
Dobre wiadomości dla miesz-
kańców Bródna, oczekujących
budowy mostu Krasińskiego.
Opublikowane przez warszawski
ratusz wyniki konsultacji społecz-
nych to ciekawa lektura, z której
wyłania się dziwny, zaskakujący
obraz trasy, która czysto teore-
tycznie ma promować komunika-
cję miejską.

Trasa będzie rozpoczynać się
na skrzyżowaniu Matki Teresy
z Wysockiego i Odrowąża, gdzie
powstanie skrzyżowanie linii
tramwajowych, likwidujące wpro-
wadzony niedawno priorytet.
Jezdnie dojazdowe będą mieć
po trzy pasy ruchu o szerokości ty-
powej dla tras szybkiego ruchu
(po 3,5 m). Jadąc autobusem

w kierunku pl. Wilsona zatrzyma-
my się po zachodniej stronie
skrzyżowania, a następnie poje-
dziemy nasypem prowadzącym
do wiaduktu nad torami kolejowy-
mi. Na wysokości stacji SKM-ki
powstaną przystanki tramwajowe
z windami i schodami.

Skrzyżowanie z Jagiellońską
będzie morzem asfaltu, podob-

nym do tych, które w ubiegłym
roku zaserwowano mieszkańcom
Wołoskiej. Trasa mostu z cztere-
ma pasami ruchu na wlotach i Ja-
giellońska z pięcioma to gwaran-
cja stłuczek i utrudnień wywoła-
nych przez kierowców, którzy nie
zdążą zjechać z dużego skrzyżo-
wania na zielonym. Raport z kon-
sultacji społecznych milczy na te-
mat ekranów akustycznych, które
towarzyszą większości tras mosto-
wych w Warszawie.

Sam most Krasińskiego będzie
mieć 720 metrów długości i cztery
pasy ruchu, z których dwa zostaną
przeznaczone na buspasy. Czy au-
tobusom jadącym z Bródna uda się
dotrzeć do początku buspasa bez
opóźnień? Czy tramwaj z przystan-
kami rozmieszczonymi częściej
od autobusu i bez priorytetu
przy Cmentarzu Bródnowskim bę-
dzie szybkim środkiem transportu?
Co da kierowcom jeden pas ruchu
na moście, prowadzący do zawsze
zakorkowanej Wisłostrady i wą-
skiej ulicy Krasińskiego? Czy pod-

róż tramwajem i metrem będzie
krótsza, czy też dłuższa od podró-
ży II linią metra przez Zacisze
i Targówek? Raport z konsultacji
nie odpowiada na te pytania, a no-

wy projekt trasy najbardziej ucie-
szy… rowerzystów. Obustronne
drogi dla rowerów, prowadzące
na Żoliborz prosto, bez zbędnych
ślimaków i zakrętów będą ciekawą
alternatywą dla dróg na mostach
Gdańskim i Grota-Roweckiego.

Według planów warszawskiego
ratusza cała trasa mostu powinna
być gotowa za siedem lat.
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Most Krasińskiego z dwoma pasami dla aut
� Przeprawa łącząca Bródno i Śliwice z Żoliborzem będzie mieć przekrój 2×2, ale zewnętrzne pasy zostaną przeznaczone dla autobusów. To wynik
konsultacji społecznych.

Obustronne
drogi dla rowerów,
prowadzące na Żoliborz
prosto, bez zbędnych
ślimaków i zakrętów będą
ciekawą alternatywą dla
dróg na mostach
Gdańskim
i Grota-Roweckiego.



Bu dżet par ty cy pa cyj ny w trze -
cim ro ku swo je go funk cjo no wa -
nia wciąż nie zdo był od po wied -
niej uwa gi ze stro ny war sza wia -
ków. Nad zgło szo ny mi pro jek ta mi
dys ku tu je po kil ka osób i nie za -
no si się na to, by fre kwen cja

w gło so wa niu by ła tym ra zem wy -
ższa, niż w la tach po przed nich.
A szko da, bo bu dżet par ty cy pa -
cyj ny to świet na oka zja do po pra -
wie nia sta nu naj bli ższej oko li cy.

Na Bród nie cie ka wie pre zen tu -
je się pro jekt bu do wy dro gi dla

ro we rów na Głę boc kiej. Za za le d -
wie 122 tys. zł mo że po wstać od ci -
nek łą czą cy bród now ską sieć dróg
z cen trum han dlo wym. Przy oka -
zji pro jek to daw ca pro po nu je wy -
mia nę ba rie rek na Głę boc kiej
na ży wo płot, za sa dze nie drzew

i usta wie nie kil ku sto ja ków. Frag -
ment Głę boc kiej mógł by stać się
bez piecz niej szy i ład niej szy.

Wśród pro jek tów z Tar gów ka
Miesz ka nio we go jed nym z naj -
bar dziej po trzeb nych jest „Zie lo -
ne oko li ce – Ron do Ża by przy ja -

zne miesz kań com”. Ża ba to dziś
kró le stwo sa mo cho dów, któ rym
to wa rzy szą prze je żdża ją ce obok
tram wa je i pę dzą ce es ta ka dą po -
cią gi. Nie licz ni oko licz ni miesz -
kań cy, ale też prze sia da ją cy się
tam pa sa że ro wie zy ska li by wie le
dzię ki no wym drze wom i krze -
wom. Za za le d wie 31 tys. mo żna
po sa dzić 22 gru sze i li py oraz
oko ło 100 me trów ży wo pło tu.

Z ko lei Za ci sze ma szan sę
na roz pra wie nie się ze szpet nym
pło tem na Kon dra to wi cza. 300-me -
tro wa ścia na po kry ta jest re kla ma -
mi i ba zgro ła mi. Je den z pro jek tów
za kła da po kry cie jed nej trze ciej
ogro dze nia pną cza mi, zaś na po zo -
sta łej czę ści na ma lo wa nie gra fi ki.
Wszyst ko kosz to wa ło by 100 tys. zł.

– Wy obra ża my so bie, że tre ści
mu ra la mo gły by na wią zy wać za -
rów no do przy ro dy La su Bród -
now skie go, do hi sto rii Tar gów ka
oraz do je go war to ści kul tu ro wych
(tu np. gro dzi sko na po la nie w le -
sie). Chcie li by śmy by za miast
brzyd kich re klam i na pi sów mur
ten po krył się mu ra lem o tre ściach
zwią za nych z dziel ni cą oraz ro ślin -
no ścią. – pi szą pro jek to daw cy.

Wię cej in for ma cji i peł ną li stę
pro jek tów mo żna zna leźć na stro -
nie twoj bu dzet.um.war sza wa.pl

(dg)

Czas na głosowanie

Co powstanie w przyszłym roku?
� Jak odnaleźć się wśród 108 projektów do budżetu partycypacyjnego? Pomagamy, wybierając po jednym
najciekawszym z Bródna, Targówka i Zacisza.

Z jednej strony wybieg dla psów, z drugiej – mini park dla mieszkańców. Górka na Ogińskiego w przyszłym roku może przejść
całkowitą metamorfozę

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Bu do wa me tra spra wi ła, że
Han dlo wa sta ła się dla sa mo cho -
dów je dy ną dro gą, łą czą cą

wschod nią i za chod nią część Tar -
gów ka. Prze nio sły się na nią rów -
nież wszyst kie nie bez piecz ne za -
cho wa nia kie row ców, któ rzy
do tej po ry za gra ża li pie szym

głów nie na Troc kiej. Trzy ty go -
dnie te mu kie row ca pę dzą cy
Han dlo wą po trą cił dwie dziew -
czyn ki, prze cho dzą ce po pa sach
na wy so ko ści szko ły pod sta wo wej.
Część miesz kań ców do ma ga ła się
bu do wy w tym miej scu kosz tow -
nej sy gna li za cji świetl nej.

– W na szym za rzą dzie ma my
po nad 4 ty sią ce przejść na ziem -
nych, z cze go na 730 ruch re gu lu -
je sy gna li za cja świetl na – in for -
mo wał w mar cu Za rząd Dróg
Miej skich, wy ja śnia jąc bu do wę
na Go cła wiu pro gów wy spo wych
za miast po żą da nych przez miesz -
kań ców świa teł. – Czy nie do cho -

dzi tam do wy pad ków? Ze sta ty -
styk wy ni ka, że nie mal po ło wa
po trą ceń pie szych ma miej sce
wła śnie na przej ściach z sy gna li -
za cją świetl ną.

Chcąc re al nie po pra wić bez pie -
czeń stwo na Han dlo wej dro go wcy
zde cy do wa li o za sto so wa niu roz -
wią za nia ta nie go i sku tecz ne go:
pro gów zwal nia ją cych. Aby unie -
mo żli wić kie row com ich omi ja nie
zo sta ną za mon to wa ne ta kże
na bu spa sie. W cią gu naj bli ższych
dwóch ty go dni na Han dlo wej za -
mon to wa nych zo sta nie aż szes na -
ście spo wal nia czy.

(dg)
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Kierowca potrącił dwoje dzieci. Będą progi
� Drogowcy reagują na wypadek, w którym ucierpiały dwie dziewczynki.

Ze statystyk
wynika, że niemal połowa
potrąceń pieszych ma
miejsce właśnie
na przejściach
z sygnalizacją świetlną.

W Dzień Dziec ka oko ło 11:00
na pla cu za baw przy Mo krej na -
pad nię ta zo sta ła ko bie ta. Po li cja
za trzy ma ła po dej rza ne go jesz cze
te go sa me go dnia.

Tar gó wek mo że nie na le żeć
do naj bez piecz niej szych dziel nic
War sza wy, ale na pad na ko bie tę
z dziec kiem w bia ły dzień,
na pla cu za baw i w Dzień Dziec -
ka to zda rze nie, któ re trud no na -
wet sko men to wać. Oko ło 11:00
mat ka z dziec kiem wy cho dzi li
z pla cu przy Mo krej, kie dy pod -
szedł do nich 18-la tek, żą da ją cy
pie nię dzy.

– Ko bie ta zo sta ła prze wró co na
na zie mię i od da ła na past ni ko -
wi 60 zł – mó wi st. sie rż. Pau li na
Onysz ko. – W to ku śledz twa oka -
za ło się, że 18-la tek pró bo wał
okraść wcze śniej in ną ko bie tę, ale
wy stra szył się prze chod niów.

Po dej rza ne go za trzy ma no jesz -
cze 1 czerw ca wie czo rem. Pro ku ra -
tu ra po sta wi ła mu za rzu ty roz bo ju,
usi ło wa nia do ko na nia roz bo ju z uży -
ciem nie bez piecz ne go na rzę dzia
i sto so wa nia gróźb ka ral nych. 18-la -
tek tra fił na trzy mie sią ce do aresz tu.
Gro zi mu do dwu na stu lat wię zie nia.

(dg)

Kro ni ka po li cyj na
� Dzień Dziec ka na Tar gów ku. 18-la tek na padł ko bie tę
na pla cu za baw.





Z cze go sły nie Tar gó wek? W prze -
pro wa dzo nym na zle ce nie war szaw -
skie go ra tu sza son da żu re pre zen ta -
tyw na gru pa miesz kań ców dziel ni cy
od po wia da ła na py ta nia do ty czą ce
ja ko ści swo je go ży cia. Naj bar dziej
cha rak te ry stycz ne dla Tar gów ka oka -
za ły się: opi nia o zbyt du żej licz bie
skle pów z al ko ho lem, bar dzo ma łe
za in te re so wa nie kul tu rą wy so ką (ga -
le ria mi, kon cer ta mi, mu ze ami)
i ogrom ne ró żni ce w bez pie czeń stwie
mię dzy po szcze gól ny mi osie dla mi.
O ile Za ci sze uzy ska ło w ka te go rii
„po czu cie bez pie czeń stwa” do brą
oce nę 72/100, o ty le Bród no już
50/100. W żad nej in nej dziel ni cy nie
od no to wa no ta kich ró żnic.

Miesz kań cy Tar gów ka, Bród na
i Za ci sza na rze ka ją na do kład nie
to sa mo, co in ni war sza wia cy:
kor ki, zbyt ma łe par kin gi, ma ło
dróg ro we ro wych, ha łas, kra dzie -
że, ha ła su ją cą w no cy mło dzież,
wan da lizm, pi ja ne oso by w miej -
scach pu blicz nych, gło śnych są sia -
dów, zbyt szyb ko je żdżą ce sa mo -
cho dy i że bra ków. Pro ble my te
wska zy wa ła co naj mniej jed na
czwar ta an kie to wa nych.

A co resz ta War sza wy uwa ża
o Tar gów ku? Ste reo ty py ma ją się
do brze. Aż 8% an kie to wa nych
wska za ło dziel ni cę ja ko „złe miej -
sce”.

(dg)

Hi sto ria fa bry ki amu ni cji
z Tar gów ka się ga po cząt -
ku XX wie ku. Wów czas to war -
szaw scy my śli wi prze ję li fir mę B.
Ron czew skie go i utwo rzy li spół -
kę WSM. Za czę li za sta na wiać
się, jak wła snym sump tem za cząć
pro du ko wać na bo je śru to we.
Pierw sza ma szy nę do wy twa rza -
nia amu ni cji spro wa dzo no
do Pol ski w 1911 ro ku. Ta kie by ły
po cząt ki. Po tem burz li wa hi sto -
ria kra ju wstrzy ma ła na ja kiś czas
roz wój tej mi ni fa bry ki. W 1923
ro ku za ku pio no dru gą, po tem
ko lej ne ma szy ny. Fa bry ka za czę -
ła dzia łać peł ną pa rą. Trzy la ta
póź niej na Tar gów ku po wsta ła
wy twór nia łu sek, po tem śru tow -
nia. Wte dy też po ja wi ła się na -
zwa War szaw ska Fa bry ka Amu -
ni cji i za kład co raz bar dziej roz -
sze rzał swo ją dzia łal ność.

W 1938 r. już 150 ro bot ni ków
pro du ko wa ło tu amu ni cję my śliw -
ską i spor to wą, broń my śliw ską
oraz śrut oło wia ny. Nie ste ty, pod -
czas II woj ny świa to wej fa bry ka
zo sta ła znisz czo na.

Przez wie le lat przy ul. Pio tra
Skar gi 54 sta ły mu ro wa ne, dwu -
kon dy gna cyj ne pa wi lo ny han dlo -
we. Te raz się to zmie ni. Hi sto -
rycz ne miej sce na bie rze no wo cze -
sne go cha rak te ru.

– Po wsta nie tu bu dy nek miesz -
kal ny wie lo ro dzin ny z funk cja mi
han dlo wo -usłu go wo -biu ro wy mi,
ga ra żem pod ziem nym – in for -
mu je Ka mil Kru pic ki z RSM
„Pra ga”.

W blo ku bę dą 92 lo ka le o po -
wierzch ni od 30 do 100 m2, za pla -
no wa no też miej sca na biu ra
i usłu gi (po nad 1800 m2). Miesz -
kań cy bę dą mie li do dys po zy -

cji 130 miej sca po sto jo we w ga ra -
żu, na któ re go pły cie za pro jek to -
wa no te re ny zie lo ne oraz plac za -
baw dla dzie ci. In we sty cja roz -
pocz nie się w czerw cu. Pierw si lo -
ka to rzy bę dą mo gli za miesz kać
przy ul. P. Skar gi w 2018 r.

– Prze wi dy wa nym ter mi nem za -
koń cze nia bu do wy jest I kwar -
tał 2018 r. – mó wi Ka mil Kru pic ki.

AS

Mieszkania w miejscu pawilonu
� Lada moment zniknie pawilon przy Piotra Skargi. W miejscu, gdzie przed laty
mieściła się legendarna fabryka amunicji, staną bloki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Sondaż o Targówku
Najwięcej sklepów z alkoholem
� Sondaż przeprowadzony przez warszawski ratusz to
przygnębiająca lektura.

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
10, 12-17, 19-24 czerwca 

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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.



NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha. Tel.
530-591-500

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 218 m2, 3 pokoje, 2 łazienki,
garaż, pow. użytkowej 183, rok budowy 1984,
dobra lokalizacja blisko stacji SKM, KM,
autobusy, sklepy, szkoły, przychodnia, szpital,
dom do lekkiego remontu, gorąco polecam. Tel.
508 – 771-603

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 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

Glazurnik Hydraulik Malowanie REMONTY
506-091-379

·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

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

BUDOWLANE

------  RReemmoonnttyy  MMiieesszzkkaańń  ------  550066--009911--337799

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

Elektryk 506-506-006

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764

·Rolety 796-698-555

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

DDllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ppoosszzuukkuujjęę  ppoommooccyy  ddoommoowweejj..
PPoosszzuukkuujjęę  ppaannii  zzaammiieesszzkkaałłeejj  ww ookkoolliiccaacchh

NNiieeppoorręęttuu  ww wwiieekkuu  ddoo  6655  llaatt  nnaa  44--55  ggooddzz..  ddzziieennnniiee
tteell..  660088--009966--775544

·Firma w Jabłonnie zatrudni stolarza. Wymagane
doświadczenie w pracy przy drzwiach
516-017-940
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842

FFiirrmmaa  zzaattrruuddnnii  PPaannóóww  ii PPaanniiee  ddoo  sspprrzząąttaanniiaa  bbiiuurr
ww WWaarrsszzaawwiiee..  TTEELL::  550077--113300--889933  KKoonnttaakktt

ww ggooddzziinnaacchh  88--1166

·Poszukujemy pracowników do ochrony,
sprzątania posiadających grupę
o niepełnosprawności.2263244w.615mail:biuro@
uniwersum.pl
·SPRZEDAWCA/SPECJALISTA DS.
SPRZEDAŻY. Five o'clock jest stale rozwijającą
się siecią sklepów z herbatą i kawą. Jej siła tkwi
w prawdziwej pasji oraz 25-letnim doświadczeniu.
W związku z rozwojem firmy, obecnie
poszukujemy pracowników do nowo otwieranego
sklepu w Warszawie. OPIS STANOWISKA:
profesjonalna obsługa klienta według właściwych
standardów, aktywna sprzedaż herbat i kaw
w oparciu o zdobytą wiedzę, budowanie
pozytywnego wizerunku marki, realizacja
założonych planów sprzedażowych. OFERUJEMY:
umowę o pracę na cały etat, szkolenia dotyczące
wiedzy o herbatach i kawach oraz technik
sprzedaży, możliwość rozwoju zawodowego,
pracę w miłej atmosferze, dostęp do najlepszych
herbat i kaw z całego świata. OD KANDYDATÓW
OCZEKUJEMY: chęci do zgłębiania wiedzy
z zakresu herbat i kaw, łatwości nawiązywania
kontaktów, zaangażowania w wykonywane
obowiązki. Osoby zainteresowane pracą, prosimy
o przesłanie CV. E-MAIL:
REKRUTACJA@FIVEOCLOCK.COM.PL tel.
508-946-752
·Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską lub odnajmę
2 stanowiska. PILNE tel. 506-737-743

SZUKAM PRACY
·M-39 jako pracownik magazynowo-techniczny.
Lub inne propozycje. tel 501867863

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Chwilówki, pożyczki bez BIK 609-545-270
·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

·Szybkie pożyczki pozabankowe. Gotówka do
ręki. Zapraszamy do naszego biura przy Rondzie
Wiatraczna – tel. 531-338-217

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



5. Ba zar Bar
ul. Ko rzyst na /róg Mło dzień czej
No wy bar na Za ci szu. Mo że nie -

zbyt wy kwint ny, ale za ska ku ją co
przy jem ny, a przy oka zji ta kże nie -
dro gi. Bar dzo do brze ro bią tu tzw.
bel gij skie fryt ki – gru be i po dwój nie
sma żo ne z do dat kiem so sów.
Do te go po le cam kur cza ka z ro żna
w ró żnych wa rian tach sma ko wych.
Za sko cze nie to kla sycz ne bry tyj skie
fish and chips, bo w prze ci wień stwie
do więk szo ści po dob nych lo ka li ten
ofe ru je coś, co rze czy wi ście z grub -
sza przy po mi na coś, co mo żna zjeść
w lon dyń skiej knajp ce. Fish to
przede wszyst kim praw dzi wy dorsz,
a nie żad na „dor szo po dob na” pan -
ga). W cie ście w głę bo kim tłusz czu
z po an giel sku sma żo ny mi fryt ka mi.
Jest ku ku ry dza z ma słem, su rów ki
i mo je ulu bio ne plac ki ziem nia cza -
ne. Są też in ne kla sycz ne pol skie
po tra wy: tra dy cyj ne fla ki we dług re -
cep tu ry Pa ni Ha lin ki, któ ra ca łe ży -
cie prze pra co wa ła go tu jąc na we se -
lach, mie lo ny z bu racz ka mi czy
scha bo wy z kost ką. Cał kiem zno śny.

Wie czo rem do ku fla pi wa, któ re -
go ma ją tu przy zwo ity wy bór mo -
żna na to miast za mó wić kieł ba sę
i ka szan kę z gril la z ce bul ką i ogó -
recz kiem ma ło sol nym. A na de ser
świe żą szar lot kę i ka wa z do lew ką
jak w ame ry kań skich ba rach z fil -
mu. W su mie stan dard zde cy do -
wa nie po wy żej śred niej. Za to ce -
ny po ni żej prze cięt nej. Czy li tak
jak po win no być.

4. Chin ka
Ra dzy miń ska 204
Lo ka lik na Ra dzy miń skiej to

na pra wę so lid ny bar z nie pod ra -
bia ną chińsz czy zną. Bar dzo sma -
ko wa ła mi wie przo wi na w wa rzy -
wach. Mię so mięk kie, ład nie wy -
sma żo ne, a wa rzy wa świe że. Ryż
po chiń sku nie sło ny, za to so sy cał -
kiem nie złe. Po le cam spró bo wać
wer sji ry żu pod sma ża ne go z kur -
ku mą i wa rzy wa mi. Do brze zro -
bio ny. Kur czak po chiń sku z ry -
żem, czy li ab so lut na kla sy ka
w orien tal nym ba rze – na praw dę
smacz ny. Ro bią tu ta kże zde cy do -

wa nie wię cej niż nie zły so jo wy ma -
ka ron.

W me nu jest kil ka dzie siąt po zy -
cji. Nie sma ko wa ła mi żad na z zup.
Naj wy raź niej ku charz się w nich nie
spe cja li zu je, bo wszyst kie ro bi jed -
na ko wo. Ale w su mie nie ma co wy -
brzy dzać. Por cje ogrom ne, w bar -
dzo przy stęp nej ce nie (ze staw obia -
do wy ok. 13–14 zł.). Czy li do kład nie
to, cze go od ka żde go ba ru na le ża ło -
by wy ma gać.

3. Bał kań ska Du sza
ul. Ka na ło wa 6
Bał kań ska karcz ma otwar ta zo -

sta ła nie daw no, bo w mar cu. Knajp -
ka ma wy strój bar dzo eklek tycz ny,
ale de ko ra cje ścian od sy ła ją
pod wła ści wy ad res – w stro nę kli -
ma tów znad Ad ria ty ku i oko lic. Do -
mi nu ją tra dy cyj ne da nia serb skie,
co nie dzi wi, bo wła ści cie lem jest
ro do wi ty Serb. Oso bi ście le piej
znam kuch nię chor wac ką, więc nie -
któ re po tra wy by ły dla mnie za gad -
ką. Więk szo ści jed nak wcze śniej
zda rza ło mi się pró bo wać. I te po -
da wa ne w Bał kań skiej Du szy na -
praw dę trzy ma ją po ziom i na praw -
dę ma ją ową bał kań ską du szę.

Na po czą tek ja gn je ti na ispod sa -
ca, czy li ja gnię ci na pie czo na tra dy -
cyj ną bał kań ską me to dą. By ła wy -
śmie ni ta, so czy sta, świe ża, świet nie
przy pra wio na. In ne po pi so we serb -
skie da nie – ram stek u baj cu, czy li
ma ry no wa ny roz bef po da wa ny
na zim no z lek ko pi kant nym so sem.
Wo ło wi na so czy sta jak trze ba, choć
jak dla mnie nie co za ma ło pi kant -
na. Gi ba ni ca, czy li coś w ro dza ju
„gi bią cej się” ni to piz zy ni za pie -
kan ki ze szpi na kiem, oka za ła się
praw dzi wą po ezją. Tyl ko cze ka się
na tę po tra wę dłu ższą chwi lę. Ko lej -
ny nad mor ski bał kań ski kla syk – li -
gn je na žaru, czy li ma łe kal ma ry
z gril la – aku rat nie dla mnie, bo
owo ców mo rza pra wie nie ja dam,
ale ko le ga – wy bred ny wiel bi ciel ta -
kich fry ka sów bar dzo chwa lił.
Wresz cie de ser. Ba kla va wy pie ka na
na miej scu z orze chów i na tu ral ne -
go mio du. Ra czej dla tych, dla któ -
rych nie ist nie ją de se ry „za słod kie”.

W kar cie są też oczy wi ście zna ne
już u nas le piej dan ka, choć by će -
vap ci ći – z mię sa wo ło we go z ty po -
wy mi bał kań ski mi do dat ka mi.
Wszyst ko świe że, bez ście my, sym -
pa tycz na ob słu ga, mi ły kli mat, ce ny
nie przy pra wia ją o za wał. Sło wem
war to wstą pić i wra cać.

2. Oste ria Ita lia na
Bo rzy mow ska 43
Wło ski za ką tek na Tar gów ku.

Nie zna ją cym oko li cy mo że być go
dość trud no zna leźć. Ale war to.
Wy strój z ra czej ki czo wa tym wi -
docz kiem to skań skie go pej za żu
mo że nie wy glą da za chwy ca ją co.
Ale to, co mo żna tu zjeść, za chę ca
do po wro tu, a o to prze cież cho dzi.
Piz za po la na oli wą roz ma ry no wą
sma ku je świet nie. So sy też nie złe,
świe że przy go to wy wa ne na miej scu
ze zmie lo nych po mi do rów z przy -
pra wa mi. Mo gły by być odro bi nę
bar dziej gę ste. Car bo na ra smacz na,
moc no czosn ko wa, choć nie co mo -
no ton na bez po ezji i wło skie go bo -
gac twa sma ków. Nie zły czar ny ma -
ka ron ta glia tel le, bar dzo do bre
gnoc chi z so sem gor gon zo la. Z zup
do bre wra że nie ro bi to skań ska
– krem z pie czo nych po mi do rów
z chip sa mi z bocz ku i ser kiem ri cot -
ta. Go rzej z de se ra mi, za to ka wa
po pro stu fe no me nal na – pro sto
z praw dzi wej wło skiej pa lar ni. Zde -
cy do wa nie po le cam.

1. Bu ri Su shi
Bo rzy mow ska 43F
Jak dla mnie naj lep sza „su szar -

nia” w mie ście. Lo kal ni by nie po -
zor ny, tro chę za ma ły, ale ma swój
spe cy ficz ny mi kro kli mat. Ry by
świe że, ela stycz ność kom po zy cji,
du ży wy bór, no i rze czy wi ście uni -
kal ny smak. Sło wem pe reł ka Tar -
gów ka.

Mo że da łem się ocza ro wać kli -
ma to wi, ale wszyst kie da nia, któ -
rych tu do tej po ry pró bo wa łem by -
ły bli skie per fek cji. Oprócz kla sycz -
nych kom po zy cji, świet ne są da nia
we ge ta riań skie za ska ku ją co wy cza -
ro wu ją ce nie zna ne wcze śniej sma ki
z awo ka do czy ty kwy al bo in nych
przy sma ków. Ry ba z tem pu rą
i szpa ra ga mi na praw dę za chwy ca.
Po dob nie fu to ma ki z mar li na, a już
po wa la pie czo ny ło soś w fu to.
Świet ne wa sa bi, za któ rym prze pa -
dam, no i cał kiem spo ry wy bór tra -
dy cyj nych ja poń skich al ko ho li,
do któ rych ta kże mam sła bość. Sło -
wem ku li nar na ja poń ska uczta.

(wk)

„Grille już rozgrzane, a Nesza jest w swoim serbskim żywiole” – czytamy na FB

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

źródło: w
w

w.facebook.com
/karczm

abalkanskadusza

Japonia, Bałkany czy Włochy? Najlepsze bary Targówka
� Do niedawna, żeby zjeść przyzwoicie, jeździłem do centrum, dziś coraz częściej zdarza mi się jeździć na Targówek i to nie tylko na pizzę, czy
kebab, ale np. na sushi. Restauracji i barów serwujących dania na różną zasobność kieszeni i na naprawdę przyzwoitym poziomie przybywa.
Tylko w ostatnich miesiącach powstało kilka nowych – amerykańska, bałkańska… Pisałem już o tych, które polubiłem na Bródnie. Teraz o tych,
które spodobały mi się w innych częściach Targówka.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Nas też od po wiedź pa la cza za -
sko czy ła. Spraw dzi li śmy, jak to
jest z pa le niem na przy stan kach
– i co się oka zu je? Że, przy naj -
mniej czę ścio wo i teo re tycz nie,
miał ra cję!

Kwe stia jest re gu lo wa na przez
dwa do ku men ty: re gu la min prze -
wo zów ZTM i uchwa łę Ra dy War -
sza wy. Ten dru gi okre śla „stre fy
wol ne od dy mu ty to nio we go” i są
ni mi m.in. ob sza ry przy stan ków
ko mu ni ka cji miej skiej, a do kład -
niej – te ren pod wia ta mi przy stan -
ko wy mi. Ale jest jesz cze re gu la min
Za rzą du Trans por tu Miej skie go
– a ten mó wi ja sno: w po jaz dach
lo kal ne go trans por tu zbio ro we go,
na sta cjach me tra oraz na przy -
stan kach za bra nia się pa le nia ty to -
niu. Przed kil ko ma la ty za kaz roz -
sze rzo no na pa pie ro sy elek tro nicz -
ne. Bez roz ró żnie nia, czy przy sta -

nek wia tę ma czy nie. Za tem nasz
Czy tel nik miał ra cję cał ko wi tą!

Zda rza się jed nak, że za kaz za -
ka zem, ale za wsze tra fi się ta ki,
któ ry po pro stu mu si dym ka pu -

ścić, bez wzglę du na re gu la mi ny
czy po pro stu do bre wy cho wa nie.

– Naj czę ściej są to sy tu acje z go -
dzin wie czor nych i noc nych, do ty -
czą głów nie grup mło dych lu dzi
wra ca ją cych ze wsze la kich im prez
– mó wi Mo ni ka Ni żniak, rzecz nik
Stra ży Miej skiej. I choć stra żni cy
pro wa dzą wy ryw ko we kon tro le
w cen trum, twier dzą, że in ter we -
niu ją też w in nych dziel ni cach
War sza wy. Co cie ka we, w po je -
dyn czych przy pad kach skar gi po -
ja wia ją się nie tyl ko na pa sa że rów,
ale i kie row ców, któ rym zda rza się
za pa lić pa pie ro sa w au to bu sie.

Za kaz do ty czą cy pa le nia
na przy stan kach, obo wią zu ją cy
w War sza wie, nie mu si być jed nak
utrzy ma ny po za nią. – Za ka za nie
pa le nia le ży w ge stii gmi ny i to
gmi na mu si pod jąć sto sow ną
uchwa łę – mó wi Wik tor Paul
z Za rzą du Trans por tu Miej skie go.

(wt)

Można palić na przystankach?
� Staliśmy z innymi na przystanku. Jeden z czekających wyciągnął papierosy, zapalił
jednego i puścił chmurę dymu w tłumek – pisze jeden z Czytelników. – Kiedy
zwróciłem mu uwagę, że na przystankach nie wolno palić, krótko odparł, że na tym
można, bo nie ma wiaty przystankowej. Zdębiałem, bo wydawało mi się, że
na przystankach w ogóle nie można. Jak to jest z tym paleniem?

Regulamin
Zarządu Transportu
Miejskiego – a ten mówi
jasno: w pojazdach
lokalnego transportu
zbiorowego, na stacjach
metra oraz
na przystankach
zabrania się palenia
tytoniu. Przed kilkoma laty
zakaz rozszerzono
na papierosy
elektroniczne.

Bu do wa me tra na Tar gów ku
roz po czę ła się 1 ma ja ob jaz da mi
i zmia ną ca łe go ukła du ko mu ni -
ka cyj ne go. Za rząd Trans por tu
Miej skie go po sta no wił ska so wać
też naj po pu lar niej szą li nię wśród
miesz kań ców – li nię 356.

– Te au to bu sy by ły dla nas zba -
wie niem. Ma ło kto z przy jezd nych
z nich ko rzy stał, tyl ko my: miesz -
kań cy Bród na i Tar gów ka Miesz -
ka nio we go – po mię dzy ty mi osie -
dla mi kur so wa ła 356. Zaw sze by -
ło wy god nie do stać się do urzę du,
przy chod ni czy szpi ta la. Dzie ci
do je żdża ły do szkół. Te raz pa nu je
wiel ki ba ła gan, a nas po zo sta wio -
no nie mal na pa stwę lo su – ska rży
się w te le fo nie do re dak cji pa ni
Ha li na i do da je, że te raz jest zda -

na tyl ko jed no po łą cze nie
– wiecz nie opóź nia ją ca się i kur -
su ją ca rzad ko li nia 156.

Na szczę ście fa la nie za do wo le -
nia miesz kań ców da ła do my śle -
nia urzęd ni kom. Po wa ka -
cjach 356 znów po je dzie po mię -
dzy Su wal ską a Wi teb ską. Kon -
kre tów jesz cze nie ma, choć nie -
ofi cjal nie mó wi się o tym, że au -
to bus w stro nę Bród na ra czej nie
bę dzie star to wał z pę tli na Troc -
kiej, a z no we go przy stan ku
przy ron dzie na Wi teb skiej.

– Li nię pla nu je my przy wró cić
do pie ro po wa ka cjach, więc bę -
dzie jesz cze czas na pod ję cie de -
cy zji – mó wi Igor Kraj now
z ZTM.

AS

Linia 356 wraca
� Jeszcze trzy miesiące będziemy zdani na linię 156.
Po wakacjach ma powrócić ulubiona przez
mieszkańców 356.

Li nia wróci do pie ro po wa ka cjach

źródło: w
arszaw

ikia.com


