
Willa Pietrusińskiego powstała
w czasach świetności ulicy Tyko-
cińskiej. Może trudno dziś w to
uwierzyć, ale swego czasu była to
ulica wystawna, z eleganckimi bu-
dynkami i gazowymi latarniami.
Przed wojną nazywano ją „Mar-
szałkowską Targówka”.

Gdy znany architekt Bolesław
Pietrusiński szukał miejsca
na własny dom, wybrał właśnie
ulicę Tykocińską. Kupił posesję
pod numerem 15 i w 1930 roku
postawił tu dwupiętrową willę
w stylu neobarokowym. Znalazło
się w niej mieszkanie oraz pra-
cownia. Po wojnie do budynku
wprowadził się na krótko komitet
Polskiej Partii Robotniczej.

Jedenastu współwłaścicieli
Willa jakimś cudem przetrwała

nawet wielką przebudowę Tar-
gówka w latach 70. Prawdopo-
dobnie tylko dlatego, że mieściło
się w niej wówczas przedszkole
i ZUS, ocalono ją jako samotną
wyspę wśród blokowiska. W la-
tach 90. budynek zagospodarowa-
ła prywatna firma, wreszcie willa
wraz z działką została zwrócona
spadkobiercom byłych właścicieli.

Była już wtedy zaniedbana, za-
puszczona, nikt się nią nie opieko-
wał. Złomiarze i handlarze wynosi-
li z niej, co się tylko dało, stała się
schronieniem bezdomnych i ideal-
nym miejscem na alkoholowe liba-
cje. Urząd dzielnicy tłumaczył, że
niewiele może zrobić, bo budynek

jest w wieczystym użytkowaniu
prywatnych osób, a współwłaścicie-
li jest aż jedenaścioro. Ci zaś dążyli
do rozbiórki willi i sprzedaży grun-
tu pod zabudowę. Wydawało się,
że los willi jest przesądzony- mimo
faktu, że w 2009 roku została wpi-
sana do rejestru zabytków. Choć
gdyby nie to pewnie dziś w tym
miejscu stałby już nowy blok.

Willa pod wynajem
W 2012 roku opuszczony od kil-

ku lat budynek zakupiła od spad-
kobierców spółka Grudnik Nieru-
chomości, która go odremontowa-
ła, a na początku 2014 roku wysta-
wiła na sprzedaż za sumę 5 mln
złotych. Remont był solidny – wy-
mieniono dach, naprawiono ścia-

ny, wyremontowano wszystkie
wnętrza, zachowując jednak orygi-
nalne drewniane okna i drzwi
i sztukaterie na sufitach.

Willa po remoncie na parterze
ma hol, salon, pokój, gabinet, ła-

zienkę z wc i kuchnię, na piętrze
cztery sypialnie, dwie garderoby,
widną łazienkę z wc oraz dwa nie-
zależne pokoje ze skosami, ho-
lem, łazienką, wc na poddaszu.
Firma podzieliła powierzchnię

i przeznaczyła pod wynajem. Cały
czas chciała ją jednak sprzedać.
Cena wciąż się obniżała. Z po-
czątkowych 5 mln zł spadła
w końcu maja do 1,6 mln. W koń-
cu chętny się znalazł i willę kupił.

Kto i za ile? Tego nie wiadomo.
Przedstawiciel firmy Grudnik nie
chce ujawnić szczegółów transak-
cji powołując się na tajemnicę
handlową.

(wk)

Zabytek Targówka sprzedany
� Jeden z ciekawszych zabytków Targówka – ocalona przed zagładą willa na Tykocińskiej właśnie została sprzedana. Komu i za ile? Nie wiadomo.
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Willa
jakimś cudem przetrwała
nawet wielką
przebudowę Targówka
w latach 70.
Prawdopodobnie tylko
dlatego, że mieściło się
w niej wówczas
przedszkole i ZUS,
ocalono ją jako samotną
wyspę wśród blokowiska.
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Po dia gno zie za czę ły się na sze
po szu ki wa nia. Przez ostat ni rok
od wie dzi ła wie le pla có wek
i przed szko li. Wciąż błą dzi li śmy
i po szu ki wa li śmy od po wied nich.
Wie le z nich na praw dę nam po -
mo gło, ale ja ja ko mat ka wciąż
czu ję nie do syt i czę sto mam wy -
rzu ty su mie nia, że nie ro bię
wszyst kie go, co mo gło by po móc
mo je mu dziec ku.

Dla te go, z po mo cą świet nych
spe cja li stów, po sta no wi łam otwo -

rzyć przed szko le te ra peu tycz ne.
Prze by łam dłu gą dro gę i wiem,
cze go po trze bu je mo ja cór ka.
Wiem, cze go po trze bu ją Wa sze
dzie ci i Wy sa mi dro dzy Ro dzi ce.
Wie lu z Was nie mo że po go dzić się
z ta ką dia gno zą. Ro zu miem to,
dla te go też po sta ram się Wam po -
móc oraz za przy jaź nić z au ty zmem.

In dy wi du al ne pro gra my te ra -
peu tycz ne, wie dza spe cja li stów
i na sza cię żka pra ca po mo gą nam
ura to wać na sze dzie ci.

He len ka jest cud ną blon dy -
necz ką o nie bie skich oczach

i szcze rym uśmie chu. Szko da tyl -
ko, że te oczka pa trzą gdzieś da -

le ko, gdzie nasz wzrok nie się ga,
a ten uśmiech spo wo do wa ny jest
my śla mi, któ rych ni gdy nie od -
gad nie my. Moc no wie rzy my, że
He len ka za cznie sa ma jeść, spać,
ba wić się. I że wró ci do nas, bo
bar dzo ją ko cha my.

Te go też Wam ży czę z ca łe go
ser ca Dro dzy Ro dzi ce!

Za pra sza my ta kże na pro fil
He le ny oraz na sze go przed szko la
na Fa ce bo oku.

Przedszkole Terapeutyczne
Spełnione Marzenia

ul. Wyspowa 6, Tel.: 604 301
306,22 2542922

www.marzenia.waw.pl

Dia gno za: au tyzm
� Pomysł otwarcia naszego przedszkola terapeutycznego „Spełnione Marzenia”
pojawił się zupełnie nieprzypadkowo. Helenka to blond gwiazdka długo
wyczekiwana przeze mnie, swojego tatę i braci. Nasze szczęście zostało rozwiane,
zanim Helenka skończyła 2 lata. Do tej pory nie zdajemy sobie sprawy z powagi
sytuacji i zachowujemy się, jakby to nas nie dotyczyło. Tak właśnie robi większość
rodziców dzieci z zaburzeniami.

Indywidualne
programy terapeutyczne,
wiedza specjalistów
i nasza ciężka praca
pomogą nam uratować
nasze dzieci.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

„Użyt ko wa nie wie czy ste” to po -
ję cie nie zna ne w żad nym in nym
kra ju, wzo ro wa ne na roz wią za niach
praw nych sto so wa nych w Związ ku
So wiec kim. W naj więk szym skró -
cie: te ren ob ję ty użyt ko wa niem wie -
czy stym jest wła sno ścią pań stwa lub
sa mo rzą du, wy dzie rża wio ną (za -
zwy czaj na 99 lat) użyt kow ni ko wi,
któ ry zo bo wią za ny jest co rocz nie
pła cić wła ści cie lo wi uła mek od ak -
tu al nej ce ny dział ki. W prak ty ce ta -

ki mi użyt kow ni ka mi naj czę ściej są
spół dziel nie miesz ka nio we a opła ta
za użyt ko wa nie wie czy ste jest dzie -
lo na wo bec miesz kań ców i do li cza -
na do czyn szu. Pro blem w tym, że
ce ny nie ru cho mo ści w War sza wie
cią gle ro sną, zwłasz cza na osie dlach
zbu do wa nych w po bli żu pla no wa -
nych li nii me tra.

– Od lat ska rży my się na dra -
stycz nie ro sną ce opła ty za użyt ko -
wa nie wie czy ste – mó wi An drzej

Pół rol ni czak, pre zes RSM Pra ga,
do któ rej na le żą m.in. osie dla
na Tar cho mi nie i Tar gów ku. – To
nic wię cej, jak tyl ko re likt so cja li -
zmu. Kie dy w la tach 60. spół dziel -
nie ma so wo bu do wa ły no we osie -
dla, wła dze nie chcia ły da wać im
zie mi na wła sność.

Wy so kość opłat za użyt ko wa nie
wie czy ste jest usta la na in dy wi du -
al nie dla ka żde go osie dla, ale
w skraj nych przy pad kach po tra fi
do cho dzić do 1000 zł rocz nie
za nie du że miesz ka nie o po -
wierzch ni 44 m2. Da ni na po tra fi
też wzro snąć w nie zwy kłym tem -
pie, o kil ka set pro cent w cią gu
kil ku lat.

– Od 2005 ro ku obo wią zu je
usta wa, umo żli wia ją ca prze kształ -
ce nie użyt ko wa nia wie czy ste go
w pra wo wła sno ści – mó wi Pół rol -
ni czak. – Po nie waż koszt z ty tu łu
prze kształ ce nia pra wa jest bar dzo
wy so ki, Sejm umo żli wił wpro wa -
dze nie du żej bo ni fi ka ty.

Pięć spół dziel ni (RSM Pra ga, SM
Bród no, WSM, WSM Ra ko wiec

i SBM Ateń ska) już pod ko niec 2014
ro ku roz po czę ło zbiór kę pod pi sów
pod pro jek tem uchwa ły, umo żli wia -
ją cej przy zna nie pra wa wła sno ści
z 95-pro cen to wą zni żką wszyst kim
spół dziel niom i oso bom fi zycz nym
w War sza wie. Jej wej ście w ży cie
ozna cza ło by, że miesz kań cy spół -
dziel czych osie dli po pię ciu la tach
prze sta li by po no sić opła ty za użyt ko -
wa nie wie czy ste, oszczę dza jąc co
mie siąc po kil ka dzie siąt zło tych. Pro -
jekt zo stał po par ty przez ra dy dziel -
nic Tar gó wek, Pra ga Pół noc i Żo li -
borz, w lu tym ubie głe go ro ku tra fił
Ra dy War sza wy i tam utknął na wie -
le mie się cy.

Naj więk szym pro ble mem są
oczy wi ście stra ty w bu dże cie War -
sza wy. W kwiet niu bie żą ce go ro ku
miej ski skarb nik stwier dził, że war -
szaw ski sa mo rząd za ra bia na użyt -
ko wa niu wie czy stym 476 mln zł
rocz nie (da ne z 2015 ro ku), su ma
ta obej mu je jed nak przy cho dy za -
rów no od spół dziel ni, jak i lo ka li
użyt ko wych i prze my sło wych, do -
mów jed no ro dzin nych i ga ra ży. Tyl -

ko sie dem dziel nic (m.in. Ocho ta
i Mo ko tów) pro wa dzi od dziel ną
ewi den cję przy cho dów od spół -
dziel ni – w 2015 ro ku za ro bi ły
w ten spo sób 25 mln zł. Na pod sta -

wie tych da nych spół dziel cy sza cu -
ją, że użyt ko wa nie wie czy ste przy -
no si War sza wie nie 476 mln zł rocz -
nie, ale ok. 70–90 mln zł, co nie jest
du żą su mą w ska li bu dże tu mia sta.

O tym, czy użyt ko wa nie wie czy -
ste zo sta nie w War sza wie znie sio -
ne, za de cy du je ra da mia sta. Gło -
so wa nie w tej spra wie od bę dzie
się naj wcze śniej po wa ka cjach.

(dg)

Skończmy z użytkowaniem wieczystym
� 52 tys. osób poparło projekt uchwały rady miasta, dzięki której mieszkańcy spółdzielczych
bloków zaoszczędziliby nawet do 1000 zł rocznie na opłatach za mieszkanie.

O tym,
czy użytkowanie
wieczyste zostanie
w Warszawie zniesione,
zadecyduje rada miasta.
Głosowanie w tej sprawie
odbędzie się
najwcześniej
po wakacjach.

Ma lut ki dzik skrył się pod jed -
nym z za par ko wa nych sa mo cho -
dów przy ul. Przy Wo dzie.

– Ma luch wy biegł pro sto spod
sto ją ce go au ta. Spraw dzi li śmy do -
kład nie oko li ce, ale w po bli żu nie

by ło ani je go mat ki, ani ro dzeń -
stwa. Zwie rząt ko mia ło za le d wie
oko ło dwóch ty go dni – nie po ra -
dzi ło by so bie sa mo. W ka żdej
chwi li mo gło wpaść pod ko ła roz -
pę dzo ne go sa mo cho du – opo wia -

da st. insp. An na Bo ru ta z Pa tro lu
Eko Stra ży Miej skiej m.st. War -
sza wy.

Dzik zo stał prze wie zio ny
do Ośrod ka Re ha bi li ta cji Dzi kich
Zwie rząt przy Kor ko wej. – Ma -
luch, choć wy stra szo ny, był w do -
brym sta nie. W ośrod ku otrzy ma
pro fe sjo nal ną opie kę, a gdy już
bę dzie od po wied nio du ży i sa mo -
dziel ny, zo sta nie wy pusz czo ny
do śro do wi ska na tu ral ne go – do -
da je An na Bo ru ta.

Od po cząt ku ro ku z ulic War -
sza wy stra żni cy miej scy odło wi -
li 36 dzi ków. Funk cjo na riu sze
ape lu ją, aby nie zbli żać się do dzi -
kich zwie rząt i nie pró bo wać ich
kar mić. Je śli zwie rzę po trze bu je
po mo cy, po sia da wi docz ne ob ra -
że nia, al bo jest agre syw ne, na le ży
po wia do mić od po wied nie słu żby.

(red)

Młody dzik pod samochodem
� Przestraszony dwutygodniowy warchlak błąkał się
po ulicach Targówka. – Wybiegł spod samochodu,
prosto w nasze ręce – opowiada strażniczka miejska.

Jak in for mu je Ko men da Re jo -
no wa Po li cji War sza wa VI, ko bie -
ta wy sia dła z au to bu su i skrę ci ła
mię dzy blo ki, kie dy zo sta ła na -
pad nię ta i za cią gnię ta w za ro śla.
Uda ło jej się uciec i po wia do mić
po li cję. Te raz spraw ca jest po szu -
ki wa ny na pod sta wie por tre tu pa -
mię cio we go.

Ka żdy, kto roz po zna je mę żczy -
znę, pro szo ny jest o kon takt z dy -
żur nym ko men dy; oso bi ście
przy Ja giel loń skiej 51 lub pod nu -
me rem tel. 22 603 75 55, po wo łu -
jąc się na nu mer spra wy D -I -
-3599/16. In for ma cje mo żna prze -

ka zać ta kże dro gą ma ilo wą na ad -
res: ofi cer.pra so wy.krp6@ksp.po -
li cja.gov.pl.

(dg)

Podejrzany o próbę
gwałtu na Radzymińskiej
� W nocy 28/29 maja przy Radzymińskiej nieznany
mężczyzna próbował zgwałcić 26-latkę.
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Skwe rów w oko li cach ka na łu
przy by wa od ja kie goś cza su. I bar -
dzo do brze. No wy za pla no wa ny
u zbie gu ulic Raj mun da i Le cha
przy prze pom pow ni MPWiK
i pro me na dzie spa ce ro wej za po -
wia da się ja ko miej sce na praw dę
atrak cyj ne.

Po wsta nie tu plac za baw dla
dzie ci z drew nia ną 7-me tro wą
wie żą. Wejść na nią bę dzie mo żna
bez piecz ny mi schod ka mi, a zje -
chać krę tą zje żdżal nią. Na pla cu
bę dzie też „pta sie gniaz do”,
do któ re go pro wa dzić bę dzie dra -
bin ka oraz kil ka huś ta wek.

Prócz pla cu za baw atrak cją
skwe ru ma być nie du ża fon tan na
z ukry ty mi w na wierzch ni sze ścio -
ma dy sza mi. Wo da ma try skać
na wy so kość 1,5 me tra. Pla no wa -

ne jest też po idło z pit ną wo dą,
ła wecz ki, ko sze na śmie ci, sto ja ki
ro we ro we.

Pro jekt skwe ru za kła da, że je go
za bu do wa ma na wią zy wać do sło -
wiań skie go gro dzi ska, któ re go
po zo sta ło ści mo żna oglą dać w le -
sie Bród now skim. Wszyst kie ele -
men ty wy po sa że nia ma ją być za -
tem wy ko na ne z drew na, skwer
ogro dzo ny bę dzie ni ską pa li sa dą,
sta ną tu rzeź by sty li zo wa ne
na wcze sno śre dnio wiecz ne. Luź -
no po roz rzu ca ne bę dą gła zy i oto -
cza ki.

Wła dze dziel ni cy za kła da ją, że
skwer zo sta nie ukoń czo ny już
do koń ca wrze śnia. Oby się uda ło,
to dzie cia ki zdą żą się jesz cze na -
cie szyć.

(wk)

Fontanna i wieża na Zaciszu
� Na Zaciszu nad kanałkiem bródnowskim niebawem
powstać ma nowy skwer.

„Tar gó wek” i „Troc ka” – ta ki mi
na zwa mi ro bo czy mi po słu gu je my
się pi sząc o bę dą cych w bu do wie
sta cjach me tra na Tar gów ku
Miesz ka nio wym. Do tej po ry nie
bu dzi ły one więk szych emo cji,
choć na zy wa jąc przy stan ki pod -
ziem nej ko lei war szaw scy urzęd ni -
cy za wsze uni ka li nazw po cho dzą -
cych od ulic i przez mo ment roz -
wa ża no za stą pie nie „Troc kiej”
„Tar gów kiem Pół noc nym”. Ze spół
Na zew nic twa Miej skie go prze dys -
ku to wał ostat nio pro po zy cje
i uznał za naj lep sze jed no z naj -
gor szych roz wią zań. Dwu czło no we
na zwy sta cji „Tar gó wek – Ossow -

skie go” i „Tar gó wek – Troc ka” są
nie tyl ko za dłu gie, by uży wać ich
w ję zy ku po tocz nym, ale też mo gą
wpro wa dzać w błąd oso by, któ re
sła bo zna ją War sza wę.

Gdy by pójść tro pem na szych spe -
cja li stów od na zew nic twa, sta cje
me tra w Śród mie ścia po win ny na zy -
wać się np. „Śród mie ście – No wo -
wiej ska”, „Śród mie ście – Chmiel na”
i „Śród mie ście – ale ja So li dar no ści”.
Pa trząc na sła be na zwy sta cji II li nii
me tra, ta kie jak „Cen trum Na uki
Ko per nik” i „No wy Świat – Uni wer -
sy tet”, nie ma my wąt pli wo ści, że
w te ma cie na zew nic twa na si eks per -
ci są zdol ni do wszyst kie go.

Nasz ko men tarz
Oso bi ście pro po no wa łem, by to

pół noc ną sta cję na zwać „Tar gó -
wek”. Je śli na Tar gów ku Miesz ka -
nio wym w ogó le jest ja kiś cen tral -
ny punkt, ko ja rzo ny z na zwą osie -
dla i dziel ni cy w pierw szym rzę -
dzie, to jest on wła śnie tam, gdzie
po wsta je sta cja: w po bli żu zli kwi -
do wa ne go ba za ru i czyn nej na pół
gwizd ka pę tli au to bu so wej. Dla
sta cji po łu dnio wej za pro po no wa -
łem na zwę „Park Wie cha”, od są -
sia du ją ce go z nią te re nu zie lo ne -
go, któ ry war to za re kla mo wać
w ca łej War sza wie.

Do mi nik Ga dom ski

Nowe nazwy dla stacji metra na Targówku?
� Urzędnicy zastanawiają się nad ostatecznymi nazwami stacji
na Targówku. Ich pomysły są co najmniej dziwne.
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„Targówek” i „Trocka” – takimi nazwami posługujemy się pisząc o będących w budowie stacjach
metra na Targówku Mieszkaniowym.

źródło: ZT
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Cen trum han dlo we przy ul. Głę -
boc kiej 15 otwar to w 1997 ro ku.
W tam tym okre sie by ło naj więk -
szym te go ty pu obiek tem w Pol sce.
Po cząt ko wo pla ców ka zaj mo wa ła
po wierzch nię 36 tys. m2 (obec nie
60 tys. m2), a nie mal dru gie ty le
prze zna czo no pod par king dla
1250 sa mo cho dów. Re kor do wo
wiel ki był sam hi per mar ket Car re -
fo ur, któ re go po wierzch nia prze -
kra cza ła 20 tys. m2. Bu do wa kosz -
to wa ła po nad 30 mln do la rów
ame ry kań skich, a pro jekt ar chi tek -
to nicz ny zo stał stwo rzo ny przez
Au tor ską Pra cow nię Ar chi tek tu ry
Ku ry ło wicz & As so cia tes. Naj więk -
sza roz bu do wa cen trum han dlo we -
go za koń czy ła się 15 lat te mu.

– Atrium Tar gó wek to obiekt
o ugrun to wa nej po zy cji, wy so kiej
od wie dzal no ści i za się gu obej mu -
ją cym nie tyl ko pół noc no -wschod -
nie dziel ni ce War sza wy, ale
i ościen ne po wia ty, w któ rym
upa tru je my ogrom ne go po ten cja -
łu dal sze go wzro stu. Wy cho dząc
na prze ciw ocze ki wa niom klien -
tów i na jem ców, pro wa dzi my pra -
ce przy go to waw cze i kon sul ta cyj -
no -pro jek to we w związ ku z pla -
no wa ną roz bu do wą obiek tu – in -
for mu je biu ro pra so we Atrium
Po land Re al Es ta te Ma na ge ment.

Roz po czął się wła śnie pierw szy
etap prac, któ ry po za koń cze niu

po więk szy do tych cza so wą po -
wierzch nię naj mu o ok. 9 tys. m2.
Kosz ty re ali za cji te go eta pu, po -
prze dza ją ce go głów ną część roz -
bu do wy, to ok. 11 mln eu ro i obej -
mu ją wy kup po trzeb nych grun -
tów, opra co wa nie pro jek tu i bu -
do wę do dat ko we go par kin gu. –

Nic wię cej nie mo gę po wie dzieć.
O dal szych eta pach roz bu do wy

bę dzie my in for mo wać na bie żą co
– do da je biu ro pra so we.

Nie ofi cjal nie in for ma cje są ta -
kie, że roz bu do wu ją ce się cen -
trum zaj mie par king na ziem ny,
po zo sta wia jąc je dy nie część miejsc
po sto jo wych przy Ca sto ra mie.
W za mian kie row cy otrzy ma ją
łącz nie 2,5 tys. miejsc w ga ra żach,
obec ny ma zy skać do dat ko we pię -
tro. Po za koń cze niu roz bu do wy
po wierzch nia użyt ko wa cen trum
mia ła by się zwięk szyć nie mal dwu -
krot nie, o 48 tys. m2. Czy to wy -
star czy, aby za trzy mać klien tów
z Bia ło łę ki, Le gio no wa i No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go, któ rzy już
za nie ca ły rok bę dą mie li do dys -
po zy cji ta kże cen trum han dlo we
z ki nem na Tar cho mi nie?

(AS)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Nie le gal ne śmiet ni ska to
w War sza wie nie ste ty co dzien -
ność, ale naj now sze od kry cie stra -
żni ków miej skich to spo ra sen sa -
cja. Oka za ło się, że je den
z ogród ków dział ko wych słu ży
za wy sy pi sko, na któ re zwo żo ne
są opo ny (zna le zio no ok. 80),
eter nit (trzy me try sze ścien ne),
od pa dy bu dow la ne oraz… uszko -
dzo ne la dy -lo dów ki i prze ter mi -
no wa ne, pacz ko wa ne mię so.

– Na tych miast pod ję li śmy dzia -
ła nia – mó wi An na Krzecz kow -
ska, kie row nicz ka Re fe ra tu ds.
Kon tro li Śro do wi ska w Stra ży
Miej skiej. – Funk cjo na riu sze

usta li li za rzą dza ją ce go te re nem.
Oka za ła się nim fir ma, któ ra nie -
daw no we szła w je go po sia da nie.
Mię so zo sta ło bez zwłocz nie usu -
nię te. Po zo sta łe od pa dy, zgod nie
z de kla ra cją wła ści cie la te re nu,
bę dą suk ce syw nie uty li zo wa ne
przez pod mio ty kon ce sjo no wa ne.

Zna le zi sko na Tar gów ku to ko lej -
ny suk ces no we go od dzia łu stra ży
miej skiej, zaj mu ją ce go się ochro ną
śro do wi ska. Na Be mo wie funk cjo -
na riu sze od kry li nie le gal ny skład
okien, zaś w Wi la no wie – skła do wi -
sko wra ków sa mo cho dów i od pad -
ków z gieł dy spo żyw czej.

(dg)

Odkryto dzikie wysypisko
� Obok ogródków działkowych na terenie dzielnicy
znaleziono niespotykaną ilość odpadków.

Atrium Targówek szykuje się do rozbudowy
� Atrium Targówek, największe centrum handlowe prawobrzeżnej Warszawy,
odwiedzane przez osiem milionów klientów rocznie, przygotowuje teren pod rozbudowę.

Nieoficjalnie
informacje są takie, że
rozbudowujące się
centrum zajmie parking
naziemny, pozostawiając
jedynie część miejsc
postojowych
przy Castoramie.

Cen trum han dlo we przy ul. Głę boc kiej 15 otwar to w 1997 ro ku

Wśród odpadów było prze ter mi no wa ne, pacz ko wa ne mię so
źródło: straż m
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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
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Pa so ży ta naj le piej usu nąć sa -
me mu, po nie waż na szyb ką po -
moc słu żby zdro wia nie mo żna li -
czyć? Tak twier dzi miesz kan ka
Tar gów ka, któ ra zna la zła klesz cza
u swo jej pię cio let niej po cie chy.

– Ob dzwo ni łam przy chod nie
i wszę dzie od mó wio no wy cią gnię -
cia klesz cza mo je mu dziec ku.
Na ul. Po bo rzań skiej po wie dzia -
no mi, że w za bie go wym pie lę -

gniar ki ab so lut nie te go nie zro -
bią, w pry wat nej przy chod ni
przy Sy ro kom li rów nież. W ak cie
de spe ra cji za dzwo ni łam do Enel -
-Me du na Za ci szu. Po wie dzia no
mi, że te go dnia chi rur ga nie ma -
ją, ale za to za pra sza ją na wy cią -
gnię cie klesz cza w in nym ter mi -
nie. Ab surd! W Me di co ver też
chi rurg nie do stęp ny. Na Tar gów -
ku nie ma kom pe tent nych lu dzi

do wy cią gnię cia głu pie go klesz -
cza? W efek cie zro bi łam to sa ma
– opo wia da.

Takie są „procedury
medyczne”

Z nie do wie rza niem spraw dzi li -
śmy re gu ły usta lo ne przez przy -
chod nię przy ul. Po bo rzań skiej.
W re je stra cji usły sze li śmy, że
w przy pad ku wsz cze pie nia klesz -
cza obo wią zu ją ce pro ce du ry me -

dycz ne ob li gu ją pa cjen tów naj -
pierw do wi zy ty u le ka rza pierw -
sze go kon tak tu – w ce lu uzy ska -
nia skie ro wa nia do chi rur ga –
a na stęp nie do wi zy ty u sa me go

chi rur ga, któ ry ja ko je dy ny
w przy chod ni jest pre dys po no wa -
ny do usu wa nia in tru zów z cia ła.

Klesz cza w żad nym ra zie nie wy -
cią gnie dy żu ru ją ca pie lę gniar ka.
Tę in for ma cję po twier dzi li ta kże
pra cow ni cy Cen trum Ob słu gi Pa -
cjen tów SZPZ LO: kleszcz
u dziec ka nie zo sta nie od rę ki
usu nię ty w żad nej pla ców ce
SZPZ LO na Tar gów ku. Po po -
moc w tej spra wie pa cjen ci są kie -
ro wa ni do szpi ta la lub na dzia ła -
ją cy ak tu al nie ostry dy żur.

Wy ko na li śmy te le fo ny
do trzech przy chod ni na Bie la -
nach przy ul. Że rom skie go,
w Śród mie ściu przy ul. Mu ra now -
skiej i na Ocho cie przy ul. Sa noc -
kiej – w ka żdej z nich za de kla ro -
wa no na tych mia sto wą po moc
dziec ku, po szyb kiej kon sul ta cji
le kar skiej. Czy to ozna cza, że tyl -
ko pla ców ki me dycz ne z Tar gów -
ka bo ją się klesz czy?

Jak po stę po wać?
Ła god na zi ma spra wi ła, że wio -

sną po ja wi ło się ich wię cej i bar -
dziej je ste śmy na ra że ni na kon -
takt z klesz cza mi niż w po przed -
nich la tach. Ten rok przy niósł już

trzy przy pad ki za cho ro wa nia
na klesz czo we za pa le nie opon
mó zgo wych i aż 75 przy pad ków
bo re lio zy. Ma zo wiec ka Sta cja Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz na ostrze -
ga, że na kon takt z klesz cza mi
mo że my być na ra że ni prak tycz nie
w ka żdym zie lo nym miej scu War -
sza wy, na wet na tra wia stym pla cu
za baw czy bo isku szkol nym.

Jak po stę po wać z wsz cze pio -
nym w skó rę pa so ży tem? Na le ży
go szyb ko i bez piecz nie usu nąć,
naj le piej zde zyn fe ko wa ną pę se tą
lub spe cjal nym chwy ta kiem do -
stęp nym w ka żdej ap te ce. Klesz -
cza trze ba wy cią gnąć zde cy do wa -
nym ru chem, trzy ma jąc go po ni -
żej gło wy, ale nie za od włok. Nie
na le ży go wy krę cać ani ni czym
sma ro wać. Po wy ję ciu in sek ta
miej sce trze ba ko niecz nie zde zyn -
fe ko wać i ob ser wo wać, czy nie
po ja wia się czer wo ny ru mień.
Po usu nię ciu in tru za naj le piej
skon sul to wać sy tu ację z le ka rzem.
O ile uda nam się do nie go do -
stać.

Aga ta Mo ścic ka

Przychodnie z Targówka boją się kleszczy?
� Sanepid ostrzega przed plagą kleszczy w stolicy i instruuje, że im wcześniej usunie się go z ciała, tym większe są szanse na uniknięcie
zakażenia groźnymi chorobami. Tymczasem przychodnie na Targówku odmawiają małym pacjentom wyjęcia insekta.

Ten rok
przyniósł już trzy przypadki
zachorowania
na kleszczowe zapalenie
opon mózgowych i aż 75
przypadków boreliozy.

źródło: źródło: W
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NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową –
inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha. Tel.
530-591-500

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555
·Projektujemy i zakładamy ogrody, wykonujemy
stolarkę ogrodową, systemy nawadniające,
oświetlenie LED, założenia wodne –
www.marcinmusur.pl, tel. 602-109-056

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·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

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

·KLIMATYZATORY z montażem, tanio, fachowo,
szybko, gwarancja i serwis 604-365-895

RReemmoonnttyy  AA--ZZ  tteell..  660088--773366--338844

·Rolety 796-698-555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Chwilówki, pożyczki bez BIK 609-545-270

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL

·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

DDllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ppoosszzuukkuujjęę  ppoommooccyy  ddoommoowweejj..
PPoosszzuukkuujjęę  ppaannii  zzaammiieesszzkkaałłeejj  ww ookkoolliiccaacchh

NNiieeppoorręęttuu  ww wwiieekkuu  ddoo  6655  llaatt  nnaa  44--55  ggooddzz..  ddzziieennnniiee
tteell..  660088--009966--775544

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

ODDAM ZA DARMO

WWyyśśllęę  bbeezzppłłaattnniiee  kkssiiąążżkkęę  WWIILLLLIIAAMM  BBRRAANNHHAAMM,,
MMĄĄŻŻ  OODD  BBOOGGAA  PPOOSSŁŁAANNYY..  PPaann  JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss

jjeesstt  tteenn  ssaamm  wwcczzoorraajj,,  ddzziiśś  ii nnaa  wwiieekkii!!
wwwwww..ggoosszzeenn..ppll  SSMMSS::  669922--447799--339900

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Pilnie poszukuję pracownika na stanowisko
kasjer sprzedawca w sklepie fresh market na
Białołęce. Praca zmianowa 6-14; 14-23. Na
początek umowa zlecenie płatne 9 zł do ręki na
godzinę plus premie. Do obowiązków należeć
będzie m.in. – obsługa kasy fiskalnej, dbanie
o czystość i porządek w sklepie, jak i na zapleczu,
rozkładanie dostaw, cen, dokładanie towaru
Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie
cv na e-mail natalka102@vp.pl bądź telefon 787
– 494-506

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
ryngrafy szable bagnety dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

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

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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik

graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206






