
Dopiero w lipcu 2016 roku po-
znamy nowy projekt mostu Kra-
sińskiego, który połączy Śliwice
i Żoliborz. Spośród trzynastu
ofert na aktualizację projektu wy-
brana została jedna, złożona
przez Mosty Katowice. Warszaw-
scy podatnicy zapłacą niemal 6
mln zł za projekt trasy, która po-
łączy pl. Wilsona na Żoliborzu
z ul. Jagiellońską. Temat budowy
mostu budzi ogromne emocje
wśród mieszkańców Bródna, ale
niezależnie od tego, jak szybko
będą postępować prace nad nim,
w budżecie Warszawy nie ma pie-
niędzy na przedłużenie drogi
od ul. Jagiellońskiej do Odrową-
ża. Most przez wiele lat nie bę-
dzie więc przeprawą dla Bródna.
Skorzystają z niego tylko miesz-
kańcy Śliwic, a w szczególności
planowanego na dawnych tere-
nach FSO osiedla Dolina Wisły.

– Miasto buduje prywatny most
za 600 milionów złotych miliardero-
wi Zbigniewowi Jakubasowi – oska-
rżają aktywiści stowarzyszenia Mia-
sto Jest Nasze. – Miasto dąży do wy-
budowania mostu, który przez naj-
bliższą dekadę może służyć jedynie
połączeniu Żerania z Żoliborzem.
Miasto nie ma planów budowy wia-
duktu w stronę Bródna. Tak się skła-
da, że firma należąca do Zbigniewa
Jakubasa wykupiła od FSO działki
nad samą Wisłą, gdzie projektuje
wielkie osiedle i dwa wieżowce.

Fragment Trasy Krasińskiego
między Jagiellońską a Odrowąża
nie został zgłoszony przez władze
Warszawy do projektu strategii roz-
woju województwa mazowieckiego
na lata 2021–2030. W tej sytuacji sa-
morząd Targówka powinien lobbo-
wać za zmianą kolejności inwesto-
wania. Połączenie Odrowąża z Ja-
giellońską byłoby trzecim wyjazdem

z Bródna w kierunku lewobrzeżnej
Warszawy i alternatywą dla korku-
jącego się ronda Żaba. Powstałaby
jezdnia, tory tramwajowe i drogi ro-
werowe, zaś dyskusja o moście i je-
go wpływie na Żoliborz zostałaby
przesunięta w czasie. Zyskaliby
wszyscy. Niestety władze miasta for-
sują rozwiązanie, które nie tylko nie
rozwiązuje problemów, ale też skłó-
ca mieszkańców Warszawy.

Dominik Gadomski
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Czy to jest most dla Bródna?
� 5 996 250 zł. Tyle będzie kosztować nowy projekt mostu dla nowego osiedla
na Śliwicach. Dla Bródna zdecydowanie ważniejszą inwestycją jest połączenie
Odrowąża z Jagiellońską, ale może ono nie powstać przed 2030 rokiem.

W budżecie
Warszawy nie
ma pieniędzy

na
przedłużenie

drogi od
Jagiellońskiej
do Odrowąża.

Most przez
wiele lat lat

nie będzie
więc

przeprawą dla
Bródna



Dąb przy uli cy Go wo row skiej 12
„na ro dził” się w 1945 ro ku. In for -
mu je o tym ta blicz ka umiesz czo na
na drze wie. Roz ło ży sta ro śli na pa -
mię ta cza sy, gdy nie by ło tu blo -

ków. Za bu do wę sta no wi ły drew -
nia ne dom ki, ce gla ne ka mie nicz ki,
par te ro we dom ki. W przy do mo -
wych ogród kach miesz kań cy ho do -
wa li po mi do ry i ogór ki, al bo owo -

ce, któ re po tem prze ra bia li na do -
mo we wi na, kon fi tu ry, na lew ki.

Po se sja nr 12 znaj do wa ła się kie -
dyś na ro gu uli cy Kur piow skiej – dziś
w tym miej scu już nie ist nie ją cej.
Odej dą ko lej ne po ko le nia miesz kań -
ców, zżółk ną sta re pla ny War sza wy,
a pięk ny bród now ski dąb bę dzie nie -
mym świad kiem daw ne go, spo koj -
ne go ży cia w dziel ni cy ko le ja rzy.

(PB)

Dąb z Goworowskiej skończył 70 lat!
� Siedemdziesiąt lat to piękny wiek, ale co to jest dla polskiego dębu. Król lasu może
przecież żyć ponad dziesięć razy tyle. Dąb z ulicy Goworowskiej na Nowym Bródnie
wkroczył w ósme dziesięciolecie swego żywota.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

W cią gu ostat nich kil ku dzie się -
ciu lat w War sza wie za pla no wa no
bu do wę ty lu ob wod nic i tras szyb -
kie go ru chu, że gdy by ra cjo nal nie
roz ło żyć si ły i środ ki fi nan so we,
już daw no mie li by śmy co naj -
mniej je den za mknię ty pier ścień.
Naj bli żej ukoń cze nia jest ob wod -
ni ca śród miej ska, na któ rą skła -
da ją się uli ce Sta rzyń skie go, most

Gdań ski, Sło miń skie go, Oko po -
wa, To wa ro wa, Ra szyń ska, Tra sa
Ła zien kow ska z od bu do wy wa nym
wła śnie mo stem i al. Sta nów
Zjed no czo nych. Nie na ca łej dłu -
go ści jest to tra sa szyb kie go ru -
chu, ale war to od no to wać, że
mniej sze go bez ko li zyj ne go pier -
ście nia nie ma żad ne mia sto
w Eu ro pie. Jak wy li czy ło Zie lo ne

Ma zow sze naj krót szym „rin giem”
jest ob wod ni ca Am ster da mu
(ma 32 km).

Do ukoń cze nia ob wod ni cy śród -
miej skiej bra ku je już tyl ko od cin ka
mię dzy ron da mi Wia tracz na i Ża -
ba. Tra sa bę dzie kil ka krot nie prze -
kra czać to ry ko le jo we i stwo rzy
wę zły z Tra są Świę to krzy ską
i ul. Ra dzy miń ską. Dzię ki niej po -

wi nien zmniej szyć się ruch sa mo -
cho dów w al. „So li dar no ści”
i na Tar go wej, co od cią ży ło by bar -
dzo za nie czysz czo ną Pra gę.

– Re ali za cja pra skie go od cin ka
miej skiej ob wod ni cy na od cin ku
od ron da Wia tracz na do ul. Ra -
dzy miń skiej jest uję ta w bu dże cie
mia sta do 2021 ro ku, przy czym
ro bo ty bu dow la ne prze wi dzia ne
są na la ta 2018–21 – mó wi To -
masz Ku nert z Urzę du m.st. War -
sza wy. – W tej chwi li pro wa dzo ne
są pra ce przy zmia nach pro jek tu,
wy ni ka ją cych z uwag śro do wisk
spo łecz nych oraz zmniej sze nia
kosz tów bu do wy. Pla nu je my zgło -
sić tę in we sty cję do do fi nan so wa -
nia z Unii Eu ro pej skiej w per -
spek ty wie 2014–2020. Nie mniej
jed nak na wet bez do fi nan so wa nia
bę dzie ona rów nież re ali zo wa na.

Obec nie trwa prze targ na pro -
jekt od cin ka Wia tracz na – Ra dzy -
miń ska. Wy bra na w nim fir ma za -
pro po nu je trzy wa rian ty prze bie -
gu tra sy i opty mal ne roz wią za nia
pro jek to we, w tym układ dróg ro -
we ro wych, chod ni ków i przy stan -
ków au to bu so wych. Pro jekt zo sta -
nie na stęp nie skon sul to wa ny
z miesz kań ca mi War sza wy.

Od ci nek od Ra dzy miń skiej
do ron da Ża ba mo że po wstać do -
pie ro w przy szłej de ka dzie. Wła -

dze War sza wy zgło si ły go do stra -
te gii roz wo ju wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go na la ta 2021–2030.

Nasz ko men tarz
Brak w War sza wie ko or dy na cji

du żych in we sty cji i okre śle nia prio -
ry te tów nie prze sta je za dzi wiać.
Z trud ne go do zro zu mie nia po wo -
du wła dze mia sta wal czy ły bar dziej
o do fi nan so wa nie na roz bu do wę
Ma ry wil skiej czy Ma ry nar skiej, niż
o do ta cję na do koń cze nie ob wod ni -
cy śród miej skiej. Ale naj bar dziej
zdu mie wa de cy zja, by bu do wać jej
ostat ni od ci nek za czy na jąc od ron -
da Wia tracz na. Bu do wa nie
w pierw szej ko lej no ści od cin ka
z Wia tracz nej do Ra dzy miń skiej
mo żna bro nić ar gu men tu jąc, że od -
cią ży ona Tar go wą. Jed nak gdy by
zbu do wać naj pierw krót ki frag ment
ob wod ni cy mię dzy ron dem Ża ba
a Tra są Świę to krzy ską, dzię ki zie lo -
nej fa li mo żna skie ro wać ruch tra są
przy Dwor cu Wschod nim, Za rze -
czem, Wy brze żem Szcze ciń skim
i Wa łem Mie dze szyń skim do wę zła
z mo stem Ła zien kow skim. By ło by
to tym cza so we (a mo że i osta tecz -
ne) do mknię cie ob wod ni cy śród -
miej skiej i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie
Tra sy Świę to krzy skiej, któ ra na ra -
zie bę dzie pro wa dzić do ni kąd.

Do mi nik Ga dom ski

Pół obwodnicy Pragi za sześć lat
� Przez ile dekad można budować krótką, 20-kilometrową obwodnicę? Według
obecnych planów Warszawa dokończy budowę obwodnicy śródmiejskiej dopiero
w przyszłej dekadzie.

Dąb
pamięta czasy, gdy nie
było tu bloków.

Drzewo „narodziło” się w 1945 roku
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Re mont uli cy św. Win cen te go
zo stał prze pro wa dzo ny la tem,
w kil ku eta pach. I wy ko na no go
nie ja ko na otar cie łez, po nie waż
wie lu miesz kań ców Tar gów ka,
Bród na i Bia ło łę ki ocze ku je
od władz miej skich obie ca nej
od lat prze bu do wy tej ar te rii. Po -
nie waż na ra zie – i pew nie jesz cze
bar dzo dłu go – nie bę dzie na to
fun du szy, dro go wcy po sta no wi li
prze pro wa dzić po rząd ny re mont
uli cy. Wy mie nio no więc na -
wierzch nię, prze bu do wa ne zo sta -
ły też po pę ka ne chod ni ki. Znik -
nę ły wer te py i dziu ry, a część

przejść dla pie szych zo sta ła do -
świe tlo na. Mo der ni za cję prze szły
też za to ki au to bu so we, któ re nie
są już bru ko wa ne gra ni to wą kost -
ką, ale ma ją na wierzch nię z li te go
be to nu. No i na do da tek wzdłuż
jezd ni dro go wcy usta wi li rząd że -
liw nych słup ków ozna ko wa nych
sy ren ką. Słup ki ta kie usta wia się
po to, że by unie mo żli wić par ko -
wa nie. Nie trze ba by ło dłu go cze -
kać, że by wy bu chła awan tu ra.

– To jest skan dal – de ner wu ją
się miesz kań cy ka mie nic przy św.
Win cen te go, któ rzy stra ci li miej -
sca do par ko wa nia. – Gdzie ja po -

sta wię sa mo chód? Prze cież nie
ma tu du że go par kin gu. Lu dzie,

ja od dał bym spo re pie nią dze
za miej sce par kin go we, ale
w oko li cy nie ma już wol nych

miejsc – ża li się pan Ste fan.
Wście kli są też wła ści cie le skle -
pów. Do staw cy nie ma ją jak pod -
je chać pod wej ście do skle pu.
– Par ku je sa mo chód na za to ce
przy stan ko wej al bo jezd ni i wy no -
si to war. A co ma zro bić? – py ta
re to rycz nie je den ze sprze daw -
ców. We dług nie go, słup ki po wo -
du ją od pływ klien tów. – Ktoś
chce coś ku pić i za trzy mać się tu -
taj, ale wi dzi pa li sa dę, więc je dzie
da lej, do in ne go skle pu. Za gra -
nicz ne go, któ ry ma par king
na pół osie dla. A pol skie skle py
plaj tu ją – pod su mo wu ją.

Dro go wcy prze ko nu ją do swo -
ich ra cji. – Za rząd Dróg Miej -
skich nie jest mi ło śni kiem mon to -
wa nia słup ków w pa sie dro go -
wym. Jed nak jesz cze bar dziej
sprze ci wia my się po stę po wa niu
kie row ców, któ rzy – igno ru jąc
prze pi sy – par ku ją w nie do zwo lo -
nych miej scach, nisz cząc in fra -
struk tu rę dro go wą. Jed no cze śnie
za bie ra ją oni prze strzeń miej ską
prze zna czo ną tyl ko i wy łącz nie
dla pie szych. Nie chce my mon to -
wać słup ków, ale bar dzo czę sto
jest to je dy na dro ga, aby kie row cy
za czę li re spek to wać znak „Za kaz
za trzy my wa nia się” – ko men tu ją
urzęd ni cy. I do da ją, że w cią gu
ośmiu lat usta wi li w War sza wie
pra wie 40 ty się cy słup ków.

Cze ka my na opi nie na szych
czy tel ni ków – za rów no pie szych,
jak i kie row ców! Słup ki w tym
miej scu są po trzeb ne czy zbęd ne?

Prze my sław Bur kie wicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Wincentego cała w słupkach
� Na Targówku rozgorzała wielka awantura o słupki. Po remoncie ulicy św. Wincentego drogowcy ustawili wzdłuż
jezdni rząd palików, które mają uniemożliwić parkowanie w tym miejscu. – Ale odcięli też możliwość
cywilizowanego dostarczania towarów do sklepów i ciężarówki muszą zatrzymywać się na jezdni – skarżą się
mieszkańcy i kupcy z Targówka. A drogowcy zarzekają się: – Nie zrobiliśmy tego złośliwie. To dla bezpieczeństwa.

Nie chcemy
montować słupków, ale
bardzo często jest to
jedyna droga, aby
kierowcy zaczęli
respektować znak „Zakaz
zatrzymywania się”
– komentują urzędnicy.
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A tak wła śnie by ło na Tar gów -
ku. Do 32-lat ki przy szła star sza
ko bie ta po da ją ca się za wró żkę.
Wy słu cha ła pro ble mów miesz kan -
ki dziel ni cy i za pew ni ła ją, że
wszel kie nie szczę ścia da się od -
czy nić, trze ba tyl ko za ofia ro wać
ho no ra rium. 32-lat ka przez dwa
la ta te go obo wiąz ku do peł nia ła,
przy ka żdej wi zy cie „wró żki” ofia -
ru jąc jej od 500 do 5000 zło tych,
wciąż wie rząc, że dzię ki te mu fa -
tum się od wró ci. Wresz cie
– po dwóch la tach! – uświa do mi ła
so bie, że chy ba jest oszu ki wa na
i po wia do mi ła po li cję.

Przy ko lej nej wi zy cie w ko per cie
wrę cza nej wró żbit ce nie by ło umó -
wio nych trzech ty się cy zło tych, tyl ko
po cię te kart ki pa pie ru. Oraz asy sta
mun du ro wych. „Wró żka” i jej syn
zo sta li ob ję ci po li cyj nym do zo rem,
po sta wio no im za rzu ty oszu stwa,
za co gro zi do ośmiu lat wię zie nia.

Ca ła sy tu acja uświa do mi ła Fu li -
ko wi, że teo re tycz nie do ro śli lu -
dzie nie po win ni do sta wać do rąk
pie nię dzy. Ta kich sum lu dzie chy -
ba nie wy da wa li w naj lep szych
cza sach au dio te le…

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Wróżka z Targówka – dobry
sposób na zarobek
� Mówi się, że głupich nie sieją – ale jak można przez
dwa lata dobrowolnie dawać oszustom pieniądze
wierząc, że dzięki temu będzie się miało szczęście?

„Wróżka” i jej syn zostali objęci policyjnym dozorem





Dział ka, któ ra nie daw no zo sta -
ła ogro dzo na pło tem z re kla mą
in we sty cji, od lat stra szy ła za nie -
dba niem. Ro sły tu krza ki. Mię dzy
Mal bor ską a cen trum han dlo wym
pro wa dzi ła wy bu do wa na na po -
cząt ku ubie głe go dzie się cio le cia
as fal to wa, oświe tlo na dro ga, któ -
ra ni gdy nie zo sta ła od da na
do użyt ku. Za miast sa mo cho dom
– słu ży ła spa ce ro wi czom i ro we -
rzy stom.

Te raz się to zmie ni. Dom De ve -
lop ment ru sza z bu do wą osie dla

Mo der na. Znaj dzie się tu 750
miesz kań. In we stor obie cał jed -
nak wy dzie le nie dział ki pod bu -
do wę szko ły. We dług jed ne go
z za ło żeń osie dle bę dzie mia ło
cen tral ny plac, od któ re go bę dą
pro mie ni ście od cho dzić uli ce.
Od stro ny ul. Głę boc kiej zlo ka li -
zo wa ne zo sta ną bu dyn ki biu ro we,
zaś od stro ny Ka na łu Bród now -
skie go – te re ny re kre acyj ne. Bu -
dy nek szko ły sta nie rów no le gle
do Mal bor skiej. Kie dyś.

(PB)
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Przy CH Targówek
powstanie nowe osiedle
� Kolejna inwestycja mieszkaniowa na Bródnie. Firma Dom
Development ogrodziła działkę u zbiegu ulic Głębockiej
i Malborskiej, gdzie zbuduje bloki z 750 mieszkaniami.

W ubie głym ro ku Ra da War sza -
wy wpi sa ła do stu dium uwa run ko -
wań prze strzen nych przed łu że nie li -
nii tram wa jo wej ob słu gu ją cej Dwo -
rzec Wschod ni. Tram wa je ma ją po -
je chać wzdłuż tra sy Świę to krzy skiej,
tu ne lem pod te re na mi ko le jo wy mi,
da lej uli ca mi Księ cia Zie mo wi ta
i Swoj ską, i do ce lo wo aż do Zą bek.

De cy zja, by bu do wać li nię
tram wa jo wą du blu ją cą li nię ko le -
jo wą, za miast roz ma wiać z PKP
Pol ski mi Li nia mi Ko le jo wy mi
o bu do wie sta cji przy Roz wa dow -

skie go, jest co naj mniej dziw na.
Mię dzy 7:00 a 9:00 po cią gi Ko lei
Ma zo wiec kich kur su ją śred nio co
za le d wie 17 mi nut, więc li nia jest
da le ka od peł ne go wy ko rzy sta nia
prze pu sto wo ści.

Dziś na Tar gów ku Fa brycz nym
nie ma gę sto ści za lud nie nia, któ ra
uza sad nia ły by bu do wę ta kiej li nii.
Licz ba lud no ści tej czę ści dziel ni cy
wzro śnie, je śli w trój ką cie mię dzy
Ra dzy miń ską, Roz wa dow skie go
i li nią ko le jo wą po wsta nie osie dle.
Bę dzie z nie go jed nak nie po rów ny -

wal nie bli żej do ja dą cych bu spa sa -
mi au to bu sów na Ra dzy miń skiej,
niż do tram wa jów na Księ cia Zie -
mo wi ta. Tram waj nie da nic ta kże
miesz kań com osie dla Wil no, któ -
rzy ma ją już sta cję ko le jo wą.

We dług pla nów in we sty cyj nych
Tram wa jów War szaw skich li nia
na Księ cia Zie mo wi ta ma po -
wstać do ro ku 2030. Czy za 15 lat
Tar gó wek Fa brycz ny nie bę dzie
już rzad ko za lud nio ną, prze my -
sło wą czę ścią mia sta?

Do mi nik Ga dom ski

Tramwaje dojadą na Targówek Fabryczny
� Tramwaje Warszawskie przymierzają się do budowy linii wzdłuż Księcia Ziemowita
i Swojskiej. Znamy już przybliżoną datę jej otwarcia, ale jest ona wciąż bardzo
odległa. To rok 2030.

Wizualizacja w krzakach





Świę te go Win cen te go to głów -
na uli ca Tar gów ka. Mi mo że jest
wą ska, na le ży do naj bar dziej nie -
bez piecz nych. Sta ty sty ki nie kła -
mią: w cią gu ostat nich dwóch lat
do szło tu do trzy na stu wy pad ków.
Pie si by li spraw ca mi dwóch
– wcho dzi li na jezd nię w nie do -

zwo lo nym miej scu al bo na czer -
wo nym świe tle. Do bra wia do mość
jest ta ka, że nikt nie zgi nął.

Dla te go dro go wcy zde cy do wa li
o po pra wie niu oświe tle nia uli cy
przy przej ściach dla pie szych
na św. Win cen te go. To czte ry ze -
bry: przy osie dlu Zie lo ne Za ci sze,

przy PGR Bród no oraz przy uli cy
Cmen tar nej. W tych miej scach
sta nę ły no we masz ty z po dwój ny -
mi pa łą ka mi zwień czo ny mi opra -
wa mi me ta lo ha lo gen ko wy mi. Co
to ozna cza? Uli ca na ca łej dłu go -
ści oświe tlo na jest lam pa mi so do -
wy mi o żół tym świe tle, a przej ścia
oświe tla ją opra wy o świe tle bia -
łym. Nie jest to no wa prak ty ka.
Po dob ną pro wa dzo no w la tach
osiem dzie sią tych, tyl ko z ko lo ra -
mi by ło na od wrót. Oświe tlo ne
na bia ło uli ce mia ły żół te la tar nie
przy skrzy żo wa niach al bo przej -
ściach dla pie szych.

Świętego Win cen te go nie jest
je dy ną uli cą, któ ra bę dzie mia ła
bez piecz niej sze przej ścia. Ze bry
do świe tlo ne zo sta ną na Tar gów ku
Miesz ka nio wym u zbie gu ulic
Ossow skie go i Bar ko ciń skiej,
Han dlo wej i Szcze pa ni ka oraz
na skrzy żo wa niu Mło dzień czej
i Łu ka sie wi cza na Za ci szu. Któ re
– ja ko ko lej ne – na le ża ło by do -
świe tlić? Cze ka my na opi nie, li -
sty, e -ma ile i te le fo ny.

Prze my sław Bur kie wicz

Nareszcie widniej na przejściach dla pieszych
� Zarząd Dróg Miejskich doświetli przejścia dla pieszych w Warszawie,
w tym kilka na Targówku. Nowe lampy już zapalono przy zebrach
na ulicy św. Wincentego. Dzięki temu ma być bezpieczniej.

Przejścia dzięki nowym lampom mają być widniejsze

źródło: Zarząd D
róg M

iejskich

W Fi zjo Med Po land sto so wa -
ne są me to dy oste opa tii (ma ni -
pu la cje i pre cy zyj ne ru chu sta -
wa mi, roz luź nia nie mię śni
i struk tur ner wo wych, któ re ma -
ją po bu dzić or ga nizm do re ge -
ne ra cji); te ra pii ma nu al nej (re -
ha bi li ta cja od wra cal nych za bu -
rzeń na rzą dów ru chu) czy
McKen zie (sto so wa na przy dia -
gno zo wa niu i le cze niu bó lów
krę go słu pa). Po nad to tu tej si te -
ra peu ci dzia ła ją też sto su jąc

neu ro mo bi li za cje przy bó lach
mię śnio wych czy ner wo bó lach
(ta kże w na wra ca ją cych bó lach
gło wy) oraz spe cja li stycz ne pla -
stry ki ne sio tex ja ko wspo ma ga -
nie dla in nych me tod te ra peu -
tycz nych.

Me to dy z ja kich ko rzy sta ją te -
ra peu ci w Fi zjo Med Po land da -
ją re we la cyj ne efek ty, cze go do -
wo dem są licz ne opi nie pa cjen -
tów – w ka żdym wie ku, z roz ma -
ity mi scho rze nia mi i kon tu zja mi
– od ty po wo spor to wych aż
po wy ni ka ją ce z wie ku pa cjen -
tów. Bez kil ku mie sięcz nych ko -
le jek, fa cho wo, rze tel nie i sku -
tecz nie.

Fi zjo Med Po land
War sza wa Mo ko tów, ul. Ró ża na 51,

tel. (22) 498 18 55
War sza wa Be mo wo, ul. Tka czy 13,

tel. (22) 666 05 77
www.te ra pia -ma nu al na.com

Cierpisz na bóle stawów czy
kręgosłupa? Tutaj Ci pomogą!
�Nieważne, czy uprawia się sporty czy też bóle
w kolanach to efekt wieku. Strzykające biodro? Rwa
kulszowa? Też da się wyleczyć. Nawet jeśli Twój kręgosłup
nie przypomina już nastoletniego, dla niego też znajdzie
się ulga. Wszystko dzięki profesjonalnym fizykoterapeutom
i rehabilitantom, pracującym pod kierownictwem
Krzysztofa Narosza w klinice Fizjo Med Poland.

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu -
me ra mi te le fo nów
(22) 679–22–47; 605–324–865
lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9



– Mo de le do skle ja nia prze ży wa -
ją re ne sans – mó wi Prze my sław
Bie da ze skle pu ABC Mo de li.
– Ta kie pod sta wo we kosz tu ją oko -
ło 50 zło tych, im bar dziej za awan -
so wa ny mo del tym ce na wy ższa.
Je śli jed nak chce my, by pre zent

słu żył nie tyl ko sa tys fak cji, ale ta -
kże za ba wie – war to zwró cić uwa gę
na mo de le fir my Bru der. Są so lid -
nie wy ko na ne, z dba ło ścią o szcze -
gó ły i co chy ba naj wa żniej sze, da ją
nie zwy kłą fraj dę, bo od wzo ro wu ją
„praw dzi we” po jaz dy: cię ża rów ki,

du że dźwi gi bu dow la ne, wo zy stra -
ży po żar nej, sprzęt rol ni czy…

A co dla pań? Wbrew po zo -
rom, dla nich też coś się znaj dzie.
– Tak jak chłop cy ma ją trak to ry
i kom baj ny, tak dla pań pro du ko -
wa ne są mi nia tu ro we zwie rzę ta,
staj nie czy lu dzi ki – sło wem
wszyst ko, by stwo rzyć wła sną far -
mę. Po pu lar no ścią cie szą się też
fu trza ste Fur by, za po mo cą apli -
ka cji na smart pho na mo żna się
ni mi opie ko wać, myć, kar mić czy
ba wić – wie dząc, że zwie rząt ko
nam od po wie.

Hi tem jed nak mo gą oka zać się
to ry wy ści go we. – W skle pie ma -

my mo de le cy fro we i ana lo go we.
Te pierw sze są dro ższe, ale ofe ru -
ją wie le do dat ko wych mo żli wo ści
– jak choć by mo żli wość pro gra -
mo wa nia tras czy pręd ko ści. No
i mo de le sa mo cho dów – mo żna
się ści gać jed nym, dwo ma, a na -
wet sze ścio ma po jaz da mi na raz!
Po dob nie jest z to ra mi ko le jo wy -
mi – no wo cze sne sys te my po zwa -
la ją na jed no cze sne prze jaz dy na -
wet kil ku dzie się ciu skła dów
po to rach i zwrot ni cach. Wszyst -
ko za le ży tyl ko od na szej fan ta zji
i za sob no ści port fe la.

Zaw sze na cza sie są gry plan -
szo we i fi gur ko we. – Z tych

pierw szych po le cam Ca tan, któ -
ra po le ga na bu do wa niu wła snej
ko lo nii na od kry tej wy spie,
a dzię ki ko lej nym do dat kom ni -
gdy się nie znu dzi. Z ga tun ku
gier fi gur ko wych – z ra cji pre -
mie ry no wej czę ści – po pu lar no -
ścią bę dą się cie szyć gry ze świa -
ta Gwiezd nych Wo jen, z fe no -
me nal nie wy ko na ny mi fi gur ka -
mi X -Win gów, So ko ła Mil le nium
czy TIE -Fi gh te rów…

A je śli chce my spo koj nie do ko -
nać za ku pów, swo je po cie chy mo -
żna zo sta wić na pla cu za baw czy
przy to rze wy ści go wym, sto ją cym
w skle pie. A mo że wła śnie one
do ra dzą, ja ki pre zent był by naj -
lep szy?

ABC Mo de li
Ga le ria Re no va lo kal 065C

Rem bie liń ska 20

…i – jak ka żda do bra hi sto ria
– jest po wta rza na w kil ku ró żnych
wer sjach. We dług jed nej pe cho wy
pa sa żer chciał do je chać na Troc -
ką, we dług in nej – na Mło dzień -
czą. W obu przy pad kach in try ga
jest do kład nie ta sa ma: uli ca mi
Tar gów ka kur su je au to bus, któ ry
nie ma w dziel ni cy ani jed ne go

przy stan ku, i po dob no nie któ rym
zda rza się po my lić i zo stać wy wie -
zio nym aż za ob wod ni cę War sza -
wy. Nie trze ba go wska zy wać pal -
cem, bo wszy scy i tak wie dzą, że
cho dzi o E -7.

– Zgod nie z usta le nia mi wy pra -
co wa ny mi w trak cie kon sul ta cji
spo łecz nych w spra wie zmia ny

w ukła dzie ko mu ni ka cyj nym
po otwar ciu II li nii me tra, zo sta ły
uru cho mio ne li nie eks pre so we do -
wo żą ce miesz kań ców du żych osie -
dli do sta cji koń co wych cen tral ne -
go od cin ka li nii – przy po mi na
Mag da le na Po toc ka, rzecz nicz ka
Za rzą du Trans por tu Miej skie go.
– Ce lem uru cho mie nia li nii E -7

by ło za pew nie nie miesz kań com
osie dla Der by szyb kie go do jaz du
do sta cji me tra Dwo rzec Wi leń ski
oraz od cią że nie w go dzi nach szczy -
tu li nii 527. Jest to li nia de dy ko wa -
na miesz kań com Bia ło łę ki i z na -
szych ob ser wa cji wy ni ka, że już

na pierw szych przy stan kach cie szy
się bar dzo du żą po pu lar no ścią.

Na Że la zną re gu lar nie do cie ra ją
gło sy, że E -7 po win no za trzy my wać
się np. przy Mło dzień czej, ale ZTM
nie chce się ugiąć. Ar gu men ty są
dwa. Po pierw sze: w po ran nym
szczy cie au to bu sy i tak są peł ne już

wte dy, gdy prze kra cza ją gra ni cę
Bia ło łę ki z Tar gów kiem. Po dru gie:
ZTM nie chce do pu ścić do „de gra -
da cji” E-7. Od kil ku dzie się ciu lat
po wta rza się sy tu acja, w któ rej
urzęd ni cy na wnio sek pa sa że rów
do da ją li nii eks pre so wej, przy spie -
szo nej lub – kie dyś – po spiesz nej
no we przy stan ki, przez co jej pręd -
kość spa da, a miesz kań cy pe ry fe -
riów prze sia da ją się do sa mo cho -
dów al bo pi szą pe ty cję o ko lej ną li -
nię przy spie szo ną. A po tem sy tu -
acja się po wta rza. Naj roz sąd niej -
szym wyj ściem z błęd ne go ko ła jest
utrzy my wa nie na pe ry fe riach li nii
eks pre so wych, któ re prze je żdża ją
przez star sze dziel ni ce bez za trzy -
my wa nia, tak jak E -7 z Bia ło łę ki
i E -5 z Be mo wa.

ZTM przy po mi na ta kże, że
przy Mło dzień czej za trzy mu je się
wie le li nii, zaś mię dzy 7:00 a 8:00
od je żdża ją stam tąd w kie run ku
Pra gi 42 au to bu sy (z przy stan ku
na ron dzie Je sien nych Li ści
– pierw sze go, na któ rym za trzy -
mu je się E -7 na pół noc od Tar -
gów ka – już tyl ko 23 au to bu sy).
Więk szych zmian w ukła dzie tras
au to bu sów na Tar gów ku i Bia ło -
łę ce mo żna spo dzie wać się do pie -
ro w 2019 ro ku, po otwar ciu sta cji
me tra Tar gó wek i Troc ka.

Do mi nik Ga dom ski
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E-7 nie dla Targówka
� Anegdotka o mieszkańcu Targówka, który wsiadł przy Dworcu Wileńskim
do autobusu i został „porwany” na Białołękę staje się coraz popularniejsza…

ZTM nie chce
dopuścić
do „degradacji” E-7.
Od kilkudziesięciu lat
powtarza się sytuacja,
w której urzędnicy
na wniosek pasażerów
dodają linii ekspresowej,
przyspieszonej lub
– kiedyś – pospiesznej
nowe przystanki, przez co
jej prędkość spada
a mieszkańcy peryferiów
przesiadają się
do samochodów albo
piszą petycję o kolejną
linię przyspieszoną.

ZTM nie chce dopuścić do „degradacji” E-7

Nasi przedsiębiorcy
Co na prezent? Raj dla dzieci znajdziemy na Rembielińskiej
� Idą święta, a razem z nimi odwieczne pytanie: „jaki prezent?”. Pytamy fachowca. Gry? Samochody? Figurki?
A może jeszcze coś innego?
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Dzię ki uprzej mo ści pa ni Re gi -
ny Głu chow skiej, pre zes Od dzia łu
Bród no To wa rzy stwa Przy ja ciół
War sza wy, mo że my oglą dać te
nie sa mo wi te zdję cia. Czar no -bia -
łe fo to gra fie z po ło wy lat sześć -
dzie sią tych uka zu ją dziel ni cę
prze zna czo ną do roz biór ki. No,
mo że nie do cał ko wi tej roz biór ki,
ale do prze bu do wy. Znik nę ły
ulicz ki, ogro dy, dom ki. Wy cię to
w pień drze wa. Ich miej sce za ję ły
blo ki, ale tu i ów dzie za cho wał się
spła cheć bru ku z po lnych ka mie -
ni, ja kaś ka mie nicz ka al bo drew -
nia ny do mek.

Bród now ska Mar szał kow ska
Przed woj ną i do po ło wy lat 70.

ubie głe go stu le cia głów ną uli cą
Bród na by ła bez wąt pie nia Bia ło -
łęc ka, czy li przed łu że nie Od ro wą -
ża, któ re bie gło do Bart ni czej
i za ko ścio łem Mat ki Bo żej Ró -
żań co wej od bi ja ło na pół noc ny
wschód, ku Bia ło łę ce. By ła bru ko -
wa na ko ci mi łba mi (w póź niej -
szym okre sie zo sta ła wy as fal to wa -
na), wzdłuż niej sta ły ka mie ni ce,
ka mie nicz ki, dom ki i roz pa da ją ce
się ru de ry. – Tu kon cen tro wa ło się
ży cie spo łecz no -go spo dar cze
dziel ni cy. To do ap te ki Ro ści szew -

skich cho dzi li śmy po le ki, do De -
re woń ki po pie czy wo, wód kę pi li -
śmy w „Rzy mie”, a u Ol szew skie -
go ja da li śmy obia dy. Tak, tak, Bia -
ło łęc ką bez wa ha nia mo żna by ło
na zwać bród now ską Mar szał kow -
ską – wspo mi nał mi przed la ty pan
Po li karp K. Du nin-Błasz kow ski,
nie ży ją cy już miesz ka niec Bród na.

Drew nia ny bu dy nek na ro gu
Bia ło łęc kiej i Nad wi ślań skiej wy -
glą da jak sto do ła, ale ta ka za bu -
do wa by ła na przed mie ściach po -
wszech na. O tym, że je ste śmy jed -
nak w War sza wie a nie na Pod la -
siu, po za bru kiem i szy na mi
świad czą ta kże ema lio wa ne, gra -
na to we ta bli ce z na zwa mi ulic.
Obok sto ją do my mu ro wa ne. Bu -
dy nek przy Bia ło łęc kiej i so lid na
ka mie ni ca przy Nad wi ślań skiej,
któ rej ścia nę szczy to wą wi dać, zo -
sta ły ra zem z drew niacz kiem pań -
stwa Mat kow skich ro ze bra ne
w la tach sie dem dzie sią tych.

Prze my sław Bur kie wicz

Zdjęcia dawnego Bródna 

Tak było na Wysockiego 50 lat temu
� To niesamowite zdjęcie! Pokazuje, jak pół wieku temu wyglądała dzisiejsza
ulica Wysockiego – wtedy Białołęcka – na Nowym Bródnie. Bruk z kocich
łbów, szyny tramwajowe i rozpadające się domy – taki był tutejszy świat,
zanim został nakryty betonowym „nagrobkiem”.

Skrzyżowanie ulic Białołęckiej (z torami tramwajowymi)
i Nadwiślańskiej w latach 60. ubiegłego wieku

Oddział Bródno TPW / repr. Przemysław Burkiewicz





La tem na po lu PGR miesz kań -
cy Tar gów ka i Za ci sza spa ce ro wa li
z psa mi, opa la li się… i ro bi li
wszyst ko, co tyl ko mo żna ro bić
na te re nie re kre acyj nym. Te raz
trze ba bę dzie zna leźć no we miej -
sce, bo za bu do wa (a wła ści wie „za -
bu do wy wa nie”) po la już ru szy ła.

Te ren po la PGR nie jest ob ję ty
pla nem miej sco wym. W kra jach,

w któ rych dba się o ład prze -
strzen ny i es te ty kę miast, brak
pla nu ozna cza brak zgo dy na bu -
do wę. W Pol sce, a szcze gól nie
w War sza wie – wręcz prze ciw nie,
naj ła twiej jest zbu do wać coś
w miej scu, któ re go miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go nie obej mu je. W ten
spo sób ka żda dziel ni ca prę dzej

czy póź niej ma swo ją… wschod -
nią Bia ło łę kę.

Do mi nik Ga dom ski

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.
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Migawka z okolicy

Ostatnie lato na polu PGR za nami
� Ogromne pole z samotnym drzewem pośrodku? Już tylko na zdjęciach
archiwalnych. Ostatnie lato na polu PGR za nami.

Ruszyło lodowisko
� 6 listopada rozpoczął się
sezon łyżwiarski
na Targówku.

Nie bie ski na miot na te re nie
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
przy Ła bi szyń skiej jest czyn ny
przez ca ły ty dzień – od po nie -
dział ku do piąt ku od 9.00
do 21.00 z prze rwą mię dzy 15.00
a 16.00, a w week en dy w tych sa -
mych go dzi nach, tyl ko przerw
tech nicz nych bę dzie wię cej – mię -

dzy 12.00 a 12.30; 15.00 i 15.30
oraz przez pół go dzi ny po 18.00.

Na miej scu mo żna wy po ży czyć
ły żwy, kask czy pin gwin ka do na -
uki jaz dy. OSiR chwa li się też, że
w tym se zo nie ja ko pierw szy
w Pol sce za in sta lo wał pod świe tla -
nie lo do wej ta fli. Bi le ty – wej ście
na 60 mi nut: ulgo wy (dzie ci i mło -
dzież do 19 lat) – 4 zł, nor mal -
ny 7 zł. Ły żwy wy po ży czy my
za 6 zł (za go dzi nę), kask – 2 zł.

(red)



GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·KUPIĘ znaczki płyty książki 508-085-531

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany Tel:
535-525-555

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 53 mkw 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone; z lokatorem;
z problemem prawnym. 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, 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

RROOLLEETTYY,,  PPLLIISSYY,,  ŻŻAALLUUZZJJEE,,  MMAARRKKIIZZYY,,  MMOOSSKKIITTIIEERRYY..
SSPPRRZZEEDDAAŻŻ,,  MMOONNTTAAŻŻ,,  SSEERRWWIISS..  CCEENNYY

PPRROODDUUCCEENNTTAA!!  TTEELL::  660077--557744--336644;;
WWWWWW..TTIIPPTTOOPP..WWAAWW..PPLL;;

KKOONNTTAAKKTT@@TTIIPPTTOOPP..WWAAWW..PPLL

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

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·MKserwis komputerowy, wymiana gier, Wycena
GRATIS. Ul. Juranda ze Spychowa 11, 735-600-222

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

·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

DDaacchhyy,,  rryynnnnyy,,  ppooddbbiittkkii,,  ppaarraappeettyy  nnaa  wwyymmiiaarr..
MMaatteerriiaałłyy  rroobboocciizznnaa..  BBeezzppłłaattnnyy  oobbmmiiaarr..  WWaarrsszzaawwaa  uull..

BBiiaałłoołłęęcckkaa  116666aa  TTeell..  553355--112299--775566,,  553355--992200--003355

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972

EEXXPPRREESSOOWWAA  PPOOŻŻYYCCZZKKAA!!!!!!  DDOO  DDOOMMUU!!!!  BBEEZZ  BBIIKK!!!!
TTEELL..  779944--994400--  885544

WWWWWW..GGOOTTOOWWKKAADDOOMMOOWWKKAA..PPLL

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

ZDROWIE I URODA
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733
·Lekarz weterynarii, wizyty domowe tel.
501-290-610

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640
·SIEĆ OBUWNICZA KANGUR POSZUKUJE PANIE
DO GALERII URSYNÓW, RENOWA, SALONU
OBUWIA UL. ŚWIATOWIDA, CV
BABIEJDOMINIKA@WP.PL

SZUKAM PRACY
·M-36 magazyn, produkcja lub do przyuczenia
501-867-863

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72
·www.e-pilociki.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408 178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy, baki,
koła, kosze itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

KURSY, SZKOLENIA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. tel.
510-490-071

OGŁOSZENIA DROBNE

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-418
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Zatrudnimy dziennikarzy
z doświadczeniem,

zainteresowanych tematykąmiejską

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 15

Miesz kań cy Tar gów ka Miesz ka -
nio we go ma ją pro blem z te re -
nem, przez któ ry ma po biec uli ca
No wo troc ka. Pa ni Wan da po ka za -
ła nam dwie ru de ry przy Sa ma ry -
tan ce. – Okro pień stwo! Opusz -
czo ne do my od lat stra szą w tym
miej scu. Prze cież to nie do po my -
śle nia. Ru de ry sta ły się sie dli -
skiem bez dom nych. Na po rząd ku
dzien nym są li ba cje, ogni ska.
Przed kil ko ma mie sią ca mi do szło
do po ża ru! Wstyd ko go kol wiek
za pro sić na Tar gó wek, sko ro
przy jed nej z wa żniej szych ulic

mam ta kie pa skudz two – ża li się
pa ni Wan da, na sza wier na Czy tel -
nicz ka z są sied nie go blo ku.

To nie je dy ny pro blem. Pan
Sta ni sław zwró cił nam uwa gę
na par king przed blo kiem
przy uli cy Aske na ze go 9. – To, że
bra ku je miejsc par kin go wych, to
fakt. Ale z dru giej stro ny nie mo -
żna wszę dzie ro bić par kin gów!
Sa mo cho dy sto ją na chod ni kach,
pod jaz dach, cią gach pie szych…
Te raz sto ją jesz cze tu – de ner wu je
się pan Sta ni sław i po ka zu je za -
par ko wa ne w nie ła dzie au ta

na kle pi sku, któ re kie dyś by ło
traw ni kiem. – Syf, ma la ria i bie da
z nę dzą. Wła śnie tak wy glą da ją
da le kie za kąt ki Ukra iny. Głę bo ka
pro win cja, a nie mia sto sto łecz ne!
– ża li się.

Bur mistrz Sła wo mir An to nik
mó wi, że dział ki nie dłu go zo sta ną
prze ję te przez mia sto, wte dy też
zro bi tu po rzą dek. Kie dyś,
w przy szło ści, prze bie gnie tu no -
wa uli ca o ro bo czej na zwie No wo -
troc ka. – Mo że do ży ję – ce dzi
przez zę by pan Sta ni sław.

Prze my sław Bur kie wicz

„Niech już zbudują Nowotrocką, bo wstyd”
� – Jak my żyjemy? Jak na najdalszym krańcu Ukrainy. Gdyby tu postawić łady
i zaporożce, można by stworzyć scenografię do filmu o sierotach po Związku
Radzieckim – skarżą się mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego i pokazują nam dziki
parking przy ulicy Askenazego.

– W dzi siej szych cza sach nie
ka żda fir ma mo że so bie po zwo lić
na dzia łal ność z wła snych środ -
ków. Wyj ściem jest kre dyt. Ale co
zro bić, je śli nie zna my się na kre -
dy to wych niu an sach?

– Po wie rzyć spra wę do świad czo -
nym fir mom do rad czym, ta kim jak
na sza. Do świad cze nie oraz licz ne
kon tak ty w ban kach i in sty tu cjach
po życz ko wych po zwa la ją nam uzy -
skać fi nan so we wspar cie dla firm,
któ re z ró żnych wzglę dów ma ją
utrud nio ny do stęp do kre dy tów.
Jed no cze śnie po zwa la nam to uzy -
skać pre fe ren cyj ny kre dyt dla firm
w do brej sy tu acji fi nan so wej.

– Pre fe ren cyj ny, czy li ja ki?
– Je ste śmy w sta nie wy ne go cjo -

wać kre dyt bez za bez pie czeń fi nan -
so wych na wet do wy so ko ści 500 tys.
zł. W nie któ rych przy pad kach mo -
gą nie być wy ma ga ne za świad cze -
nia z ZUS i Urzę du Skar bo we go,
a no wi przed się bior cy mo gą li czyć
na kre dyt do 100 ty s. zł (bez za bez -
pie czeń) lub na wet do 500 ty s. zł
z za bez pie cze niem hi po tecz nym.

– Za łó żmy, że je ste śmy ma łą
fir mą i nie po trze bu je my kro ci,
a pie nią dze są nam po trzeb ne
„od za raz”. Co by Pan po le cił?

– Przy współ pra cy Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go i Unii Eu ro pej -
skiej po wsta ła ini cja ty wa kre dy to wa
JE RE MIE. Skie ro wa na jest m.in.
do firm nie wiel kich, za czy na ją cych

swą dzia łal ność, bez hi sto rii kre dy to -
wej czy ma jąt ku po zwa la ją ce go
na za bez pie cze nie fi nan so we. Środ -
ki uzy ska ne z JE RE MIE mo żna
spła cać na wet przez pięć lat,
przy sto sun ko wo nie wiel kim opro -
cen to wa niu, a je śli bę dzie my mieć
przej ścio we kło po ty fi nan so we, mo -
żli wa jest pół rocz na ka ren cja w spła -
tach. JE RE MIE gwa ran tu je też po -
rę cze nia przy za cią ga niu kre dy tów
– na wet do 80% war to ści kre dy tu
– na okres do 75 mie się cy. Cel kre -
dy to wa nia to przede wszyst kim: fi -
nan so wa nie in we sty cji (za kup, bu -
do wa, mo der ni za cja), wdra ża nie no -
wych roz wią zań tech no lo gicz nych,
za kup ma szyn, urzą dzeń oraz po zo -
sta łe ce le przy czy nia ją ce się do roz -
wo ju ma łych i śred nich przed się -
biorstw. Je dy ny wa ru nek: środ ki
uzy ska ne dzię ki JE RE MIE nie mo -
gą być prze zna czo ne na spła tę po ży -
czek i kre dy tów za cią gnię tych w in -
nych in sty tu cjach fi nan so wych czy
zo bo wią zań pu blicz no -praw nych.

– JE RE MIE to je dy na mo żli -
wość?

– Oczy wi ście, że nie. Part ners
Kan ce la rie Do rad cze zaj mu je się
też znaj do wa niem al ter na tyw ne go
fi nan so wa nia. Po śred ni czy my
w uzy ski wa niu kre dy tów ob ro to -
wych, in we sty cyj nych czy re fi nan -
so wych, po mo że my w spła ca niu
ZUS i US… Mo żli wo ści są, wy -
star czy zwró cić się do nas o po moc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39




