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To, że po le się nie osta nie, mo -
żna by ło prze wi dzieć. Więk szość
miesz kań ców Tar gów ka i Bród na
chcia ła by tu taj ra czej par ku al bo
ja kie goś obiek tu spor to we go. Ale,
zwłasz cza od kąd wia do mo by ło,
że w po bli żu bę dzie me tro, te ren
by łe go PGR był zbyt ła ko mym
ką skiem dla de we lo pe rów. Za -
miast par ku bę dą więc blo ki.

Kro wy w mie ście
Kie dyś tu był nor mal nie funk -

cjo nu ją cy PGR na sta wio ny
na upra wę, prze twór stwo i ho -
dow lę, Dzia łał cał kiem prę żnie,
był ostat nim dzia ła ją cym go spo -
dar stwem w sto li cy, a pro du ko wa -
ne tu taj prze two ry owo co we mia -
ły swo ją re no mę i cie szy ły się spo -
rym wzię ciem. Star si miesz kań cy
z roz rzew nie niem wspo mi na ją, że
gdy wy sia da ło się z au to bu su,
obok przy stan ku sta ła po pro -
stu… kro wa. Wi dok był to za iste
nie co dzien ny jak na miej sce od -
da lo ne od cen trum o 20 mi nut
jaz dy. Te re ny PGR by ły stop nio -
wo prze zna cza ne pod za bu do wę.

Wła ści wie wszyst kie osie dla aż
po Le wan dów po wsta ły wła śnie
na po pe ge erow skich te re nach.
Dziś łą ko wy te ren słu żą cy spa ce -
ro wi czom, a szcze gól nie ulu bio ny
przez wła ści cie li psów, osta tecz -
nie od cho dzi do hi sto rii.

Za spo ry ka wa łek po pe ge erow -
skie go po la w re jo nie Sa ma ry tan -
ki i cmen ta rza Bród now skie go
Dom De ve lop ment za pła cił 48
mln zł. Plan za go spo da ro wa nia
po zwa la zbu do wać tu pię cio pię -
tro we do my, a od stro ny ul. Sa -
ma ry tan ka – nie du ży, wą ski plac
miej ski. De we lo per już ogro dził
te ren bu do wy i za mie rza roz po -
cząć bu do wę osie dla. Nie ma jesz -
cze je go pla nów, wia do mo tyl ko,
że ma tu po wstać po nad ty siąc
miesz kań.

Po pe ge erow skim po lem za in te -
re so wa ła się ta kże fir ma Atal, któ -
ra ku pi ła od ANR są sied nią, czte -
ro hek ta ro wą dział kę. Bu do wa
osie dla No wy Tar gó wek trwa
od wio sny. De we lo per do stał nie -
daw no po zwo le nie na roz po czę cie
trze cie go eta pu in we sty cji, czy li

osie dla, któ re do ce lo wo li czyć ma
po nad ty siąc miesz kań. Tym cza -
sem dwa pierw sze blo ki już osią -
gnę ły do ce lo wą wy so kość pię ciu
kon dy gna cji. Ma ją zo stać od da ne
do użyt ku w przy szłym ro ku. Trze -
ci li czą cy 123 miesz ka nia ma zo -
stać ukoń czo ny w II kwar ta le 2018
ro ku, a po tem po wstać ma ją jesz -
cze czte ry ko lej ne blo ki.

Na po lu zo sta ła jesz cze jed na
wol na dział ka mię dzy św. Win cen -
te go i Gi lar ską. Ku piec pó ki co się
nie zna lazł, ale nie ma wąt pli wo -
ści, że się w koń cu znaj dzie i w ten
spo sób po le daw ne go PGR osta -
tecz nie przej dzie do hi sto rii.

Drze wo ży czeń
Za nim osta tecz nie znik nie, ścię -

te zo sta nie „kul to we” sa mot ne
drze wo sta ją ce sa mot nie ni czym
dro go wskaz na po pe ge erow skim
po lu. Wy da wa ło się, ze pó ki co
oca le je, ro śnie bo wiem na nie -
sprze da nym jesz cze frag men cie.
Za gła dę przy niósł drze wu ru ro -
ciąg, któ ry po pro wa dzo ny zo stał
do kład nie przez drze wo. Bio rąc

pod uwa gę wiel kość nie za go spo -
da ro wa ne go te re nu, mo żna by od -
nieść wra że nie, że ko muś za le ża -
ło, by przy oka zji do pro wa dza nia
do osie dla rur po zbyć się drze wa.

Gdy o prze są dzo nym lo sie już
ozna czo ne go do wy cin ki drze wa,
do wie dzie li się miesz kań cy, oka -
za ło się, jak są do nie go przy wią -

za ni. Na Fa ce bo oku zor ga ni zo wa -
li ak cję po że gna nia pa miąt ki
i prze kształ ce nia go w „tar gów ko -
we drze wo ży czeń”. W so bo tę 19
li sto pa da miesz kań cy za wie si li
kar tecz ki z ży cze nia mi dla dziel -
ni cy. Za rok to miej sce bę dzie już
nie do po zna nia.

(wk)

Tysiące mieszkań na polu dawnego PGR
� Znika pole po byłym PGR Bródno. Wkrótce będą tu nowe osiedla.



Otwar ty w la tach 40. most Ślą -
sko -Dą brow ski przez wie le lat był
naj wa żniej szą prze pra wą, któ rą
kie row cy z Tar gów ka prze do sta wa -

li się na le wy brzeg Wi sły, bez po -
śred nio do Śród mie ścia. Wszyst ko
zmie ni ło się w ro ku 2011. Gdy
na Pra dze roz po czę ła się bu do wa

sta cji me tra, pra wo do wjaz du
na most w go dzi nach szczy tu mia ła
tyl ko ko mu ni ka cja miej ska i ro we -
ry. Tak by ło do nie daw na. W dłu gi

week end Tram wa je War szaw skie
zli kwi do wa ły wy sep kę, osła nia ją cą
przy stan ki tram wa jo wo -au to bu so -
we przy Sta rów ce przed ja dą cy mi
od pl. Ban ko we go au ta mi. Jed no -
cze śnie zni kły zna ki, za bra nia ją ce
wjaz du na most z le we go brze gu
Wi sły. Od stro ny Pra gi wciąż obo -
wią zu je za kaz wjaz du pry wat nym
sa mo cho dem w go dzi nach szczy tu.

Jak in for mu je „Ga ze ta Wy bor -
cza”, wi ce pre zy dent War sza wy
Re na ta Ka znow ska uza le żnia cał -
ko wi te otwar cie mo stu Ślą sko -
-Dą brow skie go dla pry wat nych
aut od za pew nie nia bez pie czeń -

stwa pie szym, ko rzy sta ją cym
z przy stan ków przy Sta rów ce.

– To jest do zro bie nia, tyl ko
trze ba chcieć – mó wi cy to wa na
przez ga ze tę Ka znow ska. – W wa -
ka cje przy szłe go ro ku, gdy prze -
wi du je my wy łą cze nie tra sy
W-Z z ru chu tram wa jo we go,
wpro wa dzi my do ce lo we zmia ny
na od cin ku przy tu ne lu.

Do ce lo we zmia ny bę dą po le gać
na bu do wie tzw. przy stan ków wie -
deń skich, zna nych m.in. z Ka wę czyń -
skiej na Pra dze. Jezd nia na wy so ko -
ści przy stan ku bę dzie wy nie sio na
do po zio mu chod ni ka, co wy mu si

na kie row cach znacz ne zmniej sze nie
pręd ko ści. Roz wią za nie to jest znacz -
nie tań sze od sy gna li za cji świetl nej
i sku tecz niej po pra wia bez pie czeń -
stwo. Na to miast więk sza prze bu do -
wa od cin ka tra sy W -Z gro zi na ru sze -
niem skar py wi śla nej, na któ rej stoi
je den z naj cen niej szych war szaw -
skich za byt ków – ko ściół św. An ny.

(dg)

Most Śląsko-Dąbrowski znowu dla aut
� Po kilku latach prywatne samochody ponownie mogą korzystać z mostu przez całą dobę. Na razie tylko w kierunku Pragi i Targówka.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Docelowe
zmiany będą polegać
na budowie tzw.
przystanków wiedeńskich,
znanych m.in.
z Kawęczyńskiej na Pradze.
Jezdnia na wysokości
przystanku będzie
wyniesiona do poziomu
chodnika, co wymusi
na kierowcach znaczne
zmniejszenie prędkości.

źródło: W
ikim

edia C
om

m
ons / P

rzem
ysław

 Jahr

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

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

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–
47, 605 324 865, 605 177 007.

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.
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Ło dy go wa. W go dzi nach szczy -
tu au to bu sy, sa mo cho dy i na wet
ro we ry sto ją w wiecz nym kor ku,
wie czo ra mi od wa żni wła ści cie le
spro wa dza nych z Nie miec aut
mkną na zła ma nie kar ku po dziu -
ra wej jak szwaj car ski ser jezd ni.
Pie si brną w bło cie.

Fa tal ny stan jezd ni i oświe tle -
nia oraz brak po rząd nych chod ni -
ków przy czy nia ją się do wy pad -
ków. 22 paź dzier ni ka po trą co ny
zo stał 13-let ni chło piec. Kie row ca
sa mo cho du do staw cze go praw do -
po dob nie nie za uwa żył prze cho -
dzą ce go po przej ściu na skrzy żo -

wa niu z Wy spo wą na sto lat ka i ru -
szył wprost na nie go. Chło piec ma
zła ma ną rę kę.

– Nie ob ra ża jąc ni ko go: tu jest
jak w Moł da wii – mó wi nasz czy -
tel nik z El sne ro wa. – Moł da wia,
Al ba nia, mo że ja kiś in ny kraj.
Uli ce w sto li cy du że go kra ju Eu -
ro py tak nie wy glą da ją.

Ło dy go wa mo że wy glą dać
na uli cę ro dem z naj bied niej sze go
eu ro pej skie go kra ju, ale jest bar -
dzo wa żną dro gą. To nie tyl ko do -
jazd z El sne ro wa do Ra dzy miń -
skiej i da lej do Śród mie ścia, ale
też po łą cze nie Tar gów ka i Za ci sza

ze zro śnię ty mi z War sza wą z Ząb -
ka mi oraz jed na z dróg peł nią -
cych funk cję „tym cza so wej” ob -
wod ni cy Pra gi. O jej re mon cie
mó wi się od lat.

– Za kor ko wa na i znisz czo na
uli ca wresz cie do cze ka się re mon -
tu. W przy szłym ro ku ru sza prze -
bu do wa uli cy Ło dy go wej, któ ra
mi mo kry zy su po wró ci ła do pla -
nów in we sty cyj nych mia sta – pi sa -
li śmy w paź dzier ni ku 2010 ro ku. –

Urzęd ni cy pla nu ją roz pi sa nie
prze tar gu na pierw szą po ło -
wę 2011 ro ku, co ozna cza, że
prze bu do wa ru szy na pew no

w przy szłym ro ku. Ale nie jest
pew ne, czy bę dzie to pierw sza po -
ło wa 2011, czy dru ga.

Tym cza sem koń czy się rok 2016
a prze bu do wy jak nie by ło, tak
nie ma.

– Cze ka my na de cy zję śro do wi -
sko wą od Re gio nal nej Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska dla tej in we -
sty cji – mó wi Piotr Smo czyń ski,
wi ce dy rek tor Za rzą du Miej skich
In we sty cji Dro go wych. – Na stęp -
nie wy stą pi my o zgo dę na re ali za -
cję in we sty cji dro go wej i za raz po -
tem ogło si ły prze targ. Po prze bu -
do wie bę dą tam dwa pa sy ru chu

w ka żdym kie run ku, ale oczy wi -
ście do gra ni cy War sza wy. Nie od -
po wia da my za od ci nek w Ząb kach
i nie mo że my tam in we sto wać.

We dług ak tu al nych pla -
nów 1700-me tro wy war szaw ski
od ci nek bę dzie mieć prze krój 2×2
z pa sa mi o sze ro ko ści stan dar do -
wej dla tras szyb kie go ru chu
(po 3,5 m), choć ogra ni cze nie
pręd ko ści ma wy no sić 60 km/h.
Po wsta ną też do dat ko we pa sy
do skrę tu na skrzy żo wa niach, dro -
gi ser wi so we o dłu go ści 1,1 km,
dro gi ro we ro we i chod ni ki, zaś
sieć ener ge tycz na i od wod nie nie
zo sta ną prze bu do wa ne.

– Wy bra ny wa riant dwu jez dnio -
wy za pew ni znacz nie więk szą prze -
pu sto wość i po zwo li unik nąć za -

trzy ma nia ru chu w przy pad ku awa -
rii po jaz du – in for mu je ZMID. –
Od se pa ro wa nie stru mie ni ru chu

w obu kie run kach przy czy ni się
do po pra wy bez pie czeń stwa
wszyst kich użyt kow ni ków dro gi.

Teo re tycz nie prze bu do wa uli cy
po win na za koń czyć się w ro -
ku 2019. Hi sto ria uczy, że le piej
nie ufać da tom i uzbro ić się
w cier pli wość. Prę dzej czy póź niej
re mont na stą pi. Chy ba.

Do mi nik Ga dom ski

Dziury, korki i wypadki na Łodygowej
� Targówek, Zacisze, Ząbki i cała Warszawa czekają na tę inwestycję od wielu lat. Jak długo jeszcze?

Według
aktualnych planów 1700-
metrowy warszawski
odcinek będzie mieć
przekrój 2×2 z pasami
o szerokości
standardowej dla tras
szybkiego ruchu (po 3,5
m), choć ograniczenie
prędkości ma
wynosić 60 km/h.

źródło: w
arszaw

a-straz.pl
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Sztucz ny za lew przy Bar dow -
skie go po wstał po nad dwa la ta te -
mu. Z jed nej stro ny zbior ni ka
znaj du je się pla ża z piasz czy stym
zej ściem do wo dy, po dru giej roz -
cią ga się be to no we na brze że.
Choć ką piel w tym miej scu jest
za bro nio na, la tem nad za le wem
od po czy wa ły tłu my. Za mar z nię te
zi mą je zior ko jest rów nie chęt nie
od wie dza ne i nie ste ty ku si ły żwia -
rzy. Wo da w naj głęb szym miej scu
ma tu dwa me try głę bo ko ści, dla -
te go wszyst kie słu żby sta now czo
od ra dza ją wcho dze nie na lód.

Je sie nią na za le wem jest na to -
miast ci cho, spo koj nie. Oko lic je -
zio ra pil nu je ochro na, te ren jest
mo ni to ro wa ny przez ZGN. Pod -
czas spa ce ru za uwa ży li śmy ta kże
pa tro lu ją cy nad brze że ra dio wóz.

– Mo żna się tu ukryć przed mia -
stem i ludź mi. Czy sto, ci sza, spo -
kój. Ide al ne miej sce na spa cer –
mó wi miesz kan ka osie dla Wil no.

W przy szłym ro ku do obec nych
atrak cji – pla cu za baw, wie ży wi -
do ko wej i ścian ki wspi nacz ko wej
(wciąż nie czyn nych) – do łą czy
oka za ła fon tan na. Jak de kla ru je
rzecz nik Urzę du Dziel ni cy Tar gó -
wek Ra fał La so ta, w na stęp nym
se zo nie let nim oba obiek ty zo sta -
ną na pew no otwar te, a do dat ko -
wo w ka żdy week end wspi nacz ki

bę dzie do glą dał in struk tor. W je -
zio rze na dal nie bę dzie mo żna się
ką pać, z po wo dze niem ochło dzi -
my się jed nak dzię ki no wej, wy po -
sa żo nej w trzy dy sze fon tan nie,
któ rej stru mie nie bę dą re gu lar nie
fil tro wa ne i de zyn fe ko wa ne.
Na wart 400 tys. zł pro jekt, au tor -
stwa Han ny Nerć, za gło so wa li
miesz kań cy w bu dże cie par ty cy -
pa cyj nym. Był od po wie dzią na za -
kaz ką pie li w za le wie.

Na koń cu świa ta
Nad je zio ro wca le nie jest ła two

tra fić, po wie dzia ła bym na wet, że
do jazd jest fa tal ny. Je śli nie ma -
my sa mo cho du i nie miesz ka my
na Osie dlu Wil no czy w Ząb kach,
pod róż tę trze ba do brze za pla no -
wać. Do wy bo ru jest prze ja żdżka
rzad ko kur su ją cym 170, al bo
spor to we rę ka wicz ki i ro wer. Wy -
ciecz ka nie mal po za mia sto.

Mo ni ka Krup ska

Można się ukryć przed miastem i ludźm

Jesień nad zalewem
� Latem było oblegane, jesienią nad jeziorkiem na Elsenrowie hula głównie wiatr.

W przyszłym
roku do obecnych
atrakcji – placu zabaw,
wieży widokowej i ścianki
wspinaczkowej (wciąż
nieczynnych) – dołączy
okazała fontanna.

W przyszłym roku do obecnych atrakcji – placu zabaw, wieży widokowej i ścianki wspinaczkowej
(wciąż nieczynnych) – dołączy okazała fontanna

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.





Bu do wa dru giej li nii me tra
na Tar gów ku, ogrom na in we sty -
cja, któ ra to czy się pod okna mi
miesz kań ców, naj praw do po dob -
niej po trwa jesz cze bli sko trzy la -
ta. Jed nym z jej pierw szych owo -
ców jest no wo cze sne tar go wi sko
przy Troc kiej, prze nie sio ne
z miej sca za ję te go przez bu dow -
ni czych pod ziem nej ko lei.

Ba zar znaj du je się do słow nie
na wy cią gnię cie rę ki miesz kań ców
Troc kiej i co dzien nie jest przez
nich licz nie od wie dza ny. W lo ka le
za in we sto wa li sa mi kup cy.

– Ma my tu wszyst ko: pie czy wo,
wę dli ny, kwia ty, ubra nia – mó wi
miesz kan ka. – Mi się oso bi ście
po do ba, nie trze ba ni gdzie da le ko
cho dzić – do da je.

W po nad stu pa wi lo nach na ba -
za rze ma my aż 15 skle pów mię -
snych, nie któ rzy kup cy wy sta wi li
na ze wnątrz owo ce i wa rzy wa,
znaj dzie my kil ka sto isk z ta ni mi
ubra nia mi (sta ni ki kosz tu ją

tu 10 zł, a rę ka wicz ki są sprze da -
wa ne po 5 zł) i ma łą kwia ciar nię.
W jed nym z lo ka li roz krę ca się
po wo li sa lon fry zjer ski, jest i pa -
pier ni czy. Ma być ta nio, ale czy
jest? – Przed li kwi da cją ba za ru
by ło o wie le ta niej. Te raz znacz nie
pod ro ża ło – ska rży się sta ła by -
wal czy ni ba zar ku.

Czy jest ład nie? Wszyst kich
sprze daw ców funk cjo nu ją cych
na ba za rze obo wią zu je ten sam re -
gu la min. Sa mo wo la jed ne go
z kup ców w po sta ci wy ko na nia
drzwi wej ścio wych w od wrot ną
stro nę, nie uszła uwa dze za rów no
są sia dów jak i wła ści cie li tar go wi -
ska. Wy naj mu ją cy mu si przy wró cić
swój lo kal do sta nu za twier dzo ne -
go przez pla ny bu dow la ne, nie ma
miej sca na żad ne od stęp stwa.

Tym bar dziej za ska ku ją ce jest
przy zwo le nie na ka ta stro fal ny
stan par kin gu, na któ rym sta wia ją
au ta za rów no klien ci jak i kup cy.
Na peł nym bło ta i wyrw kle pi sku
pa nu je cał ko wi ta wol no ame ry -
kan ka. – Lu dzie się na wza jem za -
sta wia ją, po tem de ner wu ją i ob -
rzu ca ją wy zwi ska mi – opo wia da
je den z kup ców.

Wła ści cie le tar gu chcą wy rów -
nać plac, cze ka ją jed nak na lep szą
po go dę. W po rząd ny par king nie
pla nu ją za in we sto wać, z uwa gi
na krót ki okres dzie rża wie nia sto -
isk – do kwiet nia 2017 ro ku. Sa -
mo cho dy sto ją więc w bło cie lub
zaj mu ją oko licz ne ulicz ki. Na ba -
za rek naj le piej do je chać au to bu -
sa mi li nii 120, 190, 512 czy 738.

(mk)

Spacer po bazarze przy Trockiej

Miało być tanio
� Bazar na Trockiej wreszcie otwarty. – Mamy tu wszystko – cieszy się mieszkanka okolicy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ze skle pu ucie ka ją za baw ki – mi -
ko ła je. Szu ka ją gwiaz dy, któ ra ich
oży wi ła. Pod ró żu ją po świe cie i po -
zna ją zwy cza je świą tecz ne in nych
na ro dów. Od wie dza ją Ho lan dię,
gdzie wiel ką ło dzią wpły wa Sin ter
Claus, Wło chy, gdzie La Be ka na
za bie ra ich na swo ją mio tłę, Szwe -
cję, gdzie św. Łu cja roz da je bu łecz -
ki, Fin lan dię, gdzie urzę du je św.
Mi ko łaj, a na wet Mek syk z ko lęd -
ni ka mi, aby znów wró cić na skle po -
wą pół kę i cze kać na dzie ci.

Za baw na edu ka cyj na baj ka
z ko lę da mi z in nych kra jów roz -
pocz nie się o godz. 12.00.
Po przed sta wie niu Mi ko łaj roz da
dzie ciom pre zen ty, któ re wcze -
śniej zo sta ną do star czo ne przez
ro dzi ców. Za pa ko wa ne pre zen ty
z imie niem i na zwi skiem dziec ka
na le ży przy nieść do 2 grud nia
do ka sy ki na.

Bi le ty 15 zł. Re zer wa cje –
22 811–01–05.

(red)

Mikołajki na Bródnie
� Kolędy i obrzędy z innych krajów będą tematem
imprezy mikołajkowej, na którą 4 grudnia zaprasza Dom
Kultury Świt.
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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

Spo tka nia są siedz kie mi ło śni -
ków hi sto rii Bród na i Tar gów ka
od by wa ją się od wrze śnia w do mu
kul tu ry Świt przy Wy soc kie go.
Nie pierw szy to zresz tą cie ka wy
po mysł na pro mo cję prze szło ści –

wy star czy wspo mnieć choć by
o bar dzo cie ka wym pro jek cie
„Tar gó wek – blo ki peł ne hi sto rii”
ar chi wi zu ją cym wspo mnie nia
z dziel ni cy i ma ją cym na ce lu roz -
bu dze nie po czu cia wię zi miesz -
kań ców ze swo ją „ma łą oj czy zną”.

Cel są siedz kich spo tkań z hi sto -
rią jest po dob ny. Spo tka nia od by -
wa ją się raz w mie sią cu, a ka żde
do ty czy in ne go te ma tu. Mi le wi -
dzia ni są wszy scy, któ rzy chcie li by

le piej po znać hi sto rię dziel ni cy.
Ko lej ne hi sto rycz ne te ma ty do ty -
czą ce hi sto rii i to żsa mo ści Bród na
oma wia ne są we dle ory gi nal ne go
sce na riu sza i w cie ka wej for mu le.
Nie ogra ni cza ją się do aka de mic -
kie go wy kła du, ale są bo ga to ilu -
stro wa ne pre zen ta cją zdjęć hi sto -
rycz nych, frag men tów fil mów, pa -
mią tek, a ta kże na grań dźwię ko -
wych ze wspo mnie nia mi miesz -
kań ców.

We wrze śniu uczest ni cy oma -
wia li ko le jar skie po cząt ki No we go
Bród na, w paź dzier ni ku te ma tem

by ło ży cie co dzien ne na przed wo -
jen nym Bród nie. Spo tka nie, któ re
od bę dzie się 25 li sto pa da po świę -
co ne bę dzie cza som woj ny i okre -
so wi po wo jen ne mu, zaś 16 grud -
nia roz mo wa do ty czy ła bę dzie
Bród na w okre sie PRL -u. Or ga ni -
za to rzy za chę ca ją do dzie le nia się
wła sny mi wspo mnie nia mi, fo to -
gra fia mi, pa miąt ka mi. Nam się
po mysł bar dzo po do ba. Jak się
oka zu je dziel ni co wa to żsa mość
wca le nie za ni kła i war to znać jej
hi sto rycz ne źró dła.

(wk)

Historia i teraźniejszość
Ciekawa historia Bródna i Targówka
� Świetny pomysł na ciekawą prezentację historii Bródna i Targówka.

źródło: Targów
ek - bloki pełne historii, w

w
w.facebook.com

/Targow
ekH

istoria

Spotkanie,
które odbędzie się 25
listopada poświęcone
będzie czasom wojny
i okresowi powojennemu,
zaś 16 grudnia rozmowa
dotyczyła będzie
Bródna w okresie PRL-u.

Bu do wa sta cji me tra Troc ka na -
bie ra tem pa. 15 li sto pa da pre zy -
dent Han na Gron kie wicz -Waltz
od wie dzi ła plac bu do wy, gdzie
wzię ła udział w uro czy stym wmu -
ro wa niu ka mie nia wę giel ne go.
W stro pie sta cji zna la zła się me ta -
lo wa tu ba, za wie ra ją ca akt erek -
cyj ny, ak tu al ną ga ze tę co dzien ną
i… po zdro wie nia dla przy szłych
po ko leń.

Choć zbiór ka li stów „do przy -
szło ści” by ła dość sze ro ko re kla -
mo wa na, uda ło się ich ze brać tyl -
ko ok. 100. Na de sła ne li sty, ry -
sun ki i zdję cia tra fi ły do ka mie nia
wę giel ne go, wmu ro wa ne go w go -
to wej czę ści stro pu sta cji.

– Zo sta wia my po zdro wie nia dla
na stęp nych po ko leń i gdy za kil -
ka dzie siąt -kil ka set lat ktoś wy do -
bę dzie tę kap su łę, bę dzie mógł się
prze ko nać, czym ży li war sza wia cy
na szych cza sów – po wie dzia ła
pre zy dent Gron kie wicz -Waltz.

Pla no wa ny okres funk cjo no wa nia
bu do wa nych obec nie blo ków, sta cji
me tra i in nych in we sty cji to oko ło stu
lat. Je śli oby cza je trans por to we nie
zmie nią się zbyt bar dzo, li nia me tra
na Tar gó wek bę dzie dzia łać – oczy wi -
ście po wie lu re mon tach – przez kil -
ka set lat. W Lon dy nie do dziś wy ko -
rzy sty wa ne są np. pe ro ny sta cji Ba ker
Stre et, zbu do wa ne w… 1863 ro ku.

(dg)

Kapsuła czasu na stacji
� Na terenie budowy stacji metra Trocka umieszczono
niezwykle oryginalny kamień węgielny, zawierający
pozdrowienia dla… warszawiaków z przyszłości.

źródło: w
w

w.m
etro.w

aw.pl



NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

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

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

CCzzyysszzcczzeenniiee  KKaarrcchheerreemm  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,
wwyykkłłaaddzziinn..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843
·Pisanie pism użytkowych 511-249-547
·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
·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny podbitki papy gonty blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa
ul.Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel.
535-920-035

Elektryk 506-506-006

·MALARZ REMONTY 22 835-66-18,
502-255-424

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27

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

·Super Credit – Pożyczka bez BIK-u do 5000 zł.
tel. 796-810- 732

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388
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·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587

·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Serwis sprzątający zatrudni Panie i Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
w W-wie na terenie Białołęki i Targówka, praca od
zaraz, tel. 603-924-842

RÓŻNE
·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 monety srebro, odznaczenia, militaria,
porcelanę inne starocie. 502-510-493

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 i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki

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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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

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.


