
Warszawski ratusz szuka
oszczędności, które pozwoliłyby
dokończyć budowę drugiej linii
metra w 2023 roku. Z odcinkiem
na Zacisze i Bródno nie ma pro-
blemów, ale duża liczba drogich
inwestycji, zaplanowanych na naj-
bliższe lata, uniemożliwia wygo-
spodarowanie ponad miliarda,
potrzebnego na dociągnięcie pod-
ziemnej kolei za Lazurową,
do nowych osiedli na Chrzano-
wie. Nieoficjalnie mówi się o cię-
ciach, które dotkną m.in. mostu
Krasińskiego.

– To bardzo droga inwestycja,
co do której jest wiele wątpliwo-
ści – mówi anonimowo jeden
z warszawskich radnych z zastrze-
żeniem, że wciąż trwają dyskusje.

– Dla ratusza priorytetem jest jak
najszybsze dokończenie budowy
metra. Budowę mostu można
przełożyć na później.

Biorąc pod uwagę, że Warsza-
wa rozbudowuje się głównie
na Białołęce i w Wilanowie, a nie
Bródnie i Żoliborzu, przełożenie
budowy mostu można odczyty-
wać jako rezygnację z niej. Nie-
oficjalnie mówi się, że w zamian
Targówek może dostać pieniądze
na budowę tzw. ulicy Nowotroc-
kiej, łączącej Radzymińską
z Wincentego lub drugiej jezdni
Wincentego. Z kolei na Bródnie
realnych kształtów nabiera linia
szybkiego tramwaju na Matki Te-
resy i Głębockiej, którą wicepre-
zydent Renata Kaznowska ofi-

cjalnie ogłosiła jednym z priory-
tetów. Nieoficjalnie wiadomo, że
pieniądze na most Krasińskiego
mają zostać przesunięte już
na najbliższej sesji Rady Warsza-
wy, która odbędzie się pod koniec
miesiąca.
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Mostu nie będzie?
� Jeśli przeprawa nie powstanie teraz, to nie powstanie nigdy. Pieniądze na jej
budowę mają zostać przesunięte na metro na Bemowo.
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Nie ofi cjal nie
wia do mo, że
pie nią dze
na most 
Kra siń skie go
ma ją zo stać
prze su nię te
już na
naj bli ższej
se sji Ra dy
War sza wy,
któ ra od bę -
dzie się
pod ko niec
mie sią ca.



Pi sze do nas pa ni Bar ba ra:
– Spra wa, któ ra nas nur tu je, to
otwar cie no we go punk tu sprze da -
ży al ko ho lu przy uli cy Po bo rzań -
skiej. Cho dzi o sklep Żab ka. Już
jed ną Żab ką ma my przy uli cy
Rem bie liń skiej róg Ba zy liań skiej
– zbie ra się tam ele ment i miej -
sco wa pa to lo gia. Wy mu sza ją pie -
nią dze od star szych osób, strach
jest tam tę dy cho dzić, straż miej -
ska nie re agu je (…) Ma my dość
lu dzi le żą cych na traw ni kach
w wy mio ci nach.

Pa ni Bar ba rze wtó ru ją in ni oko -
licz ni miesz kań cy. – Co to za po ro -

nio ny po mysł, że by Żab kę otwie rać
tam, gdzie prze by wa ją na okrą gło
dzie ci. Cho dzą tam do szko ły,
do przed szko la i na plac za baw.
My już ma my jed ną Żab kę na uli cy
Ba zy liań skiej i jest to sku pi sko me -
ne li. Pa rę ra zy mnie tam wie czo ra -
mi za cze pi li, raz do szło do bój ki.
Nie chcę mieć przed swo imi okna -
mi na stęp ne go sie dzi ska pi ja ków
– pi sze pan Wik tor.

– Ja ko miesz kań cy zbie ra my
pod pi sy dla bur mi strza (…) że by
nie ze zwa lał na han dlo wa nie
w tym miej scu al ko ho lem – koń -
czy swój list do nas pa ni Bar ba ra.

Miesz kań cy ze bra li już 748 pod pi -
sów pod swo ją pe ty cją, pi szą
do ga zet, do te le wi zji ze zde cy do -
wa nym sprze ci wem wo bec no we -
go skle pu.

Pro test prze ciw ko pro te sto wi
In na gru pa miesz kań ców pro te -

stu je z ko lei prze ciw pro te sto wi
i no wą lo ka li za cję po pie ra. – Gra -
tu lu ję od wa gi no wym in we sto rom
na tej dział ce. Sklep się tam przy -
da – pi sze pa ni Ka ta rzy na. – Nie
ro zu miem osób ne ga tyw nie na -
sta wio nych do Żab ki. Są tam ar -
ty ku ły spo żyw cze, któ re dzie cia ki

idą ce do szko ły mo gą za ku pić,
m.in świe że dro żdżów ki, pi cie, ro -
ga le – wtó ru je jej pa ni Ni ko la.
Nie któ rzy z dys ku tu ją cych in ter -

nau tów ape le pro te stu ją cych
prze ciw Żab ce na Po bo rzań skiej
trak tu ją wręcz hu mo ry stycz nie.

Fak tem jest, że przy Żab ce
na Ba zy liań skiej po li cja i straż
miej ska in ter we niu ją re gu lar nie,
choć ma ło sku tecz nie, bo spi sy wa -
ni i od ga nia ni pro szą cy o da tek
i tak wra ca ją na swo je miej sce.
Z dru giej stro ny pro te sty są o ty le
przed wcze sne, że pó ki co nie wia -
do mo, czy no wa Żab ka bę dzie
mia ła w asor ty men cie al ko hol. Na -
jem czy ni, któ ra ma do świad cze nie

w pro wa dze niu fran czy zo wych
skle pów, przy zna je, że na sta wia się
ra czej na oko licz nych miesz kań -
ców i uczniów, za po wia da jąc, że
„Żad ne go sie dze nia pod skle pem
nie bę dzie, a po rząd ni lu dzie zro -
bią tu po rząd ne za ku py”.

(wk)

„Mamy dość ludzi leżących w wymiocinach”

Protest przeciwko Żabce na Bródnie
� Część mieszkańców protestuje przeciw otwarciu nowego sklepu sieci „Żabka” na Poborzańskiej.
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Faktem jest,
że przy Żabce
na Bazyliańskiej policja
i straż miejska
interweniują regularnie,
choć mało skutecznie, bo
spisywani i odganiani
proszący o datek i tak
wracają na swoje
miejsce.

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Uli ca Kon dra to wi cza jest jed ną
z naj nie bez piecz niej szych w dziel -
ni cy, a naj więk sze za gro że nie
– jak w ca łej War sza wie – sta no -
wią kie row cy pró bu ją cy wy mu sić
pierw szeń stwo na prze cho dzą -
cych po pa sach pie szych. Miesz -
kań cy za zwy czaj do ma ga ją się
mon ta żu na nie bez piecz nych
przej ściach sy gna li za cji świetl nej,
któ ra słu ży jed nak przede wszyst -
kim do re gu lo wa nia płyn no ści ru -
chu, i – co po ka zu ją sta ty sty ki
– nie wpły wa zna czą co na po pra -
wę bez pie czeń stwa. Dla te go dro -
go wcy po szu ku ją in nych,
przy oka zji tań szych roz wią zań.

– Na uli cy Kon dra to wi cza dzia -
ła już tzw. ak tyw ne przej ście dla
pie szych – in for mu je Za rząd
Dróg Miej skich. Ostrze ga ono
kie row ców o zbli ża niu się pie sze -
go do pa sów.

Nie ty po we ozna ko wa nie za -
mon to wa no w ubie głym ty go dniu
mię dzy skrzy żo wa nia mi z Cho -
dec ką i Ła bi szyń ską. Od bla sko we
ele men ty, zna ki dro go we z le do -
wy mi lam pa mi i bia ło -czer wo ne,
od bla sko we i an ty po śli zgo we pa -
sy, nie wy glą da ją zbyt es te tycz nie,
ale są wi docz ne z da le ka. Co naj -
wa żniej sze, obok przej ścia za -
mon to wa ne czuj ni ki, re agu ją ce

na zbli ża ją cych się pie szych. Gdy
wy kry ją czło wie ka, au to ma tycz nie
za pa la ne są po ma rań czo we lam -
py.

Ak tyw ne przej ście by ło oko ło
dzie się cio krot nie tań sze, niż mon -

taż w tym miej scu sy gna li za cji
świetl nej: kosz to wa ło 60 tys. zł.
Je śli spraw dzi się na Kon dra to wi -
cza, dro go wcy za sto su ją to roz -
wią za nie w in nych miej scach War -
sza wy.

(dg)

Nowość na Bródnie

Super-zebra sama wykrywa pieszych
� Jaskrawa, biało-czerwona zebra i czujniki ruchu, aktywujące światła, mają
zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

Aktywne
przejście było około
dziesięciokrotnie tańsze,
niż montaż w tym miejscu
sygnalizacji świetlnej:
kosztowało 60 tys. zł. Jeśli
sprawdzi się
na Kondratowicza,
drogowcy zastosują to
rozwiązanie w innych
miejscach Warszawy.

źródło: ZD
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We wto rek 27 wrze śnia przed
Gim na zjum nr 143 przy uli cy
Bart ni czej bur mistrz Sła wo mir
An to nik, je go za stęp cy, rad ni oraz
wi ce pre zy dent War sza wy – Mi chał
Ol szew ski po sa dzi li wła sno ręcz nie
sześć dę bów ko lum no wych.

Sa dze nie drzew od by wa ło się
w asy ście do pin gu ją cej mło dzie ży

szkol nej, przy akom pa nia men cie
mu zy ki ze spo łu Go lec uOr kie stra.

Pierw sze sześć dę bów po sa dzo -
no w cią gu kil ku mi nut. Po zo sta -
łe 94 drze wa bę dą po sa dzo ne
na te re nie 40 przed szko li i szkół
w ca łej dziel ni cy. Ak cja za koń czy
się do koń ca wrze śnia.

(wk)

Sto nowych dębów
� Władze dzielnicy Targówek zaczęły akcję sadzenia stu
dębów na stulecie przyłączenia dzielnicy do granic stolicy.

Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na -
tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt -
no ścią bez błęd ne go do tar cia
do źró dła cho ro by oraz tym, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

Zapisy i informacje 
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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

źródło: U
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Po roz po czę ciu bu do wy me tra
i za mknię ciu skrzy żo wa nia Pra tu -
liń skiej z Troc ką jed nym z naj wa -
żniej szych ob jaz dów dla sa mo -
cho dów oso bo wych sta ła się sen -
na Lu siń ska. Uli ca ta, po mi ja -
na przez wie le lat w pla nach in -
we sty cyj nych, skła da się z dwóch
od cin ków o bar dzo ró żnym cha -
rak te rze. 160-me tro wy od ci nek
mię dzy Bo rzy mow ską a Zło to pol -
ską za cho wał cha rak ter z lat 30.
ubie głe go wie ku, z ni ską za bu do -
wą i jezd nią z ka mie nia po lne go.
Z ko lei na 60-me tro wym frag -
men cie od Zło to pol skiej do Han -
dlo wej, na wierzch nia jest wy ko -

na na z czę ścio wo za la nych as fal -
tem płyt dro go wych i try lin ki.
Na ca łej dłu go ści Lu siń ska ma
wą skie i krzy we chod ni ki oraz jest
nie przy sto so wa na do ru chu ro we -
rów. Urząd dziel ni cy ma już pie -
nią dze na re mont, a do 14 paź -
dzier ni ka na Tar gów ku trwa ją
kon sul ta cje spo łecz ne. Na spo tka -
nie, zor ga ni zo wa nym 4 paź dzier -
ni ka w po bli skiej szko le pod sta -
wo wej przy Go ście ra dow skiej,
przy szło za le d wie 10 osób.

– Pa trząc na bruk na Lu siń skiej
z sen ty men tem wspo mi nam in ne
uli ce w na szej dziel ni cy, któ re
jesz cze nie daw no mia ły ta ką na -

wierzch nię – mó wił bur mistrz Sła -
wo mir An to nik. – Mia sto się jed -
nak zmie niać. Chce my po roz ma -
wiać o ro li Lu siń skiej: ma być uli -
cą lo kal ną czy na le ży uspraw nić
na niej ruch?

Stan dar do wo no we i re mon to -
wa ne uli ce wy po sa ża się w na -
wierzch nię as fal to wą, jed nak dla
Lu siń skiej sa mo rząd za pro po no -
wał kost kę Bau ma. Przed sta wio ny
na spo tka niu pro jekt za kła da ta -
kże zwę że nie jezd ni o 2,5 me tra
i wy zna cze nie jej kosz tem miejsc
par kin go wych, mon taż pro gów
zwal nia ją cych oraz prze bu do wę
od wod nie nia. Po mysł za stą pie nia

przed wo jen nych ko cich łbów na -
wierzch nią z kost ki Bau ma,
współ cze śnie naj czę ściej sto so wa -
ną na przed miej skich par kin gach
czy w stre fach prze my sło wych,
jest moc no kon tro wer syj ny.

– Opi nio wa łem ten pro jekt
i bar dzo moc no go skry ty ko wa -
łem – mó wił na spo tka niu Woj -
ciech Wa gner, wi ce dy rek tor Biu ra
Ar chi tek tu ry i Pla no wa nia Prze -
strzen ne go m.st. War sza wy. – Lu -
siń ska to wy jąt ko wa uli ca, za cho -
wa na w sta nie sprzed II woj ny
świa to wej. Bruk na da je jej cha -
rak te ry stycz ny kli mat i pod no si
war tość nie ru cho mo ści. Mo im
zda niem wy star czy wy re mon to -
wać jezd nię, na pra wić chod ni ki
i do sa dzić drze wa.

– Ten po mysł przy wo łu je nie -
zbyt es te tycz ne i trwa łe wy ko rzy -
sty wa nie kost ki do wszyst kie go

w la tach 90. – ko men tu je lo kal ny
ak ty wi sta Bar tosz Wie czo rek.
– Mia sta od daw na wy co fu ją się
ze sto so wa nia kost ki, sta ra jąc się
ogra ni czyć je do mi ni mum. Ma ło
es te tycz na i nie zbyt trwa ła, jest ja -
kimś sym bo lem tym cza so wo ści
i pro wi zor ki. To ni by twar da na -
wierzch nia, ale nie do koń ca od -
po wied nia. Jak wi dać są jed nak
miej sca, gdzie roz wa ża się ją jak
al ter na ty wę do po wa żne go re -
mon tu. War to po sta rać się o za -
cho wa nie ko cich łbów. Gdy by wy -
grał pro jekt bu do wy uli cy z kost -
ki, mo że war to by ło by prze nieść
część na wierzch ni z ka mie nia
w ja kieś kli ma tycz ne miej sce i od -
po wied nio wy eks po no wać. Tak
uczy nio no z ko ci mi łba mi na Wy -
soc kie go.

Je dy ną oso bą, któ ra na spo tka -
niu kon sul ta cyj nym po wa żnie
bro ni ła za mia ny ka mie nia po lne -
go na kost kę Bau ma, był rad ny
Wi told Ha ra sim.

– Ja ko kie row ca, prze je żdża ją -
cy Lu siń ską, zde cy do wa nie wo lę
kost kę be to no wą od ko cich łbów
– po wie dział. W trak cie roz mo wy
dał się jed nak prze ko nać po pie ra -
ją cym za cho wa nie bru ku miesz -
kań com Lu siń skiej na ty le, że
przy znał im pra wo do de cy du ją -
ce go gło su.

Ruch na Lu siń skiej po wi nien
spaść do po zio mu sprzed roz po -
czę cia bu do wy me tra w ma -
ju 2018 ro ku, gdy przy wró co -
na zo sta nie cią głość Troc kiej. Jak
za pew nił obec ny na spo tka niu wi -
ce dy rek tor Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, pry wat nie miesz ka -
niec Tar gów ka An drzej Fran ków,
nie ma żad nych pla nów do ty czą -
cych uru cho mie nia na Lu siń skiej
li nii au to bu so wej.

– By ło to bra ne pod uwa gę ja ko
roz wią za nie na czas bu do wy me -
tra, ale nie sko rzy sta li śmy z tej
opcji – po wie dział. – Po otwar ciu
na Tar gów ku sta cji me tra na pew -
no wzro śnie ruch au to bu sów
na Bo rzy mow skiej, ale nie ma żad -
ne go sen su pusz cza nie ich Lu siń -
ską. ZTM nie za bie rze gło su
w spra wie na wierzch ni na tej uli cy.

Ka mień po lny czy kost ka Bau -
ma? Kon sul ta cje spo łecz ne w spra -
wie re mon tu Lu siń skiej trwa ją
do 14 paź dzier ni ka. Mo żna wziąć
w nich udział na trzy spo so by:
• wysyłając maila z opinią

na adres
tuzdalewicz@um.warszawa.pl

• wysyłając list na adres
Wydziału Infrastruktury dla
Dzielnicy Targówek
(Kondratowicza 20,00–983
Warszawa)

• osobiście w ratuszu
przy Kondratowicza 20,
pok. 316, w godz. 9:00–15:00
w dni powszednie

(dg)

Kostka Bauma zamiast przedwojennego bruku?
� Do 14 października można wypowiedzieć się na temat przyszłości jednej z niewielu ulic Targówka, na których czuć klimat sprzed 80 lat.
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso -
by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo -
żli wość na uki w przy ja znej at -
mos fe rze oraz ukoń cze nia na sze -

go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral ne -
go, już dziś ser decz nie za pra szam
do na szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99

Ruch
na Lusińskiej powinien
spaść do poziomu sprzed
rozpoczęcia budowy
metra w maju 2018 roku,
gdy przywrócona
zostanie ciągłość Trockiej
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Ta ką wia do mość – o pi ja nym
mę żczyź nie w au to bu sie na pę tli
Utra ta – wy sła ła w pią tek po po łu -
dniu pa sa żer ka z Tar gów ka. Kie -
dy stra żni cy po ja wi li się przy uli cy
Gwar ków, w sto ją cym na pę tli po -
jeź dzie zo ba czy li kom plet nie pi ja -
ne go mę żczy znę w uni for mie li -
sto no sza, z prze wie szo ną przez
ra mię pocz to wą tor bą. Li sto nosz
zo stał od da ny w rę ce po li cji,
a o je go wy bry ku do wie dzie li się
prze ło że ni.

To skom pli ko wa ne?
Stra żni cy miej scy za chę ca ją

do ko rzy sta nia z plat for my, któ ra
mi mo wie lu za let wciąż nie jest
szcze gól nie po pu lar na. Być mo że
dla te go, że na pierw szy rzut oka jej
ob słu ga wy da je się dość skom pli ko -
wa na. SMS in ter wen cyj ny to sło wo
PO MOC, któ ry na le ży wy słać
pod nu mer 723 986 112. W od po -
wie dzi zgła sza ją cy otrzy ma sza blon
do uzu peł nie nia, w któ rym na le ży

wpi sać nu mer bocz ny po jaz du, nu -
mer li nii, kie ru nek pod ró ży, miej -
sce zda rze nia (np. na zwę przy stan -
ku lub cha rak te ry stycz ny punkt
za oknem), ro dzaj za gro że nia i licz -

bę spraw ców. Na lep ki z nu me rem
li nii i po jaz du są wi docz ne na szy -
bach i na ścia nach au to bu su (lub
tram wa ju). Go to wą od po wiedź wy -
sy ła my pod ten sam nu mer.

Od po cząt ku ro ku do stra ży
miej skiej wpły nę ło 677 zgło szeń
wy sła nych za po mo cą wia do mo ści
tek sto wej. Naj rza dziej w ta ki spo -
sób in ter we nio wa li miesz kań cy

Waw ra, od po cząt ku ro ku za le d -
wie czte ry ra zy. Naj chęt niej
z „dys kret ne go” SMS -a ko rzy sta -
no na Tar gów ku – od po cząt ku
ro ku wy sła no ich 35.

– Miesz kań cy War sza wy SMS -y
wy sy ła ją wte dy, gdy bo ją się za -
dzwo nić i gło śno za re ago wać

na nie bez piecz ną sy tu ację – mó wi
Ka ta rzy na Do bro wol ska z biu ra
pra so we go Stra ży Miej skiej.
– Naj czę ściej zgło sze nia do ty czą
za gro że nia bez pie czeń stwa i nie -
trzeź wych osób – do da je.

(mk)

Awantura lub pijaństwo w autobusie?

Wyślij SMS do straży miejskiej
� Każdy lubi podróżować w spokoju, bez głośnych zachowań, odoru alkoholowego i nachalnych zaczepek
współpasażerów. Wiele osób boi się jednak w takich przypadkach interweniować. Dla nich straż miejska uruchomiła
platformę, dzięki której szybko i dyskretnie można poinformować funkcjonariuszy, że czujemy się zagrożeni.

Od początku roku
do straży miejskiej
wpłynęło 677 zgłoszeń
wysłanych
za pomocą wiadomości
tekstowej.
Najrzadziej w taki
sposób interweniowali
mieszkańcy Wawra,
od początku roku
zaledwie cztery razy.
Najchętniej
z „dyskretnego”
SMS-a korzystano
na Targówku
– od początku roku
wysłano ich 35.

źródło: ZT
M



Bu do wa tu ne li pod to ra mi ko -
le jo wy mi li nii War sza wa -Gdy nia
to praw dzi wy ko mu ni ka cyj ny
prze łom. I ten prze łom w koń cu
się ma te ria li zu je. Wszyst kie trzy

pla no wa ne tu ne le Tra sy Świę to -
krzy skiej są od po ło wy wrze śnia
na swo im miej scu. Naj trud niej sza
dla dro go wców, ale za ra zem naj -
bar dziej spek ta ku lar na by ła ope -

ra cja wsu nię cia w na syp ko le jo wy
wa żą cej pra wie 3,2 ty sią ce ton
kon struk cji ostat nie go z tu ne li.
Na do ce lo we miej sce bu do wa ny
obok tu nel wwie zio ny zo stał

za po mo cą zdal nie ste ro wa nych
hy drau licz nych wóz ków, któ re
po łą czo ne mia ły 408 kół ob ra ca -
ją cych się wo kół wła snej osi. Uda -
ło się! Tu nel jest na miej scu,

a dro go wcy zdą ży li już ukoń czyć
od twa rza nie na ru szo nej pod czas
bu do wy in fra struk tu ry ko le jo wej.

As falt w tym ro ku
Trwa wy kań cza nie bu do wy

ogro dzeń tra sy i tzw. wan ny, czy li
wjaz dów do tu ne li. Jesz cze w tym
ro ku we wszyst kich trzech tu ne -
lach oraz na frag men cie tra sy
od Ki jow skiej do Ob jaz do wej ma
się po ja wić pierw sza war stwa as -
fal to wej na wierzch ni. Na tym od -
cin ku trwa ją zresz tą i in ne pra ce.
Wy bu do wa na zo sta ła pod bu do wa
obu jezd ni, bu do wa ne są chod ni ki

i ście żka ro we ro wa. Bu do wa dro gi
na od cin ku od uli cy Ob jaz do wej
do tu ne lu roz pocz nie się po li kwi -
da cji zbior ni ków tech no lo gicz nych
ob ni ża ją cych po ziom wód grun to -
wych. W grud niu otwar ta dla ru -
chu ma zo stać uli ca Za bra niec ka,
a ca ły od ci nek, od Ki jow skiej
do Za bra niec kiej ma być prze -
jezd ny we wrze śniu 2017 ro ku.

Na stęp ne od cin ki Tra sy Świę to -
krzy skiej znaj du ją się w ró żnej fa -
zie przy go to wań. – W tym ro ku
chce my roz po cząć pra ce na bu do -
wie od cin ka od Za moy skie go
do Tar go wej. Ko lej ny od ci nek
– od Tar go wej do Ki jow skiej jest
na ra zie w fa zie pro jek tu.
Do koń ca ro ku pla nu je my uzy -
skać po zwo le nie na bu do wę
– mó wi rzecz nicz ka ZMiD Mał -
go rza ta Ga jew ska.

(wk)

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam kawalerkę po generalnym remoncie
na Tarchominie 31 m2, cena 229.000, tel.
511-025-583

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2, zalesione. Prąd-siła.
Woda-studnia wiercona. Ogrodzenie siatka.
Dogodny dojazd. Kierunek Wyszków, wieś
WYSYCHY, ul. Spokojna, gm. Zabrodzie. Księga
wieczysta 508-385-718

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie, zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. Tel.
510-490-071

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

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 tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

FINANSE
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Pełna dyskrecja.
Szybka wypłata. 735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny
– Zadzwoń 668 – 681-912

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  pprroodduukkuujjąąccaa  ssłłooddyycczzee  zz ssiieeddzziibbąą
ww RReemmbbeerrttoowwiiee  zzaattrruuddnnii  nnaa  uummoowwęę  zzlleecceenniiaa  oossoobbyy

zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..
WWyymmaaggaannaa  aakkttuuaallnnaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  bbaaddaańń  SSaanneeppiidduu,,

ddyyssppoozzyyccyyjjnnoośśćć,,  ssuummiieennnnoośśćć..  PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz..
KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·Firma z Warszawy zajmująca się czyszczeniem
technicznym maszyn, obiektów, malowaniem linii
i oznaczeń zatrudni od zaraz na stałe
pracowników. Praca w Warszawie i okolicy. Dobre
warunki finansowe. Kontakt tel. 22 828-26-17
„rekrutacja”
·Firma zatrudni osoby na różne stanowiska:
uzupełnianie czystych naczyń w restauracji,
sprzątania sklepu, obsługa zmywaka. Mile
widziana książeczka sanepid. Kontakt
883-347-437, 602-821-741
·Gimnazjum nr 123 na Białołęce zatrudni
pracowników na stanowiska woźnych w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy Tel.
22 58-70-989
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587

·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624
·Poszukuję opiekunki do osoby chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Miejsce
pracy Targówek. Dzwonić po 20-tej. Tel.
791-792-888

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·UWAGA PRACA! PRACOWNIK PRODUKCJI ul.
Jagiellońska. ZADANIA: praca na produkcji.
WYMAGANIA: dokładność; Doświadczenie
w pracy na produkcji. OFERTA: umowa o pracę
tymczasową OD ZARAZ; Praca zmianowa 06-14;
14-22; CV na adres:
kinga.pietruszka@people.com.pl. People sp.
z o.o. Wpis do rejestru agencji zatrudnienia nr
403

SZUKAM PRACY
·M-39 jako prac. magazynowo-tech. tel.
501-867-863

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Cały odcinek,
od Kijowskiej
do Zabranieckiej ma być
przejezdny we
wrześniu 2017 roku.

Trasa Świętokrzyska

Coraz bliżej z Pragi na Targówek
� Trasy Świętokrzyskiej niczym światełka w tunelu wypatrują od dawna kierowcy, którym przyszło przedostać się
z Pragi na Targówek. Światełko zabłysło, gdy ruszała budowa wyczekiwanej trasy, od połowy września są też już
wszystkie trzy tunele pod nasypami kolejowymi…

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

źródło: ZM
ID

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy

(chłodnia). Europa Zachodnia
tel. 531–385–393



„Prze ży łam już czte ry woj ny,
w tym dwie świa to we” – chwa li ła
się sta ra pa ni Paw la ko wa pod czas
woj ny z Kar gu la mi o ko ta. Tym -
cza sem do cze ka li śmy się woj ny
– na ra zie zim nej, ale kto wie?
– mię dzy Tar gów kiem i Pra gą Pół -
noc. O co? O gra ni ce.

Spór wy buchł nie daw no, ale
wszyst ko za czę ło się już pra wie trzy
la ta te mu. Wte dy to PKP sprze da -
ła ogrom ny te ren po daw nej pa ro -
wo zow ni mię dzy uli cą Wy soc kie go
a FSO jed ne mu z de we lo pe rów,
któ ry chce po sta wić tam osie dle
na pra wie dwa ty sią ce miesz kań.

Wszyst ko faj nie, ty le że gra ni ca ad -
mi ni stra cyj na mię dzy dziel ni ca mi
prze bie ga wzdłuż daw nej bocz ni cy
i pla no wa ne blo ki sta ną do kład nie
na gra ni cy: czę ścio wo na Pra dze
a czę ścio wo na Tar gów ku.

Cały ruch spłynie
na Wysockiego

Chcąc unik nąć tych dy le ma tów,
wła dze Tar gów ka wy stą pi ły
o zmia nę gra nic dziel ni cy i przy łą -
cze nie do Tar gów ka spor ne go te -
re nu o po wierzch ni 11 hek ta rów
z ka wał kiem. Nie ba wem ma się
w tej spra wie od być gło so wa nie
w Ra dzie War sza wy. Po nie wcza -
sie „obu dził się” bur mistrz Pra gi -
-Pół noc Woj ciech Za błoc ki.

– Nie by wa łe! Wła dze Dziel ni cy
Tar gó wek za ple ca mi Za rzą du
Pra gi -Pół noc pro ce du ją zmia nę
gra nic mię dzy dziel ni ca mi. W ich
wy ni ku Pra ga stra ci kil ka na ście
hek ta rów cen nych te re nów in we -
sty cyj nych, któ re zo sta ną włą czo -

ne do Tar gów ka. (…) Pra ga jest
zbyt bied ną dziel ni cą, aby utra cić
tak znacz ne wpły wy z po dat ków
(na te re nie po wsta nie osie dle
na 1800 miesz kań). Ja ko bur -
mistrz Pra gi -Pół noc sprze ci wiam
się zmniej sza niu gra nic Dziel ni cy

i za bie ra niu nam war to ścio wych
ob sza rów – pi sał bur mistrz
na swo im Fa ce bo oku.

O co cho dzi? O ten te ren, któ ry
do nie daw na ni ko go nie in te re so -
wał? Nie, o wpły wy z przy szłych
po dat ków oczy wi ście. I stąd ca ła
woj na. Nie co hu mo ry stycz na być
mo że, ale spra wę ja koś trze ba
prze cież roz wią zać. Bo prze cież

nie cho dzi tyl ko o to, gdzie przy -
szli miesz kań cy osie dla bę dą pła -
cić po dat ki, ale do któ re go urzę du
pój dą się za mel do wać, gdzie po ślą
dzie ci do szkół, do przed szko li.

– Je że li ma zo stać po sta re mu,
to pro szę o wska za nie kto i w ja -
kim za kre sie bę dzie wy da wał de -
cy zje urzęd ni cze. Dru ga spra wa
to in fra struk tu ra dro go wa. Nie
bar dzo wy obra żam so bie wy jaz du
z te go osie dla przez to ro wi sko
od stro ny Pra gi, w związ ku z tym
ca ły ruch spły nie na uli cę Pio tra
Wy soc kie go. To wszyst ko trze ba
roz wią zać. Pra ga Pół noc na wzru -
sza ra mio na mi, a my to wszyst ko
ma my na gło wie i ma my za pew nić
in fra struk tu rę – mó wi bur mistrz
Tar gów ka Sła wo mir An to nik.

Rad ni Pra gi jed nak nie ustę pu -
ją. Na spe cjal nej se sji sprze ci wi li
się zmia nom gra ni cy, co mo że
stor pe do wać gło so wa nie sto łecz -
nych rad nych w tej spra wie.

– Na sza proś ba o zmia nę gra nic
wy ni ka przede wszyst kim ze zdro we -
go roz sąd ku, a tu sły szę, że or ga ni zu -
je się spe cjal ne se sje, któ re spra wę
roz wa ża ją emo cjo nal nie a nie prag -
ma tycz nie – kon klu du je bur mistrz
An to nik. I trud no się z nim nie zgo -
dzić. Pół blo ku sta nie na Tar gów ku,
a dru gie pół na Pra dze?

(wk)

Targówek i Praga idą na wojnę o granicę
� W połowie września wybuchła niespodziewana batalia o granice między Targówkiem a Pragą Północ.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Nasza
prośba o zmianę granic
wynika przede wszystkim
ze zdrowego rozsądku,
a tu słyszę, że organizuje
się specjalne sesje, które
sprawę rozważają
emocjonalnie a nie
pragmatycznie – mówi
burmistrz. I trudno się
z nim nie zgodzić. Pół
bloku stanie
na Targówku, a drugie
pół na Pradze?

źródło: U
rząd D

zielnicy Targów
ek

Fu tu ry stycz ne ry sun ki wy ko -
na ne są kre dą i zni ka ją bar dzo
szyb ko. Zmy wa je deszcz, za dep -
tu ją spa ce ro wi cze. Ale, gdy znik -
ną w ich miej sce po ja wia ją się
no we. Ry su je je grup ka za pa leń -
ców, któ rzy w oso bli wej as fal to -
wej ga le rii zna leź li wy jąt ko wy
spo sób na pre zen ta cję wła snej
twór czo ści i wy obraź ni. Za czę ło
się od spon ta nicz ne go spa ce ru
i se an su ry sun ko we go.

Spa ce ro wa li miesz ka niec
Bród na Fi lip Po pioł kow ski z sy -
nem i je go przy ja ciół mi. – Ro bi -
li śmy to dla za ba wy. Wy obraź nia
nie ma ba rier. Dzię ki te mu, że
as falt jest du ży, idzie my da lej.
Ma my cie ka we efek ty per spek -
ty wicz ne – mó wi Fi lip. Na swo -
im pro fi lu fa ce bo oko wym pi sze:
– Tro chę ko lo ro wej kre dy z Ca -
sto ra my i bar dzo ziar ni sty as falt,

nie zdą ży li śmy skoń czyć, ale
i tak su per by ło!

Ta ka for ma pre zen ta cji spodo -
ba ła się miesz ka ją ce mu na Bród -
nie zna ne mu ar ty ście Paw ło wi Al -
tha me ro wi, któ ry przy łą czył się
do „ry sun ko wych” spa ce rów.
Oka za ło się, że na du żym for ma -
cie wy obraź nia nie ma gra nic.
– By ło gru bo dziś! Ry su nek na as -
fal cie nie miał koń ca … za si lił nas
Pa weł Al tha mer, a ja zdo by łem
pierw sze wy na gro dze nie za pra ce
na uli cy – pacz kę fa jek od prze mi -
łe go Pa na z pie skiem!) – na pi sał
Fi lip Po pioł kow ski na Fa ce bo oku.
Nie miał pla nów na kon ty nu ację
spon ta nicz nej ak cji, ale że ry sun ki
się po do ba ją, to kie dy zni ka ją po -
przed nie, po ja wia ją się no -
we. I do brze, bo ini cja ty wa nie -
zwy kła, a ry sun ki zna ko mi te!

(wk)

Futurystyczne chodniki w parku
� Od niedawna w Parku Bródnowskim pojawiają się
na asfalcie niesamowite kredowe rysunki…

źródło: Filip Popiołkow
ski/Facebook




