
53 osoby zabite i 1133 ranne
– z takim wynikiem w kategorii
bezpieczeństwa na ulicach zakoń-
czył się w Warszawie rok 2016.
Najgorszy był czerwiec, kiedy
do śmiertelnego wypadku docho-
dziło co trzy dni. Znowu ginęli
przede wszystkim najstarsi war-
szawiacy – osoby w wieku 60+ to
aż 42% wszystkich zabitych
na naszych ulicach. 81% tragicz-
nych wypadków to dzieło kierow-
ców. Najgorzej prowadzą ci
w przedziale 40–59 lat. W ciągu
roku zabili 16 osób.

Kondratowicza: wypadki dzień
po dniu

21 stycznia. Na skrzyżowaniu
Kondratowicza i Wincentego czo-
łowo zderzyły się dwa samochody.
Na szczęście prawie wszyscy pasa-
żerowie opuścili auta o własnych

siłach, ale i tak konieczna była in-
terwencja straży pożarnej. Jedna
osoba trafiła do szpitala. 22 stycz-
nia około 4:30 rano strażacy zno-

wu przyjeżdżają na Kondratowi-
cza. Kierowca osobówki stracił
panowanie nad autem i uderzył

w betonowy słup latarni. Sam
zdołał wyjść przez okno, ale
trzech jego pasażerów miało za-
kleszczone nogi. Zostali wydobyci
z wraku dzięki użyciu ciężkiego
sprzętu hydraulicznego.

W ubiegłym roku ofiary wypad-
ków na Kondratowicza nie miały
tyle szczęścia. Sześć osób zostało
rannych, dwie zginęły. Liczba ko-
lizji, w których piesi, pasażerowie
czy kierowcy odnosili lekkie obra-
żenia, jest niemożliwa do oszaco-
wania.

Trzy czarne punkty
Gdzie, oprócz ulicy Kondrato-

wicza, dochodzi do najbardziej
niebezpiecznych sytuacji? Od lat
jako „złe” ulice wskazywane są
Radzymińska i Wincentego,
na których w godzinach szczytu
tworzą się korki, a poza szczytem

łatwo rozpędzić się do olbrzymiej
prędkości. Dotyczy to zwłaszcza
wyjątkowo długiej, prostej i sze-
rokiej Radzymińskiej. W ubie-
głym roku policja naliczyła
na niej 18 wypadków, w których
ucierpiało 19 osób. Na szczęście
nikt nie zginął.

Na Wincentego bezpieczeń-
stwo pieszych poprawiło się
pod koniec 2015 roku, gdy Za-
rząd Dróg Miejskich zamontował
azyle na przejściach dla pieszych.
Sytuacja wciąż jest jednak bardzo
daleka od normalnej. 14 rannych
w 12 miesięcy to liczba, która mó-
wi sama za siebie.

Na koniec sprawdźmy policyjne
statystyki w poszukiwaniu nie naj-
bardziej niebezpiecznych ulic, ale
skrzyżowań. Tu królują trzy miej-
sca, w których odnotowano
po trzy osoby ranne: skrzyżowa-

nia Radzymińskiej z Naczelni-
kowską, Łodygowej z Mechani-
ków i Wysockiego z Poborzańską.

Mieszkańcy widzą problem
Do budżetu partycypacyjnego

na przyszły rok mieszkańcy złożyli
projekty m.in. budowy tzw. ak-
tywnych przejść na Kondratowi-
cza, wyniesionych skrzyżowań Bu-
kowieckiej i Ponarskiej, wyniesio-
nych przejść na Bukowieckiej
i montażu progów zwalniających
na Rolanda. Na szczególną uwagę
zasługuje wart 400 tys. zł projekt
uspokojenia ruchu na osiedlu
Wilno, zakładający jego objęcie
strefą Tempo 30, esowanie jezdni
Zamkowej i budowę minironda.

Teraz projekty przechodzą we-
ryfikację w urzędach. Głosowanie
– w czerwcu.

(dg)

Liczby mówią same za siebie

Śmierć jeździ po Targówku
� Na Kondratowicza, Wincentego czy Radzymińskiej? Szukamy najniebezpieczniejszych miejsc na drogach Targówka.
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Na ulicach
znowu ginęli przede
wszystkim najstarsi
warszawiacy – osoby
w wieku 60+ to aż 42%
wszystkich zabitych
na naszych ulicach. 81%
tragicznych wypadków to
dzieło kierowców.
Najgorzej prowadzą ci
w przedziale 40–59 lat.
W ciągu roku zabili 16
osób.
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Świet ne wia do mo ści dla par,
bo ry ka ją cych się z pro ble mem
bez płod no ści. W war szaw skim ra -
tu szu trwa ją bar dzo za awan so wa -
ne pra ce nad wpro wa dze niem do -
fi nan so wa nia za bie gów tzw. za -
płod nie nia po za ustro jo we go, czy li
in vi tro.

– Pro gram po trwa dwa la ta –
mó wi rad na Alek san dra Ga jew -

ska. – Do fi nan so wa nie wy nie sie
mak sy mal nie 5 tys. zł, ale nie wię -
cej niż 80% ca łych kosz tów. Bę -
dzie obej mo wać po trzy pró by.
Sko rzy sta ją z nie go oso by w wie -
ku 25–40 lat, ży ją ce za rów no
w związ kach ma łżeń skich, jak
i nie for mal nych.

Za płod nie nie in vi tro (łac.
w szkle) jest uzna wa ne za naj sku -
tecz niej szą me to dę le cze nia bez -

płod no ści. W Pol sce re fun da cja
za bie gów zo sta ła wpro wa dzo na
przez rząd PO -PSL i obo wią zy wa -
ła w la tach 2013–2016. Po za koń -

cze niu ogól no pol skie go pro gra -
mu cię żar fi nan so wy le cze nia bez -
płod no ści prze ję ły nie któ re sa mo -
rzą dy, m.in. po znań ski i łódz ki.

(dg)

Warszawa dofinansuje in vitro
� Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.

Program
potrwa dwa lata – mówi
radna Aleksandra
Gajewska. –
Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale
nie więcej niż 80% całych
kosztów.

Te raz w su kurs tym, któ rzy chcie -
li by ko rzy stać z wod nych atrak cji
bez nad mier ne go dre no wa nia port -
fe la przy cho dzi pew na ini cja ty wa.
Jest nią zgło szo ny do bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go pro jekt „Ta nie pły -
wa nie i szat nie ro dzin ne na Pły wal -
ni Po lo nez”, na któ ry bę dzie my
gło so wać w czerw cu, o ile po zy tyw -
nie przej dzie we ry fi ka cję.

Ile ta niej?
Pod sta wo wym za ło że niem po -

my słu jest ob ni że nie ce ny go dzin -
ne go bi le tu ro dzin ne go do dzie -
się ciu zło tych – w so bo ty.
Przy czym „bi let ro dzin ny” ozna -
czał by w prak ty ce opła tę dla jed -
nej oso by do ro słej z dziec kiem
i obo wią zy wał by w go dzi -
nach 12.00–16.00. Za ka żde na -
stęp ne dziec ko (do 16 ro ku ży cia)
do pła ta wy nio sła by czte ry zło te.

Ko lej nym punk tem jest wpro -
wa dze nie jed no zło to wej opła ty
za pierw sze pół go dzi ny pły wa nia
w go dzi nach po ran nych (6.15–
7.15). Od dziel ną, nie mniej wa -
żną, kwe stią jest utwo rze nie
na te re nie pły wal ni spe cjal nych,
ro dzin nych szat ni.

Po my sło daw cy pod kre śla ją, iż
dla więk szo ści miesz kań ców wy -
pra wa na ba sen ca łą ro dzi ną to
bar dzo du ży wy da tek. W przy pad -
ku „Po lo ne za” wstęp dla ro dzi -
ny 2+2 to czter dzie ści zło tych
na 75 mi nut. Dla więk szych ro -
dzin kwo ty dra stycz nie wzra sta ją.

Jak na tle in nych pły wal ni
kształ tu ją się ce ny na „Po lo ne -
zie”? Ta niej po pły wać mo żna
choć by na po pu lar nej „Inf lanc -
kiej”. Tam za nor mal ny go dzin ny
bi let jed no ra zo wy za pła ci my 10
zło tych, czy li zde cy do wa nie mniej
niż na Ła bi szyń skiej (18 zł).

„Po lo nez to nie tyl ko ba sen”
Pły wal nią za rzą dza Ośro dek

Spor tu i Re kre acji na Tar gów ku.
Dy rek tor OSiR -u Ja cek Pu żuk
z en tu zja zmem od no si się do po -
my słu.

– Uwa żam go za cie ka wy i mam
na dzie ję, że się prze bi je – mó wi.
Szcze gól nie po do ba mu się idea
„po ran nej zło tów ki”.

– Ni ższa ce na mo gła by skło nić
do od wie dzin oso by pra cu ją ce,
któ re czas na ak tyw ność fi zycz ną
mo gą wy go spo da ro wać tyl ko ran -

kiem. Zy ska ła by na tym ta kże pły -
wal nia, któ ra w po ran nych go dzi -
nach w dni ro bo cze ma mniej szy
ruch – do da je.

Dy rek tor przy zna je, że na „Po -
lo ne zie” naj ta niej nie jest. Za -
strze ga od ra zu, że wy ni ka to z bo -
ga tej ofer ty, bę dą cej po chod ną
licz nych mo der ni za cji i in we sty cji.

– „Po lo nez” to coś wię cej niż
zwy kły ba sen – twier dzi. – Na sza
pły wal nia to osiem to rów na 25-
me tro wym ba se nie oraz ba sen re -
kre acyj ny z licz ny mi atrak cja mi
wod ny mi, mię dzy in ny mi gej ze ra -
mi i wo do spa da mi. Po nad to dla
na szych go ści ma my dwie sau ny,
ja cuz zi oraz ma ły ba se nik dla naj -
młod szych dzie ci. Wspo mnieć
trze ba, być mo że naj dłu ższą
w War sza wie, 120-me tro wą zje -
żdżal nię oraz wy jąt ko we pod wod -
ne oświe tle nie le do we.

W ze szłym ro ku na pły wal ni
przy Ła bi szyń skiej sprze da no re -
kor do we 272 ty sią ce bi le tów.
Do te go na le ży do li czyć 49 ty się cy
wejść dzie ci ze szkół w ra mach za -
jęć na uki pły wa nia. Ob ni żka cen
po zwo li po bić ten re kord?

AS

Tanie pływanie na „Polonezie”
� Pływalnia „Polonez” na Targówku ma już 14 lat, a za sobą liczne remonty, zmiany
i modernizacje. Z biegiem czasu stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu
obiektów po prawej stronie Wisły. Także – najchętniej odwiedzanych. Mimo że bilety
do najtańszych nie należą.
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Jesz cze kil ka mie się cy te mu uży -
cie w War sza wie zwro tu „plac za -
baw dla do ro słych” po wo do wa ło
py ta nia o stan trzeź wo ści. Dziś
nie któ rzy war sza wia cy już wie dzą,
że za ba wa na świe żym po wie trzu
nie jest za re zer wo wa na dla ma łych
dzie ci. Ci „nie któ rzy” to miesz -
kań cy Ur su sa. Otwar ty w ubie głym
mie sią cu plac za baw dla do ro słych
przy Ra ku szan ki jest pierw szym
w mie ście. Wie le wska zu je na to,
że nie ostat nim. Hu bert Zem -
brow ski chciał by, że by po dob ne
miej sce po wsta ło w le sie Bród -
now skim, nie da le ko gro dzi ska.

– Nie wy pa da ma chać no ga mi,
ska kać, gło śno śpie wać, ry so wać
po chod ni ku, sie dzieć na drze wie
– pi sze au tor pro jek tu do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. – Wie lu z nas,

do ro słych ro bi to, ale spo łecz nie
jest to od bie ra ne ja ko dziw ne. Po -
trze ba za ba wy nie od cho dzi
z dzie ciń stwem! Czy nie ma my
już w so bie po trze by wy ra ża nia
ra do ści ina czej niż tyl ko przez
uśmiech, uścisk dło ni czy śpie wa -
nie po al ko ho lu? Czy za ba wa do -
ro słych to mu si być ja kiś sport
eks tre mal ny, ki no, al ko hol czy
oglą da nie show w te le wi zji?

We dług wstęp nych sza cun ków
bu do wa pla cu za baw kosz to wa ła -
by ok. 206 tys. zł. Zna la zły by się
na nim nie tyl ko urzą dze nia za ba -
wo we, ale też ścian ka wspi nacz -
ko wa, tram po li ny i le ża ki. Ko rzy -
stać mo gli by nie tyl ko do ro śli, ale
też mło dzież – wszy scy, któ rzy by -
li by w sta nie sko rzy stać z za ba wek
w roz mia rze XL.

Obec nie pro jekt jest na eta pie
we ry fi ka cji. Je śli zo sta nie do pusz -
czo ny do gło so wa nia i zdo bę dzie
od po wied nio du żo gło sów miesz -

kań ców, z pla cu za baw sko rzy sta -
my w przy szłym ro ku.

(dg)
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Pra ca na bu do wie sta cji Troc ka
wre. W cią gu kil ku mie się cy pra -
cow ni cy fir my Astal di zdą ży li wy -
ko nać tzw. ścia ny szcze li no we sta -
cji i zejść na po ziom – 1. Na pla cu
bu do wy od by ło się spo tka nie
z dzien ni ka rza mi, w któ rym wzię li
udział m.in. wi ce pre zy dent Re na -
ta Ka znow ska, pre zes Me tra War -
szaw skie go Je rzy Lejk i dy rek tor
ZTM Wie sław Wi tek.

– Je ste śmy na po zio mie – 1,
na któ rym sta ną bram ki bi le to we
i po wsta ną punk ty han dlo wo -
-usłu go we – opro wa dzał Ma te usz
Wit czyń ski, rzecz nik Astal di.
– W po rów na niu ze sta cja mi dru -
giej li nii w Śród mie ściu sta cje

na Tar gów ku bę dą po ło żo ne płyt -
ko. Szy ny znaj dą się ok. 16 m
pod po zio mem te re nu, na pię trze
– 2.

– Oko licz ni miesz kań cy ro zu -
mie ją, że mu si my zbu do wać sta cję
jak naj szyb ciej i prak tycz nie nie
na rze ka ją na ha łas z pla cu bu do -
wy – po wie dział Je rzy Lejk.
– Praw do po dob nie la tem Astal di
roz pocz nie drą że nie tu ne li
przy uży ciu tar czy.

Je śli uda się utrzy mać obec ne
tem po prac, sko rzy sta my z me tra
na Tar gów ku w 2019 ro ku. Trzy
la ta póź niej li nia ma zo stać
przed łu żo na na Za ci sze i Bród no.

(dg)

Budowa metra na Targówku

Imponujący widok
� Po raz pierwszy odwiedziliśmy plac budowy metra
na Targówku. W 2019 roku odjadą stamtąd pierwsze
pociągi do Śródmieścia.

Nietypowy pomysł z Bródna

Plac zabaw… dla dorosłych
� Jak tu się bawić, skoro zabawki są zbyt małe i okupowane przez „skrzaty”? Jest
na to sposób.

Czy nie mamy
już w sobie potrzeby
wyrażania radości inaczej
niż tylko przez uśmiech,
uścisk dłoni czy
śpiewanie po alkoholu?
Czy zabawa dorosłych to
musi być jakiś sport
ekstremalny, kino, alkohol
czy oglądanie show
w telewizji?

Budowa placu zabaw kosztowałaby ok. 206 tys. zł
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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
tel. 667-292-145

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!

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

150 tys. zł mo żna wy dać na bu -
do wę par kin gu al bo pla cu za baw.

To wie dzą wszy scy. Je den z miesz -
kań ców wpadł nie daw no na po -

mysł wy da nia tej su my na… od -
bu do wę gro du na Bród nie.

– Obec nie w miej scu gro du po -
zo stał tyl ko wał ziem ny – pi sze
au tor pro jek tu, zło żo ne go do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go na przy -
szły rok. – Dzię ki od bu do wie mo -
że się on stać jed nym z naj cie kaw -
szych za byt ków na szej dziel ni cy.

Za łó żmy na chwi lę, że znik nę li
wszy scy kon ser wa to rzy i obroń cy
za byt ków, i gród fak tycz nie zo stał
od bu do wa ny. Jak by wy glą dał?
Czy rze czy wi ście stał by się za byt -
kiem cie ka wym dla sze ro kiej pu -
blicz no ści?

Hi sto ria roz cza ro wu je
W zro zu mie niu te go, czym był

gród, na pew no nie po ma ga ją nie -
cie ka we ta bli ce in for ma cyj ne
z prze sta rza ły mi in for ma cja mi,
a ab sur dal na „bra ma do la su” tyl -

ko za ciem nia ob raz. Pa trząc na nią
śmia ło mo żna wy snuć wi zję sto ją -
ce go w le sie Bród now skim dru gie -
go Bi sku pi na, z im po nu ją cy mi rzę -
da mi drew nia nych do mów. War to
uzmy sło wić so bie, że słyn ny re zer -
wat ar che olo gicz ny w Wiel ko pol -
sce za wie ra XX -wiecz ną re kon -
struk cję wa row nej osa dy, któ ra
po wsta ła w VIII w. p.n.e., czy li co
naj mniej 1600 lat (!) wcze śniej
od na sze go gro du. Na Bród nie aż
tak cie ka wie nie by ło.

Pa gór ki w le sie Bród now skim
to tzw. gro dzi sko, czy li po pro -
stu… po zo sta łość gro du. Być mo -
że nie któ rzy bę dą roz cza ro wa ni
in for ma cją, że ory gi nal nie gród
skła dał się z ziem no -drew nia ne go
wa łu, któ re go dol na część by ła
wzmoc nio na du ży mi bel ka mi, zaś
gór na – skrzy nia mi peł ny mi ka -
mie ni i gli ny. Do środ ka mo żna

by ło do stać się przez drew nia ną
bra mę al bo po most. I to wszyst -
ko. Na si przod ko wie z IX wie ku
nie ste ty nie by li gi gan ta mi ar chi -
tek tu ry, ta ki mi jak ów cze śni Gre -
cy czy Ara bo wie. Gród miał
przede wszyst kim speł niać swo ją
funk cję, czy li po zwa lać schro nić
się oko licz nym miesz kań com
na wy pa dek na jaz du i uła twić
obro nę przed wro giem. Nie mia ło
być ład nie, ale uży tecz nie.

Kto to wła ści wie zbu do wał?
Do dziś nie wia do mo, kto zbu -

do wał Bród no. Jed na z teo rii gło -
si, że by li to Pia sto wie, chcą cy
zdo być kon tro lę nad prze pra wa -
mi przez Wi słę na pod bi tym wła -
śnie Ma zow szu. In na, że gród jest
dzie łem zu peł nie in ne go ple mie -
nia, za miesz ku ją ce go oko li ce dzi -
siej szej War sza wy przed in wa zją

z Wiel ko pol ski. Wia do mo, że sta -
re Bród no zo sta ło znisz czo ne
w po ło wie XI wie ku, mo że pod -
czas bun tu ma zo wiec kie go księ cia
Mie cła wa prze ciw ko Ka zi mie rzo -
wi Od no wi cie lo wi.

W ko lej nych stu le ciach gród
– już na pew no na le żą cy do Pia -
stów – „prze nie sio no” z pra we go
brze gu Wi sły, nę ka ne go na jaz da mi
Ru si nów i Li twi nów. Wy so ki, le wy
brzeg był znacz nie ła twiej szy
do obro ny przed wro giem, stąd
de cy zja o bu do wie gro du w Jaz do -
wie, w miej scu dzi siej sze go ogro du
bo ta nicz ne go obok Ła zie nek. Gdy
ten gród ta kże upadł, pia stow scy
ksią żę ta zbu do wa li gród nad Ka -
mion ką, któ ry kil ka set lat póź niej
zmie nił się w Za mek Kró lew ski.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie: Ma ria Miś kie wicz, „Bród no Sta re i je -
go zna cze nie w roz wo ju Ma zow sza wcze sno śre dnio -
wiecz ne go”, „Z ot chła ni wie ków”, r. 56, nr 1–2, 2001.

„Czy można odbudować gród”, czyli rozczarowująca historia z Bródna
� Potężne drewniane bramy, piękne domy i groźne palisady? Niestety nie. Bródnowski gród był dosłownie kupą
piachu, przetykaną drewnem, gliną i kamieniami.

Do dziś
nie wiadomo, kto
zbudował Bródno. Jedna
z teorii głosi, że byli to
Piastowie, chcący
zdobyć kontrolę
nad przeprawami przez
Wisłę na podbitym
właśnie Mazowszu. Inna,
że gród jest dziełem
zupełnie innego
plemienia,
zamieszkującego okolice
dzisiejszej Warszawy
przed inwazją
z Wielkopolski.

źródło zdjęć: w
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Trwa ją cy od 2015 ro ku re mont
Szpi ta la Bród now skie go do biegł
koń ca. Pa cjen ci mo gą ko rzy stać ze
zmo der ni zo wa nych od dzia łów
neu ro lo gii i psy chia trii, na któ rych

otwar to no we sa le z do dat ko wy mi
łó żka mi i ła zien ki. Nie wy ko rzy sty -
wa ne do tąd pod da sze zo sta ło za -
adap to wa ne na sa le edu ka cyj ne,
po miesz cze nia biu ro we i so cjal ne.
Prze pro wa dzo na zo sta ła ta kże wy -
mia na okien, in sta la cji grzew czej
i ocie ple nie ścian, dzię ki cze mu
szpi tal za osz czę dzi na ra chun kach
za ogrze wa nie.

– Chce my za pew nić na szym pa -
cjen tom jak naj lep sze wa run ki,
dla te go ogrom nie cie szę się z tej
mo der ni za cji – mó wi Te re sa Bo -
giel, pre ze ska Ma zo wiec kie go

Szpi ta la Bród now skie go.
– Oprócz ge ne ral ne go re mon tu
od dzia łów neu ro lo gii i psy chia trii
zwięk szy ła się też licz ba łó żek.
Ma my też no we ła zien ki, zo sta ły
wy mie nio ne pod ło gi, a ta kże
wszyst kie in sta la cje, co pod wy -
ższy ło bez pie czeń stwo i kom fort
za rów no pa cjen tów, jak i sa me go
per so ne lu.

Od dział Neu ro lo gii zaj mu je się
spe cja li stycz ną dia gno sty ką i le -
cze niem cho rób ukła du ner wo we -
go. W ubie głym ro ku z je go usług
sko rzy sta ło 2276 pa cjen tów, zaś
licz ba udzie lo nych po rad prze -
kro czy ła 7,5 tys. Na od dział tra -
fia ją pa cjen ci bo ry ka ją cy się m.in.
z no wo two rem mó zgu, stward nie -
niem roz sia nym, bó la mi gło wy,
cho ro bą Par kin so na czy pa dacz -
ką. Do tych czas dys po no wał on 48
łó żka mi i nie mógł przyj mo wać
wszyst kich ocze ku ją cych pa cjen -
tów. Te raz ze spe cja li stycz nej po -
mo cy i ho spi ta li za cji mo że ko rzy -
stać 70 pa cjen tów: 36 na od dzia le
neu ro lo gii ogól nej, 18 na Uda ro -
wym i 16 na neu ro re ha bi li ta cji.

W ubie głym ro ku w Szpi ta lu
Bród now skim udzie lo no pra -
wie 12 tys. po rad z za kre su psy -
chia trii. Ho spi ta li zo wa no po -
nad 280 pa cjen tów w ra mach
dzien nej te ra pii uza le żnie nia

od al ko ho lu i dzien nych świad -
czeń psy chia trycz nych dla do ro -
słych. Na od dział tra fia ją m.in.
oso by z za bu rze nia mi lę ko wy mi,
za bu rze nia mi snu i ner wi cą, a ta -
kże uza le żnie ni od al ko ho lu.
Zmo der ni zo wa ny od dział zo stał
przy sto so wa ny do przy ję cia 20 pa -
cjen tów wy ma ga ją cych sta łe go
po by tu w szpi ta lu.

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Szpital Bródnowski się zmienia
� Przy Kondratowicza zakończył się remont wart ponad 8 mln zł. Oddziały neurologii
i psychiatrii lśnią nowością.

Oddział
Neurologii zajmuje się
specjalistyczną
diagnostyką i leczeniem
chorób układu
nerwowego. W ubiegłym
roku z jego usług
skorzystało 2276
pacjentów, zaś liczba
udzielonych porad
przekroczyła 7,5 tys.

źródło: m
ateriały prasow
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Na ha sło „wy buch” miesz kań cy
Bród na z pew no ścią przy po mi na -
ją so bie sy tu ację z 15 paź dzier ni -
ka. W blo ku przy Tur monc kiej
wy bu chła wów czas bom ba, któ ra
za bi ła 48-let nie go miesz kań ca.
Praw do po dob nie by ły to po ra -
chun ki gang ster skie, a po dej rza ny
Wal de mar O. zo stał za trzy ma ny
nie speł na dwa ty go dnie póź niej.

Do ko lej ne go wy bu chu do szło
w kon te ne rze, usta wio nym
przed blo kiem przy Bart ni czej.
We dług nie ofi cjal nych in for ma cji

trwa ło na ka za ne przez spół dziel -
nię opró żnia nie miesz ka nia „ko -
lek cjo ne ra śmie ci”. Gdy sam za -
in te re so wa ny zaj rzał do kon te ne -
ra MPO, na stą pi ła eks plo zja.
Mę żczy zna zo stał za bra ny
do szpi ta la, zaś na miej sce przy -
je cha li sa pe rzy, któ rzy prze szu -
ku ją je go lo kal. Naj bar dziej
praw do po dob na teo ria mó wi, że
„zbie racz” zna lazł nie wy buch
z cza sów II woj ny świa to wej
i trzy mał go w miesz ka niu.

(red)

Tajemniczy wybuch
na Bródnie
� Eksplozja w kontenerze na śmieci i interwencja
saperów. Co się stało przy Bartniczej?

źródło: w
arszaw
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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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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 dojazd gratis
508-081-808

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
·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

·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359

·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

·Naprawa Okien PCV 796-698-555

·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·Pożyczki pozabankowe 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnimy opiekunów osób starszych
w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę
(lub zlecenie) na terenie Białołęki, oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne
zatrudnienie. Kontakt 519-331-291

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Każdy 513-606-666

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

KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

In for ma cję tę pre zy dent Han na
Gron kie wicz -Waltz ogło si ła
na kon fe ren cji pra so wej. Upraw -
nie ni bę dą ucznio wie miesz ka ją cy
w War sza wie oraz miesz ka ją cy
w II stre fie bi le to wej, ale do je -

żdża ją cy do szkół w sto li cy. No we
za sa dy za czną obo wią zy wać od 1
wrze śnia 2017. Mło dzi pa sa że ro -
wie bę dą ko rzy stać z bez płat nych
bi le tów nie tyl ko pod czas ro ku
szkol ne go, ale ta kże wa ka cji i fe rii.

Rocz ny koszt pro jek tu to we -
dług sza cun ków 13 mln zł.

W prze pro wa dzo nych w szko -
łach an kie tach ze bra no po nad 4
tys. opi nii. Wy ni ki son da żu wska -
zu ją, że 41% uczniów do cie ra

na lek cje pie szo, 30% – ko mu ni -
ka cją miej ską, zaś 25% – sa mo -
cho dem ro dzi ca.

– Osiemdziesiąt proc. an kie to -
wa nych ro dzi ców do wo żą cych
dzie ci au tem za de kla ro wa ło, że
po wpro wa dze niu dar mo wych bi -
le tów bę dzie po sy łać je do szko ły

ko mu ni ka cją miej ską – po wie -
dzia ła pre zy dent Gron kie wicz -
-Waltz.

– To nie zwy kle istot ne dla
ochro ny śro do wi ska, ale też dla
kształ to wa nia po staw wśród mło -

de go po ko le nia – do da ła wi ce pre -
zy dent Re na ta Ka znow ska.
– Chce my, by dzie ci by ły od ma łe -
go przy zwy cza ja ne do ko rzy sta nia
z trans por tu pu blicz ne go.

We dług wstęp nych sza cun ków
wpro wa dze nie pro jek tu bę dzie
ozna czać oko ło 30 tys. no wych
pa sa że rów. Czy tram wa je i au to -
bu sy nie bę dą prze peł nio ne?

– Da my ra dę – za pew nia Wie -
sław Wi tek, dy rek tor Za rzą du
Trans por tu Miej skie go. – Z ro ku
na rok z na szych usług ko rzy sta
co raz wię cej osób, za chę ca nych
ro sną cą ja ko ścią war szaw skiej ko -
mu ni ka cji miej skiej.

No we za sa dy mu szą zo stać jesz -
cze prze gło so wa ne przez Ra dę
War sza wy, ale to tyl ko for mal ność.
W naj bli ższych mie sią cach szko ły
pod sta wo we i gim na zja otrzy ma ją
od ZTM wnio ski o wy da nie spe -
cjal nych Kart Miej skich dla
uczniów. Bi le ty bę dą ko do wa ne
na czas edu ka cji w szko le pod sta -
wo wej lub gim na zjum, ale trze ba
bę dzie od na wiać je co czte ry la ta.

(dg)

Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
� W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.

źródło: ZT
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Gdy we wcze snych la tach 50. bu -
do wa na by ła dzi siej sza sie dzi ba te -
atru „Ram pa” przy Ko ło wej,
w oko li cy nie by ło jesz cze blo ków
z wiel kiej pły ty. Do oko ła sta ły ma łe
drew nia ne do my i ogród ki sta re go
Tar gów ka. Jak przez mgłę pa mię -
tam ki no, któ re mie ści ło się w dol -
nej sa li Do mu Kul tu ry przy Ko ło -
wej. 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. W oka za łym, sty -
li zo wa nym nie co na mo der nę bu -
dyn ku przez wie le lat dzia łał dom
kul tu ry i kli ma tycz ne ki no „Pro -

myk”. Do pie ro w po ło wie lat 70.
bu dyn kiem za wład nął te atr.

Go ścił naj więk sze sła wy
Za czę ło się od or ga ni zo wa nych

od cza su do cza su oka zjo nal nych
spek ta kli, po tem za czę ły się tu
od by wać pró by ze spo łu dzia ła ją -
ce go w do mu kul tu ry, ale zna ny
au tor, re ży ser i kon fe ran sjer Ma -
rian Jon kay tys ma rzył o te atrze
mu zycz nym z praw dzi we go zda -
rze nia. I w 1974 ro ku wy sta wił
w do mu kul tu ry na Ko ło wej spek -
takl „Mu si ca le…Mu si ca le”. I tak
się za czę ło. Do kład nie 1 ma -

ja 1975 ro ku ofi cjal nie za czął
na Ko ło wej dzia łać te atr, któ ry
przy jął na zwę ade kwat ną do po ło -
że nia „Na Tar gów ku”. Jon kaj tys
zo stał pierw szym dy rek to rem.
Stwo rzył no wo cze sną sce nę mu -

zycz ną, przy cią gnął ów cze sne
gwiaz dy es tra dy: Da nu tę Rinn,
Ali cję Ma jew ską, Ewę Śnie żan kę,
Ta de usza Ros sa. Cie ka we, że wy -
stę po wał tu też m.in. Grze gorz
Mar kow ski – póź niej szy, cha ry -
zma tycz ny wo ka li sta ze spo łu Per -

fect. W jed nym z przed sta wień
tań czył na wet kra ko wia ka.

W 1981 ro ku ów cze sny dy rek tor
Jan Krzy ża now ski pró bo wał nie co
zmie nić pro fil te atru – obok spek -
ta kli mu zycz nych w re per tu arze
za go ści ły sztu ki kla sycz ne i współ -
cze sne. Na sce nie wciąż po ja wia ły
się gwiaz dy pio sen ki, choć by Sła -
wa Przy byl ska, ale i zna ni ak to rzy
dra ma tycz ni, jak Mie czy sław Vo it
czy Bar ba ra Ho ra wian ka.

Naj lep sze mu si ca le
W ro ku 1987 dy rek cję prze jął

An drzej Strze lec ki, któ ry pod no -
wą na zwą: Te atr Ram pa po wró cił
do mu zycz nych tra dy cji. Stwo rzył
zu peł nie no wy ze spół, za czął wy -
sta wiać ko lej ne mu si ca le. Współ -
pra co wał z wiel ki mi, ale i od kry -
wał no we ta len ty, ta kie choć by
jak Ja nusz Jó ze fo wicz. Wiel ką
sła wę w tam tym cza sie zdo był
mu si cal „Złe za cho wa nie” w re ży -
se rii Strze lec kie go.

W re per tu arze Ram py na prze -
strze ni czter dzie sto le cia by ło zresz -
tą wie le le gen dar nych przed sta -
wień, któ re zbu do wa ły je go oso bo -
wość i styl. Choć by roc ko wy mu si cal
„Jeź dziec bu rzy” w re ży se rii Ar ka -
diu sza Ja ku bi ka wy sta wia ny z prze -
rwa mi od 2000 ro ku do dziś al bo
prze nie sio ny z Broad wayu mu si cal
„Rent”. Od 1998 ro ku do chwi li
obec nej dy rek to rem Te atru jest Wi -
told Ole jarz. Pu blicz ność te atru po -
więk szy ła się dwu krot nie a wpły wy
z bi le tów pię cio krot nie. Te atr otwo -
rzył się na pu blicz ność dzie cię cą, ale
nie stra cił to żsa mo ści. Ko lej ne pre -
mie ry przy cią ga ją tłu my, ostat nio
świet ne wy sta wie nie le gen dar ne go
„Je sus Christ Su per star”. Jest do -
brze, a „nasz” je dy ny te atr jest dziś
roz po zna wal ną wi zy tów ką dziel ni -
cy. Oby tak da lej.

(wk)

Tak budowano Teatr Targówka
� Teatr Rampa kiedyś nosił nazwę Teatru na Targówku. Istnieje od 42 lat i ma się świetnie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Kry mi nal ni z Tar gów ka bez więk szych pro ble mów od na leź li zło -
dzie ja, któ ry do ko nał kra dzie ży „w bie gu”. Oko ło 20:00 34-let ni To -
masz K. pod biegł do star szej o 31 lat ko bie ty i… ze rwał jej war -
te 600 zł kol czy ki z uszu. Za raz po kra dzie ży zło dziej sprze dał łup
na jed nym z ba za rów, in ka su jąc 120 zł.

Po nie waż ofia ra za pa mię ta ła twarz To ma sza K., po li cjan ci mie li uła -
twio ne za da nie. Ama tor ła twe go za rob ku przy znał się do kra dzie ży i do -
bro wol nie pod dał ka rze mie sią ca wię zie nia i 40 go dzin prac spo łecz nych.

(red)

Zerwał kobiecie kolczyki
� Wyjątkowo zuchwała kradzież biżuterii wartej 600 zł
nie uszła na sucho 34-latkowi, który najbliższy miesiąc
spędzi w więzieniu.

Kolejne
premiery przyciągają
tłumy, ostatnio świetne
wystawienie
legendarnego „Jesus
Christ Superstar”. Jest
dobrze, a „nasz” jedyny
teatr jest dziś
rozpoznawalną
wizytówką dzielnicy. Oby
tak dalej.
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 Fotograficzne Zbyszka Siem
aszki

– Pa trząc na Pa ni dro gę mo żna
dojść do wnio sku, że do słow nie
ka żdy i w ka żdym mo men cie ży -
cia mo że od kryć w so bie twór cę.

– Oczy wi ście! Czło wiek jest je -
dy nym zwie rzę ciem, któ re ozda -
bia swo je na rzę dzia pra cy. To du -
żo mó wi o na szej po trze bie wy ra -
ża nia sie bie i nada wa nia oto cze -
niu wła sne go, nie po wta rzal ne go
cha rak te ru.

– Kształ ci ła się Pa ni na kie -
run kach pla stycz nych?

– Nie. Mam za so bą kil ka na -
ście lat pra cy w ubez pie cze niach
i stu dia hu ma ni stycz ne.

– A za tem by ło to jak grom
z ja sne go nie ba?

– Zde cy do wa nie. Kil ka lat te -
mu w grud niu, przy ja ciół ka za -
pro si ła mnie na zdo bie nie bom -
bek. Mie siąc póź niej, po zo sta łe
po tym ma te ria ły wy sy pa ły mi się
na pod ło gę. Po chy li łam się
nad ni mi i zdę bia łam. Na tych -
miast po bie głam do pla sty ków
i ku pi łam so bie pierw sze w ży ciu
pod obra zie, pędz le, far by… Wła -
śnie w ten spo sób po wo ła łam
do ży cia Lud ka, któ re go pierw -
szym wcie le niem był „Tra garz po -
my słów”. Póź niej po wie rzy łam
mu m.in. ro le: szczę śli we go żon -
ko sia, oswa ja cza mo ty li, zi ry to wa -
ne go wła ści cie la psa.

– Gdzie mo żna obej rzeć Pa ni
pra ce?

– Za pra szam na stro nę
www.dar me lo.pl. Część z ko la ży,
od nie daw na, mo żna też ku pić
na po szew kach na po dusz kę, re -
prin tach i ka flach ce ra micz nych. 

Rozm. oko

Odkryj świat 
rzeczy niebanalnych

� Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.




