
Niespełna dwa tygodnie temu
Bródnem, dosłownie jak
i w przenośni, zatrzęsło. Późnym
wieczorem na klatce schodowej
w bloku przy Turmonckiej wybu-
chła bomba. W wyniku eksplozji
jeden mężczyzna zmarł, drugi
trafił do szpitala. Mieszkańców
ewakuowano, a na miejscu zja-
wili się stołeczni policjanci i pro-
kuratorzy. Po kilkunastu godzi-
nach śledztwa funkcjonariuszom
udało się ustalić, że wybuch nie
miał charakteru terrorystyczne-
go, a najprawdopodobniej były
to porachunki. Po tygodniu po-
szukiwań zatrzymano mężczyznę

podejrzanego o podłożenie
bomby.

– W piątek rano policjanci za-
trzymali 44-letniego Waldemara
O., który wraz z ofiarą prowa-
dził biznes. Niewykluczone, że
motywem jego działania mogły
być rozliczenia finansowe – in-
formuje asp. szt. Mariusz Mro-
zek, rzecznik prasowy Komen-
danta Stołecznego Policji.

Waldemar O. siedzi już
w areszcie. Jest podejrzany o za-
bójstwo z użyciem materiałów
wybuchowych. Mężczyźnie grozi
kara dożywotniego pozbawienia
wolności. (mk)
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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eellaassttyycczznnee
ul. Syrokomli 10
tel. 811-65-16
Zapraszamy w godz. 9-20
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Bombiarz za kratkami
� Policja aresztowała 44-latka, który podłożył bombę
w bloku przy Turmonckiej.

źródło: policja

…któ ra ma po wstać na Mat ki
Te re sy, Win cen te go i Głę boc kiej.
Zo sta nie ona bu do wa na z my ślą
o ob słu że niu Zie lo nej Bia ło łę ki,
ale sko rzy sta ją ta kże miesz kań cy
wschod nie go Bród na, dla któ rych
do jazd do Śród mie ścia tram wa -
jem po wi nien być wy god niej szy,
niż me trem, do któ re go bę dą mu -
sie li „cof nąć się” na Kon dra to wi -
cza. Tram waj znaj dzie się w za się -
gu spa ce ru od blo ków, szko ły
pod sta wo wej i pły wal ni „Mu szel -
ka” przy Bal ko no wej oraz li ceum
przy Żu ro miń skiej. Da lej na pół -
no cy to ro wi sko po wsta nie obok
Zie lo ne go Za ci sza, urzę du dziel -
ni cy (obok któ re go roz wa ża na
jest pierw sza pę tla) i sta cji me tra,
ale prze siad ka do nie go bę dzie

ozna czać spa cer. Wresz cie tram -
waj ob słu ży osie dla Park Le śny,

Ti vo li i Klo no wa Ale ja oraz cen -
tra han dlo we przy Głę boc kiej.
Tram wa je War szaw skie za po wia -
da ją, że są w sta nie zbu do wać ca ły

bród now ski od ci nek do 2022 ro -
ku. Nie ofi cjal nie wia do mo, że
Ra da War sza wy przy zna pie nią -
dze na tę in we sty cję w grud niu.

Na to miast na ostat niej se sji,
któ ra od by ła się 20 paź dzier ni ka,
rad ni zde cy do wa li o prze su nię ciu
bu do wy mo stu Kra siń skie go. Pra -
ce nad prze pra wą zo sta ły wstrzy -
ma ne na co naj mniej sześć lat,
a wnio sek o tzw. po zwo le nie
na re ali za cję in we sty cji dro go wej
(ZRID) tra fi do ko sza.

Nie zmie nia się har mo no gram
bu do wy na pra wym brze gu Wi sły
me tra. W ro ku 2019 ma ją zo stać
otwar te sta cje Szwedz ka, Tar gó -
wek i Troc ka, w ro ku 2022 – Za ci -
sze, Kon dra to wi cza i Bród no.

(dg)

Tramwaj zamiast mostu 
� Budowa mostu z Bródna na Żoliborz już oficjalnie została odłożona. Jednocześnie
ruszają prace nad projektem nowej linii tramwajowej…

Tramwaje
Warszawskie
zapowiadają, że są
w stanie zbudować cały
bródnowski odcinek
do 2022 roku.
Nieoficjalnie wiadomo, że
Rada Warszawy przyzna
pieniądze na tę
inwestycję w grudniu.



– Cmen tarz stał się miej scem
spa ce rów ze zwie rzę ta mi, co jest
prze cież nie do pusz czal ne na
cmen ta rzach ka to lic kich czy
świec kich – pi sał sześć lat te mu
por tal Kir ku ty. – Na cmen ta rzu
peł no jest bu te lek po al ko ho lu,
śmie ci, kup psich itp. Cmen tarz
jest miej scem spo tkań gan gu neo -
na zi stów. Ca ła przed nia część la -
pi da rium po kry ta jest an ty se mic -
ki mi graf fi ti. Oprócz na zi stów
zbie ra się tam miej sco wy mar gi -
nes, że by pić, za ła twiać po trze by
fi zjo lo gicz ne (w bud ce przy bra -
mie śmier dzi mo czem). Cmen tarz
nie jest strze żo ny, ka żdy mo że
tam wejść, nie tyl ko ci, któ rzy cie -

ka wi są kul tu ry ży dow skiej, ale
po pro stu ło bu zer ka, pi ja cy, lu -
dzie z psa mi i oczy wi ście kon kret -
ne gan gi na zi stow skie.

Rze czy wi ście, przez kil ka dzie -
siąt lat sta ry cmen tarz ży dow ski
na Bród nie był za nie dby wa ny lub
wręcz ce lo wo nisz czo ny. W mo -
men cie wy bu chu II woj ny świa to -
wej ne kro po lia mia ła za so bą już
pra wie 200 lat hi sto rii, choć znaj -
do wa ło się na niej nie wie le cie ka -
wych na grob ków, a nie kie dy wy ci -
na no z niej drze wa na opał i wy -
pa sa no kro wy. Sy tu acja dra ma -
tycz nie po gor szy ła się, gdy War -
sza wę za ję ły nie miec kie woj ska.
Na zi ści za mknę li cmen tarz, ro ze -

bra li ogro dze nie i wy ko rzy sty wa li
ma ce wy (na grob ki) ja ko ma te riał
bu dow la ny.

– Sza ta ni nie da ją spo ko ju na -
wet nie bosz czy kom – pi sał hi sto -
ryk Ema nu el Rin gel blum. – Do -
ko na li zresz tą po dob nych wy czy -
nów w in nych mia stach Pol ski
i Nie miec. Za byt ko wość cmen ta -
rza, je go zna cze nie kul tu ral no -hi -
sto rycz ne to dla nich tak ba ga tel na
spra wa, iż nie od gry wa żad nej ro li.

Re no wa cją kir ku tu nie by ły za -
in te re so wa ne ta kże wła dze ko mu -
ni stycz ne. W cią gu kil ku de kad
za byt ko wy cmen tarz zo stał zde -
gra do wa ny do ro li pod rzęd ne go
par ku, na któ rym od by wa ły się

za kra pia ne im pre zy pod chmur -
ką, czę sto z udzia łem neo na zi -
stów, świę tu ją cych tam lu do bój -
stwo na są sia dach swo ich dziad -
ków. W la tach 80. te re nem za ję ła
się Fun da cja im. Ro dzi ny Nis sen -
bau mów, któ ra sfi nan so wa ła bu -
do wę cie ka wej bra my od stro ny
ul. Win cen te go i ogro dze nia. De -
wa sta cja zo sta ła ogra ni czo na, ale
nie po wstrzy ma na. Przez „dziu ry
w pło cie” na cmen tarz wciąż do -
sta wa li się „im pre zo wi cze”. Jed -
no cze śnie na te re nie ca łej War -
sza wy do ko ny wa no szo ku ją cych
od kryć. Oka za ło się, że ma ce wy
z Bród na po słu ży ły m.in. bu do wie
per go li w par ku na Go cław ku

i wzmoc nie niu brze gu Wi sły, ale
naj gło śniej sza by ła spra wa od na -
le zie nia ich w ro li… kra wę żni ków
w ZOO.

Te raz cmen tarz znów jest w rę -
kach war szaw skiej gmi ny ży dow -
skiej. Miesz kań cy Tar gów ka prze -
sia da ją cy się na ron dzie Ża ba
do tram wa jów mo gli dzień
po dniu ob ser wo wać, jak
przy głów nej bra mie wzno szo ne
są pa wi lo ny, w któ rych po wsta nie
punkt in for ma cyj ny oraz sa la wy -
sta wo wa. Go to we jest już ta kże
no we ogro dze nie, od su nię te

od mu ru cmen ta rza Bród now -
skie go na ty le, że po wstał wy god -
ny skrót do przy stan ków na Od -
ro wą ża. Na sa mym cmen ta rzu do -
bie ga ją koń ca pra ce po rząd ko we.
Za byt ko wa ne kro po lia ma stać
się nie tyl ko god ną pa miąt ką
znisz czo nej lu do bój stwem kul tu -
ry, ale też miej scem od wie dza nym
przez wy ciecz ki z Pol ski i Izra ela.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie: Wir tu al ny Sztetl – por tal Mu zeum Hi -
sto rii Ży dów Pol skich Po lin

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Koniec dewastacji cmentarza na Bródnie
� Nagrobki w roli krawężników i antysemickie toasty na grobach warszawiaków – to nigdy więcej nie może się powtórzyć.

Macewy
z Bródna posłużyły m.in.
budowie pergoli w parku
na Gocławku
i wzmocnieniu brzegu
Wisły, ale najgłośniejsza
była sprawa
odnalezienia ich w roli…
krawężników w ZOO.

Wie le osób są dzi, że je śli prze -
sta nie jeść glu ten, tak jak zna na
ce le bryt ka, to w cu dow ny spo sób
po wró ci od ra zu do zdro wia.
Tym cza sem, nie ma jed nej, od -
po wied niej dla wszyst kich die ty!
Ka żdy z nas ma swój wła sny,
ukształ to wa ny przez ge no typ
i na wy ki ży wie nio we ze staw pro -
duk tów spo żyw czych, któ re nam
nie tyl ko nie słu żą, ale wręcz
szko dzą. W ta kim przy pad ku
układ im mu no lo gicz ny, któ ry po -
wi nien za jąć się nisz cze niem
bak te rii, wi ru sów, ko mó rek no -
wo two ro wych ata ku je czą stecz kę
nie stra wio ne go, nie ak cep to wa -
ne go przez nasz or ga nizm po kar -
mu. Pro wa dzi to do po wsta nia
w or ga ni zmie prze wle kłe go sta -
nu za pal ne go.

Ob ja wy nie to le ran cji po kar -
mo wej są bar dzo ró żne:
od wzdę cia, bó lu brzu cha i bie -
gun ki po przez zmia ny skór ne czy
na wra ca ją ce in fek cje, po oty łość,

mi gre ny, nie płod ność i wie le in -
nych. Do bór wła ści we go ja dło -
spi su jest klu czo wy i mu si opie -
rać się na in dy wi du al nie prze -
pro wa dzo nych te stach, co po -
zwa la wy klu czyć skład ni ki, któ re
szko dzą. Od po wied nia do agni -
sty ka umo żli wia spraw dze nie
nie to le ran cji spo ży wa nych pro -
duk tów, w tym ta kże do dat ków
spo żyw czych ta kich jak kon ser -
wan ty, barw ni ki czy aro ma ty;

a rów nież na stwier dze nie nie do -
bo rów pier wiast ków śla do wych
i wi ta min. Eli mi na cja szko dzą -
cych po kar mów po zwa la na szyb -
ką po pra wę sa mo po czu cia i sta -
nu zdro wia.

Te sty nie to le ran cji po kar mo -
wych me to dą MO RA mo żna
prze pro wa dzić w Ga bi ne cie Bio -
re zo nan su „Re al -Med” przy ul.
Po mor skiej 31A w War sza wie.
Za pi sy: 22 814–52–40.

Chorzy na własne życzenie
O tym, jak karmimy nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia i w ramach niego
różnorodnych diet eliminacyjnych (bezmlecznej, bezglutenowej itp.),
promowanych przez znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką w naszym
zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.

te
le

fo
n 

d
la

 c
zy

te
ln

ik
ó

w
: 

te
le

fo
n 

d
la

 r
ek

la
m

o
d

aw
có

w
: 

e-
m

ai
l: 

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

O
łó

w
ko

w
a 

7a
D

ru
k:

 E
dy

to
r 

S
p.

 z
 o

.o
., 

O
ls

zt
yn

51
9 

61
0 

43
5

50
8 

12
5 

41
9

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.

„„
E

ch
o

 T
ar

g
ó

w
ka

, B
ró

d
na

, Z
ac

is
za

”
w

w
w

.g
az

et
ae

ch
o.

pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
fa

x:
 2

2 
61

4 
58

 2
8



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres: redakcja@gazetaecho.pl

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

Przy pad ków okra da nia sa mo -
cho dów jest co raz wię cej. Naj czę -
ściej zda rza ją się oczy wi ście
na du żych osie dlach, ale nie tyl ko.
Zło dzie je wła mu ją się do aut wy -
ła mu jąc klam ki, wy bi ja jąc szy by,
plą dru ją wnę trza i za bie ra ją
wszyst ko, co tyl ko znaj dą i są
w sta nie bez pro ble mów sprze dać.
Ich łu pem pa da ją ra dia, po zo sta -
wio ne w schow kach przed mio ty,
sprzęt elek tro nicz ny, na wi ga cja,
na wet pa sy bez pie czeń stwa. Z ze -
wnątrz gi ną lu ster ka, an te ny, cza -
sem gdy zło dzie je czu ją się pew nie
od krę ca ją ko ła. War tość ukra dzio -
nych rze czy jest czę sto ni ższa niż
koszt na pra wy znisz czeń.

„Zło dzie ju, tu taj nic nie ma”
Do kra dzie ży do cho dzi naj czę -

ściej oczy wi ście w no cy w miej -
scach, gdzie nie ma mo ni to rin gu,
ale na wet mo ni to ring nie po ma ga
– za ma sko wa ni zło dzie je dzia ła ją
bły ska wicz nie. Bar dzo czę ste są
ta kie przy pad ki np. na uli cy Su -

wal skiej. Tyl ko pod ko niec paź -
dzier ni ka mia ło tu miej sce kil ka
ta kich zda rzeń. W jed nym z par -
ku ją cych tu sa mo cho dów zło dzie -
je wy bi li szy bę i ukra dli ka me rę,
w in nym wy be be szy li drzwi tyl ko
po to, by ukraść na wi ga cję. Kil ka
dni wcze śniej wy cie li ca ły tłu mik
spod sa mo cho du i ukra dli lu ster -
ka. Wła ści ciel par ku ją ce go przy

Su wal skiej sa mo cho du do staw -
cze go był okra da ny kil ka krot nie.
W koń cu wy wie sił na szy bie kart -
kę in for mu ją cą, że w środ ku nic
nie ma. Na Po le skiej zło dzie je nie
mo gli do stać się do wnę trza nie -
stan dar do wo za bez pie czo ne go
au ta, więc je po ry so wa li, a okra dli
sto ją cy obok sa mo chód do staw czy
wy bi ja jąc tyl ną szy bę. Zgi nął

sprzęt elek tro nicz ny o znacz nej
war to ści. Ostat nio pla ga po dob -
nych kra dzie ży prze szła przez uli -
ce wo kół bród now skie go „Pe ki -
nu” – Rem bie liń ską, Ba zy liań ską
itd., ale zło dzie je dzia ła ją ta kże
np. na par kin gach Za ci sza.

Brak wiary w skuteczność
policji

Po li cja po twier dza ro sną cą ska -
lę zja wi ska. Ofi cer pra so wy ko -
men dy na Ja giel loń skiej Pau li na
Onysz ko przy zna je, że na ko men -
dę tra fia co raz wię cej te go ro dza ju
zgło szeń, choć po li cja nie pro wa -
dzi do kład nych sta ty styk drob nych
kra dzie ży. Po za tym nie wszy scy
po szko do wa ni zgła sza ją spra wy
po li cji, nie wie rząc w jej sku tecz -
ność. Fak tycz nie, po li cjan ci zgło -
sze nia przyj mu ją, a więk szość
okra dzio nych od bie ra pi sma
z wia do mo ścią o umo rze niu spra -
wy z po wo du nie wy kry cia spraw cy
i ma łej szko dli wo ści spo łecz nej.
Ty le że to, co po zor nie jest drob ną

kra dzie żą, w ma so wej ska li sta je
się pla gą na praw dę do kucz li wą.
Po li cjan ci zmie ni li za tem tak ty kę
i za czę li łą czyć zda rze nia kra dzie -
ży do ko na nej w tym sa mym cza sie
w jed ną spra wę i pro wa dzić spra -
wy nie o wy kro cze nie, ale o prze -
stęp stwo. Na ra zie trud no oce nić,
czy przy nie sie to po pra wę wy kry -
wal no ści. Pó ki co naj le piej za bez -
pie czyć się przed kra dzie żą
po pro stu za bie ra jąc z sa mo cho du
wszyst ko, co mo że zło dziei ku sić
– ra dia, na wi ga cje itp. Choć oczy -
wi ście mo że się oka zać, że zło -
dziej ma aku rat zle ce nie np.
na klam ki od na sze go mo de lu au -
ta, więc je i tak ukrad nie.

In na spra wa, że licz ba kra dzie -
ży sa mo cho dów ta kże znów ro -
śnie, choć do nie daw na wy da wa ło
się, że uda ło się ten pro ce der
ogra ni czyć. Tyl ko jed nej paź dzier -
ni ko wej no cy z jed ne go z par kin -
gów na Bród nie zgi nę ło pięć sa -
mo cho dów.

(wk)

Złodzieje odkręcają nawet koła

Plaga włamań do samochodów
� Kiedyś plagą naszych osiedlowych parkingów były kradzieże samochodów. Dziś zamiast kraść całe auta, złodzieje coraz częściej je okradają.



Ce ny bi le tów ko mu ni ka cji
miej skiej to je den z naj bar dziej
dra żli wych te ma tów w War sza wie.
Ka żda pod wy żka wią że się z pro -
te sta mi, a te mat znie sie nia opłat
na wzór np. es toń skie go Tal lin na
re gu lar nie po wra ca w wy po wie -
dziach miej skich ak ty wi stów.
Zgod nie z ak tu al ną ta ry fą bi le to -
wą za bi le ty nie pła cą m.in. se nio -

rzy ma ją cy po wy żej 70 lat, po sło -
wie, nie któ re oso by nie peł no -
spraw ne i naj młod sze dzie ci, dla
któ rych bez płat ne prze jaz dy koń -
czą się 30 wrze śnia w ro ku, w któ -
rym koń czą sie dem lat. Uczniom
szkół pod sta wo wych trze ba już
wy ro bić Kar tę Miej ską.

30-dnio wy bi let dla dziec ka
kosz tu je 49–105 zł, w za le żno ści

od te go, czy pła ci my po dat ki
w War sza wie i w któ rej stre fie
miesz ka my. To pro blem nie tyl ko
fi nan so wy. Już na pierw szy rzut
oka wi dać, że bar dzo du żo dzie ci
jest od wo żo nych do szkół sa mo -
cho da mi, co wpły wa m.in. na ja -
kość po wie trza i po więk sza kor ki.
Dla te go war szaw ska rad na Pau li -
na Piech na -Więc kie wicz pro po -

nu je, by ucznio wie szkół pod sta -
wo wych ko rzy sta li z ko mu ni ka cji
miej skiej za dar mo w okre sie od 1
wrze śnia do 30 czerw ca. Gdy by
zmia na we szła w ży cie, pra wo

do 100-pro cen to wej ulgi przez
więk szą część ro ku zy ska ło by po -
nad 110 tys. uczniów.

– Pro jekt bez płat nych prze jaz -
dów ko mu ni ka cją miej ską dla
uczniów szkół pod sta wo wych był by
naj lep szą pro mo cją kon sul to wa nej

wła śnie po li ty ki mo bil no ści – na pi -
sał na Fa ce bo oku peł no moc nik
pre zy dent War sza wy d/s ro we rów
Łu kasz Pu chal ski. – In we sto wa nie
w spo łe czeń stwo za wsze ma sens,
a w przy pad ku ko mu ni ka cji naj -
bar dziej opła ca się in we sto wać
w naj młod szych, u któ rych do pie ro
kształ tu ją się na wy ki.

– Bar dzo wa żne jest oswa ja nie
dzie ci z ko mu ni ka cją miej ską
i przy zwy cza je nie ich do pod ró żo -
wa nia po mie ście me trem czy au -
to bu sa mi, a nie sa mo cho dem
– do da je rzecz nik ZTM Igor
Kraj now. – Je śli na bie rze się
w dzie ciń stwie na wy ku wy bie ra -
nia trans por tu zbio ro we go, zo sta -
nie on na ca łe ży cie.

Naj więk szą prze szko dą są oczy -
wi ście pie nią dze. Wi ce pre zy dent
Re na ta Ka znow ska po pro si ła
o prze ana li zo wa nie kosz tów.
ZTM i biu ro edu ka cji war szaw -
skie go ra tu sza przy go to wu ją się
do prze pro wa dze nia w szko łach
pod sta wo wych an kiet, któ re po -
zwo lą osza co wać, ilu uczniów ko -
rzy sta z ko mu ni ka cji miej skiej
oraz – co mo że być jesz cze wa -
żniej sze – ilu mo że za cząć
po znie sie niu opłat. ZTM za po -
wia da, że bę dzie to mo żli we już 1
wrze śnia 2017 ro ku.

(dg)
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Age on Se cu ri ty wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom Wspól not
– pro po nu je my E -ochro nę 24 – ra -
cjo nal ne zmniej sze nie sta cjo nar nej
ochro ny fi zycz nej po łą czo ne ze
sta łą trans mi sją wi zji z ka mer za in -
sta lo wa nych na osie dlu do na sze go
cen trum mo ni to rin gu oraz cy klicz -
ne pre wen cyj ne pod jaz dy i ob cho -
dy osie dla re ali zo wa ne przez na sze
pa tro le in ter wen cyj ne. Na osie -
dlach, gdzie nie ma sys te mów

CCTV lub są nie wy star cza ją ce
– do ko nu je my in sta la cji i mo der ni -
za cji mo ni to rin gu. Usłu ga ob ję ta
jest peł nym ubez pie cze niem.

Age on Se cu ri ty jest kon ce sjo -
no wa nym pod mio tem spe cja li zu -
ją cym się w kom plek so wej ochro -
nie osób i mie nia oraz in sta la -
cjach sys te mów za bez pie czeń
tech nicz nych. Na war szaw skim
ryn ku dzia ła my od 2012 ro ku.

Po sia da my wła sne Cen trum Mo -
ni to rin gu Wi zji, wła sną Sta cję
Mo ni to ro wa nia Sy gna łów Alar -
mo wych, wła sne Pa tro le In ter -
wen cyj ne. Zau fa ło nam po nad 40
osie dli miesz ka nio wych, ja ko je -
dy ni w Pol sce ochra nia my Za -
kon, za ufa niem ob da rzy ły nas ta -
kie fir my jak JW. Con struc tion,
Bu di mex, Es -bud, Przed się bior -
stwo Ba dań Geo fi zycz nych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E -OCHRO NA 24 – naj sku tecz niej sza
ochro na Two je go osie dla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823; 
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.

Bardzo
ważne jest oswajanie
dzieci z komunikacją
miejską i przyzwyczajenie
ich do podróżowania
po mieście metrem czy
autobusami, a nie
samochodem – mówi
rzecznik ZTM Igor Krajnow.
– Jeśli nabierze się
w dzieciństwie nawyku
wybierania transportu
zbiorowego, zostanie on
na całe życie.

Darmowa komunikacja dla dzieci?
� Ratusz rozważa zniesienie opłat za bilety dla uczniów podstawówek. ZTM uważa, że może to odzwyczaić dzieci
od podróżowania z rodzicami samochodem.

źródło: ZT
M
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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.

In for ma cje: www.ascho ols.pl 
oraz 22 110-00-99

Spra wa no wej lo ka li za cji ba zar ku
na Troc kiej cią gnę ła się przez kil ka
mie się cy. Wie lo krot nie o tym pi sa li -
śmy. Ba zar mu siał opu ścić sie dzi bę
przy Troc kiej w związ ku z bu do wą
sta cji me tra i wia do mo by ło o tym
od daw na. No we miej sce do han dlu
kup cy mie li pier wot nie zna leźć
przy Fan ta zyj nej na Za ci szu. Jed nak
wo bec pro te stu oko licz nych miesz -
kań ców uda ło się ulo ko wać ba zar
w miej scu, któ re od po cząt ku wska -
zy wa li sa mi kup cy – na pu stym traw -
ni ku przy skrzy żo wa niu Troc kiej
i Za miej skiej – za le d wie kil ka dzie -
siąt me trów od daw nej lo ka li za cji.

Plac zo stał so lid nie przy go to -
wa ny na po trze by kup ców. Po ło -
żo no na nim kost kę bru ko wą, wy -
ty czo no par kin gi, wresz cie sta nę ły
tu es te tycz ne kon te ne ro we pa wi -
lo ny i za czął się han del. Ku pić
mo żna tu wszyst ko to, co na daw -
nym ba za rze – owo ce, wa rzy wa,
ar ty ku ły żyw no ścio we, odzież…
Wy glą da to schlud nie i ele ganc ko.
W wy po sa że nie za in we sto wa li sa -
mi kup cy, choć to prze cież lo ka li -
za cja tym cza so wa. Po ukoń cze niu
bu do wy sta cji Troc ka, kup cy ma ją
wró cić na daw ne miej sce.

(wk)

Migawka z okolicy
Bazarek znów żyje na Trockiej
� Po kilku miesiącach przerwy bazar przy Trockiej znów
zaczął działać przy skrzyżowaniu z Zamiejską
– kilkadziesiąt metrów od pierwotnej lokalizacji.

Pla ców ka sta nie na sys te ma -
tycz nie za bu do wy wa nym po lu
daw ne go PGR Bród no na po gra -
ni czu Tar gów ka Miesz ka nio we go
i Za ci sza przy uli cy Gi lar skiej.
Bę dzie to pierw sza du ża in we sty -
cja edu ka cyj na na Tar gów ku
od 30 lat.

Ze spół szkol no-przed szkol ny
po mie ści oko ło ośmiu set dzie ci
– przed szko la ki i uczniów szko ły
pod sta wo wej. Bu dy nek ze spo łu
za pro jek to wa ła ar chi tekt
Agniesz ka Du da. Roz le gły kom -

pleks po łą czo nych z so bą bu dyn -
ków roz lo ko wa nych na ob ry sie
pro sto ką ta bę dzie miał dwa wej -
ścia – od dziel ne dla szko ły
i przed szko la. Prócz po miesz czeń
edu ka cyj nych za pla no wa na zo sta -
ła du ża sto łów ka, sa la gim na stycz -
na oraz świe tli ca dla dzie ci w ró -
żnym wie ku. Na dzie dziń cu po -
wsta nie przed szkol ny plac za baw
dla przed szko la ków i du że bo isko
dla uczniów.

Bu do wa, któ rej koszt wy nie sie
ko ło 25 mi lio nów zło tych, ma się

roz po cząć w koń cu przy szłe go ro -
ku, a za koń czyć do wrze śnia 2019

ro ku – przed po cząt kiem ro ku
szkol ne go. Za nim kom pleks zo -
sta nie otwar ty, zmie ni się znacz -
nie to po gra fia je go naj bli ższej
oko li cy. Głów ne wej ście zo sta nie
usy tu owa ne przy zu peł nie no wej
uli cy, a w po bli żu ma po wstać du -
ża uli ca ro bo czo na zy wa na No wo -
troc ką, któ rej bu do wa pla no wa na
jest od lat i wciąż prze kła da na. Jej
po wsta nie przed 2019 ro kiem jest
ra czej ma ło praw do po dob ne.

(wk)

Pierwsza taka inwestycja od 30 lat

Budujemy szkołę i przedszkole
� Już za rok ma się rozpocząć budowa nowej placówki edukacyjnej w rejonie ulicy
Gilarskiej – powstanie tam zespół szkolno-przedszkolny.

Budowa,
której koszt wyniesie
koło 25 milionów złotych,
ma się rozpocząć
w końcu przyszłego roku,
a zakończyć
do września 2019 roku
– przed początkiem roku
szkolnego.

źródło: 



GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenu Puszczy
Kozienickiej. W piątki dowóz gratis na
terenie Warszawy. Tel. 721-833-721

4-POKOJOWE SPRZEDAM

MMiieesszzkkaanniiee  LLeeggiioonnoowwoo  CCeennttrruumm,,  uull..
SSiieemmiirraaddzzkkiieeggoo,,  44 ppookkoojjee  9933,,1177 mm22,,  22 ppiięęttrroo  rrookk

bbuuddoowwyy  22000077  –– 550044--112200--776600

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

NAUKA
·MALARSTWO, RYSUNEK – lekcje indywidualne
50 zł/1 godz.; Warsztaty plastyczne. Mural.
792-945-692

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
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·VRILBUD – Profesjonalna, terminowa ekipa
budowlana. Istniejemy od 26 lat! t: 504-948-950

FINANSE
·ATRAKCYJNA pożyczka od 500 zł do 25 tys. zł
Tel. 668-681- 912
·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

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

·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

PPoosszzuukkuujjęę  ooppiieekkuunnkkii  ddllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii
ww NNiieeppoorręęcciiee,,  wwyymmaaggaannee  –– uummiieejjęęttnnoośśćć

ggoottoowwaanniiaa  oorraazz  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssaammoocchhoodduu..  PPrraaccaa
33 ddnnii  ww ttyyggooddnniiuu  55--66  ggooddzz..  ddzziieennnniiee  tteell..

660088--009966--775544  lluubb  660033--777700--000055

RRoozznnoosszzeenniiee  uullootteekk  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  ddoo  sskkrrzz..
ppoocczzttoowwyycchh..  SSttaawwkkaa  ddzziieennnnaa  6600--110000  zzłł  nneettttoo..  TTeell..

669955--880000--008800

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849

·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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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

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
Można też kontaktować się z Biurem 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
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

Tej zi my na te re nie War sza wy
bę dzie dzia łać szes na ście pu blicz -
nych lo do wisk, a pierw sze zo sta -
nie otwar te już w ten pią tek na te -
re nie OSiR Tar gó wek przy Ła bi -
szyń skiej. Po wsta ło ono w na mio -
cie na te re nie za sta dio nem, jest
pod świe tlo ne ta śma mi LED i po -
sia da kom plet ne na gło śnie nie.

W dniu otwar cia obo wią zy wać
bę dzie pro mo cyj na ce na bi le tów
i wstęp na lo do wi sko kosz to wać bę -
dzie sym bo licz ną zło tów kę. Obok
śli zgaw ki dzia łać bę dzie wy po ży -

czal nia ły żew, ka sków oraz „pin gwi -
nów” do na uki jaz dy dla dzie ci.

Godziny otwarcia:
• codziennie od 9:00 do 21:00

Ceny biletów:
• normalny – 8 zł
• ulgowy – 5 zł
• wypożyczenie łyżew – 6 zł/h
• wypożyczenie kasku – 2 zł/h
• wypożyczenie pingwina/foki

– 20 zł/h
(red)

Startuje lodowisko na Bródnie
� Otwarcie pierwszej w tym roku krytej ślizgawki już
niebawem.

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



Par kin gi P+R wy my śla no ja ko
roz wią za nie ma ją ce po wstrzy mać
na pływ sa mo cho dów do wiel kich
miast, stąd bu du je się je za zwy -
czaj na da le kich przed mie ściach,
mo żli wie bli sko sta cji me tra czy
ko lei miej skiej. Kie row cy, ma ją cy
przed so bą per spek ty wę sta nia
w kor ku na dłu go ści 10–20 km,
wo lą zo sta wić au to na par kin gu
i prze siąść się do po cią gu, któ rym
szyb ko do trą do ce lu. W War sza -
wie i oko li cach spraw nie dzia ła ją -
cy mi par kin ga mi są np. na le żą ce

do ZTM P+R Mło ci ny i Anin czy
zbu do wa ne przez Ko le je Ma zo -
wiec kie par kin gi w Bło niu i Miń -
sku Ma zo wiec kim. Co to ma
wspól ne go z Tar gów kiem? Otóż
sta cja me tra bu do wa na
pod skrzy żo wa niem Troc kiej
z Pra tu liń ską bę dzie przez kil ka
lat sta cją koń co wą, teo re tycz nie
przy cią ga ją cą sa mo cho dy z pół -
noc no -wschod nich przed mieść
War sza wy.

– Po pyt na pew no bę dzie,
a miejsc ogól no do stęp nych jest

tam nie wie le – mó wi Igor Kraj -
now, rzecz nik Za rzą du Trans por -
tu Miej skie go. – Je śli go nie zbu -

du je my, dzie siąt ki czy set ki aut
miesz kań ców Ma rek czy Ra dzy -
mi na za sta wią miej sca par kin go -
we, chod ni ki i traw ni ki. Roz ma -
wia my już z Urzę dem Dziel ni cy

Tar gó wek, któ ry moc no po pie ra
nasz po mysł.

Sta cja „Tar gó wek” bę dzie zlo -
ka li zo wa na w cen trum osie dla,
więc chęt ni do prze siad ki do me -
tra kie row cy bę dą wje żdżać po -
mię dzy blo ki, nie przy sto so wa ną
do du że go ru chu Troc ką. Co wię -
cej, par king po wsta nie kil ka set
me trów od sta cji.

– Pla nu je my wy bu do wać P+R
na te re nie obec nie funk cjo nu ją cej
pę tli au to bu so wej przy Troc kiej
– mó wi Kraj now. – Na par te rze

po zo sta nie pę tla i być mo że po ja -
wią się ja kieś funk cje han dlo we,
na to miast kon dy gna cje na ziem ne
zaj mą miej sca par kin go we. Przy -
go to wu je my prze targ na stu dium
wy ko nal no ści te go pro jek tu, któ -
re okre śli nam m.in., ile miejsc
po win ni śmy tam zbu do wać. Sza -
cu je my, że bę dzie to ok. 300–400.

Naj bar dziej po dob nym ga ba ry to -
wo obiek tem jest pię cio po zio mo wy
ga raż P+R Ur sus -Nie dźwia dek,
ofe ru ją cy 345 miejsc par kin go wych.

(dg)

O tym, że szczy to we ścia ny ka -
mie nic to do sko na łe miej sca
na mu ra le, miesz kań cy Tar gów ka
prze ko na li się już daw no. Do tej
po ry za naj cie kaw sze ucho dzi ły
„Czło wie czy los” i „Col lap se”, na -
ma lo wa ne na bu dyn kach przy Ra -
dzy miń skiej 140 i 150. Sil na kon -
ku ren cja po ja wi ła się wła śnie
na ścia nie ka mie ni cy przy Ro gow -
skiej 6, sto ją cej nie da le ko skrzy -
żo wa nia z Win cen te go i ogro dze -
nia cmen ta rza ży dow skie go. To
„Sys tem edu ka cji” au tor stwa Se -
pe, czy li Mi cha ła Wrę gi.

Kim jest Se pe?
Wy kształ co nym na war szaw -

skiej ASP gra fi kiem i ma la rzem,
któ re go mu ra le zdo bią mu ry
m.in. Ber li na, Oslo i Stam bu łu.
Jak pi szą or ga ni za to rzy fe sti wa lu,
je go no wy mu ral to „gorz ki ko -
men tarz do co raz wy raź niej sze go
kry zy su sys te mu war to ści do ty ka -
ją ce go nie tyl ko pol ską, ale i ogól -
no świa to wą po li ty kę i pod le głe jej
me dia. Po słu gu jąc się gro te sko wą
me ta fo rą te atrzy ku ku kieł ko we -
go, au tor zwra ca uwa gę na co raz
bar dziej ja skra wą i nie po ko ją cą

re to ry kę woj ny obec ną już nie tyl -
ko w świe cie po li ty ki i me diów,
ale ta kże w ży ciu spo łecz nym
– co raz bli żej nas sa mych”.

Nie zwy kły mu ral bu dzi kon tro -
wer sje, głów nie z po wo du kon tra -
stu z oto cze niem.

– Wy glą da wspa nia le. Mi mo że
wo kół jest sza ro i brud no – ko -
men tu je czy tel nicz ka – Nie wiem,
czy chcia ła bym ta ki na ścia nie mo -
je go blo ku, jed nak po dzi wiam pra -
cę, trud i efekt koń co wy - do da je.

Ścia na, na któ rej po wstał mu -
ral, zo sta ła wy ty po wa na już bli sko
dwa la ta te mu przez Stre et Art
Do ping. To ich ósma pra ca, któ ra
ozdo bi ła war szaw skie uli ce.
– Od lat sta ra my się pa trzeć
na to, co dzie je się w dzie dzi nie
sztu ki i za po mo cą ma lar stwa
wiel ko for ma to we go zwra ca my
uwa gę na ota cza ją cy nas świat
– mó wi przed sta wi ciel Stre et Art
Do ping. – Na sze pra ce do da ją
dziel ni com ar ty stycz ne go cha rak -
te ru i są wy ko ny wa ne przez naj -
lep szych ar ty stów, któ rym umo żli -
wia my nie skrę po wa ną wol ność
twór czą – do da je.

(mk, dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Wspaniały mural na Targówku
� Stojącą obok cmentarza smutną kamienicę ożywiło
dzieło polskiego artysty.

P+R Targówek

Absurd goni absurd
� Za blisko Centrum, z niewygodną przesiadką i z fatalnym dojazdem
– taki będzie nowy parking P+R.

Szczytowe
ściany kamienic to
doskonałe miejsca
na murale. Do tej pory
za najciekawsze
na Targówku uchodziły
„Człowieczy los”
i „Collapse”,
namalowane
na budynkach
przy Radzymińskiej 140
i 150. Silna konkurencja
pojawiła się właśnie
na ścianie kamienicy
przy Rogowskiej 6.
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Nad cho dzą ca zi ma nie ozna cza,
że Sta dion Na ro do wy prze sta nie
peł nić funk cje spor to we. Prze ciw -
nie, już 5 li sto pa da otwar te zo sta -
ną trzy lo do wi ska (w tym jed no
z gór ką lo do wą), gór ka do zje -
żdża nia na pon to nach i tor
do cur lin gu. Dla dzie ci przy go to -
wa no „Po ran ki z Kin der Pin gui”,
na ukę jaz dy na ły żwach pro wa -
dzo ną przez in struk to rów ze
szkół ki Ice&Fun, dla do ro słych
– Di sco Lo do wi sko z 4Fun.TV.
Oprócz te go na go ści od wie dza ją -
cych Zi mo wy Na ro do wy cze ka ją
licz ne im pre zy te ma tycz ne, kon -
kur sy i nie spo dzian ki.

– W ubie głym ro ku od wie dzi ło
nas po nad pół mi lio na go ści
– mó wi Ka ta rzy na Ziem ska, dy -
rek tor ka Te sta Com mu ni ca tions,
or ga ni za to ra zi mo wych atrak cji
na sta dio nie. – W tym ro ku Zi mo -
wy Na ro do wy po trwa aż do
5 mar ca, dla te go li czy my na ko lej -
ne re kor dy. Tym bar dziej, że przy -
go to wa li śmy mnó stwo atrak cji

i po my słów na ak tyw ny wy po czy -
nek.

Im pre zom od by wa ją cym się
na sta dio nie bę dzie to wa rzy szyć
ska te park, urzą dzo ny na te re nie
par kin gu pod ziem ne go. Oprócz jaz -
dy na rol kach, de sko rol ce czy long -
bo ar dzie, bę dą od by wać się tam ta -
kże warsz ta ty dla dzie ci i do ro słych.

Go dzi ny otwar cia:
• poniedziałek

– czwartek: 15.00–23.00
• piątek: 15.00–00.45
• sobota i niedziela” 9.00–00.00

Ceny biletów:
• lodowisko: normalne od 13 zł,

ulgowe od 10 zł
• górka lodowa: od 5 zł
• wejście na płytę: 5 zł
• curling: 25 zł bilet

normalny, 20 zł bilet ulgowy
• skatepark: 7 zł

Wię cej in for ma cji na www.zi -
mo wy na ro do wy.pl

(red)

Za kład uty li za cji od pa dów
przy uli cy Gwar ków jest je dy ną
spa lar nią śmie ci w War sza wie
i prze ra bia oko ło 40 tys. ton śmie -
ci rocz nie. Na je go te re nie uru -
cho mio na zo sta ła pierw sza w Pol -
sce elek trow nia opa la na od pa da -
mi ko mu nal ny mi. Nie tyl ko spa la
się tu śmie ci, ale od zy sku je się
z nich su row ce wtór ne, prze ra bia
żu żel i po piół na kru szy wo, od zy -
ski wa ne jest szkło opa ko wa nio we
i złom fer ro ma gne tycz ny.

O pla nach roz bu do wy spa lar ni
mó wi ło się od 2008 ro ku. Pro te sto -
wa li eko lo dzy prze ko nu ją cy, że spa -
la nie śmie ci to gor sze wyj ście z sy -
tu acji niż ich prze twa rza nie. W Pol -
sce prze ra bia się tyl ko 4 % od pa -
dów, pod czas gdy śred nia unij na
to 37 %. Ale wła dze sto li cy uzna ły
roz bu do wę spa lar ni za prio ry tet.
Bo War sza wa to nie w śmie ciach
– śmier dzą ce gó ry od pa dów jak
choć by ta na Ra dio wie to po wa żny
pro blem. Więk sza spa lar nia na Tar -

gów ku ma wresz cie sy tu ację zmie -
nić. In we sty cja wciąż nie ru sza ła,
bo bra ko wa ło na nią pie nię dzy.

Wresz cie jed nak ka sa się zna la zła.
Po rocz nych ne go cja cjach mia sto
do sta ło 560 mi lio nów zł kre dy tu
z eu ro pej skie go fun du szu in we sty -
cji stra te gicz nych. W ten spo sób
uda ło się uzbie rać 1,1 mld. zł po -
trzeb nych na re ali za cję in we sty cji.

W czerw cu sto łecz ne MPO pod -
pi sa ło umo wę na za pro jek to wa nie

roz bu do wy in sta la cji z wy ło nio nym
w prze tar gu wy ko naw cą – kon sor -
cjum pro jek to wym Swe co, któ re
ma do świad cze nie w pro jek to wa -
niu po dob nych obiek tów w Eu ro -
pie. Po roz bu do wie spa lar nia
na Tar gów ku ma prze kształ cać
w ener gię aż 300 tys. ton śmie ci
rocz nie. Za kład ma dys po no wać
trze ma li nia mi tech no lo gicz ny mi
i bę dzie naj więk szą z do tych czas
re ali zo wa nych te go ty pu in we sty cji
w Pol sce. Ma też speł niać naj su -
row sze wy mo gi pod wzglę dem
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go.
– Bę dzie rów nież obiek tem neu -
tral nym dla oko licz nych miesz kań -
ców – za pew nia Krzysz tof Ba łan da,
pre zes za rzą du MPO w War sza wie.

Na po cząt ku przy szłe go ro ku
ma zo stać wy ło nio ny głów ny wy -
ko naw ca. Pra ce ru szą w dru giej
po ło wie ro ku, a we dług wstęp -
nych za ło żeń in sta la cja ma ru szyć
na prze ło mie 2018 i 2019 ro ku.

(wk)

Megaspalarnia za trzy lata
� Już za trzy lata znacznie rozbudowana spalarnia śmieci ma uwolnić
stolicę od trujących i śmierdzących wysypisk.

Po rozbudowie
spalarnia na Targówku
ma przekształcać
w energię aż 300 tys. ton
śmieci rocznie. Zakład
ma dysponować trzema
liniami technologicznymi
i będzie największą
z dotychczas
realizowanych tego typu
inwestycji w Polsce.

Ogromne lodowisko i moc atrakcji

Stadion Narodowy zimą
� Nasz stadion już po raz czwarty zmienia się w największe
w Polsce centrum zimowych sportów i rozrywek.

źródło: m
ateriały prasow

e / M
arcin K

rokow
ski


