
To nie jest problem wyłącznie
Bródna. Podobnie dzieje się
wszędzie, gdzie między blokami
zbudowanymi najczęściej jeszcze
w czasach PRL jest na tyle dużo
wolnej przestrzeni, że coś jeszcze
uda się wcisnąć. A gdy jeszcze
wartość terenu i potencjalnych
nowych mieszkań rośnie, tak jak
w okolicach Kondratowicza
w związku z budową metra, to już
można było się zakładać, że komu
się tylko uda, będzie między stare
bloki usiłował wcisnąć nowe.

Na Bródnie spółdzielnia znala-
zła takie miejsce do dogęszczenia
tuż przy pawilonach na Kondra-
towicza i Rohatyńskiej. Zaplano-
wała tu budowę trzech nowych
bloków – dziewięcio-, siedmio-

i czteropiętrowego. Inwestycja ma
się nazywać Bródno Centrum.

Bloki na parkingu, parking
na trawniku

Gdy zaczęła się wycinka drzew
i budowa kilku miejsc parkingo-
wych przy bloku na Kondratowi-
cza 23a, kilku lokatorów dzwoniło
do nas z interwencją. A protesty
na większą skalę zaczęły się w po-
łowie listopada, gdy zaczęła się
budowa parkingu przy Suwalskiej.
Jest on budowany po to, by
mieszkańcy mieli gdzie parkować,
bo nowe bloki Bródno Centrum
staną dokładnie na miejscu dzi-
siejszego parkingu. Trawnik mie-
dzy przedszkolem a blokiem
na Suwalskiej 28 zabiorą zatem

samochody, a chodnik wzdłuż
Rohatyńskiej stanie się wjazdem
na osiedle. Przeciwko zamienia-
niu połaci zieleni na parkingi, uli-
ce i bloki protestują mieszkańcy
Suwalskiej. Czy słusznie?

Różne potrzeby i style życia
Mieszkańcy skarżą się, że nowe

osiedle zabiera im przestrzeń
do życia. Inni argumentują, że
rozbudowa miasta to fakt, z któ-
rym trudno dyskutować. Zwolen-
nicy „dogęszczania” twierdzą, że
jeżeli spółdzielnia ma wolne (czę-
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Za póź no na pro te sty?

Me tro zmie nia Bród no
� Kil ka mie się cy te mu by ło wia do mo, że przy Kon dra to wi cza Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa Bród no chce po sta wić no we blo ki. Nie daw no wy bu chły pro te sty prze ciw do -
gęsz cza niu osie dli i bu do wie par kin gów na ka żdym skraw ku zie le ni. Za póź no?

dokończenie na stronie 2

Na Kondratowicza
zwycięża koncepcja,
wedle której póki da się
na mieszkaniach zarobić,
to trzeba to zrobić, bo
niebawem może być
za późno. Problem w tym,
że na uratowanie tego,
co dla mieszkańców
bródnowskich osiedli też
jest wartością – czyli
miejsca do odpoczynku,
zabawy, czy choćby
widoku z okna i widoku
słońca z okien
na parterze, także może
być za późno.

źródło: SM
 B
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Po świę co na sprze ci wo wi miesz -
kań ców stro na na Fa ce bo oku
„Nie dla za bu do wy Par ku Bród -
now skie go” pu chła od wpi sów
miesz kań ców go to wych bro nić
bród now skiej oa zy jak nie pod le -
gło ści. I to jest po cie sza ją ce – fan -
ta stycz na mo bi li za cja wo bec za -
ma chu na uni ka to wy park. Za ma -
chu na szczę ście do mnie ma ne go,
wy ni kłe go z nie po ro zu mie nia.

Wszyst ko wzię ło się stąd, że
w sie ci po ja wi ły się wstęp ne pla ny
za go spo da ro wa nia oko lic Kon -
dra to wi cza. Z pla nów, któ re są
wy ni kiem warsz ta tów pla ni stycz -
no -ar chi tek to nicz nych wy ni ka ło,
że no we blo ki mia ły by sta nąć
po za chod niej stro nie uli cy Rem -
bie liń skiej oraz przy Kon dra to wi -

cza, a część z nich w re jo nie
skrzy żo wa nia z Ła bi szyń ską mia -
ła by się zna leźć na te re nie par ku.

Miesz kań cy mie li pra wo czuć
się za nie po ko je ni, bo prze cież
blo ki wo kół par ku wy ra sta ją jak
grzy by po desz czu od ja kie goś
cza su. Te ren jest atrak cyj ny
w związ ku z bu do wą me tra, a po -

mysł, by od dać de we lo pe rom
część par ku, wca le nie jest ta ki
nie mo żli wy i ab sur dal ny.

Przed sta wi cie le władz dziel ni cy
szyb ko uspo ko ili pro te stu ją cych tłu -
ma cząc, że nie ma pla nów za bu do -
wy par ku, wi zu ali za cje bę dą ce efek -
tem warsz ta tów pla ni stycz nych nie
bę dą wcie la ne w ży cie, a ca łe za mie -
sza nie wo kół bu do wy jest nie po ro -
zu mie niem. Ca łe szczę ście, ale pro -
test – nie ukry wam – ja koś mnie po -
krze pił. Po ka zał de ter mi na cję i czuj -
ność miesz kań ców, a dla tych, któ -
rzy mi mo wszyst ko pla nów za bu do -
wy par ku nie trak tu ją ja ko fan ta zji,
był chy ba wy star cza ją cym ostrze że -
niem, że na dzi ką de we lo per kę
na Bród nie przy zwo le nia nie ma.

(wk)
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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

sto za nie dba ne lub nie do in we sto -
wa ne) te re ny, to po win na pu sty
te ren za bu do wać. A, że nie bę dzie
gdzie wyjść z psem na spa cer,
a na naj bli ższy plac za baw trze ba
bę dzie iść ki lo metr? To już nie ma
zna cze nia. Zde rza ją się ró żne po -
trze by, ró żne sty le ży cia – sta ry,
któ ry ka zał pe ere low skim urba ni -
stom bu do wać tak, by by ła i zie leń
i skwer ki oraz no wy, dla tych, któ -
ry w miesz ka niach tyl ko śpią, a sa -
mo cho dem wje cha li by naj chęt niej
na pię tro, bo z dzieć mi na spa cer
i tak je żdżą sa mo cho da mi do cen -
trów han dlo wych. Ale już choć by
dla te go, że Tar gó wek to naj bar -
dziej za nie czysz czo na dziel ni ca
War sza wy, dal sza bu do wa blo ków

i par kin gów kosz tem zie le ni chy ba
naj lep szym po my słem nie jest.

Wy da je się, że na Kon dra to wi -
cza zwy cię ża kon cep cja, we dle
któ rej pó ki da się na miesz ka -
niach za ro bić, to trze ba to zro bić,
bo nie ba wem mo że być za póź no.
Pro blem w tym, że na ura to wa nie
te go, co dla miesz kań ców bród -
now skich osie dli też jest war to -
ścią – czy li miej sca do od po czyn -
ku, za ba wy, czy choć by wi do ku
z okna i wi do ku słoń ca z okien
na par te rze, ta kże mo że być
za póź no. Sprze daż miesz kań
w osie dlu Bród no Cen trum za czę -
ła się w lip cu. Wszyst kie ro ze szły
się nie mal na tych miast. Bu do wa
ma się roz po cząć na po cząt ku
przy szłe go ro ku

(wk)

dokończenie ze strony 1

Metro zmienia Bródno

Mieszkańcy
mieli prawo czuć się
zaniepokojeni, bo
przecież bloki wokół
parku wyrastają jak
grzyby po deszczu
od jakiegoś czasu. 
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Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi wydarzeniami z życia miasta?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

źródło: w
w

w.facebook.com
/m

ieszkancy.sm
.brodno

Nie dla zabudowy Parku Bródnowskiego
� Na facebookowym profilu o takim właśnie tytule mieszkańcy Bródna gorąco
protestowali przeciw zabudowie parku. I słusznie. Tyle tylko, że okazało się, że nie ma
przynajmniej na razie przeciw czemu protestować…

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:

 Z
P

R
 W

ar
sz

aw
a

51
9 

61
0 

43
8

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



Tar gó wek, je śli ra da War sza wy
przyj mie pro jekt, bę dzie miał
w przy szłym ro ku do wy da nia po -
nad 40 mln. zł. Oczy wi ście cho dzi
o in we sty cje dziel ni co we, nie zaś
miej skie, czy li ta kie jak bu do wa
me tra, czy Tra sy Świę to krzy skiej.

Na dro gi prze zna czo no w dziel ni -
co wym bu dże cie pra wie 3 mln. zł.
Naj kosz tow niej sza bę dzie we dle pla -
nu bu do wa trzech no wych ulic: Mo -
tyc kiej (712 tys.), Wie czo ro wej (600
tys.) i Kar ko no skiej (510 tys.),
a prócz te go pra ce obej mą ta kże bu -
do wy i re mon ty Co dzien nej, Zło to -
pol skiej, Ko wal skie go, mo stu w cią gu
ulic Kro śnie wic ka – Sa ma ry tan ka.

Miesz ka nia ko mu nal ne za 10
mi lio nów

Naj więk szą przy szło rocz ną in -
we sty cją Tar gów ka bę dzie bu do -
wa bu dyn ku ko mu nal ne go
przy ul. Od ro wą ża z po miesz cze -
nia mi dla przed szko la i po rad ni
psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej.
Po chło nie aż 10 mln zł z dziel ni -
co wej pu li nie ca łych 16 mln zł
prze zna czo nych na go spo dar kę
nie ru cho mo ścia mi. Z in nych
więk szych in we sty cji war to wy -
mie nić ada pta cję wil li przy ul.
Siar cza nej 6 na Cen trum Kul tu ry
i Ak tyw no ści Lo kal nej kosz tem 2
mln zł.

W pro jek cie zna la zły się ta kże
in we sty cje wy bra ne przez miesz -
kań ców w bu dże cie oby wa tel skim
m.in. uru cho mie nie atrak cji wod -
nych przy zbior ni ku re ten cyj no -
-re kre acyj nym przy Bar dow skie go
(400 tys. zł), bu do wa par ku oraz
pla cu za baw dla psów
przy Echach Le śnych (163 tys. zł)
oraz stwo rze nie gril lo wej po la ny
w par ku Bród now skim.

Zbu du je my no wą szko łę
Edu ka cja po chło nie w przy szłym

ro ku po nad 15,5 mln. zł. Naj więk -
szą in we sty cją bę dzie bu do wa sa li
gim na stycz nej oraz mo der ni za cja

ist nie ją ce go obiek tu li ceum
przy ul. Oszmiań skiej. Mia ła być
skoń czo na dwa la ta te mu, tym cza -
sem znów w przy szłym ro ku po -
chło nie 5,5 mln zł. Z in nych więk -
szych in we sty cji war to wy mie nić
prze bu do wę bo iska szkol ne go
Gim na zjum nr 141 przy ul. Troc -
kiej (koszt – 3 mln zł) oraz pierw -
szy etap re ali za cji naj więk sze go
od lat przed się wzię cia edu ka cyj ne -
go w ca łej dziel ni cy – ze spo łu
szkol no – przed szkol ne go przy ul.
Gi lar skiej, na co dziel ni ca chce wy -
dać w 2017 ro ku po nad 4 mln zł.

Szkla na gó ra i ba lon
Ca ły bu dżet 1,5 mln zł prze zna -

czo ny na ochro nę zdro wia i po moc
spo łecz ną za go spo da ru je roz bu do -
wa o no wy bu dy nek ist nie ją ce go
żłob ka przy Cho dec kiej, a 400 tys.
na kul tu rę re ali za cja pro jek tu
„Szkla nej gó ry”, czy li wie lo funk -
cyj ne go prze szklo ne go po miesz -
cze nia przy DK Za ci sze. Je śli cho -

dzi o kul tu rę fi zycz ną i sport, to
w tej dzie dzi nie naj więk szą in we -
sty cją dziel ni cy bę dzie bu do wa
bocz ne go bo iska pił kar skie go z za -

da sze niem ba lo no wym przy ul.
Ła bi szyń skiej za 2,5 mln zł.

(wk)

Dom komunalny i park dla psów

Co zbudujemy w 2017 roku?
� Stołeczny ratusz w połowie listopada przedstawił projekt budżetu na 2017 rok. Jakie inwestycje planowane są na Targówku?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W projekcie
znalazły się także
inwestycje wybrane przez
mieszkańców w budżecie
obywatelskim m.in.
uruchomienie atrakcji
wodnych przy zbiorniku
retencyjno-rekreacyjnym
przy Bardowskiego (400
tys. zł), budowa parku
oraz placu zabaw dla
psów przy Echach
Leśnych (163 tys. zł) oraz
stworzenie grillowej
polany w parku
Bródnowskim.

163 tys. zł będzie kosztował park i plac zabaw dla psów



Nic nie po ra dzę. Ni by dzi siaj
wszyst kie go jest wię cej, wy bór ta -
ki, że nie wia do mo co wy brać,
wszyst ko ni by lep sze i zdrow sze.
Ale przy naj mniej nie któ re sma ki
pe ere low skie go dzie ciń stwa wciąż
za mną cho dzą, nie chcą się od -
cze pić. Nie, nie tę sk nię za wy ro -
ba mi cze ko la do po dob ny mi al bo
so lo nym ma słem, choć ta kie złe
nie by ło, to jed nak ża den Laj ko -
nik sło nych pa lusz ków z Że ra nia
nie zdo łał mi za stą pić, a żad ne
ob wa rzan ki dzi siej sze do tych,
na któ re wte dy na cią ga łem ro dzi -

ców, to już w ogó le się nie umy -
wa ją. In na spra wa, że ob wa rzan ki
dzi siaj tak wy szły z mo dy, że mo je
dzie ci pra wie ich nie zna ją. Ale
jest wy ją tek – ob wa rzan ki z pra -
cow ni na Gli wic kiej. Są nie tyl ko
naj lep sze, ja kie dziś mo żna ku pić,
ale do kład nie ta kie, ja kie po chła -
nia łem ja ko ose sek ma de in PRL.

Co wa żne, te ob wa rzan ki nie
zmie nia ją się od pra wie stu lat, czy -
li od cza su, gdy wy ra bia ją ca je fir -
ma zo sta ła za ło żo na. Od te go cza su
ro dzin ny biz nes z Za ci sza prze ję ło
już czwar te po ko le nie. Od 1920 ro -

ku mi nę ła epo ka, ale na Gli wic ką
nie do tar ły żad ne po lep sza cze,
przy śpie sza cze i in ne uła twia ją ce
mo że pro duk cję, ale zde cy do wa nie
psu ją ce smak wy na laz ki. Tu ob wa -
rza nek po zo stał ob wa rzan kiem,
a ro bio ny jest we dle ory gi nal ne go,
nie skom pli ko wa ne go XVIII -wiecz -
ne go prze pi su z mą ki, dro żdży,
tłusz czu, cu kru i wo dy. W czym se -
kret? W ob wa rza niu, czy li te mu,
cze mu ob wa rza nek za wdzię cza swą
szla chet ną na zwę, a co spro wa dza
się do ob go to wa niu wy ro śnię te go
cia sta we wrząt ku przed pie cze -

niem. Pro sty prze pis, nie skom pli -
ko wa ny skład do te go do dać trze ba
jesz cze odro bi nę ob wa rzan ko we go
ar ty zmu i mi strzow skie ob wa rzan ki
go to we. Po noć świe że są na wet
przez pół ro ku. Ni gdy te go nie
spraw dzi łem, bo do wol na licz ba
zni ka w tem pie bły ska wicz nym. Na -
wet mo je dzie ci je po ko cha ły i cią -

gną mnie na wet w ule wę do je dy -
ne go skle pu w oko li cy, gdzie mo -
żna ob wa rzan ki z Tar gów ka za wsze
ku pić. Nie, że bym się da wał dłu go
pro sić… Jak ob wa rzan ki to tyl ko
z Gli wic kiej! Mam na dzie ję, że nie

zmie nią się przez na stęp ne co naj -
mniej sto lat. A tak przy oka zji – je -
śli ktoś wie, gdzie sta le by wa ją pa -
lusz ki że rań skich, ta kie praw dzi we
jak kie dyś, pro szę o cynk.

(wk)
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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.

Pyszne obwarzanki

Fenomen z Zacisza
� O najlepszych obwarzankach, jakie w życiu jadłem…

Obwarzanki
nie zmieniają się
od prawie stu lat, czyli
od czasu, gdy
wyrabiająca je firma
została założona.
Od tego czasu rodzinny
biznes z Zacisza przejęło
już czwarte pokolenie.
Od 1920 roku minęła
epoka, ale na Gliwicką
nie dotarły żadne
polepszacze,
przyśpieszacze i inne
ułatwiające może
produkcję, ale
zdecydowanie psujące
smak wynalazki.

źródło: obw
arzanki.com

.pl



Z cza sów wcze snej mło do ści pa -
mię tam na Bród nie dwa ki na,
do któ rych od cza su do cza su za -
glą da łem. A za glą dać by ło war to,
bo w re per tu arze znaj do wa ło się
cza sem praw dzi we pe reł ki, któ re
pe ere low ska cen zu ra kwa li fi ko wa -
ła do tzw. wą skiej dys try bu cji. Jak
przez mgłę pa mię tam ki no Pro -
myk, któ re mie ści ło się w dol nej
sa li Do mu Kul tu ry przy Ko ło wej.
Oka za ły, sty li zo wa ny nie co
na mo der nę bu dy nek zbu do wa ny
zo stał we wcze snych la tach pięć -
dzie sią tych. Nie bar dzo wia do mo
po co, bo wte dy wo kół by ły ogród -
ki i rzad kie dom ki. Miej ska le gen -
da gło si, że miał słu żyć ja ko jed na
z wę zło wych sta cji pla no wa ne go
me tra, ale ma ło to praw do po dob -
ne. Ki no by ło cał kiem za cne, mia -
ło dziw ną au rę zgrzeb no ści po -

mie sza nej z post so cre ali stycz ną
ele gan cją. Z cza sem, gdy Ma rian
Jon kaj tys prze kształ cał sa lę ki no -
wą dla po trzeb spek ta kli te atru
na Tar gów ku, ki no za mar ło, a bu -
dyn kiem za wład nął te atr, któ ry
zmie nił po tem na zwę na „Ram -
pa”. Do dziś ma przy Ko ło wej
swo ją sie dzi bę, choć wy glą da zu -
peł nie ina czej niż wte dy, gdy dzia -
ła ło tu ki no „Pro myk”.

„Świt” wciąż na to coś
By ło też dru gie ki no ki no

„Świt” przy uli cy Wy soc kie go. Lu -
bi łem je, nie by ło mo że szczy tem
pe ere low skiej ele gan cji jak „wyj -
ścio we” ki na w cen trum, ale sa ma
lo ka li za cja w przy po mi na ją cym
kla sycz ny dwo rek bu dyn ku,
w oto cze niu par ko wym nada wa ła
mu ja kiejś szla chet nej ory gi nal no -

ści. Pod szy tej co praw da zgrzeb -
no ścią, ale też na wet pach nia ło
w tym ki nie ja koś wy jąt ko wą uro -
czy sto ścią fil mo we go se an su. Mo -
że prze sa dzam z tą em fa zą, ale
mia łem sen ty ment. I mam na dal,
choć by wam rza dziej. Bo też ki no
„Świt” dzia ła so bie na dal, w tym
sa mym bu dyn ku zbu do wa nym
w la tach 50. po czę ści w czy nie
spo łecz nym.

Co praw da na po cząt ku lat 90-
tych gro zi ła mu li kwi da cja, ale
prze jął go dom kul tu ry i tym sa -
mym ura to wał przed upad kiem.
Ki no nie tyl ko prze trwa ło, ale
zna la zło na sie bie no wy po mysł.
Nie tyl ko wy świe tla po zy cje z bie -
żą ce go re per tu aru, któ re nie któ -
rzy wo lą być mo że oglą dać w mul -
ti plek sach, ale po ka zu je fil my stu -
dyj ne, or ga ni zu je prze glą dy, po -

ka zy spe cjal ne, za ję cia fil mo we
dla dzie ci, mło dzie ży i se nio rów
z Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.
Sło wem, dzie je się tu taj na praw dę
du żo. Zresz tą go spo da rze tę au rę
ki na sprzed lat sa mi kul ty wu ją.
Choć na par te rze za in sta lo wa li
no we sie dzi ska, to na bal ko nie
po zo sta wi li au ten tycz ne fo te le
z prze ło mu lat 60. i 70.

Ele ganc ki „Klub” na Bród nie
W pew nym sen sie ki no „Świt”

kon ty nu owa ło tra dy cje przed wo -
jen nych kin dzia ła ją cych na Bród -
nie. Przed woj ną ta część uli cy
Wy so kie go, przy któ rej stoi dzi siaj
Dom Kul tu ry „Świt”, mia ła ad res
Bia ło łęc ka 33/35. Do kład nie
w tym miej scu uro dził się zna ny
ak tor dra ma tycz ny i ko me dio wy
Jan Ko bu szew ski. Nie da le ko, na -
prze ciw ko ko ścio ła, przy Bia ło łęc -
kiej 51 mie ści ło się w mię dzy woj -
niu ki no „Klub”. To by ło na je le -
gant sze bród now skie przed wo jen -
ne ki no, je dy ne, któ re dzia ła ło co -
dzien nie i je dy ne, któ re ofe ro wa ło
go rą ce no wo ści. Mia ło du żą sa lę
na 350 miejsc i ele ganc ki bal kon.

W po bli żu Bia ło łęc kiej i tzw.
„Ale jek”, czy li uli cy Od ro wą ża, stał
naj więk szy w dziel ni cy gmach
Związ ku Za wo do we go Do zor ców
Do mo wych. W czte ro kon dy gna cyj -
nym, mu ro wa nym gma chu z ele wa -
cja mi li co wa ny mi ce głą ce men to wą
dzia ła ło od lat 30. ta kże ki no. To
być mo że za du żo po wie dzia ne, bo
fil my wy świe tla ne by ły w pię tro wej
sa li gim na stycz nej. Se an se od by wa -
ły się w so bo ty i nie dzie le, a w re -
per tu arze by ły przede wszyst kim ty -
tu ły dla dzie ci i mło dzie ży. Ze
wzglę du na wy jąt ko we ni skie ce ny
bi le tów, któ re kosz to wa ły je dy -
nie 10 gro szy oraz ko niecz ność sie -

dze nia na ław kach gim na stycz nych,
by wal cy na zy wa li ki no swoj skim
mia nem – „Dzia dów ka”.

Wróci moda na kino
z klimatem?

Nie co da lej od Bia ło łęc kiej,
przy grun to wej uli cy Oliw skiej
na te re nie Warsz ta tów Ko le jo -
wych funk cjo no wał Ko le jo wy
Dom Kul tu ry. Mie ścił mię dzy in -
ny mi ki no „Ko le jo we”, któ re po -
dob nie jak to w Do mu Do zor ców
czyn ne by ło w so bo ty i nie dzie le.
Wy świe tla ło fil my dla mło dzie ży
i do ro słych, nie pre mie ro we, lecz
z tań szy mi bi le ta mi. Strop sa li
wspar ty był na dwu rzę dach słu -

pów, któ re tro chę ogra ni cza ły wi -
docz ność. Wte dy ni ko mu to nie
prze szka dza ło. Ta kie to by ły ki na
na Bród nie, dziś ostał się
„Świt”. I jak się oka zu je świet nie
so bie ra dzi. Czy żby w do bie ow -
szem kom for to wych, ale po dob -
nych do sie bie jo ta w jo tę mul ti -
plek sów wra ca ła mo da na ki na
z kli ma tem?

(wk)
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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. 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!

Elegancka zgrzebność i prawdziwe perełki

Kina na Targówku
� Dzisiaj mamy multipleksy, kiedyś kina Targówku były zupełnie inne…

Niedaleko,
naprzeciwko kościoła,
przy Białołęckiej 51
mieściło się
w międzywojniu kino
„Klub”. To było
najelegantsze
bródnowskie
przedwojenne kino,
jedyne, które działało
codziennie i jedyne, które
oferowało gorące
nowości. Miało dużą salę
na 350 miejsc i elegancki
balkon.

źródło: D
K

 Św
it
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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

·Pisanie pism użytkowych 511-249-547

·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

OGŁOSZENIA DROBNE DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

NAUKA
·Matematyka nauczyciel tel. 607-44-68-62 pełen
zakres, cena 1 h=60 zł, dojazd do ucznia

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

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

FINANSE
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Indywidualne
podejście. Dyskrecja. Szybka wypłata.
735-998-190

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

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27

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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

·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
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię monety srebro, odznaczenia, militaria,
porcelanę inne starocie. 502-510-493
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

3 grud nia w Ga le rii Re no va
na Rem bie liń skiej otwo rzy się
Kloc kow nia – praw dzi we kró le -
stwo kloc ków i pierw sze te go ty pu
miej sce w Pol sce. Dzie ci, ale ta -
kże ro dzi ce bę dą tu mie li do za -
ba wy po nad 100 ty się cy kloc ków
o ró żnych kształ tach, wiel ko ści
i struk tu rze. Na ma lu chy od dzie -
wią te go mie sią ca ży cia cze ka ją
mięk kie i lek kie kloc ki ła two łą -
czą ce się ze so bą po przez ma gne -
sy. Dzie ci od czwar te go ro ku ży -

cia znaj dą w Kloc kow ni bar dzo
du żo atrak cji: za czy na jąc od kloc -
ków kon struk cyj nych po przez Le -
go aż do du żych ce gieł kloc ko -
wych, z któ rych mo żna bu do wać
wy so kie kon struk cje i la bi ryn ty.
Obiekt wy po sa żo ny jest rów nież
w kloc ki dla star szych kon struk to -
rów po wy żej 10 ro ku ży cia. Dla
tej gru py prze zna czo ne są m.in.
kloc ki, z któ rych mo żna wzno sić
mo nu men tal ne bu dow le. Bę dzie
tu rów nież stre fa de mo lo wa nia,

gdzie dzie ci bę dą mo gły dać upust
ener gii i bu rzyć go to we bu dow le.

Kloc kow nia to nie tyl ko do bra
za ba wa, ale też edu ka cja. Od ko -
lej ne go se me stru szkol ne go naj -
młod si bę dą mo gli sko rzy stać
z sze ro kiej ofer ty warsz ta to wej,
wśród któ rej znaj dą się m.in. kre -
atyw ne za ję cia z ma te ma ty ki, ar -
chi tek tu ry, an giel skie go i ru chu
roz wi ja ją ce go.

– Po mysł na Kloc kow nię zro -
dził się z na szych wła snych do -
świad czeń ja ko ro dzi ców cał ko wi -
cie prze ko na nych, że me to da na -
uki przez za ba wę jest naj sku tecz -
niej szym spo so bem na roz wi ja nie
po ten cja łu dzie ci – mó wi Mał go -
rza ta Wie cze rzak, po my sło daw -
czy ni i wła ści ciel ka Kloc kow ni.
Go dzi na za ba wy kosz tu je 18 zł.

(wk)

Zabawa na sto tysięcy klocków
� Pierwszy w Polsce Edukacyjny Plac Zabaw dla całej rodziny Klockownia od 3
grudnia na Targówku.

źródło: Facebook/klockow
nia

Od kil ku dni na Wy szo grodz kiej
trwa bu do wa no wych miejsc po sto -

jo wych. Dro go wcy wy zna cza ją pas
po sto jo wy na jezd ni, zaś po dru giej

stro nie uli cy po wsta je za to ka
do par ko wa nia rów no le głe go.

– Sko rzy sta ją z nich miesz kań cy
oko licz nych osie dli i od wie dza ją cy
park Bród now ski, szcze gól nie
w cza sie czę sto od by wa ją cych się
tu taj im prez roz ryw ko wych – pi sze
Za rząd Dróg Miej skich. – Po pra wi
się też bez pie czeń stwo pie szych:
unie mo żli wi my nie le gal ne par ko -
wa nie na chod ni ku, za in sta lu je my
też azyl na przej ściu dla pie szych.

No wy par king po wsta je dzię ki
gło som miesz kań ców, któ rzy gło -
so wa li w ubie głym ro ku nad bu -
dże tem par ty cy pa cyj nym. Bu do -
wę za to ki na Wy szo grodz kiej po -
par ło 1918 osób.

(red)

Nowy parking na Bródnie
� Jeszcze w tym roku powstaną na Bródnie nowe
miejsca parkingowe. Czy zmniejszą problem
nielegalnego parkowania?
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Ubie gło rocz ny okrą gły ju bi le -
usz Miej skie go Przed się bior stwa
Usług Ko mu nal nych roz po czął
se rię zmian w spół ce. Ja ko pierw -
sza zmie ni ła się sie dzi ba fir my.
W spół ce po ja wił się wi ce pre zes
Wi told Sie le wicz, któ ry wpro wa -
dził ko lej ne zmia ny, zwią za ne
z wi ze run kiem i ko mu ni ka cją fir -
my na ze wnątrz.

– Nie je ste śmy tą sa mą fir mą,
któ rą by li śmy kil ka lat te mu, nie

mó wiąc o się ga niu do na szych ko -
rze ni. Dla te go do tych cza so wy wi -
ze ru nek prze stał być już ak tu al ny
– mó wi Wi told Sie le wicz.

Jak pod kre śla, w po dej ściu fir -
my przede wszyst kim zmie ni ły się
war to ści. Od nie gdy siej sze go sku -
pie nia głów nie na śmier ci i smut -
ku, wa żniej sze sta ło się ży cie. Sza -
cu nek do śmier ci wy pły wa z umi -
ło wa nia ży cia – ta ką te zę sta wia
war szaw skie MPUK.

– War sza wia cy ko rzy sta ją
z usług MPUK już od po nad 70
lat – ca łe po ko le nia prze ży wa ły
trud ne chwi le ze wspar ciem na -
szych pra cow ni ków – ko men tu je
Wi ce pre zes Sie le wicz. – I choć
oko licz no ści po grze bu to trud ny
mo ment, my po ma ga my prze -
brnąć przez nie go jak naj ła god -
niej i wy rę cza my na szych klien -
tów w wie lu spra wach. Oni mo gą
się sku pić na so bie i swo ich bli -

skich. Przed śmier cią nikt z nas
nie umknie, ale ro la MPUK -u jest
ta ka, by umo żli wić na szym klien -
tom, aby pa mię ta li o swo ich bli -
skich zmar łych ta kich, ja ki mi by li
za ży cia. Bez tych wszyst kich oko -
ło po grze bo wych kom pli ka cji.

No we wła dze
W ubie głym mie sią cu na stą pi ła

ko lej na zmia na w MPUK-u
– na sta no wi sku pre ze sa za rzą du
za siadł Mi chał Am bro ziak. Za no -
wym Pre ze sem stoi do świad cze nie
w re struk tu ry za cji spół ek (za rzą dzał
War szaw ski mi Za kła da mi Sprzę tu
Or to pe dycz ne go S.A. i Cen tra lą
Far ma ceu tycz ną CE FARM S.A.)
i ka rie ra na uko wa na Uni wer sy te cie
War szaw skim (jest dok to rem na uk
eko no micz nych i ad iunk tem
na Wy dzia le Za rzą dza nia).

– Zo sta łem po wo ła ny na sta no -
wi sko pre ze sa za rzą du w mo men -
cie prze ło mo wym dla spół ki, fir -
ma wy ma ga grun tow ne go prze -
mo de lo wa nia spo so bu funk cjo no -
wa nia – mó wi Mi chał Am bro ziak
– Wy ko rzy stam mo je do tych cza -
so we do świad cze nia w za rzą dza -
niu i re struk tu ry za cji przed się -
biorstw do wpro wa dze nia
MPUK -u na ście żkę roz wo ju.

MPUK w War sza wie
No wy wi ze ru nek spół ki bę dzie

do strze gal ny stop nio wo. Na te re -
nie War sza wy la da chwi la po ja wią

się no we ta bli ce in for ma cyj ne
MPUK, a z po cząt kiem ro ku pre -
mie rę bę dzie mia ła no wo cze sna
stro na in ter ne to wa spół ki. W mię -
dzy cza sie zmia ny bę dzie mo żna
ob ser wo wać w punk tach usług.

Miej skie Przed się bior stwo Usług
Ko mu nal nych po wsta ło w 1945 ro -
ku ja ko Miej ski Za kład Po grze bo -
wy, któ ry po rząd ko wał kwe stie

zwią za ne z cho wa niem zwłok i nie -
le gal ny mi miej sca mi po chów ku
– po zo sta ło ścia mi po woj nie.
W 1951 ro ku zmie ni ła się na zwa
fir my na Miej skie Przed się bior -
stwo Po grze bo we. Dzi siej szą na -
zwę MPUK otrzy mał w 1976 ro ku
wraz z prze kształ ce niem w przed -
się bior stwo pań stwo we. 2002 rok
przy niósł ostat nią zmia nę – spół ka
zy ska ła oso bo wość praw ną ja ko
spół ka z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią. Je dy nym udzia łow cem
i wła ści cie lem spół ki jest Mia sto
Sto łecz ne War sza wa.

(red)

Zmiany w miejskiej spółce

Pierwsza warszawska firma pogrzebowa
� 71 lat działania na rzecz mieszkańców Warszawy, 12 punktów na terenie całego miasta i tysiące historii
ludzkich. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zmienia władze i wizerunek.
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Choć
okoliczności pogrzebu to
trudny moment, my
pomagamy przebrnąć
przez niego jak
najłagodniej i wyręczamy
naszych klientów w wielu
sprawach – mówi
Wiceprezes Sielewicz.


