę chod ni ka mo -
żna by ło by wy ko nać praw do po -
dob nie jesz cze szyb ciej niż fre zo -
wa nie jezd ni, bo pod as fal to wym
chod ni kiem jest mniej warstw.

Do mi nik Ga dom ski

Samochód na równym, pieszy po kraterach
� Po ostatnim frezowaniu i wyznaczeniu pasów rowerowych jezdnia na „pierścieniu”
Targówka prezentuje się wspaniale. Chodnik natomiast wygląda jak świeżo
po bombardowaniu.

Miesiąc temu
Zarząd Dróg Miejskich
przeprowadził
weekendowe frezowanie
Handlowej. Wkrótce
potem wyznaczono także
pasy rowerowe i… na tym
remont się skończył.

Pie szych zo sta wio no z chod ni kiem, któ re go stan trze ba okre ślić ja ko ka ta stro fal ny

te
le

fo
n 

d
la

 c
zy

te
ln

ik
ó

w
: 

te
le

fo
n 

d
la

 r
ek

la
m

o
d

aw
có

w
: 

e-
m

ai
l: 

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

B
oh

at
er

ów
 1

8a
D

ru
k:

 E
dy

to
r 

S
p.

 z
 o

.o
., 

O
ls

zt
yn

51
9 

61
0 

43
5,

 2
2 

61
4 

58
 0

3
50

8 
12

5 
41

8,
 2

2 
61

4 
58

 0
3

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.

„„
E

ch
o

 T
ar

g
ó

w
ka

, B
ró

d
na

, Z
ac

is
za

”
w

w
w

.g
az

et
ae

ch
o.

pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
fa

x:
 2

2 
61

4 
58

 2
8



Scien ce -fic tion? Tro chę tak,
jed nak w 1938 ro ku da le ko się żny
plan roz bu do wy sie ci tram wa jo -
wej mia sta sto łecz ne go War sza wy
wy glą dał cał kiem re al nie. Sto li ca
pod ad mi ni stra cją pre zy den ta
Ste fa na Sta rzyń skie go roz wi ja ła
się dy na micz nie. Ru szy ła bu do wa
bul wa rów, skoń czo no „au to stra -
dę” z Sa skiej Kę py do Jó ze fo wa,
no wo cze sne bu dow nic two miesz -
ka nio we przy nio sło zu peł nie no -
wy styl roz bu do wy War sza wy. Za -
miast cia snych i ciem nych po dwó -
rek -stud ni – blo ki usta wio ne
okna mi do świa tła. Za miast gę stej
za bu do wy – zie leń ce i par ki. Gdy -
by nie wy buch woj ny, w miej scu
dzi siej sze go Po la Mo ko tow skie go
mie li by śmy re pre zen ta cyj ną
Dziel ni cę Pił sud skie go – z mo der -
ni stycz ny mi gma cha mi i wie żow -
ca mi.

Wa go ni ki na Wy soc kie go
Ja kie wte dy by ło Bród no?

Wciąż przed miej skie, choć kwa -
dra to we no we wil le za czę ły wy -
pie rać kur ni ki i go łęb ni ki. Głów -
ne uli ce – Bia ło łęc ka i Pio tra Wy -
soc kie go – wciąż by ły bru ko wa ne
a wzdłuż nich cią gnę ły się głę bo -
kie, cuch ną ce rynsz to ki. Drew nia -
na za bu do wa przy po mi na ła bar -
dziej Otwock czy Świ der, jed nak

no wo cze sna ka mie ni ca ze szkła
i be to nu przy Bia ło łęc kiej, na le żą -
ca do pa na De re woń ki, ide al nie
pa so wa ła by rów nież do Pu ław -
skiej czy alei Nie pod le gło ści.
Tram waj do je żdża ją cy do pę tli
przy To ruń skiej jeź dził tu od 1924
i wy da wa ło się, że to nie jest
ostat nie sło wo w ko mu ni ka cji szy -
no wej. Pla ny by ły bo wiem da le ko -
się żne. Ja ko że licz ba sa mo cho -

dów zwięk sza ła się, ale wciąż nie
by ła za trwa ża ją ca, naj bar dziej po -
pu lar nym środ kiem ko mu ni ka cyj -
nym był tram waj. Dla te go po wy -
bu do wa niu me tra, któ re mia ło
m.in. do je chać na Pra gę, pla ni ści
wy my śli li so bie gę stą sieć to ro -
wisk. I tak przy kła do wo tram waj
na Tar gów ku miał jeź dzić ul. Win -
cen te go do bra my wschod niej
cmen ta rza Bród now skie go, ale

na przed łu że niu uli cy Strze lec -
kiej, tu ne lem pod li nią ko le jo wą,
elek tro wo zy mia ły do je żdżać uli cą
Ta de usza Ko rzo na do pla cu Ho -
ro del skie go. Po pla cu nie ma dziś
śla du, zaś sa ma Ko rzo na to ma -
lut ka ulicz ka osie dlo wa.

Tram waj na Ogiń skie go
Zde cy do wa nie cie kaw sze per -

spek ty wy mia ło Bród no. Od stro -
ny Pra gi to ro wi sko mia ło, na tu -
ral nie, biec al. Od ro wą ża,
a na Bród nie wje żdżać w Bia ło -
łęc ką. Jed na li nia mia ła od bi jać
w Wy soc kie go do pę tli Pel co wi -
zna (jak zresz tą by ło do 1971 ro -
ku), a dru ga – przy ko ście le skrę -
cać w Bia ło łęc ką. Po kil ku set me -
trach znów pla no wa no roz wi dle -
nie. Jed na nit ka mia ła pro wa dzić
Bia ło łęc ką do dzi siej szych Brze -
zin, dru ga zaś – wą ską ulicz ką
Ogiń skie go, przez plac An no pol -
ski i osie dle dla bez dom nych aż
do dzi siej szej Pło cho ciń skiej. Tu
li nia od bi ja ła by na wschód i przez
most na Wi śle łą czy ła by się z Ma -
ry monc ką. Dość po wie dzieć, że
osob na li nia mia ła pro wa dzić
na Bród no z Żo li bo rza przez
most Zyg mun ta Kra siń skie go.
Zu peł nie jak w pro gra mie wy bor -
czym Han ny Gron kie wicz -Waltz
z 2006 ro ku.

Tram waj na Kon dra to wi cza
Osta tecz nie li nię tram wa jo wą

w cią gu Bia ło łęc ka – Wy soc kie go
– Ma ry wil ska zli kwi do wa no
w 1971 ro ku a elek tro wo zy po je -
cha ły Bu dow la ną i Rem bie liń ską
do An no po la i na Że rań Wschod -
ni. Jezd nie uli cy Wy soc kie go są
jed nak roz dzie lo ne sze ro kim pa -
sem zie le ni. Po co? Le cho sław
Za krzew ski, nie ży ją cy już dzia łacz

Ko ła Mi ło śni ków Bród na opo wia -
dał mi, że przed 45 la ty wła dze
mia ły plan, by za cho wać re zer wę
pod ewen tu al ną li nię tram wa jo -
wą. – „Mó wi ło się”, że to ry po bie -
gły by Bia ło łęc ką od ko ścio ła
do Kon dra to wi cza, uło żo ne
na pa sie roz dzie la ją cym jezd nie
Kon dra to wi cza do cho dzi ły by
do dzi siej sze go ra tu sza Tar gów ka
i skrę ca ły by w Win cen te go, do pę -
tli ko ło cmen ta rza – mó wił mi
pan Za krzew ski.

Wiel ki co me back?
Czy do cze ka my za tem po wro tu

tram wa ju na Wy soc kie go? Nie wy -
klu czo ne, tym bar dziej że od cza -
su do cza su sły chać o ewen tu al -
nych pla nach od two rze nia to ro wi -
ska na Po wąz kow skiej. Przed woj -
ną tram wa je do je żdża ły nią
do cmen ta rza Woj sko we go – te -
raz mia ły by pro wa dzić do li nii
na Po wstań ców Ślą skich.

Prze my sław Bur kie wicz

Śmiałe plany z 1938 roku wciąż… do zrealizowania?

Bródno miało być tramwajową potęgą
� Rok 1938. Tramwaj pędzi ulicą Wysockiego. Przy kościele Matki Bożej Różańcowej skręca na północny-wschód w Białołęcką i po chwili odbija
w lewo, w ulicę Ogińskiego. Między willami i kamieniczkami przecina Toruńską, mija osiedle dla bezrobotnych i gna na Białołękę Dworską. Tam póki
co ma pętlę. Dopiero trwają bowiem prace przy budowie mostu z Białołęki na Bielany, a linia tramwajowa przez Wisłę dojedzie aż do Marymonckiej.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Ostatecznie
linię tramwajową w ciągu
Białołęcka – Wysockiego
– Marywilska
zlikwidowano w 1971 roku
a elektrowozy pojechały
Budowlaną
i Rembielińską
do Annopola i na Żerań
Wschodni.

Uli cą Wy soc kie go tram wa je jeź dzi ły w la tach 1924–1971
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Ro bo ty roz po czę ły się punk tu -
al nie o go dzi nie 7 ra no w czwar -
tek 14 ma ja. Eki py ro bot ni ków
wy ry wa ją sta re, po kru szo ne, od la -
ne z be to nu kra wę żni ki wzdłuż
chod ni ka na po dwór ku przy Cho -
dec kiej 14. Na są sied niej Ło jew -
skiej sku wa ją już as falt, któ ry pa -
mię ta za sie dla nie bu dyn ków
na po cząt ku lat sie dem dzie sią -
tych. To ko lej ne zmia ny wpro wa -
dza ne na osie dlu „Kon dra to wi -
cza” przez spół dziel nię miesz ka -
nio wą. Pi sa li śmy nie daw no o wy -
mia nie lamp na ele wa cjach bu -
dyn ków, po tem o wy zna cze niu
do dat ko wych miejsc par kin go -
wych dla nie peł no spraw nych
przy Tur monc kiej.

Te raz wła dze spół dziel ni wy -
mie nia ją na wierzch nię na chod ni -
kach. I w su mie nic dziw ne go
– as fal to wa nie chod ni ków to po -
mysł z za mierz chłych cza sów. Po -

za tym ła twiej sza w na pra wie jest
kost ka. Mo żna ją zdjąć i uzu peł -
nić. A gdy jest nie rów na – wy rów -
nać. Po as fal cie zaś od ra zu wi -
dać, że był ła ta ny. To nie zbyt es te -
tycz ne.

Jed nak miesz kań cy Bród na ma -
ją mie sza ne uczu cia. – Ty le lat był
as falt i ko mu to prze szka dza ło?
– py ta pan Pa weł, eme ryt z Cho -
dec kiej. Wtó ru je mu pan Je rzy,
ta kże eme ryt. – Miesz kam na par -
te rze. Na wet nie chcę my śleć
o tym, ja ki bę dzie o po ran ku tur -
kot, gdy na sze ró wie śnicz ki ru szą
ze swo imi wó zecz ka mi na za ku py
– śmie je się. In ne go zda nia jest
ich młod szy są siad. – Tak się bu -
do wa ło czter dzie ści lat te mu. To
tak, jak by pła kać po pa skud nej
bla sze pro fi lo wa nej i ra ko twór -
czym eter ni cie, któ rym ocie plo ny
był nasz blok – mó wi.

Prze my sław Bur kie wicz

Kują asfaltowe chodniki
na Bródnie. „Koniec komuny”
� Rewolucji na Bródnie ciąg dalszy. Tym razem
spółdzielnia mieszkaniowa wzięła się za ohydne
chodniki, które czterdzieści lat temu zostały wylane
z asfaltu. Robotnicy zrywają masę bitumiczną
i wyrywają zużyte krawężniki. Nowe chodniki będą
z kostki. Mieszkańcy mają mieszane uczucia.

Na pla cy ku u zbie gu Kon dra to -
wi cza i Ro ha tyń skiej od lat han dla -
rze kup czą tan de tą. Sznu rów ka mi,
sta ry mi ksią żka mi, biu sto no sza mi.
Nad szedł jed nak na to kres. Głów -
na uli ca Bród na to nie ba zar
w Ułan -Ba tor. Przed bu dyn kiem
daw ne go skle pu Ba ko ma usta wio -
no znak in for mu ją cy o za ka zie
han dlu. Nie spodo bał się on au to -
chto nom. Ta blicz kę po za kle ja no
na lep ka mi a sam słup jest prze chy -
lo ny – ktoś chciał go wy rwać. I ty le
by ło z pró by eu ro pe iza cji uli cy
Kon dra to wi cza.

PB

Otwar cie azja tyc kiej knaj py
i du że za in te re so wa nie słod -
ko-kwa śnym je dze niem to naj lep -
szy do wód, że Po la cy z za gra nicz -
nych po traw lu bią wła śnie
wschod nią kuch nię. Obok znaj du -
je się kil ka ke ba bow ni.

Bar Hong Ngoc za jął miej sce
dwóch wcze śniej tu ist nie ją cych
knaj pek. Bur ge row nia nie cie szy ła
się du żym po wo dze niem. Tak sa mo
„Klus ski”, w któ rych mo żna by ło
za pa rę zło tych zjeść ma ka ron z wy -
bra nym so sem. Por cje by ły ma leń -

kie, po da wa ne w pla sti ko wej mi -
secz ce i na do da tek nie by ło to a le ty.
Pra wie za wsze w środ ku by ło pu sto.
Nic dziw ne go, że lo ka le splaj to wa ły.

Ofer ta no wej knaj py jest dość
du ża: ka nap ki, na le śnicz ki, zu py
pho, saj gon ki a ta kże por cje obia -
do we. Pod wszel ką po sta cią jest
kur czak (11–16 zł), kacz ka (20–23
zł), wie przo wi na (12–15 zł), go lon -
ka (12 zł), cie lę ci na (15–18 zł), wo -
ło wi na (14–15 zł), schab (13–16 zł),
ry by (12–16 zł), kre wet ki (10–25 zł)
i in ne przy sma ki kuch ni azja tyc -
kiej. Lo kal jest czyn ny od 10 do 22,
a w week en dy od 11 do 21.

PB

Chińczyk zamiast klusek
� Nowy lokal na gastronomicznej mapie Bródna. W pawilonach przy Kondratowicza 25
ulokował się bar orientalny, który wyparł istniejące tu wcześniej burgerownię
i spaghetterię. Ceny w nowym „chińczyku” nie powalają a porcje są obfite.

Migawka z okolicy

Zakaz handlu się nie spodobał
�Dwa tygodnie temu poinformowaliśmy o ustawieniu znaku zakazu handlu
przed pawilonem dawnej Bakomy na Bródnie. Najwyraźniej kupcom a także zbuntowanej
młodzieży znak jest nie w smak. Tablica jest zniszczona i nadaje się do wymiany.



Idea po sta wie nia pa miąt ki
po jed nej z naj wa żniej szych bi tew
w hi sto rii świa ta ma już kil ka lat.
Za bie ga o nią m.in. To wa rzy stwo
Pa trio tycz ne, fun da cja za ło żo na
przez Ja na Pie trza ka, któ re wi -
dzia ło by łuk przy Ra dzy miń skiej,
na po gra ni czu War sza wy i Zą bek.
Tam zresz tą już od trzy na stu lat
za re zer wo wa ne jest miej sce
na upa mięt nie nie Cu du nad Wi -
słą – to tzw. Bra ma Bia ło stoc ka,
prze wi dzia na wła śnie na ten cel
w miej sco wym pla nie za go spo da -
ro wa nia Tar gów ka w 2002 ro ku.
We dług za pi sów te go do ku men tu
na wjeź dzie do War sza wy miał by
sta nąć – na pla cu „o pod wy ższo -
nym stan dar dzie, z za sto so wa -
niem szla chet nych ma te ria łów
wy koń cze nio wych” po mnik po łą -
czo ny z pa wi lo nem mu ze al nym.
Po mnik miał by do mi no wać
nad te re nem, bo ja ko je dy ny
mógł by prze kra czać wy so kość 15
me trów (dla po rów na nia: rzym ski
Łuk Ty tu sa ma 15,4 m, a je den
z naj słyn niej szych no wo żyt nych
łu ków, w Pa ry żu – 51 me trów).
Ty le, że to tyl ko jed na z pro po zy -
cji lo ka li za cyj nych – oprócz po -
my słu for so wa ne go przez Pie trza -
ka po ja wia ją się no we. Ba! Sa mo
To wa rzy stwo Pa trio tycz ne zmie -
nia swo je pla ny, pro po nu jąc dwa

in ne miej sca: jed no przy Ra tu szo -
wej; dru gie w Por cie Pra skim.

Jest jesz cze trze cia pro po zy cja,
Sto wa rzy sze nia Se re nis si ma

– umiej sca wia ją ca Łuk przy uli cy
Bi twy War szaw skiej al bo na Osi
Sa skiej. Mia sto jed nak bie rze
pod uwa gę al bo oko li ce ZOO al -
bo Ogród Sa ski, a wi ce pre zy dent
Ja cek Woj cie cho wicz de kla ru je,
że łuk – je śli po wsta nie – bę dzie
ulo ko wa ny „w sze ro ko ro zu mia -
nym cen trum sto li cy”.

Nas dzi wi jed no: po co de ba to -
wać nad ko lej ny mi lo ka li za cja mi,
sko ro miej sce zo sta ło wy bra ne
trzy na ście lat te mu? Tar gó wek
jest roz sąd nym miej scem na upa -
mięt nie nie Bi twy War szaw skiej
– to stąd jest naj bli żej do miej sca
trium fu pol skiej ar mii nad bol sze -

wi ka mi sprzed stu lat. Jest te ren,
są od po wied nie uchwa ły – spo ry
o lo ka li za cję tyl ko prze cią ga ją
kwe stię po sta wie nia po mni -
ka. I choć jest w War sza wie wie le
pil niej szych po trzeb niż mo nu -
men ty (bra ku je miejsc w przed -
szko lach, szko ły pra cu ją na kil ka
zmian, uli ce są dziu ra we) – to
sko ro jest ta kie par cie spo łecz ne,
po staw my go tam, gdzie był za -
pla no wa ny. I nie bój my się ar gu -
men tów, że spy cha my hi sto rię
na pe ry fe ria, bo w ten spo sób de -
gra du je się też dziel ni cę, uzna jąc
Tar gó wek za miej sce „gor sze”.

Wik tor To moń

Łuk triumfalny przy Radzymińskiej?
� Cud nad Wisłą doczeka się łuku triumfalnego? Propozycje ulokowania pamiątki
po bitwie z 1920 roku mnożą się. Czy monument stanie na Targówku?

Po co
debatować
nad kolejnymi
lokalizacjami, skoro
miejsce zostało wybrane
trzynaście lat temu?
Targówek jest chyba
najrozsądniejszym
miejscem
na upamiętnienie Bitwy
Warszawskiej.

Jedyny zachowany łuk triumfalny w okolicy to Łuk Poniatowskiego w Jabłonnie
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W czwar tek 14 ma ja w oko li cach
skwe ru Cie chow skie go miesz ka -
niec za uwa żył bru nat ną ciecz spły -
wa ją cą do ka na łu. Za alar mo wał
dziel ni co wy wy dział śro do wi ska
– pra cow ni cy na miej sce przy by li,
spra wę zba da li i za żą da li wy ja śnień
od pro wa dzą cych w po bli żu pra ce
bu dow la ne. Co się oka za ło? Że
wszyst ko jest… w po rząd ku.

W oświad cze niu wy da nym
przez in we sto ra czy ta my: „(…)
zgod nie z po zwo le niem na bu do -
wę od pro wa dza ne są wo dy grun -
to we z wy ko pu bu dow la ne go
pod pro jek to wa ny bu dy nek
miesz kal ny zlo ka li zo wa ny przy
ul. Kon dra to wi cza. Od pro wa dza -
ne wo dy pod ziem ne za wie ra ją
w so bie nie szko dli we ilo ści że la za,
któ re w kon tak cie z po wie trzem
two rzą tle nek że la za, a ten za bar -
wia okre so wo wo dę na ko lor ru -

dy. Fakt ten ma miej sce pod czas
prac kon ser wa cyj nych pomp stud -
ni głę bi no wych, gdzie na fil trach
wy trą ca się tle nek że la za, któ ry
w mo men cie po now ne go roz ru -
chu pomp i po cząt ko wej fa zie
prze pły wu tur bu lent ne go cie czy
prze do sta je się do Ka na łu Bród -
now skie go. Za war te w wo dzie
pier wiast ki me ta li nie są szko dli -
we dla śro do wi ska oraz sta nu wód
w Ka na le Bród now skim”.

Czy li mó wiąc wprost: ko lor
wód, ja kie wpa da ją do ka na łu
spo wo do wa ła rdza z in sta la cji. Sy -
tu acja po dob na do tej, kie dy
po pra cach re mon to wych z kra nu
pły nie nam brą zo wa wo da.
Urzęd ni cy z ko lei za żą da li od bu -
dow lań ców do dat ko we go czysz -
cze nia fil trów, któ re po win ny by ły
za trzy mać rdzę w in sta la cji.

(red)

źródło: W
ikipedia/ M

athiasrex

Rdza opanowała wodę 
� Tak twierdzą urzędnicy, którzy zbadali wodę
wypuszczaną do Kanału Bródnowskiego z pobliskich
placów budowy. Czyli – jest brzydko, ale niegroźnie.

W so bo tę Tar gó wek cof nie się
o osiem dzie siąt lat dzię ki im pre zie
„Wiech w Wie chu”, gdzie przed -
wo jen ne kli ma ty ro dem z fe lie to -
nów Ste fa na Wie chec kie go -Wie -
cha bę dą mia ły miej sce w par ku
je go imie nia. W go dzi nach 12–18
od bę dzie się tu targ sta ro ci – ka -
żdy mi ło śnik ru pie ci znaj dzie coś
dla sie bie. Ak to rzy czy tać bę dą fe -
lie to ny Wie cha, sma ko sze bę dą
mo gli po sma ko wać pyz i fla ków,
a do tań ca na de chach za gra ka ta -
ry niarz. Gdy o go dzi nie 18 kup cy
się „za wi ną”, jak pi sał słyn ny
Wiech, wy stą pi Or kie stra z Tar -
gów ka.                                           PB

Pchli targ w parku Wiecha
� To gratka dla miłośników staroci! Już w najbliższą
sobotę, 23 maja w godzinach 12–18, w parku Wiecha
odbędzie się pchli targ. Poza możliwością kupienia
staroci każdy będzie mógł zatańczyć na dechach czy
posłuchać criminal tango!

źródło: targow
ek.w

aw.pl







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
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Ach, Ma tu szew ska! Pa mię tam
ją sprzed pięt na stu lat. Ależ tu
by ło siel sko! Ci sza i spo kój, nie bo
nie bie skie, za pach kwit ną cych
dzi kich krze wów. Jezd nia wy bru -
ko wa na ko ci mi łba mi za ni ka ła
pod nie za mia ta nym od lat pia -
skiem i ku rzem. Do oko ła roz po -
ście ra ła się zie leń zdzi cza łych łąk,
któ re kie dyś by ły za pew ne upraw -
ny mi po la mi dla miesz kań ców
oko licz nych ulic: Nie su lic kiej,
Becz ko wej, Dźwiń skiej i Na łęcz
(dwie ostat nie nie ist nie ją).
Pod nu me rem 7A bie li ła się pię -
tro wa ka mie ni ca. W oknach kwia -
ty, na po dwór ku su szy ło się pra -
nie. Przed bu dyn kiem dwóch star -
szych pa nów ży wo dys ku to wa ło

o po li ty ce. W od da li, na tle hal fa -
brycz nych ćmił ską pa ny w zie le ni
ba rak o ad re sie Ma tu szew ska 12.

A jak jest dziś?
Dziś jest go rzej niż źle. Wzdłuż li -

nii za ni ka ją ce go bru ku wciąż sto ją
słu py z ka bla mi elek trycz ny mi i rtę -
cio wy mi lam pa mi, jed nak ka mie ni -
ca pod nu me rem 7A to wy pa tro szo -
na wy dmusz ka prze zna czo na
do roz biór ki. Bu dy nek z lat trzy dzie -
stych stra szy oczo do ła mi okien po -
zba wio nych szyb i fu tryn. Do oko ła
wa la ją się śmie ci. Ktoś coś tu ko pał,
bo obok do łu wi dać pry zmę zie mi.
Na za ro śnię tym, roz pa da ją cym się
ba ra ku pod nu me rem 12 wciąż wi -
dać ema lio wa ną ta blicz kę z na zwą

uli cy. Jest tak sa mo wą tłe go zdro -
wia, jak ścia na cha łu py, na któ rej wi -
si – wy pło wia ła, za rdze wia ła. Skry ta
za gę stą ro ślin no ścią jest wi docz na
tyl ko dla wpraw ne go oka. Tyl ko kto
tu przyj dzie? Bu dy nek stoi
przy koń cu praw dzi wej, przed wo -
jen nej Ma tu szew skiej, któ ra koń czy
się ogro dze niem. Da lej bie gnie as -
fal to wa dro ga oto czo na z dwóch
stron ma ga zy na mi i biu ra mi. Sa mo -
cho dy cię ża ro we je żdżą przed łu że -
niem Ma tu szew skiej mi ja jąc pra -
cow ni ków call -cen ter, któ rzy wy szli
na pa pie ro sa. Ja ka to zresz tą Ma tu -
szew ska, sko ro wje żdża się do niej
nie po przed wo jen nym bru ku, lecz
as fal to wym wjaz dem przy Za bra -
niec kiej? Upa dek oby cza jów.

Na zwa uli cy Ma tu szew skiej jest
mi bli ska, po nie waż jed na z sióstr
cio tecz nych mo jej pra bab ci mia ła
na na zwi sko Ma tu szew ska. Mło da,
nie speł na dwu dzie sto let nia Lon gi -
na z Ma tu szew skich Ol szew ska
zgi nę ła pod ko niec Po wsta nia
War szaw skie go na Po wąz kach,
skąd się zresz tą wy wo dzi ła. Czy
mia ła wspól ne ko rze nie z ro dzi ną
Ma tu szew skich, któ ra w koń cu
dzie więt na ste go stu le cia za ło ży ła
ko lo nię Ma tu sze wo i da ła po czą -
tek ist nie ją cej do dziś ulicz ki? Te -
go chy ba ni gdy się nie do wiem.

A ja kie są wspo mnie nia Czy tel -
ni ków zwią za ne z Tar gów kiem Fa -
brycz nym, Utra tą, uli ca mi Dźwiń -

ską, Ma tu szew ską, Księ żnej An -
ny, Lu dwic ką? Go rą co pro szę
o garść in for ma cji. Przy sy łaj cie je
do re dak cji w li stach i e -ma ilach

z do pi skiem „Ma tu szew ska”. To
bę dzie bez cen ne świa dec two cza -
sów daw no mi nio nych.

Prze my sław Bur kie wicz

Dwa światy na Matuszewskiej
� Jeszcze dwadzieścia lat temu nie było chyba osoby, która nie wiedziałaby, gdzie
jest ulica Matuszewska. W każdej stołecznej rodzinie na pewno był odbiornik
wyprodukowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne, których siedziba mieściła się
właśnie przy tej ulicy, położonej na dalekich krańcach Targówka Fabrycznego. Dziś
w dawnych halach znajdują się biura, magazyny i dwie duże drukarnie prasowe, a ta
prawdziwa, przedwojenna Matuszewska umiera w sąsiedztwie swojej imienniczki
– asfaltowej jezdni, którą jeżdżą ciężarówki.

To je den z sied miu no wych
ad re sów Baj ko wej Szko ły Ro -
dze nia. Za ję cia od by wa ją się
w Ener gy Fit ness Club przy Ra -
dzy miń skiej 129F. We wtor ki,
po cząw szy wła śnie od 19 ma ja,
przez czte ry ko lej ne ty go dnie
bę dzie mo żna przy go to wać się
do po ro du. Ka żde spo tka nie
trwa 150 mi nut – dwie pierw sze
go dzi ny po świę co ne są te ma tom
ści śle zwią za ny mi z za ję cia mi
„oko ło po ro do wy mi”, na to miast
po zo sta ły czas za peł nią eks per ci:
do rad cy z ban ku ko mó rek ma -
cie rzy stych, die te ty cy, braf fi ter -

ki, ma ki ja żyst ki, ma sa ży ści itp.
– Są to zu peł nie in ne za ję cia,
wy jąt ko we, pod czas któ rych po -
ma ga my ko bie tom przy go to wać
się na naj wa żniej szy czas w ich
ży ciu. Nie wy ma ga my za świad -
czeń, nie wa żny jest dla nas ad res
za miesz ka nia. Za pra sza my sa me
ko bie ty po 25 ty go dniu cią ży lub
z oso ba mi to wa rzy szą cy mi – za -
chę ca ją twór cy szko ły.

Za ję cia są bez płat ne, za czy na -
ją się o 12.30. Szcze gó ły i za pi sy
na stro nie baj ko wa -szko la -ro -
dze nia.cmp.med.pl.

(red)

Bezpłatna szkoła rodzenia
� Centrum Medyczne CMP uruchomiło kolejne
lokalizacje bezpłatnej szkoły rodzenia. Do znanych
już szkół m.in. na Białołęce, od 19 maja dołączyła
nowa, przy Radzymińskiej.
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Te go wła śnie dnia, ty le że w ro -
ku 1592, od by ły się w Kra ko wie
za ślu bi ny kró la z dzie więt na sto let -
nią bra ta ni cą ce sa rza Mak sy mi lia -
na II, któ ry prze grał sta ra nia
o pol ską ko ro nę ze Ste fa nem Ba -
to rym. I choć wy bran ka Wa zy po -
cho dzi ła z nie lu bia ne go nad Wi słą
ro du Habs bur gów – to jed nak zy -
ska ła sym pa tię Po la ków. Nie ste ty,
zmar ła przed wcze śnie w 1598 wy -
krwa wia jąc się po po ro nie niu.

Dość jed nak o smut kach. Tar -
gów kow skie ko ło Związ ku Du żych
Ro dzin przy go to wu je ra do sny prze -

marsz przez park, a wcze śniej
– w pią tek 22 ma ja – za pra sza
na pre lek cję do ty czą cą ów cze snych
stro jów, któ ra od bę dzie się w Szko -
le Pod sta wo wej nr 84 przy Ra dzy -
miń skiej 227 o godz. 17.30. Po pre -
lek cji pró ba ge ne ral na prze mar szu
i roz da nie stro jów. Wię cej in for ma -
cji na stro nie ko la.3plus.pl/war sza -
wa -tar go wek. Zgło sze nia dzie ci i ro -
dzi ców na sam or szak 31 ma ja pro -
si my prze sy łać dro gą ma ilo wą tar -
go wek@3plus.pl. Udział w warsz ta -
tach i or sza ku jest bez płat ny.

(red)

Orszak Króla Zygmunta
przejdzie przez park
� 31 maja alejki parku Bródnowskiego zaroją sie
od postaci sprzed czterystu lat – przejdzie nimi orszak
ślubny Zygmunta III Wazy i Anny Habsbużanki.

Im pre za – or ga ni zo wa na przez
Dom Kul tu ry Świt – ma być po świę -
co na kul tu rom et nicz nym Pol ski
i Eu ro py, ar che olo gii oraz an tro po -
lo gii. Oprócz wy da rzeń mu zycz nych
(wy stą pią: Kay ah, Cze rem szy na
oraz wy mie nio ne już Ka pe la ze Wsi

War sza wa i Ży wio łak) od bę dą się
też warsz ta ty, in sce ni za cje hi sto rycz -
ne i spo tka nia z twór ca mi lu do wy mi.

Wstęp na wy da rze nie jest bez -
płat ny. Po czą tek im pre zy o go dzi -
nie 17.00.

(red)

Kajah wystąpi na Bródnie
� Muzyka korzeni przeżywa swój renesans – od trzech
dekad gra Osjan, VooVoo skłania się ku tym klimatom,
Kapela ze Wsi Warszawa wciąż koncertuje, przybywają
też stosunkowo nowe zespoły, jak choćby Żywiołak czy
R.U.T.A. Poszukiwanie własnej tożsamości staje się modne
– na Targówku będzie okazja zetknąć się z własną
spuścizną folklorystyczną: 31 maja w parku Bródnowskim
odbędzie się Festiwal Muzyki Etnicznej „Korzenie Europy”.

Park Bród now ski zo sta nie
opa no wa ny przez uzdol nio ną
mło dzież 24 ma ja. W cią gu pra -
wie ośmiu go dzin na sce nie za -
pre zen tu je się bli sko 1000 wy -
cho wan ków in sty tu cji kul tu ral -
nych i edu ka cyj nych – przed -
szko li, szkół, in sty tu cji kul tu ry
dziel ni cy Tar gó wek. Pre zen to wa -
ne bę dą po ka zy ta necz ne, wo kal -

ne i akro ba tycz ne oraz frag men -
ty przed sta wień te atral nych.
W „pa sa żu kul tu ral nym”,
na któ ry zło ży się pra wie 30 sto -
isk pla có wek edu ka cyj nych i sto -
wa rzy sze nia Klan za, zgro ma dzo -
na pu blicz ność we źmie udział
w ró żno rod nych bez płat nych
dzia ła niach ani ma cyj nych: kon -
kur sach i grach spraw no ścio -

wych, za ję ciach pla stycz nych, za -
ba wach i szko le niach. Dzia ła nia
ani ma cyj ne z ra cji szcze gól nej
da ty bę dą na wią zy wa ły do Dnia
Mat ki.

Po czą tek im pre zy o go dzi -
nie 12.00. Szcze gó ło wy pro gram
zna leźć mo żna na stro nie
www.za ci sze.waw.pl.

(red)

Artystyczny Targówek – już po raz siódmy!
� Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek” wpisał się już na stałe
w kulturalny kalendarz dzielnicy. Co będzie można zobaczyć w tym roku?

Jak zwał, tak zwał – grunt, że
pro blem, ja ki ujaw niał się po ka -
żdym desz czu przy pa wi lo nach
na Ło jew skiej zo stał do raź nie
roz wią za ny. Bez urzęd ni czych
prze py cha nek, kosz tow nych pro -
jek tów, uzgod nień, opi nii śro do -
wi sko wych. Co praw da nie spo -
wo du je to, że ka łu ża znik nie – bo
trze ba by jed nak za ło żyć w tym
miej scu je śli nie prze pust, to
przy naj mniej dren – ale su chą
sto pą da się przejść.

A zna jąc na sze umi ło wa nie
do pro wi zor ki – za pew ne bę dzie
to roz wią za nie, któ re za wi ta tu
na dłu go…

(wt)

Nowy most na Łojewskiej
� Może nie most, tylko kładka – ale jednak!

Wstęp na wy da rze nie jest bez płat ny

źródło: W
ikipedia
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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. 502-280-72010

Po ja wi ły się też kon kre ty na te -
mat te go, co za te pie nią dze za -
mie rza się zro bić. Jest się z cze go
cie szyć – sa la kon cer to wa na 1,8
tys. miejsc i sie dzi ba dla or kie stry
Sin fo nia Var so via, Cen trum Kul -
tu ry w pa ła cy ku Ko no pac kie go,
mo der ni za cja Te atru Baj, wie le
in we sty cji w in fra struk tu rę. Bra -
ku je mi jed nak od po wie dzi na py -
ta nie, ile wła ści wie lat po trze ba,
by Pra ga i Tar gó wek zrów na ły się
pod ró żny mi wzglę da mi z in ny mi
dziel ni ca mi sto li cy, prze sta ły być
ubo gi mi krew ny mi? Ja ką część
po trzeb miesz kań ców pra wo brze -
żnej War sza wy uda się dzię ki pro -
gra mo wi re wi ta li za cji za spo ko ić?

Nie na wszyst ko jest ty le sa mo
cza su. Uwa żam, że dla pra żan
klu czo we jest to, jak dłu go jesz cze

ich dzie ci bę dą wy pa dać na ró -
żnych eg za mi nach du żo go rzej niż
ich ró wie śni cy z le we go brze gu
Wi sły, a pra skie szko ły bę dą ucho -
dzi ły za naj gor sze w War sza wie.
Pod czas kon sul ta cji dziel ni co -
wych 29 kwiet nia jed na z uczest ni -
czek zwró ci ła uwa gę, że w pro gra -
mie prak tycz nie nie wspo mi na się
o roz wią za niu pro ble mów edu ka -
cyj nych Pra gi. Ma to się dziać nie -
ja ko przy oka zji za po bie ga nia
i prze ciw dzia ła nia wy klu cze niu
spo łecz ne mu, na któ ry to cel prze -
zna cza się znacz nie wię cej pie nię -
dzy niż do tych czas. Wie le jed nak
za le ży od te go, jak te fun du sze zo -
sta ną roz dzie lo ne. Czy szko ły zo -
sta ną le piej wy po sa żo ne, do sta ną
wię cej pie nię dzy na za ję cia po za -
lek cyj ne? Wa żne jest też, na ile

w re ali za cję pro gra mu zo sta ną
włą cze ni part ne rzy spo łecz ni, or -
ga ni za cje po za rzą do we. Na Pra -
dze i Tar gów ku są one bar dzo ak -
tyw ne. Sto wa rzy sze nia Q Zmia -
nom, Otwar te Drzwi, Mierz Wy -
so ko, To wa rzy stwo Przy ja ciół
Dzie ci Uli cy im. Ka zi mie rza Li -
siec kie go, Ser dusz ko dla Dzie ci,
czy in ne, po dob ne, po mo gły wy -
pro sto wać dro gi ży cio we wie lu
dzie ciom i do ro słym – skoń czyć
szko łę, roz wi nąć za in te re so wa nia,
zdo być za wód, zna leźć pra cę,
dom, wyjść z osa mot nie nia
i opusz cze nia. Po mi mo tych za -
sług, or ga ni za cje te bo ry ka ją się
z pro ble ma mi fi nan so wy mi a na -
wet z szy ka na mi. Na przy kład sto -
wa rzy sze niu Otwar te Drzwi, któ re
pro wa dzi m.in. ośro dek dzien ne go

po by tu i re ha bi li ta cji osób nie peł -
no spraw nych, cof nię ta zo sta ła do -
ta cja z Pań stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych. Po wód? Prze kro czo no
do zwo lo ną licz bę pra cow ni ków
ad mi ni stra cyj nych, po nie waż jed -
na z pra cow nic do sta ła dłu go ter -
mi no we zwol nie nie le kar skie
i trze ba by ło na jej miej sce za trud -
nić in ną, a kon tro le rzy po li czy li
obie. Or ga ni za cjom trze cie go sek -
to ra po trzeb ne są więc nie tyl ko
pie nią dze, ale i ochro na przed ró -
żny mi ab sur dal ny mi de cy zja mi
ad mi ni stra cyj ny mi.

Dru gą rów nie istot ną kwe stią
jest to, jak dłu go jesz cze bę dą ist -
nia ły na pra wym brze gu Wi sły do -
my, w któ rych nie da się god nie
żyć, po zba wio ne pod sta wo wych
wy gód i in sta la cji. Cie szy fakt, że
w cią gu ostat nich 7 lat przy by ło
na Pra dze i Tar gów ku 800 miesz -
kań ko mu nal nych.

Wąt pli wo ści mo je bu dzi jed nak
za po wiedź, że bu dow nic twem
miesz ka nio wym ma ją się od tąd
zaj mo wać głów nie TBS -y. Ma po -
wstać 1700 no wych miesz kań,
w tym 675 w kom plek so wo zmo -
der ni zo wa nych ka mie ni cach za -
byt ko wych. Czy jed nak bę dą one
na kie szeń lu dzi, któ rzy miesz ka ją
dziś w tra gicz nych wa run kach,

w bu dyn kach do wy bu rze nia?
Przy da ła by się do kład niej sza fo to -
gra fia sta nu za so bów miesz ka nio -
wych na obu Pra gach i Tar gów ku,
po ka zu ją ca, ile bu dyn ków jest
do re mon tu, ile do roz biór ki, ile
miesz kań nie ma cen tral ne go
ogrze wa nia, cie płej wo dy, ła zien -
ki, ubi ka cji itd.

Cho dzi o to, by śmy nie epa to -
wa li się licz ba mi, lecz wie dzie li,
czy re ali zu jąc no wy pro gram re -
wi ta li za cji ro bi my wiel ki skok, czy
tyl ko ma ły kro czek i w któ rym
miej scu bę dzie my za 7 lat.

Ma rek Bo row ski

Wielki skok czy mały kroczek?
� Zżymałem się w ubiegłym roku na przeciągające się konsultacje w sprawie rewitalizacji Pragi i Targówka, zwłaszcza że toczyły się one
w pewnej próżni. Prawie zawsze z sali padało sakramentalne pytanie: „No dobrze, ale ile miasto da na to pieniędzy?”. Wreszcie wiadomo. Kwota
nie rzuca na kolana – 1,4 mld zł do 2022 r., czyli po 200 mln rocznie. Biorąc pod uwagę skalę zaniedbań, chciałoby się znacznie więcej, ale
w porównaniu z tym, jak prawobrzeżna Warszawa była traktowana wcześniej – dobre i to.

Przydałaby
się dokładniejsza
fotografia stanu zasobów
mieszkaniowych na obu
Pragach i Targówku,
pokazująca, ile
budynków jest
do remontu, ile
do rozbiórki, ile mieszkań
nie ma centralnego
ogrzewania, ciepłej wody,
łazienki, ubikacji itd.

Autor jest se na torem Pragi i Targówka



Blok przy Wy szo grodz kiej 3 oka -
zał się trum ną dla ko bie ty, któ ra
miesz ka ła na przed ostat nim pię trze.
Gdy w jej miesz ka niu wy buchł po -
żar, na miej sce wy sła no kil ka jed no -
stek stra ży po żar nej. Na pró żno.
Dro ga po ża ro wa pod bu dyn kiem by -
ła za blo ko wa na przez sa mo cho dy
oso bo we i wo zy stra żac kie mia ły kło -
po ty z do jaz dem. Gdy w koń cu się
uda ło, lo ka tor ka już nie ży ła. Ka pi -
tan Ar tur Lau dy, rzecz nik sto łecz nej
stra ży po żar nej, po twier dził, że to za -
blo ko wa na dro ga fak tycz nie spo wo -
do wa ła opóź nie nie ak cji ra tun ko wej.

– To sa mo mo że wy da rzyć się
u nas! – de ner wu je się czy tel nik
z Kon dra to wi cza 41, któ ry zgło sił
do re dak cji swój pro blem. – Kie -
row cy ma ją gdzieś, że pod blo kiem
bie gnie dro ga po ża ro wa. Bez czel nie
par ku ją na niej i nie przej mu ją się
ni czym. Ja wzy wam straż miej ską,
ale i mun du ro wi to lek ce wa żą.
A po win ni wle pić bał wa nom so lid -
ne man da ty – grzmi miesz ka niec
punk tow ca przy Kon dra to wi cza.

Fak tycz nie, kie dy przy je cha li śmy
na miej sce, na dro dze po ża ro wej
za par ko wa ne by ły czte ry sa mo cho -
dy. Je den z nich to fur go net ka, stał
tuż za na ma lo wa nym na as fal cie na -
pi sem „dro ga po ża ro wa”. Obok
nie go – mer ce des, któ ry za par ko wał
cen tral nie na wjeź dzie pod blok.

Straż miej ska przy je żdża na Kon -
dra to wi cza śred nio raz w ty go dniu.
W ubie głym ro ku by ło tu 57 in ter -
wen cji, zaś w tym już 23. – Nie ste ty,
w prze pi sach nie ma cze goś ta kie go
jak „man dat za za blo ko wa nie dro gi
po ża ro wej”, ale miesz kań cy czę sto
zgła sza ją nam ten pro blem. Na ca -
łym Tar gów ku w tym ro ku wy sta wi -
li śmy 20 we zwań do wy ja śnie nia
w na szej sie dzi bie i dwa po ucze nia
za na ru sze nie prze pi sów ru chu dro -
go we go – mó wi Mo ni ka Ni żniak,
rzecz nicz ka stra ży miej skiej.

Man da tów od stra ży miej skiej
więc nikt się nie boi. Tra gicz na
śmierć to wciąż za ma ło, by zmie -
nić fa tal ne na wy ki?

Prze my sław Bur kie wicz
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Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny
przez mia sto sto łecz ne War sza wa
i Za kła dy Tłusz czo we „Krusz wi -
ca”. Głów na na gro da wy nio sła sto
ty się cy zło tych. Za co? Za cu da
na ki ju – tak bo wiem mo żna
okre ślić plan, któ ry przy go to wa ła
pra cow nia Da vos wraz z pra cow -
nią Brzo zow ski i Gra bo wiec ki.
Zgod nie z ich kon cep cją, któ ra
wy gra ła miej ski kon kurs, na te re -
nie mię dzy Ra dzy miń ską, Roz wa -
dow skie go, li nią ko le jo wą
do Tłusz cza i uli cą Pszen ną ma
po wstać no wa dziel ni ca.

Bę dzie tu tak bo ga to jak w Bi -
zan cjum. Na trzy dzie sto hek ta ro -
wym te re nie wy ty czo ne zo sta ną
no we uli ce wraz z cen tral nym pla -
cem, gdzie wzno si się za byt ko wy
ko min fa bry ki mar ga ry ny. W no -
we bu dyn ki z ka mie nia, szkła i sta -

li wkom po no wa na zo sta nie przed -
wo jen na ha la Hu ty Szkła „Tar gó -
wek”, któ ra sta nie się cen trum
han dlo wym – czymś na kształt
łódz kiej „Ma nu fak tu ry”. Przy no -
wych uli cach sta nąć ma ją bu dyn ki
miesz kal ne dla bli sko 15 tys. lu dzi.
Za cho wa ne bę dą ta kże przed wo -
jen ne ka mie ni ce przy uli cy Raj -
grodz kiej. O dzi wo, pro jek tan ci
po my śle li o tym, by zbu do wać
przed szko le dla dzie ci na byw ców
no wych „apar ta men tów”.

Plan za kła da ta kże, że ko le ja -
rze zbu du ją dwie sta cje ko le jo we.
Pierw sza, PKP Sta lo wa, mia ła by
zo stać ulo ko wa na przy li nii
do Le gio no wa, w re jo nie ulic Sta -
lo wej, Cy no wej i Ra dzy miń skiej
na po gra ni czu Tar gów ka Miesz -
ka nio we go i No wej Pra gi (ta ka
sta cja jest na praw dę pla no wa na

przez PKP PLK, nie ste ty jest to
lo ka li za cja bez sen sow na). Dru ga
sta cja mia ła by po wstać na li nii
War sza wa -Tłuszcz w re jo nie wia -
duk tu ko le jo we go w cią gu uli cy
Roz wa dow skie go. Dzię ki te mu
pa sa że ro wie mo gli by do je chać je -
den przy sta nek po cią giem
do Dwor ca Wi leń skie go i tam
prze siąść się w do wol ny śro dek
ko mu ni ka cji – tram waj, au to bus
czy me tro.

Nie jest to co praw da plan za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go
uchwa lo ny przez ma gi strat, lecz
wi zja ar chi tek tów. A do uchwa le -
nia pla nu i na stęp nie do re ali za cji
jesz cze bar dzo, ale to bar dzo dłu -
ga dro ga. Mo że do ży je my do zbu -
do wa nia no wych osie dli w miej -
scu daw nej fa bry ki mar ga ry ny.

Prze my sław Bur kie wicz

Zamiast fabryk będą osiedla.
Nie wiadomo kiedy
� Po co opowiadać ludziom głupoty, skoro wiadomo, że obietnice nigdy nie
zostaną spełnione? Wizja zagospodarowania terenów pozostałych po zakładach
tłuszczowych na Tagówku jest piękna i opowiada o utworzeniu w tym miejscu nowej
dzielnicy z siatką ulic i gęstą zabudową. Plan jednak jest nierealny. No, chyba że ziści
się za kilkadziesiąt lat.

Jedna śmierć to za mało?
� Niedawno w pożarze przy Wyszogrodzkiej zginęła
kobieta, ponieważ bezmyślni mieszkańcy zablokowali
samochodami drogę pożarową i wóz strażacki miał
problem z dojechaniem do miejsca zdarzenia. – To
samo dzieje się na Kondratowicza! I nikt nie reaguje!
– denerwuje się jeden z mieszkańców.

Man da tów od stra ży miej skiej więc nikt się nie boi



23 ma ja ma li ża cy po zna ją ar che -
olo gicz ne se kre ty War sza wy. Bę dzie
to wy pra wa, w cza sie któ rej od naj dą
pod War sza wą „tro py” re ni fe rów
sprzed 10 tys. lat, spraw dzą czy neo li -
tycz ne ostrze krze mien ne – nóż wciąż
tnie, zaj rzą do wnę trza XVII -wiecz -

nej ka mie ni cy i po zna ją co dzien ność
sta rej War sza wy ocza mi ar che olo gów.

Ostat ni wy kład w tym se me -
strze, 13 czerw ca, bę dzie do ty czył
za gad nień geo gra ficz nych. Stu -
den ci wy bio rą się w pod róż
po ko lo ro wych i eg zo tycz nych

kra jo bra zach wy spy Ba li. Zo ba czą
zdję cia z wy spy peł nej uni kal nych
świą tyń i prze pięk nych ta ra so -
wych pól ry żo wych. Spo tka ją uro -
cze małp ki ży ją ce w mał piej świą -
ty ni wśród drzew. Bę dą po dzi wiać
ma je sta tycz ne wul ka ny i wie lo -
barw ne stro je tan ce rzy. Ma gicz na
wy spa Ba li urzek nie ka żde go.

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

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:

22.05 - 5.06
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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

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 dwa
ostatnie wykłady. Będzie interesująco!

W ma łym, opusz czo nym dom -
ku pod la sem dzie ją się ta jem ni -
cze rze czy. Dwo je ro dzeń stwa
– Be at ka i Ja cek oraz ich sym pa -
tycz na ko le żan ka – Agat ka, pew -
ne go desz czo we go i bu rzo we go
dnia, sty ka ją się z wiel ką ta jem ni -
cą. Oto tra fia ją w splo cie oko licz -
no ści do owe go dom ku pod la -

sem, gdzie uka zu je im się dziw ny
stwo rek, ro dem z od le głe go miej -
sca we wszech świe cie. Ba be da de -
usz prze mie rza ko smos w ce lu od -
na le zie nia naj lep szej mie szan ki
owo co wej, by wy kar mić dzie ci
na je go ro dzin nej pla ne cie.
Przy oka zji uświa da mia ziem skim
dzie ciom, że to owo ce, a nie chip -

sy, sło dy cze czy co la, są naj zdrow -
szym po ży wie niem. Be at ka, Agat -
ka i Ja cek po sta na wia ją po móc
Ba be da de uszo wi.

Czy trój ka bo ha te rów bę dzie
w sta nie ura to wać pla ne tę ko smi -
ty od zgu by? Dzie ci do wie dzą się
te go już 24 ma ja. Spek takl roz -
pocz nie się o godz. 12.00.

Bi le ty 12 zł. Re zer wa cje
pod nu me rem tel. 22 811–01–05
wew. 116.

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

kc

Poranek teatralny
� „Gość z planety Badedadeusz” to spektakl
muzyczno-teatralny skierowany do najmłodszych
widzów, współczesna bajka o podłożu… science-fiction.

W im pre zie, przy go to wa nej
z oka zji Dnia Dziec ka, we zmą
udział ar ty ści zna ni z te le wi zyj ne -
go Tik -Ta ka: Ciot ka Klot ka – Ewa

Cho tom ska, Krzyś Pan Tik -Tak
– Krzysz tof Ma rzec oraz Fa sol ki.

Za pre zen tu ją wszyst kim zna ne
prze bo je m.in.: „Myj zę by”, „My -

dło lu bi za ba wę”, „Wi ta min ki”,
„Za bio rę bra ta”, „Cza row ni ca
z księ ży ca”, „Fan ta zja”.

Bi le ty: 25 zł na kon cert wie -
czor ny, 20 zł na kon cer ty po ran -
ne. Re zer wa cja i za kup bi le tów:
tel. 22 811–01–05 wew. 116.

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

kc

Pan Tik-Tak i Fasolki
zaśpiewają dzieciom
� Zaśpiewają i to trzykrotnie: 28 maja o godz. 18.00
i dzień później o godz. 10.00 i 12.00.

23 ma ja w godz. 11.00–13.00
pod czas warsz ta tów o na ro dzi -
nach no we go kie run ku w ma lar -
stwie na przy kła dzie twór czo ści
Pa blo Pi cas sa, dzie ci spró bu ją wy -
kre ować no wą rze czy wi stość
w myśl za sad ku bi zmu. Bę dą roz -
ci nać, roz bi jać, znie kształ cać, łą -
czyć i roz dzie lać two rząc po dob ne

lub zu peł nie no we ob ra zy za in spi -
ro wa ne twór czo ścią mi strza.

Za ję cia od by wa ją się dwa ra zy
w mie sią cu, ad re so wa ne są
do dzie ci w wie ku 6–10 lat.

Opła ta 45 zł.
Dom Kul tu ry „Za ci sze”,

ul. Blo ko wa 1, tel 22 679–84–69,
22 743–87–10. kc

Kim był Pablo Picasso?
� „Wehikuł sztuki” to fascynująca podróż do świata
sztuki dla najmłodszych, od czasów najdawniejszych
do najnowszych, od rysunków na ścianach jaskiń,
po wybitne dzieła współczesnych artystów.

źródło: zacisze.w
aw.pl

Na eksperymenty!
�Mali Einsteini to
doświadczenia
i eksperymenty dla dzieci
w wieku 4–9 lat. Zajęcia
pobudzają ciekawość
dziecka, zachęcają do
przeprowadzania własnych
badań naukowych, a przede
wszystkim kształtują
zamiłowanie do nauki
i poznawania nowych rzeczy.

23 ma ja dzie ci po zna ją dzia ła -
nie na sze go zmy słu wę chu, okry ją

je go mo żli wo ści i stwo rzą ba jecz -
ne per fu my dla ma my.

Ty dzień póź niej wy ko na ją la ta -
ją ce za baw ki, spraw dza jąc, co tak
na praw dę kry je się pod sło wem
„ae ro dy na mi ka”.

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z 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, 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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
668-681-888
·Chwilówki przy Rondzie Wiatraczna. Bez BIK.
Gotówka do ręki w naszym biurze: Galeria
Wiatraczna, lokal nr 1(parter). Tel. 531-338-217
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008

Nowa kancelaria księgowa poprowadzi
księgowość oraz kadry i płace każdej
firmy za półdarmo. Tel. 535-003-603

·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548

·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

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

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
·Każdy stary 513-513-988
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA DROBNE


