
Między rokiem 2020 a 2022
przy Kondratowicza otwarte zo-
staną dwie stacje metra, które
znajdą się pod skrzyżowaniami
z Malborską i Rembielińską. Wi-
zja podziemnej kolei już teraz

przyciąga deweloperów, budują-
cych na Bródnie kolejne bloki, ale
to dopiero początek wielkich
zmian w centrum osiedla. War-
szawski samorząd we współpracy
ze Stowarzyszeniem Architektów
Polskich zamierza zbudować
na Bródnie kawałek nowoczesne-
go miasta. Nowoczesnego, czyli
nie podporządkowanego samo-
chodom i z licznymi punktami

usługowymi, którego mieszkańcy
poruszają się pieszo, rowerami
i metrem.

Taka ulica Kondratowicza sta-
łaby się jedną z głównych ulic
Warszawy i centrum nie tylko dla
Bródna, ale także wschodniej
Białołęki. Gdyby w pobliżu Parku
Bródnowskiego powstały nowe
biura i punkty usługowe, miejsce
to zaczęłoby być odwiedzane
tłumnie także przez osoby miesz-
kające na osiedlach Derby i Le-
wandów. Póki co dojazd zapewnią
autobusy, ale około roku 2030 po-

winna zostać otwarta linia tram-
wajowa na Głębockiej i Wincen-
tego, która jeszcze lepiej połączy
dwie dzielnice.

Poznaliśmy pięć koncepcji,
przygotowanych przez zespoły
składające się głównie z urbani-
stów i socjologów, pracujących
pod okiem SARP. Ich wspólnym
mianownikiem jest zagęszczenie
zabudowy, dzięki któremu jak
najwięcej osób mieszkałoby w po-
bliżu stacji metra i mogło zrezy-
gnować z samochodu, a także po-
wstałyby nowe miejsca pracy
w biurach, sklepach i punktach
usługowych. Według autorów
koncepcji „Następna Stacja: Mia-
sto” powierzchnia przeznaczona
na usługi może wzrosnąć nawet
trzykrotnie.

– W centrum Bródna jest rzad-
sza zabudowa, niż na jego obrze-
żach – mówią autorzy. – Proponu-
jemy zakaz zabudowy w odległo-

Kondratowicza od nowa
� Najpóźniej za siedem lat główna ulica Bródna zostanie całkowicie przebudowana.
„Miasto dla ludzi, nie dla samochodów” – tak można podsumować pięć
przygotowanych przez urbanistów i socjologów koncepcji.
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Dyskusje
nad nowym centrum
północno-wschodniej
Warszawy będą trwać
przez najbliższych pięć
do siedmiu lat.
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Po ubie gło rocz nym re mon cie
li nii tram wa jo wej na No wej Pra -

dze, Bród nie i Że ra niu Wschod -
nim wie lu pa sa że rów kry ty ko wa ło

de cy zję o li kwi da cji przy stan ku
przy Bo le sła wic kiej. Obec nie od -

le głość po mię dzy przy stan ka mi
„Bu dow la na” i „Ju lia now ska” wy -
no si oko ło 850 me trów. To o wie -
le za du żo. W spe cja li stycz nych
opra co wa niach do ty czą cych ko -
mu ni ka cji miej skiej su ge ro wa ne
jest za trzy my wa nie tram wa jów co
ok. 400 me trów (w War sza wie
śred nia jest wy ższa i wy no si 457
me trów), co po zwa la na ła twy
i rów no mier ny do stęp do te go
środ ka trans por tu.

Po pro te stach miesz kań ców
Tram wa je War szaw skie zgo dzi ły
się na prze su nię cie przy stan ku
„Ju lia now ska” na po łu dnio wą
stro nę skrzy żo wa nia tej uli cy
z Rem bie liń ską. Oko licz nych
miesz kań ców za nie po ko ił ostat -
nio fakt, że przy Rem bie liń skiej
zo sta ły za sa dzo ne drze wa.

– Ich obec ność nie bę dzie w ża -
den spo sób ko li do wa ła z przy szły -

mi in we sty cja mi Tram wa jów War -
szaw skich na tym ob sza rze – mó -
wi rzecz nik Mi chał Po wał ka.
– Drze wa po sa dzo no na prze ciw -

ko ba zar ku. Przy sta nek bę dzie
w in nym miej scu.

Obec nie tram wa ja rze pra cu ją
nad pro jek tem przy stan ku.
W pierw szej po ło wie ma ja po wsta -
nie tym cza so wy pe ron, na do ce lo -
wy – z wy świe tla czem, wia tą i ław -
ka mi – po cze ka my nie co dłu żej.

(dg)
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Obecnie
odległość pomiędzy
przystankami
„Budowlana”
i „Julianowska” wynosi
około 850 metrów. To
o wiele za dużo.

Sporny przystanek wraca
� Na wniosek mieszkańców Bródna przystanek tramwajowy przy Julianowskiej
zostanie niedługo przesunięty.

Już sa mo by cie ro dzi cem nie
jest rze czą ła twą, a by cie ro dzi cem
au ty stycz ne go dziec ka to praw dzi -
we wy zwa nie. Wie lu ro dzi ców nie
mo że się po go dzić z tym, że u je go
dziec ka zo sta ło zdia gno zo wa ne to

za bu rze nie. I choć au tyzm cho ro -
bą nie jest, to za pew nie nie po cie -
sze od po wied niej opie ki w przed -
szko lu po tra fi spra wiać kło pot.
– Po zdia gno zo wa niu u na szej He -
len ki au ty zmu przez rok trwa ły

po szu ki wa nia pla ców ki, któ ra za -
ję ła by się dziew czyn ką – mó wi jej
ma ma. – I choć wie le pla có wek
by ło bar dzo po moc nych, żad na
nie speł nia ła na szych ocze ki wań
w stu pro cen tach a i my mie li śmy

wra że nie, że nie ro bi my wszyst kie -
go, co mo gło by po móc cór ce. Stąd
po mysł na Speł nio ne Ma rze nia,
w któ rych sta ra my się po ma gać
dzie ciom i ro dzi com oraz… za -
przy jaź nić z au ty zmem.

W przed szko lu pra cu ją spe cja -
li ści w opar ciu o uzna ne i au tor -
skie pro gra my te ra peu tycz ne, za -
rów no in dy wi du al ne i gru po we.
– Ro dzic nie mu si wie dzieć, ja ka
te ra pia bę dzie do bra dla je go
dziec ka. To za da nie dla nas, by
umie jęt nie do brać i sto so wać pro -
gram. Zro bi my wszyst ko, by ma -
lu chy osią ga ły peł nię swo ich mo -
żli wo ści. Ta kże na szym ma rze -
niem jest, by na si pod opiecz ni po -

tra fi li być sa mo dziel ni w ta kim
stop niu, jak to tyl ko mo żli we.
Pro po nu je my mię dzy in ny mi za ję -
cia z neu ro lo go pe dą i neu rop sy -
cho lo giem, za ję cia z lo go te ra pii
i me to dy kra kow skiej (któ ra ma
za za da nie wzbu dzić w dziec ku
po trze bę mó wie nia lub ko mu ni -
ko wa nia się).

Udo stęp nia my świe tli cę te ra -
peu tycz ną, pro wa dzi my warsz ta ty
dla dzie ci i ro dzi ców oraz two rzy -
my gru pę wspar cia dla ro dzi ców.

Przed szko le Te ra peu tycz ne 
Speł nio ne Ma rze nia

ul. Wy spo wa 6,
Tel.: 604 301 306, 22 254-29-22

www.ma rze nia.waw.pl

Spełnione Marzenia: przedszkole zaprzyjaźnia z autyzmem
� – Nikt lepiej od rodzica nie wie, jakim wyzwaniem jest wychowywanie dziecka z autyzmem czy zespołem Aspergera. Dlatego bazując
na własnych doświadczeniach zdecydowaliśmy się otworzyć przedszkole terapeutyczne – mówi właścicielka Monika Komada.
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ści więk szej niż 400 me trów
od sta cji me tra.

– Nie któ re kon cep cje bu dzą
mo ją trwo gę ze wzglę du na roz -
wią za nia ko mu ni ka cyj ne – po wie -
dział pod czas pre zen ta cji bur -
mistrz Sła wo mir An to nik. – Nie
chcę dru giej Bia ło łę ki z wą ski mi
uli ca mi, na któ rych au to bu sy sto -
ją w kor kach.

– To nie są pro jek ty do re ali za -
cji, to kon cep cje, nad któ ry mi

chce my dys ku to wać wspól nie
z miesz kań ca mi – od po wia da
Mar le na Hap pach, ar chi tekt ka
z SARP.

Wbrew do nie sie niom nie któ -
rych me diów nie wszyst kie kon -
cep cje za kła da ją zwę że nie jezd ni.
Naj da lej idzie „Po wią za nie Roz -
wią za niem” – gdy by wdro żyć ten
po mysł, na wy so ko ści Par ku
Bród now skie go Kon dra to wi cza
by ła by tzw. prze strze nią współ -
dzie lo ną, w któ rej au to bu sy po -
wo li prze je żdża ły by obok pie -

szych i ro we rów. To roz wią za nie
w War sza wie nie zna ne, ale spraw -
dza ją ce się w wie lu mia stach Eu -
ro py. Dwie in ne kon cep cje za kła -
da ją zwę że nie pa sów ru chu o kil -
ka dzie siąt cen ty me trów, ale po zo -
sta wie nie prze kro ju 2×2.

Au to rzy kon cep cji za in te re so -
wa li się ta kże bra kiem miejsc par -
kin go wych, na któ ry miesz kań cy
zwra ca li uwa gę pod czas warsz ta -
tów. „Po wią za nie Roz wią za niem”
za kła da wy ty cze nie ok. 800 miejsc
na uli cach po przecz nych do Kon -

dra to wi cza, któ re – jak Su wal ska
– ma ją jezd nie szer sze od przy ję -
tych dla ich ka te go rii norm. Pa dła
ta kże pro po zy cja bu do wy par kin -
gów P+R obok Tra sy To ruń skiej
przy wę złach z An no po lem i Wy -
soc kie go, al bo… w miej scu dzi -
siej sze go ra tu sza dziel ni cy, któ re -
go zbu rze nie pro po nu ją au to rzy
„Mię dzy me trza”.

– Urząd dziel ni cy bar dzo źle
wy ko rzy stu je du żą dział kę – mó -
wią. – W je go miej scu mógł by po -
wstać par king P+R dla miesz kań -

ców Bia ło łę ki do je żdża ją cych
Głę boc ką. No wą sie dzi bę ra tu sza
mo żna zbu do wać nie co da lej.

Osta tecz ne pro jekt bę dzie
praw do po dob nie wy pad ko wą pię -
ciu przed sta wio nych wczo raj kon -
cep cji i uwag zgło szo nych przez
miesz kań ców Bród na. Dys ku sje
nad no wym cen trum pół noc no -
-wschod niej War sza wy bę dą trwać
przez naj bli ższych pięć do sied -
miu lat. Za chę ca my do udzia łu
miesz kań ców Bród na i Bia ło łę ki.
Ja kie zmia ny po win na przejść uli -
ca Kon dra to wi cza? Gdzie bu do -
wać no we blo ki i biu row ce,
a gdzie nie? Czy po win ny po wstać
par kin gi P+R?

(dg)
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Kondratowicza od nowa
„Utopia Bródno”: Zadaszony pasaż handlowy wzdłuż całej ulicy „Następna Stacja: Miasto”: Wiele nowych budynków i centrum biznesowe przy ratuszu

źródło: m
ateriały prasow

e

Dość czę sto spo ty kam się z opi -
nia mi ro dzi ców, że w przed szko lu
in te gra cyj nym ich dziec ko szyb ko

„nad go ni”, zmniej szą się je go
trud no ści, a przez kon takt ze
zdro wy mi ró wie śni ka mi rów nież

po czu je się le piej. War to zwró cić
uwa gę na fakt, że wa run kiem ta -
kiej efek tyw nej in te gra cji jest po -
sia da nie przez dziec ko nie peł no -
spraw ne kil ku klu czo wych umie -
jęt no ści: ko mu ni ka cyj nych, spo -
łecz nych oraz w za kre sie sa mo -
dziel no ści.

Ro dzic po wi nien od po wie dzieć
so bie na wie le py tań. Czy mo je
dziec ko po tra fi ko mu ni ko wać się
z oto cze niem wer bal nie lub po -
przez al ter na tyw ną me to dę ko -
mu ni ka cji np. ksią żkę ko mu ni ka -
cyj ną? Czy mo je dziec ko po tra fi
się ba wić, uczest ni czy w za ba wach
z in ny mi, czy za pra sza je
do wspól nej za ba wy? Czy uczy się

no wych umie jęt no ści po przez ob -
ser wa cję i na śla do wa nie? Czy
mo je dziec ko po tra fi pa no wać
nas agre sją i zło ścią, czy wy ma ga
sta łych wzmoc nień i cią głe go bu -
do wa nia mo ty wu ją ce go śro do wi -
ska?

Je śli dziec ko po tra fi sa mo dziel -
nie lub z nie wiel kim wspar ciem
po dą żać za na uczy cie lem i być
rze czy wi stym człon kiem gru py, to
po byt w przed szko lu in te gra cyj -
nym bę dzie roz wo jo wym, do brym
do świad cze niem dziec ka. Ale gdy
ko niecz ne jest do pie ro zbu do wa -
nie w nim ww. umie jęt no ści, wy -
bór przed szko la te ra peu tycz ne go
bę dzie lep szym roz wią za niem.

Mo żli wość pra cy in dy wi du al nej
i w bar dzo ma łych gru pach 4-
lub 6-oso bo wych pod sta łą opie ką
dwóch na uczy cie li -te ra peu tów,
po zwa la na do pa so wa nie się
do po trzeb dziec ka na da nym eta -
pie roz wo ju, pra cy na ró żnych po -
zio mach (ko mu ni ka cyj nym, spo -
łecz nym, po znaw czym) z ka żdym
dziec kiem, re du ko wa nia trud nych
za cho wań, ale też wy do by wa nia
i bu do wa nia je go po ten cja łu.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”, 

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła 48
www.przedszkole-dobrystart.pl

tel. 532–429–355.

Integracja czy terapia? Jakie przedszkole wybrać?
� Jakie przedszkole wybrać dla malucha z niepełnosprawnością? Przedszkole masowe, integracyjne albo przedszkole terapeutyczne – nastawione
na intensywną terapię i edukację w małych grupach? Pytamy Małgorzatę Przycką – założycielkę przedszkola terapeutycznego „Dobry Start”.



Jesz cze kil ka lat te mu wy da wa -
ło się, że ist nie ją cy od 1953 ro ku
i obi ja ją cy się po ni ższych li gach
GKP ma szan sę na roz wój, a Tar -
gó wek bę dzie mieć pił kę na przy -
zwo itym po zio mie. Wszak
po upad ku Po lo nii, GKP był
po Le gii, a obok Ur su sa, trze cią
sto łecz ną si łą. GKP pierw szy se -
zon w III li dze skoń czył na wy so -
kim pią tym miej scu w li go wej ta -
be li. I wte dy za czę ły się kło po ty.

Bez spon so ra, ka sy i po mo cy
W 2012 ro ku dzia łal ność klu bu

prze świe tla ła pro ku ra tu ra po szu ku -
ją ca nie pra wi dło wo ści fi nan so wych.
Klub mu siał od dać 120 tys. zło tych
z ty tu łu nie po praw nie roz li czo nej
(zda niem władz miasta) do ta cji,
a przez ko lej ne la ta do ta cji już nie

do sta wał. Wła dze Tar gów ka tłu ma -
czą, że po móc nie mo gły, bo GKP
nie speł niał wy mo gów, by otrzy my -
wać pie nią dze. Upo mnia ły się za to
o za le gły po da tek. I to zda je się był
gwóźdź do trum ny GKP.

Z ro ku na rok sy tu acja fi nan so -
wa klu bu sta wa ła się co raz gor sza.
Spon sor stra te gicz ny, czy li SKOK
Wo ło min, miał wła sne pro ble my
i wy co fał się z fi nan so wa nia dru ży -
ny, dłu gi wo bec mia sta za wy na -
jem obiek tów uro sły do nie bo tycz -
nych roz mia rów, w koń cu za czę ło
bra ko wać pie nię dzy na wy pła ty,
wy jaz dy, sprzęt. Dru ży na, z któ rej
po ko lei od cho dzi li naj lep si za -
wod ni cy, gra ła co raz go rzej.

W efek cie GKP Tar gó wek
po run dzie je sien nej se zo -
nu 2014/2015 wy co fał się z roz gry -

wek li go wych. Za wi nił brak po -
mo cy władz, czy nie udol ność dzia -
ła czy? Nie istot ne. Grunt, że dru -
ży na se nio rów prze sta ła ist nieć
wła ści wie z dnia na dzień. Po wtó -
rzył się kla sycz ny sce na riusz z in -
nych sto łecz nych klu bów. Swo ją
dro gą to dość dziw ne i nie po ko ją -
ce, że wła śnie w War sza wie, gdzie
teo re tycz nie naj ła twiej o spon so -
rów i dziel ni co we do ta cje, klu by
pa da ją jak mu chy – Po lo nia, Sar -
ma ta, Gwar dia, GKP, nie daw no
Do lcan Ząb ki… Czy żby w sto li cy
po za Le gią za po trze bo wa nia
na pił kę nie by ło?

Co co Jam bo na Ko ło wej
Wy da wa ło się, że GKP upad nie

na do bre. Jed nak prze trwał. Do -
stał skrom ną po moc, zmon to wa -

na na pręd ce dru ży na zgło szo na
zo sta ła w bie żą cym se zo nie
do roz gry wek sto łecz nej kla sy B.
Na Ko ło wej go ści ły nie daw no ta -
kie „fir my” jak od ra dza ją ca się
w bó lach Po lo nia, ŁKS Łódź, czy
re zer wy Le gii, te raz zaś GKP po -
dej mu je tu Bed nar ską, Far ma cję
Tar cho min, Wi słę Se rock, czy naj -

bar dziej roz ryw ko wy ze spół
w Pol sce Co co Jam bo. Przed se -
zo nem GKP miał am bi cje awan -
so wać do kla sy A. Wszyst ko jed -
nak wska zu je na to, że przyj dzie
po cze kać co naj mniej rok. GKP
zaj mu je bo wiem pią te miej sce

tra cąc do li de ra – re zerw Bu gu
Wy szków aż 12 punk tów. Klub
ma za to gro no wciąż wier nych ki -
bi ców, przy cho dzą cych wciąż
na me cze, to wa rzy szą cych na wy -
jaz dach. Pro fil sto wa rzy sze nia ki -
bi ca na fa ce bo oku bu dzi uzna nie.

Z ka ta stro fy od ra dza się aka de -
mia pił kar ska szko lą ca dzie ci
i mło dzież. I mo że na tym war to
opie rać na dzie je na przy szłość.
Klu by upa da ją, ale mo da na pił kę
nie prze mi ja. Dzie ci się gar ną,
szkół ki pił kar skie ro sną jak grzy -
by po desz czu. War to więc in we -
sto wać w szko le nie. Po pierw sze
z my ślą o przy szło ści, po dru gie
o za ra bia niu pie nię dzy na bie żą cą
dzia łal ność. I to na Tar gów ku chy -
ba uda ło się zro zu mieć. W 2014
ro ku z GKP ode szli nie opła ca ni
i trak to wa ni po ma co sze mu tre -
ne rzy grup mło dzie żo wych. Wraz
z ni mi z to ną cym klu bem po że -
gna ła się więk szość mło dych pił -
ka rzy – zo sta ły dwie gru py kil ku -
na stu chłop ców. Na szczę ście
mło dzie żo wa pił ka się na Tar gów -
ku od ra dza. Na Ko ło wej znów
tre nu je dziś po nad 200 mło dych
za wod ni ków w ośmiu gru pach
wie ko wych. Wy da je się, że GKP
mi mo pro ble mów zmie rza dziś
w nie naj gor szym kie run ku, a je go
funk cjo no wa nie za czy na mieć rę -
ce i no gi. A gdy na owych no gach
klub wresz cie moc no sta nie, mo że
znów za go ści na Tar gów ku III li -
ga. A mo że i coś wię cej? Wol no
chy ba po ma rzyć…?

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Upadły GKP nie traci wiary
� Jeszcze niedawno III-ligowy GKP Targówek gra teraz w B-klasie, czyli VIII lidze. Z jednej strony szkoda, z drugiej
trzeba się cieszyć, że klub w ogóle przetrwał.

Kluby
upadają, ale moda
na piłkę nie przemija.
Dzieci się garną, szkółki
piłkarskie rosną jak
grzyby po deszczu. Warto
więc inwestować
w szkolenie. Po pierwsze
z myślą o przyszłości,
po drugie o zarabianiu
pieniędzy na bieżącą
działalność. I to
na Targówku chyba
udało się zrozumieć.

źródło: Stow
arzyszenie K

ibiców
 Targów

ka W
arszaw

a
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Cmen tarz na Bród nie, na zy wa ny
kie dyś Kir ku tem Pra skim, po wstał
pod ko niec XVIII wie ku z ini cja ty -

wy Szmu la Zbyt ko we ra, bo ga te go
war szaw skie go kup ca i za ło ży cie la
Szmu lek. Był wy ko rzy sty wa ny przez

spo łecz ność ży dow ską aż do II woj -
ny świa to wej, pod czas któ rej zo stał
zde wa sto wa ny przez na zi stów. 99%
spo śród 300 ty się cy na grob ków zo -
sta ło znisz czo nych lub skra dzio nych,
po zo sta łe zwie zio no w jed no miej -
sce i cmen tarz za mknię to. W la -
tach 80. Fun da cja Ro dzi ny Nis sen -
bau mów sfi nan so wa ła bu do wę
ogro dze nia i bra my z pła sko rzeź ba -
mi, przed sta wia ją cy mi ży cie i śmierć
war szaw skich Ży dów. Do nie daw na
cmen tarz był teo re tycz nie za mknię -
ty, w prak ty ce słu żąc do or ga ni zo wa -
nia na gro bach li ba cji.

W ostat nich de ka dach oka za ło
się, że na grob ki z bród now skie go
cmen ta rza by ły wy ko rzy sty wa ne
w epo ce ko mu ni zmu m.in. do
wzmac nia nia brze gów Wi sły, bu do -
wy kra wę żni ków w ZOO czy per go li
w par ku „Le śni ka” na Gro cho wie.

Czte ry la ta te mu ne kro po lia zo -
sta ła prze ka za na Gmi nie Wy zna -
nio wej Ży dow skiej, któ ra roz po -
czę ła ka pi tal ny re mont i przy go to -
wa nie cmen ta rza na przy ję cie tu -
ry stów z Pol ski, Izra ela i in nych
kra jów. Obec nie trwa wy mia na
ogro dze nia i bu do wa pa wi lo nów

z miej scem na wy sta wy. Frag men -
ty znisz czo nych na grob ków zo sta -
ły za mknię te w sta lo wych kra tach
i usta wio ne przy bru ko wa nej ście -
żce, pro wa dzą cej do po mni ka.
Obec nie cmen tarz ro bi nie sa mo -
wi te wra że nie. Czy przy cią gnie tu -
ry stów, zwie dza ją cych War sza wę
szla kiem pa mią tek ży dow skich?
Prze ko na my się już nie dłu go.

Pierw szy etap prac na cmen ta -
rzu bę dzie kosz to wać oko ło trzech
mi lio nów zło tych. Kosz ty te w ca -
ło ści po kry je gmi na ży dow ska.

(dg)

Wielkie zmiany na Cmentarzu Żydowskim. Robi niesamowite wrażenie
� Do niedawna zapomniana nekropolia przy rondzie Żaba ma szansę stać się miejscem tłumnie odwiedzanym przez zagraniczne wycieczki.

OB WIESZC ZE NIE SĄ DO WE
Syn dyk ma sy upa dło ści Ane ty Mar ty Mar ci niak za miesz ka łej

w War sza wie za pra sza do skła da nia ofert w prze tar gu są do wym, któ -
re go przed mio tem jest sprze daż spół dziel cze go wła sno ścio we go pra -
wa do lo ka lu miesz kal ne go nr 22 o po wierzch ni użyt ko wej 58,1 m2,
po ło żo ne go w War sza wie (03-554) przy ul. Ku flew skiej 4, dla któ re go
Sąd Re jo no wy dla War sza wy -Mo ko to wa, IX Wy dział Ksiąg Wie czy -
stych pro wa dzi księ gę wie czy stą o nu me rze KW WA 3M/00474569/7,
wcho dzą ce go w skład ma sy upa dło ści Ane ty Mar ty Mar ci niak za -
miesz ka łej w War sza wie.

Ce na wy wo ław cza: 215.220,00 zł 
(słow nie: dwie ście pięt na ście ty się cy dwie ście dwa dzie ścia zło tych).

Za in te re so wa ni win ni skła dać ofer ty w ter mi nie do dnia 10 ma -
ja 2016 r., w gma chu Są du Re jo no we go dla m. st. War sza wy, X Wy -
dział Go spo dar czy dla spraw upa dło ścio wych i re struk tu ry za cyj nych,
ul. Czer nia kow ska 100A, 00-454 War sza wa lub prze słać je na ad res te -
goż Są du li sta mi po le co ny mi (nie prze kra czal ny ter min – de cy du je da -
ta wpły wu ofer ty do są du, nie zaś da ta nada nia).

Ofer ta wraz z wy ma ga ny mi do ku men ta mi win na być umiesz czo na
w za mknię tej ko per cie, a ta ko per ta umiesz czo na w za mknię tej dru -
giej ko per cie o więk szym for ma cie. Ka żda z ko pert win na być za adre -
so wa na do wy żej wy mie nio ne go Są du, ko niecz nie z po da niem sy gna -
tu ry akt „X GUp 345/15” oraz wy raź nym do pi skiem „NIE OTWIE -
RAĆ – OFER TA PRZE TAR GO WA NA NA BY CIE NIE RU CHO -
MO ŚCI” i za wie rać do kład ne ozna cze nie skła da ją ce go ofer tę.

Ofer ta za ku pu po win na za wie rać:
a. do kład ne ozna cze nie skła da ją ce go ofer tę – imię i na zwi sko (fir -

mę), miej sce za miesz ka nia (sie dzi bę), NIP lub PE SEL ofe ren ta;
b. do kład ne ozna cze nie przed mio tu prze tar gu, na któ ry skła da na

jest ofer ta (patrz punkt 1 prze tar gu);
c. ofe ro wa ną ce nę (do kład ne ozna cze nie kwo ty cy frą oraz słow nie)

rów ną co naj mniej ce nie wy wo ław czej, przy czym przy roz bie żno ści
cen de cy du je kwo ta wy ra żo na słow nie;

d. w przy pad ku przed się bior ców – ak tu al ny od pis z KRS -u lub ewi -
den cji pod mio tów go spo dar czych (do pusz czal ny jest wy druk kom pu -
te ro wy z Cen tral nej In for ma cji Kra jo we go Re je stru Są do we go lub
Cen tral nej Ewi den cji i In for ma cji o Dzia łal no ści Go spo dar czej); 

e. wszel kie ze zwo le nia i zgo dy, je że li ze wzglę du na oso bę na byw cy
są one pra wem wy ma ga ne (w tym peł no moc nic twa);

f. w przy pad ku spół ek han dlo wych – uchwa łę od po wied nich or ga -
nów, że oso ba (lub oso by) pod pi su ją ca ofer tę i uczest ni czą ca w li cy ta -
cji jest upraw nio na do za war cia w for mie ak tu no ta rial ne go umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści za ofe ro wa ną ce nę (UWA GA: prze targ do -
ty czy nie ru cho mo ści – art. 228 i 229 oraz 393 i 394 K.s.h.);

g. oświad cze nie ofe ren ta, że za po znał się z re gu la mi nem prze tar gu
i speł nia wa run ki okre ślo ne tym re gu la mi nem oraz że bez wa run ko wo
ak cep tu je treść re gu la mi nu prze tar gu;

h. oświad cze nie ofe ren ta, że zo bo wią zu je się do po kry cia wszel kich
kosz tów i opłat zwią za nych z na by ciem przed mio tu prze tar gu oraz za -
war ciem umo wy sprze da ży;

i. oświad cze nie ofe ren ta o za po zna niu się ze sta nem praw nym i fak -
tycz nym ofe ro wa nej nie ru cho mo ści, oraz jej wy ce ną i nie wno sze niu
z te go ty tu łu żad nych za strze żeń;

j. oświad cze nie, że ofe rent w przy pad ku za twier dze nia wy bo ru je go
ofer ty zło ży w umo wie sprze da ży oświad cze nie o za po zna niu się ze
sta nem fak tycz nym i praw nym przed mio tu umo wy na dzień za war cia
umo wy sprze da ży.

Wa run kiem do pusz cze nia do prze tar gu jest wpła ta wa dium w kwo -
cie 20.000,00 zł na za sa dach okre ślo nych w Re gu la mi nie prze tar gu.

Otwar cie ofert na stą pi w dniu 11 ma ja 2016 r., w gma chu Są du Re -
jo no we go dla m. st. War sza wy w War sza wie, ul. Czer nia kow ska 100A,
w sa li nr 119 o godz. 15:15. Ofer ty bę dą otwie ra ne i roz po zna wa ne
przez syn dy ka w obec no ści Sę dzie go -Ko mi sa rza i ofe ren tów.

Ope rat oraz szcze gó ło wy Re gu la min za wie ra ją cy wa run ki skła da nia
ofert na na by cie nie ru cho mo ści i uczest nic twa w prze tar gu są do wym
do stęp ny jest w biu rze syn dy ka oraz na stro nie in ter ne to wej www.syn -
dy cy.com.pl w za kład ce li cy ta cje/nie ru cho mo ści jak rów nież w Są dzie
Re jo no wym dla m. st. War sza wy, X Wy dział Go spo dar czy dla spraw
upa dło ścio wych i re struk tu ry za cyj nych, ul. Czer nia kow ska 100A,
00-454 War sza wa.



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501 – 541-085

·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

DAM PRACĘ
·Agenta ochrony do 60 lat, pełny ZUS,
terminowe wypłaty, tel. 506-158-658

·Ekspedient/ka sprzedawca sklep spoż-przem
Warszawa – Białołęka od zaraz na stałe tel.
604-902-944

·Firma zatrudni osoby do sprzątania sklepu
odzieżowego w Centrum Warszawy. Praca
w godzinach porannych. Tel. 799 – 015-320

·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615
·Opiekunki do osób starszych W-wa bez
zamieszkania 730-362- 640, 22 214-07-60
·Restauracja McDonald's przy ulicy Modlińskiej,
oraz Klasyków (nowo budowana) zatrudni
pracowników do pracy w kuchni, obsługi klientów
oraz prac porządkowych w godzinach nocnych.
OFERUJEMY: – umowę o pracę (etat uzależniony
m.in. od dyspozycyjności) – płatne szkolenia od
pierwszego dnia pracy – elastyczny czas pracy
– dostosowany do dyspozycyjności – szkolenia
i możliwość rozwoju zawodowego – pracę
w przyjaznym zespole. Do zadań pracownika
restauracji należy obsługa Gości przy kasie,
przygotowywanie posiłków w kuchni, dbanie
o czystość w restauracji. OCZEKUJEMY: – chęci
do pracy – zaangażowania – uśmiechu
i pozytywnego nastawienia. Oferta skierowana
także do osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Nie wymagamy
doświadczenia na podobnym stanowisku,
wszystkiego Cię nauczymy. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefoniczny 664-148-595
mailowy (pl – 00098mgr@pl.mcd.com) lub
zapraszamy do restauracji przy ul Modlińskiej
·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555
·Sprzątanie domów, koszenie trawy,
glebogryzarka tel. 571 – 398-521

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach

jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

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. 502-280-7206

·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.535-920-
035

Elektryk 506-506-006

·Malowanie Tapetowanie Remonty Osobiście
694-065-757
·Rolety 796-698-555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59
·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny
– Zadzwoń 668 – 681-911

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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 monety, militaria, pocztówki, zdjęcia,
banknoty, znaczki, porcelanę, srebra, platery,
meble oraz inne starocie 502-510-493

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

·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905

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

KURSY, SZKOLENIA
·Szkolenie dla wolontariuszy 60+ nieaktywnych
zawodowo 501 – 823-644



– Bród no po wszech nie ko ja rzy
się z blo ko wi skiem i cmen ta rzem.
Nie wie lu już wie, że jest tu
PGR… Tym cza sem Bród no ma
na praw dę faj ną hi sto rię się ga ją -
cą X wie ku! „- mó wi or ga ni zu ją cy
czę ste spa ce ry po Bród nie prze -
wod nik Piotr Wierz bic ki.

Prze wod nik to nie tu zin ko wy.
Wierz bic ki, zna ny nie któ rym ja ko
„Pie tia” , in nym ja ko DJ Bi gos
– w la tach 80. i 90. był wa żną po -
sta cią war szaw skiej sce ny al ter na -
tyw nej. Był anar chi stą, wy da wał
pun ko wy fan zin” QQRyQ „i pro -
wa dził au dy cje w roz gło śniach ra -
dio wych. Dziś or ga ni zu je spa ce ry
nie ty po wy mi war szaw ski mi szla ka -
mi i to on wła śnie jest au to rem fa -
ce bo oko we go pro jek tu „War sza wa
na wy ryw ki”. Swo je wy ciecz ki or -
ga ni zu je we wszyst kich dziel ni cach,
ale co naj mniej raz w mie sią cu ru -
sza z gru pą chęt nych na Bród no.

Czym ró żnią się je go wy ciecz ki
od in nych? Ano tym, że Wierz bic -

ki nie pro wa dzi szla kiem oczy wi -
stym – wy bie ra miej sca cza sem
dziw ne, cza sem za ska ku ją ce, ale
za wsze cie ka we, prze wa żnie sze -
rzej nie zna ne. Cze go się mo żna
do wie dzieć? Na przy kład te go,
gdzie był bar „Pod Dwój ką”,
a gdzie „Rzym”, czym zaj mo wa li
się ko le ja rze na No wym Bród nie,
gdzie jest tzw. dom do zor ców.
Za pra sza na pod róż do miejsc,
któ re sa me mu nie ła two od na leźć.
Ale są też bar dziej kon wen cjo nal -
ne punk ty pro gra mu. Wierz bic ki
po ka zu je za cho wa ne za byt ki
bród now skiej ar chi tek tu ry drew -
nia nej, za cho wa ne ka mie ni ce,
pro wa dzi na ka wa łek sta rej uli cy
Wy soc kie go z przed wo jen nym
przy stan kiem, opo wia da o prze -
bie gu Po wsta nia War szaw skie go
na Bród nie… Mó wi z pa sją, wie
mnó stwo, jest na praw dę cie ka wie,
nie kon wen cjo nal nie i …ta nio.
Wy ciecz ka kosz tu je „co ła ska”.
Nie trze ba się za pi sy wać. Trze ba

tyl ko przyjść na miej sce zbiór ki.
Cza sem Wierz bic ki or ga ni zu je też
po wy ciecz ki ro we ro we.

– Wte dy uda je się zo ba czyć
wię cej nie zna nych miejsc – mó wi.
Zwie dza nie czy to pie szo, czy
na ro we rze trwa oko ło dwóch go -
dzin, jest czas na „her bat kę” al bo
co kto lu bi. Naj bli ższa pie sza wy -
ciecz ka – 1 ma ja, ro we ro wa – 29

ma ja. Szcze gó ły na fa ce bo oko -
wym pro fi lu pro jek tu „War sza wa
na wy ryw ki”.

(wk)

Bródno na wyrywki
� W ramach projektu Warszawa na wyrywki odbywają się coraz częściej wycieczki
po Bródnie i Targówku. Ciekawe, bo alternatywne, łamiące powszechne stereotypy.
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Chod nik to naj bar dziej po -
trzeb ny ele ment uli cy, ale do tej
po ry dro go wcy bar dziej sku pia li
się na na pra wia niu jezd ni, z któ -
rych ko rzy sta prze cież mniej szość
miesz kań ców. Nie daw no Za rząd
Dróg Miej skich za czął in te re so -
wać się ta kże lo sem po ru sza ją cej
się pie szo więk szo ści.

Praw do po dob nie do koń ca
sierp nia zy ska my kil ka ki lo me trów

no wych chod ni ków. W ogło szo -
nym wła śnie przez ZDM prze tar -
gu li stę re mon to wą zdo mi no wa ło
Bród no. Pra ce zo sta ną prze pro wa -
dzo ne na Kon dra to wi cza (po po -
łu dnio wej stro nie od Cho dec kiej
do ra tu sza), Bart ni czej (po po łu -
dnio wej stro nie) i Ła bi szyń skiej
(po obu stro nach od Kon dra to wi -
cza do Ko pij ni ków).

(dg)

Bródno zyska kilometry
nowych chodników
� Dziury, łaty i łaty na łatach – ze względu
na beznadziejny stan chodników poruszanie się ulicami
Bródna nie zawsze jest przyjemnością.

Czym różnią
się jego wycieczki
od innych? Ano tym, że
Wierzbicki nie prowadzi
szlakiem oczywistym
– wybiera miejsca
czasem dziwne, czasem
zaskakujące, ale zawsze
ciekawe, przeważnie
szerzej nieznane.

Piotr „Pie tia” Wierz bic ki i je go gro mad ka spa ce ro wi czów
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Bród no ja ko jed no z nie wie lu ty -
po wych war szaw skich blo ko wisk ma
dłu gą i cie ka wą hi sto rię, któ rą z oka -
zji stu le cia sto łecz no ści Tar gów ka
war to w skró cie przy po mnieć.

Bród no wca le nie brud ne
Zetk ną łem się z dość wa riac kim

tłu ma cze niem, że na zwa mu si po -
cho dzić od te go, że przed mie ścia
by ły kie dyś za nie dba ne, za ku rzo -
ne, no co tu du żo mó wić…po pro -
stu brud ne. Ale gdy by tak by ło,
mu siał by tę na zwę wy my ślić ja kiś
anal fa be ta al bo dys lek tyk. W rze -
czy wi sto ści Bród no wy wo dzi swą
na zwę od płyt kie go bro du przez
prze pły wa ją cą przez je go hi sto -
rycz ny te ren rze kę Brod nię.

Już w XI wie ku ist niał w roz le -
wi skach tej rze ki umoc nio ny

gród, któ re go po zo sta ło ści mo żna
dziś oglą dać w La sku Bród now -
skim. W na stęp nym stu le ciu gród
jed nak na gle opu sto szał. Dla cze -
go? Nie wia do mo. Wróć my jed -
nak do spra wy Sta re go i No we go
Bród na.

Sta re i No we
Pierw sze od no to wa ne in for ma -

cje o ist nie niu wsi kró lew skiej
Bród no po cho dzą z XV wie ku,
a w XVI wie ku po twier dzo no do -
ku men ta mi przy na le żność Bród -
na do dóbr kró lew skich. Wiel ką
sła wą cie szy ła się ta kże du ża
karcz ma przy Dro dze Bród now -
skiej, któ ra otrzy ma ła po tem
za pa tro na św. Win cen te go a Pau -
lo. Na po cząt ku XVII wie ku za ło -
żo no po są siedz ku fol wark. Po -
wsta ła no wa wieś, któ ra szyb ko
się roz ra sta ła i już w XVIII wie ku
by ły w niej aż dwa mły ny.

Ot i wszyst ko ja sne. Utar ło się
wieś star szą na zy wać Sta rym
Bród nem, now szą zaś – No wym.
Obie wsie by ły po tem wie lo krot -
nie nisz czo ne – pod czas po to pu
szwedz kie go, in su rek cji ko ściusz -
kow skiej, wresz cie po wsta nia li -
sto pa do we go.

Okres in ten syw ne go roz wo ju
Bród na nad szedł wraz z bu do wą
ko lei że la znej i otwar ciem sta cji

Pra ga w 1875 ro ku. Do 1880 ro ku
re jon obu wsi i oko lic za miesz ki wa -
ło już nie mal ty siąc miesz kań ców.

Od drew nia ne go przed mie ścia
do be to no wych blo ko wisk

W ro ku 1875 wła dze ro syj skie
wy ty czy ły pas przy for tecz ny obej -
mu ją cy rów nież te ren Bród na.
W pa sie tym za ka za ne by ło wzno -
sze nie do mów mu ro wa nych wy -
ższych niż jed na kon dy gna cja.
W efek cie Bród no sta ło się za nie -
dba nym, pra skim przed mie ściem
bez urzą dzeń ko mu nal nych, za bu -
do wa ne nędz nie i by le jak. Do ro -
ku 1911 sta wia no tu taj nie mal wy -
łącz nie do my drew nia ne. W 1916
r. na te re nie Bród na 97% bu dyn -

ków sta no wi ły za bu do wa nia
drew nia ne.

W ro ku 1916 wieś No we Bród -
no przy łą czo no do War sza wy, co
przy nio sło oży wie nie ru chu bu -
dow la ne go. Wy bru ko wa no wie le
dróg, roz po czę to bu do wę wo do -
cią gów i ka na li za cji. Tym cza sem
wciąż ist nia ła wiej ska gmi na Bród -
no, obej mu ją ca wieś Sta re Bród -
no. Do pie ro w 1951 ro ku zna la zła
się w gra ni cach mia sta. Gdy więc
na No wym Bród nie ukształ to wał
się już z grub sza układ ulic i miej -
ska za bu do wa, Sta re Bród no by ło
nie ja ko za bu do wy wa ne od no wa.
Na te re nach, któ re dziś no szą na -
zwę Bród na Pod gro dzia na po -
cząt ku lat 60. za czę to roz bu do wę

osie dli miesz ka nio wych, któ ra
trwa ła jesz cze w la tach 70. Osie dla
na miej sce drew nia nej za bu do wy
za czę to bu do wać ta kże na No wym
Bród nie w efek cie gra ni ce mię dzy
dwie ma czę ścia mi osta tecz nie się
za tar ły. Znik nę ła głów na uli ca No -
we go Bród na – Bia ło łęc ka. Dziś
nikt już ta kże nie pa mię ta, jak bie -
gły uli ce Są do wel ska, Wą sow ska,
Je życ ka, czy Ży to mier ska.

Bród no w la tach 70. prze szło
me ta mor fo zę, nie pierw szą
w swo jej hi sto rii. I pew nie nie
ostat nią, bo wciąż po wsta ją tu no -
we osie dla, a bu do wa me tra znów
ma zmie nić cha rak ter głów nych
ulic. Czy na lep sze? Czas po ka że.

(wk)

Bródno
w latach 70. przeszło
metamorfozę, nie
pierwszą w swojej
historii. I pewnie nie
ostatnią, bo wciąż
powstają tu nowe
osiedla, a budowa metra
znów ma zmienić
charakter głównych ulic.
Czy na lepsze?

Co na Bródnie jest stare a co nowe?
� Ciekawe, że część Bródna, na której dominują nowe osiedla, to Stare Bródno, a część, gdzie ostały się fragmenty starej zabudowy to Nowe
Bródno. Paradoks? Nie, po prostu historyczna zaszłość, którą może warto przypomnieć.

Drewniana zabudowa Białołęckiej. Lata 50.
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