
Zalew przy Bardowskiego po-
wstał ponad dwa lata temu, choć
dopiero w zeszłym roku doczekał
się oficjalnej inauguracji. Na plaży,
mimo zakazu kąpieli, bywało cał-
kiem tłoczno. W tym roku wresz-
cie otwarte i w pełni dostępne ma-
ją być dotąd nieczynne atrakcje
– plac zabaw, wieża widokowa
i ścianka wspinaczkowa. Wedle za-
pewnień rzecznika dzielnicy Rafa-
ła Lasoty, wszystkie obiekty będą

czynne przed sezonem letnim,
a w każdy weekend wspinaczki bę-
dzie doglądał instruktor.
Przed wakacjami ma też powstać
przy plaży okazała fontanna wypo-
sażona w trzy dysze, której budo-
wa sfinansowana zostanie ze środ-
ków budżetu partycypacyjnego.

W ramach tegorocznego budże-
tu także zostało zgłoszonych kilka
pomysłów dotyczących najbli-
ższych okolic zalewu. Bodaj naj-

ciekawszym jest projekt budowy
w tym miejscu tężni solankowej.

Tężnia miałaby zostać zbudo-
wana z drewna i gałęzi tarniny,
na które spływałaby solanka roz-
bijając się o poszczególne gałązki.
Ten prosty proces wytwarza mi-
kroklimat, który pomaga m.in.
w profilaktyce schorzeń górnych
dróg oddechowych, zapalenia za-
tok, nadciśnieniu, alergii i w przy-
padku ogólnego wyczerpania.

Jak dla mnie absolutny strzał
w dziesiątkę. Tężnie naprawdę
działają, a wszędzie, gdzie po-
wstają stają się atrakcją dla senio-
rów, rodzin z dziećmi. W podwar-
szawskim Legionowie podobna
postawiona przed trzema laty tę-
żnia stała się prawdziwym hitem.

Jestem przekonany, że przy zale-
wie będzie tak samo, bo i lokali-
zacja trafiona, i sam pomysł
atrakcyjny. Jestem przekonany,
że to chwyci i warto zainwestować
w budowę znaczną wprawdzie,
ale relatywnie niewielką w skali
całego budżetu kwotę oszacowa-
ną wstępnie na 250 tys. Zyska
i sam zalew, który – jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem – już
w tym roku zacznie wreszcie żyć
pełną parą przez całe lato. A gdy-
by za rok powstała jeszcze tę-
żnia… Co Państwo na to?

(wk)

Jeziorko na Targówku z kolejną atrakcją

Tężnia nad wodą
� W tym roku zalew przy Bardowskiego wreszcie doczeka się czynnych atrakcji, a są
i nowe pomysły na uatrakcyjnienie tego miejsca.
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W tym roku
wreszcie otwarte i w pełni
dostępne mają być
dotąd nieczynne atrakcje
– plac zabaw, wieża
widokowa i ścianka
wspinaczkowa.
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List, któ ry do tarł i do na szej re -
dak cji ma ton po wa żny, wręcz
alar mu ją cy. Miesz kań cy blo ków
zlo ka li zo wa nych w są siedz twie

„Żab ki” przy uli cy Po bo rzań -
skiej 8/U5 bar dzo sta now czo pro -
te stu ją prze ciw ko sprze da ży al ko -
ho lu w skle pie. Zwra ca ją uwa gę,

że na Bród nie jest mnó stwo in -
nych skle pów, gdzie o do wol nej
po rze mo żna ku pić wy so ko pro -
cen to we na po je.

– W oko li cy tych skle pów gro -
ma dzą się lu dzie, któ rzy pi ją al ko -
hol. Na miej scu nie jed no krot nie
do cho dzi ło do bi ja tyk, za cze pia nia
prze chod niów czy pró by „po życz -
ki” pie nię dzy na „pi wo” – ska rżą
się au to rzy pi sma. Za zna cza ją
przy tym, że w oko licz nych blo -
kach miesz ka du żo ro dzin z dzieć -
mi, a sam sklep znaj du je się bli sko
szko ły i przed szko la.

– Nie mo że my po zwo lić na to,
aby sta łym wi do kiem dla ma łych
dzie ci by ła oso ba pi ją ca al ko hol
pod skle pem – alar mu ją.

„Zda rze nia in cy den tal ne”
– Sklep speł nił wszyst kie wy mo -

gi for mal ne i tym sa mym nie by ło
prze sła nek unie mo żli wia ją cych
mu wy da nie ze zwo le nia na sprze -
daż al ko ho lu – mó wi ofi cer pra so -
wy re jo no wej po li cji sie rż. sztab.
Pau li na Onysz ko. Do da je, że po -
li cja nie jest or ga nem wpły wa ją -
cym na wy da wa nie lub od mo wę
wy da nia te go ty pu de cy zji. Nie -
mniej jed nak w przy pad ku stwier -
dze nia ra żą ce go na ru sza nia obo -
wią zu ją cych prze pi sów dys po nu je
na rzę dzia mi, któ re mo gą wpły nąć
na cof nię cie ta kiej kon ce sji. Ja kie
to mo gą być na ru sze nia? Choć by:
sprze daż al ko ho lu oso bom nie let -
nim, nie trzeź wym czy do pusz cze -
nie do je go spo ży wa nia w skle pie
lub je go ob rę bie.

Jed no cze śnie rzecz nicz ka jed no -
znacz nie pod kre śla, że bra ku je
prze sła nek, by uznać „Żab kę”
na Po bo rzań skiej za miej sce, gdzie
„ku mu lu je się ca łe lo kal ne zło”.
Z da nych prze ka za nych nam przez
po li cję wy ni ka, że w cią gu ostat nich
sze ściu mie się cy funk cjo na riu sze
in ter we nio wa li w tym re jo nie 23 ra -
zy. Tyl ko dwa in cy den ty do ty czy ły
bez po śred nich oko lic skle pu.

Rzecz nik Dziel ni cy Tar gó wek
Ra fał La so ta zna treść roz sy ła ne -
go pi sma. Pod kre śla, że „spra wa
Żab ki” by ła przez wła dze sa mo -
rzą do we mo ni to ro wa na. Urzęd ni -
cy kon tak to wa li się z pro wa dzą cy -
mi sklep, by wy ja śnić sta wia ne
w pi śmie za rzu ty.

– Zgło sze nia na pla ców kę
przy Po bo rzań skiej by ły jed nak in -
cy den tal ne. Zde cy do wa nie wię cej
do ty czy ło oko lic ulic Ła bi szyń skiej

i Kon dra to wi cza. Pre ten sje by ły
z re gu ły kie ro wa ne nie w sto sun ku
do sa mych pla có wek han dlo wych,
a ra czej na za cho wa nie osób prze -
by wa ją cych w ich po bli żu. Skle pi ka -
rze nie jed no krot nie ma ją ogra ni -
czo ne po le ma new ru, gdy w grę
wcho dzą in cy den ty roz gry wa ją ce się
na ze wnątrz. Co oczy wi ście nie zna -
czy, że po win ni być bier ni. W przy -
pad ku za uwa że nia nie wła ści wych
czy nie bez piecz nych za cho wań
pod skle pem pra cow ni cy po win ni
za alar mo wać wła ści we słu żby.
Na ta kiej sa mej za sa dzie jak ka żdy
in ny oby wa tel – tłu ma czy rzecz nik.

Ajent ka skle pu oba wy przed sta -
wio ne w li ście uwa ża za bez pod -
staw ne. – W cią gu 7,5 ro ku dzia łal -
no ści pla ców ki nie do cho dzi ło na jej
te re nie ani w bez po śred nim są siedz -
twie do żad nych po wa żnych in cy -
den tów. Sam list uwa żam za ini cja -
ty wę po je dyn czych osób, nie re pre -
zen tu ją cych opi nii więk szo ści miesz -
kań ców. Za pra szam do ko rzy sta nia
z usług skle pu. Ni ko mu nic złe go tu
nie gro zi – pod kre śla.

Nie za le żnie od za sad no ści
przy wo ły wa nych w li ście za rzu tów
po li cja za pew ni ła nas, że w oko li -
ce „Żab ki” funk cjo na riu sze bę dą
za glą dać czę ściej.

(AS)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Straszna „Żabka” na Bródnie?

Mieszkańcy wciąż protestują
� Czy „Żabka” na Poborzańskiej przyniosła ze sobą falę zaczepek, bijatyk i natrętnego nagabywania
o pieniądze? Przeciwko sprzedaży alkoholu w sklepie wciąż protestuje grupa mieszkańców.

Sklep spełnił
wszystkie wymogi
formalne i tym samym
nie było przesłanek
uniemożliwiających mu
wydanie zezwolenia
na sprzedaż alkoholu –
mówi oficer prasowy
rejonowej policji sierż.
sztab. Paulina Onyszko.
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Dzie ci z Bród na nie ma ją swo -
je go do brze wy po sa żo ne go miej -
sca za baw, w któ rym mo gły by mą -
drze i zdro wo spę dzić czas. Stąd
po mysł stwo rze nia miej sca na ty le
atrak cyj ne go, by tęt ni ło ży ciem,

a przy oka zji by ło tro chę in ne niż
park Bród now ski, czy tra dy cyj ne
pla ce za baw. Bród now ski spo łecz -
nik i ani ma tor kul tu ry wy my ślił
więc, by dzie cię cy raj zlo ka li zo -
wać na te re nie wo kół Do mu Kul -

tu ry Świt na Wy soc kie go. Chciał -
by stwo rzyć w tym miej scu swo -
iste cen trum edu ka cyj no -roz ryw -
ko we. Mia ła by się tu zna leźć ko -
pu ła astro no micz na z te le sko pem,
in te rak tyw ne za baw ki na uko we,

dom ki na drze wach, ław ki, sta no -
wi ska do gier plan szo wych, sto li ki
sza cho we.

– Ta ki park na uki był by lo kal -
nym cen trum edu ka cyj no -roz ryw -
ko wym. Ko pu ła astro no micz na
z te le sko pem kie ro wa nym kom -
pu te ro wo i in ne urzą dze nia po -
zwo lą dzie ciom po przez za ba wę
za po znać się z za gad nie nia mi na -
uko wy mi. Te ren obok do mu kul -
tu ry zna ko mi cie na da je się do te -
go, by stwo rzyć tu ta ką prze strzeń
– mó wi Bar tosz Wie czo rek.

Po mysł ma rę ce, no gi, gło wę
i wszyst ko, cze go po trze ba. Jest
ory gi nal ny, cie ka wy i zwy czaj nie
po ży tecz ny, choć nie ta ni, bo we -
dle sza cun ko wych wy li czeń ma
kosz to wać oko ło 400 tys. zł. Chy -
ba jed nak war to, tym bar dziej że
„Świt” wie lo krot nie udo wad niał,
że po tra fi or ga ni zo wać za ję cia
atrak cyj ne a za ra zem mą dre.
Przy kła dem mo że być gi gan tycz ny
suk ces Bród now skie go Uni wer sy -
te tu Dzie ci. Dzie cia ki dwa ra zy
w mie sią cu uczest ni czą w in te rak -
tyw nych za ję ciach, wy gła sza nych
w spo sób atrak cyj ny i z du żą za -
war to ścią hu mo ru. Dzię ki te mu
uczą się, świet nie się przy tym ba -
wiąc. Oprócz te go bio rą udział
w z warsz ta tach, kur sach i in nych
fa kul ta tyw nych za ję ciach. – W na -

szym uni wer ku dla dzie ci nie ma
nud nych wy kła dów, pro po nu je my
in try gu ją cą pod róż w świat wie -
dzy. Ka żdy wy kład wy gła sza ny
jest w bar dzo przy stęp ny spo sób
uatrak cyj nia ny po ka za mi mul ti -
me dial ny mi, prze glą da mi slaj dów,
do świad cze nia mi na uko wy mi.
Wszyst kie go mo żna do tknąć,
wszyst ko zba dać – mó wi dy rek tor

„Świ tu” Ja cek Bia łek. Park na uki
i roz ryw ki mógł by być uzu peł nie -
niem edu ka cyj nych ini cja tyw
„Świ tu”. Mo że w tym ro ku wresz -
cie się uda?

(wk)

Może w tym roku?

Raj dla dzieci na Bródnie
� Projekt budowy w parku obok domu kultury „Świt” parku rozrywki dla dzieci
zgłaszany był do budżetu partycypacyjnego także w poprzednich latach.
W zeszłej edycji zabrakło dwustu głosów. Może w tym roku…?

Park na uki
był by lo kal nym cen trum
edu ka cyj no -roz ryw ko -
wym. Ko pu ła astro no -
micz na z te le sko pem kie -
ro wa nym kom pu te ro wo
i in ne urzą dze nia po zwo -
lą dzie ciom po przez za -
ba wę za po znać się z za -
gad nie nia mi na uko wy mi.
Te ren obok do mu kul tu ry
zna ko mi cie na da je się
do te go, by stwo rzyć tu
ta ką prze strzeń – mó wi
Bar tosz Wie czo rek.

źródło: B
ródno park nauki / facebook
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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!

W ubie głym mie sią cu war szaw -
scy rad ni PO ogło si li, że pa ry bo -
ry ka ją ce się z pro ble mem bez -
płod no ści bę dą mo gły li czyć na -
wet na 5 tys. zł 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. Z pro -
gra mu sko rzy sta ją 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. Te raz ta kże sa -
mo rząd wo je wódz ki zde cy do wał
się na pro gram wspie ra ją cy le cze -
nie bez płod no ści. 300 tys. zł zo -
sta ło prze zna czo nych na te ra pię
me to dą Na Pro Tech no lo gy, któ re
bę dą pro wa dzo ne w Szpi ta lu
Bród now skim. Bę dą one prze zna -
czo ne dla par z ca łe go wo je wódz -
twa. Dla cze go „na pro tech no lo -
gia”, a nie in vi tro?

– Z ta ką ini cja ty wą wy stą pi ła
gru pa 24 rad nych z PiS i PSL – in -
for mu je biu ro pra so we urzę du
mar szał kow skie go. – Za rząd wo -
je wódz twa do strze ga jąc pro ble my
i po trze by wie lu par z Ma zow sza,
któ re bo ry ka ją się z pro ble mem
nie płod no ści, przy chy lił się do tej
ini cja ty wy, a osta tecz ną de cy zję
w tej spra wie pod jął sej mik.

Na Pro Tech no lo gy to me to da
opra co wa na w la tach 90. w ame -
ry kań skim In sty tu cie Pa pie ża
Paw ła VI i jest je go za re je stro wa -
nym zna kiem to wa ro wym. Po le ga
na sa mo ob ser wa cji cy klu mie -
siącz ko we go ko bie ty. Jest ona
sto so wa na na bar dzo ma łą ska lę
i igno ro wa na przez naj więk sze or -
ga ni za cje me dycz ne. Wy szu ki war -
ka prac me dycz nych no tu je sześć

prac na uko wych o tej me to dzie
wo bec po nad 1,4 mln o in vi tro.
W ubie głym ro ku o Na Pro Tech -
no lo gy wy po wie dzia ło się Pol skie
To wa rzy stwo Me dy cy ny Roz ro du
i Em brio lo gii.

– Za sa dą do brej prak ty ki me -
dycz nej jest sto so wa nie wie dzy
opar tej na fak tach, a ta ki mi, co
na le ży wy raź nie pod kre ślić, nie
dys po nu je na pro tech no lo gia – na -
pi sa ła gru pa sied miu gi ne ko lo gów,
w tym trzech pro fe so rów. – Po je -
dyn cze pu bli ka cje w cza so pi smach
nie zwią za nych z me dy cy ną roz ro -

du nie po zwa la ją, aby na pro tech -
no lo gię uznać za spo sób po stę po -
wa nia zgod ny z obo wią zu ją cą wie -
dzą me dycz ną. W te ra pii nie płod -
no ści na le ży sto so wać me to dy
o udo ku men to wa nej sku tecz no ści.

(dg)

Do ro we rów pu blicz nych z sym -
bo lem Ve tu ri lo zdą ży li śmy się już
przy zwy cza ić ja ko co dzien ne go
środ ka trans por tu, po ma ga ją ce go

do trzeć do ce lu przede wszyst kim
ja dą cym na uczel nie stu den tom.
W 2015 ro ku sieć zo sta ła roz bu do -

wa na o ty po we „atrak cje”: tan de my
i ma łe ro we ry Ve tu ril ko, umiesz -
czo ne na pró bę na Po lu Mo ko tow -
skim. Dzie sięć jed no śla dów tyl ko
dla dzie ci by ło do stęp nych na ro gu
al. Nie pod le gło ści i Ste fa na Ba to re -
go zgod nie z cen ni kiem Ve tu ri lo.
Mia ły jed nak po wa żne ogra ni cze -
nie: ko niecz ność zwro tu do kład nie
w tym sa mym miej scu.

W tym se zo nie Ve tu ril ko wy -
star tu je ta kże w par ku Bród now -
skim. Do dys po zy cji bę dą dwa ty -
py ro we rów: dla dzie ci w wie ku
od 4. lat i po wy żej 110 cm wzro stu
oraz dla dzie ci od 6. lat i ma ją -
cych po wy żej 120 cm. Mak sy mal -
ne ob cią że nie, ja kie wy trzy mu je
ten ro dzaj ro wer ka, to 60 kg.

(dg)

Rowery tylko dla dzieci
� Jednoślady dla maluchów, służące do jazdy
po parku – czy to się przyjmie?

NaProTechnology
to metoda
opracowana w latach 90.
w amerykańskim
Instytucie Papieża
Pawła VI i jest jego
zarejestrowanym
znakiem towarowym.
Polega
na samoobserwacji cyklu
miesiączkowego kobiety.

„Naprotechnologia” w Warszawie

300 tys. zł na…
kalendarzyki małżeńskie?
� W Szpitalu Bródnowskim bezpłodność będzie leczona metodą, na skuteczność
której nie ma żadnych dowodów i nie zajmują się nią autorytety medyczne.

W tym sezonie
Veturilko wystartuje także
w parku Bródnowskim.
Do dyspozycji będą dwa
typy rowerów: dla dzieci
w wieku od 4. lat
i powyżej 110 cm wzrostu
oraz dla dzieci od 6. lat
i mających
powyżej 120 cm.
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W sie ci znów za czę ły krą żyć nie -
po ko ją ce wie ści. Czy fak tycz nie
ktoś re ali zu je swo je cho re, być
mo że sa dy stycz ne po trze by, czy
mo że to tyl ko głu pi żart? Do spra -
wy trze ba po dejść jed nak po wa -
żnie, do cze go prze ko nu ją udo ku -
men to wa ne już przy pad ki z kil ku
pol skich miast, w tym z War sza wy.

– To tal na znie czu li ca i brak em -
pa tii. Ci lu dzie po win ni wczuć się
w sy tu ację cier pią cych przez nich
zwie rząt. Ale wi dać nie po tra fią –
mó wi Ka ro li na Ga dal ska z fun da -
cji „Bez dom nia ki” mo ni to ru ją cej
po dob ne przy pad ki. Z jej ob ser -
wa cji wy ni ka, że ta kie sy tu acje są
dość czę ste. Ta kże w War sza wie.

– Pu łap ki na psy by ły pod kła da -
ne mię dzy in ny mi w Par ku Ska ry -
szew skim i Ur su sie. We frag men -
ty wę dlin lub kieł bas zwy rod nial cy
wty ka li szkło, gwoź dzie a na wet
pi nez ki i szpil ki. W tym ro ku już

co naj mniej je den pies w War sza -
wie zdechł z te go po wo du – wy ja -
śnia Ga dal ska.

Po wo dem po dob nych za cho -
wań ma być, jej zda niem, swe go
ro dza ju ze msta na zwie rza kach
za to, że szcze ka ją i po zo sta wia ją
po so bie pa miąt ki, nie za wsze
sprzą ta ne przez wła ści cie li. Za -
pew ne tyl ko część te go ty pu ak -
tów agre sji zgła sza na jest od po -
wied nim słu żbom.

– W mo jej prak ty ce za wo do wej
nie spo tka łam się z ta ki mi przy -
pad ka mi. Kil ka opo wie ści jed nak

do mnie do tar ło. Je den z ta kich
pe cho wych zwie rza ków miał zjeść
kieł ba sę na fa sze ro wa ną szkłem.
Trud no mi jed nak zwe ry fi ko wać
za sły sza ne hi sto rie – mó wi Jo an -
na Bal ce rzak z ga bi ne tu
przy Czer wiń skiej. Po dob nie re -
la cjo nu je pro blem To masz Ja -
błoń ski, wła ści ciel Bród now skie -
go Cen trum We te ry na ryj ne go.
Przy zna je, że wy słu chał sze re gu
ta kich opo wie ści, ale sam przez
osiem lat dzia łal no ści pla ców ki
nie ze tknął się bez po śred nio
z tak po trak to wa nym czwo ro no -

giem. Ko lej ne roz mo wy z we te ry -
na rza mi pro wa dzą cy mi prak ty kę
po pra wej stro nie Wi sły da ły zbli -
żo ny re zul tat.

Nie co uspo ko je nia mo gła by
wnieść też in for ma cja od Stra ży
Miej skiej. Ta ma ją ca w swej dys po -
zy cji eko pa trol for ma cja w tym ro ku
nie od no to wa ła ani jed ne go te go ty -
pu zgło sze nia. Po dob nie po li cja.

– Nie pro wa dzi li śmy ostat nio
żad nej po dob nej spra wy. Do dam,
że oso bi ście nie ze tknę łam się
z ta ki mi przy pad ka mi, cho ciaż
wiem, że się zda rza ły. Ta kże

w War sza wie – mó wi sie rż. sztab.
Pau li na Onysz ko. Za alar mo wa na
na szy mi do nie sie nia mi rzecz nicz -
ka prze py ta ła funk cjo na riu szy
peł nią cych słu żbę pa tro lo wą
w oko li cach uli cy Su wal skiej. Ci
nie za uwa ży li jed nak ni cze go nie -
po ko ją ce go. Nie mniej ostro żność
na le ży za cho wać i w mia rę mo żli -
wo ści kon tro lo wać co spa ce ru ją cy
psiak bie rze do py ska. Lu dzie wy -
mie rza ją cy „spra wie dli wość”
po swo je mu mo gą się uak tyw nić
w ka żdej chwi li.

(AS)

Gwoździe w kiełbasie pułapką na psy. Alert na Bródnie
„Uważajcie na swoje psy! Jakiś zwyrodnialec rozłożył na naszym osiedlu kiełbasę z gwoździami!” Napisy z takim ostrzeżeniem pojawiły się w kilku
punktach Bródna, w tym w okolicach ulicy Suwalskiej.

Nie prowadziliśmy
ostatnio żadnej podobnej
sprawy. Dodam, że
osobiście nie zetknęłam
się z takimi przypadkami,
chociaż wiem, że się
zdarzały. Także
w Warszawie – mówi sierż.
sztab. Paulina Onyszko.
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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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Prace dyplomowe, inne teksty, CV+LM,
formatowanie prac – 691-707-327

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
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

RREEMMOONNTTYY  == MMiieesszzkkaanniiaa  ŁŁaazziieennkkii  KKuucchhnniiee
550066--009911--337799

·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

·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
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

·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

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

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
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + 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

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

Złe wia do mo ści dla osób re -
mon tu ją cych miesz ka nia i bu du -
ją cych do my. War sza wia ków
chcą cych zro bić za ku py w Prak ti -
ke rze w cen trum han dlo wym M1
Mar ki przy wi ta ła in for ma cja, że
sklep jest nie czyn ny do od wo ła -
nia. In for ma cje o mar ke cie bu -
dow la nym zo sta ły już ta kże wy -
ma za ne ze stro ny cen trum – w ich
miej scu wid nie je „błąd 404”.

– 30 stycz nia, na pod sta wie ty -
tu łów wy ko naw czych, Prak ti ker
zo stał we zwa ny do do bro wol ne go
opusz cze nia zaj mo wa nych lo ka li

– in for mu je fir ma Me tro Pro per -
ties, wła ści ciel M1 Mar ki. – Po -
nie waż fir ma nie opu ści ła lo ka li
w wy zna czo nym przez ko mor ni ka
ter mi nie, ko mor nik, dzia ła ją cy
zgod nie z pol skim pra wem, prze -
pro wa dził eks mi sję.

Nie wia do mo, jak du ży jest
dług Prak ti ke ra Pol ska wo bec
Me tro Pro per ties. Wła ści ciel
mar ke tów bu dow la nych jest
w złej sy tu acji fi nan so wej i pro wa -
dzi tzw. po stę po wa nie sa na cyj ne.

– Nad rzęd nym ce lem te go po -
stę po wa nia jest po pra wa sy tu acji

eko no micz nej fir my i nie do pusz -
cze nie do jej upa dło ści – in for mu -
je Prak ti ker Pol ska. – Jest ono dla
spół ki ogrom ną szan są, da jąc jej
czas na bez piecz ną re or ga ni za cję
i przy wró ce nie do tych cza so wej
po zy cji ryn ko wej. Co bar dzo wa -
żne, w tym po stę po wa niu cho dzi
o uzdro wie nie fir my, a nie jej li -
kwi da cję.

Prak ti ker Pol ska twier dzi, że
dzia ła nia Me tro Pro per ties są
bez praw ne i zło żył do są du skar gę
na ko mor ni ków. Pro blem jest
ogól no pol ski, bo za mknię te zo -

sta ły ta kże mar ke ty w Ło dzi, Ra -
do miu, Kra ko wie, Za brzu i Cze -
la dzi. W su mie za trud nia ją one

po nad 1100 osób, któ rych po sa dy
są te raz po wa żnie za gro żo ne.

(dg)

Praktiker zamknięty

1110 osób straci pracę?
� Właściciel M1 wezwał komorników do popularnego marketu budowlanego, który
jest nieczynny do odwołania.



Jest rok 1936. Tar gó wek już
od dwu dzie stu lat jest ofi cjal nie
czę ścią War sza wy, ale war sza wia -
cy z le we go brze gu Wi sły wciąż
trak tu ją osie dle jak da le kie
przed mie ście, le żą ce gdzieś za li -
nią ko le jo wą. Wkrót ce jed nak
i ono zo sta nie wchło nię te przez
ro sną cą me tro po lię, ma ją cą
już 1,2 mln miesz kań ców (w tym
po nad 300 tys. Ży dów). Je śli war -
sza wia cy spo dzie wa ją się ja kiejś
woj ny, to ra czej z Cze cho sło wa -
cją, niż Niem ca mi i ZSRR. W ta -
kich wła śnie re aliach wy ko na no
to za chwy ca ją ce ja ko ścią zdję cie.
Od gad nię cie, że wy ko na no je
na skrzy żo wa niu Win cen te go
i Od ro wą ża, nie jest pro ste. Co
się zmie ni ło, a co po zo sta ło
na miej scu?

Ko lej dzie li lu dzi
W 1936 ro ku ota cza ją ca Śród -

mie ście i Pra gę li nia ko le jo wa
(tzw. ob wo do wa), mia ła już 60 lat.
Po wsta ła jesz cze w cza sach za bo ru

ro syj skie go i peł ni ła nie tyl ko
funk cję trans por to wą, ale też mi li -
tar ną. W ra zie wy bu chu ko lej ne go
po wsta nia Ro sja nie mo gli usta wić
na na sy pie pan cer ny, uzbro jo ny
po ciąg, któ ry po mógł by w pa cy fi -
ka cji War sza wy. Na co dzień li nia
słu ży ła jed nak nor mal ne mu ru -
cho wi po cią gów i – tak jak dziś
– sta no wi ła gra ni cę mię dzy Pra gą
a Tar gów kiem. Do pie ro po prze -
kro cze niu tej li nii miesz kań cy Tar -
gów ka znaj do wa li się na Pra dze,
zaś po prze do sta niu się za Wi słę
– we „wła ści wej” War sza wie. Ste -
ore oty py o młod szych sta żem
dziel ni cach by ły za wsze.

Dryn dą lub bi cy klem
Dziś obok cmen ta rza ży dow -

skie go bie gnie jed na li nia tram -
wa jo wa, ale przed woj ną by ły
dwie. Szy ny na Od ro wą ża ist nia ły
już w la tach 20. Te na Win cen te go
by ły no wiut kie, bo „dryn da” kur -
so wa ła po nich za le d wie od koń -
ca 1933 ro ku do pę tli „Cmen tarz

Bród now ski”, znaj du ją cej się
w po bli żu ko ścio ła. Po dział
na jezd nię i to ro wi sko nie obo -
wią zy wał, kra wę żni ki by ły wy so kie
a chod ni ki – wą skie. Na zdję ciu,
w od da li, wi dać na wet ro we rzy stę,

ja dą ce go po bru ko wa nej na -
wierzch ni. Bio rąc pod uwa gę, że
uży wa no wte dy w za sa dzie wy -
łącz nie ro we rów po dob nych
do „ho len drów”, ze sła bą amor ty -
za cją, jaz da ro we rem mu sia ła być
ma ło wy god na. A jed nak wie le
osób z nich ko rzy sta ło. Za zwy czaj
nie z za mi ło wa nia do eko lo gii, ale
z bie dy.

Ben zy na wiecz nie ży wa
Jed nym z sym bo li luk su su był

sa mo chód, a bez wąt pie nia naj -
bar dziej zna nym au tem w War sza -
wie był pan cer ny Ca dil lac 355, ku -
pio ny w ro ku 1935 dla marsz. Jó -
ze fa Pił sud skie go. Na uli cach mo -
żna by ło spo tkać te sa me mar ki,
co dziś: Ford, BMW, Sko da, Mer -
ce des… Na przed wo jen nej fo to -
gra fii z Tar gów ka nie źle wi dać
ska lę mo to ry za cji: na dwa au ta
przy pa da ją trzy wo zy dra bi nia ste.
Jest też sta cja ben zy no wa, któ rej
iden ty fi ka cja mo że być po wa żnym
pro ble mem. To bud ka z na pi sem
„Stan dard No bel”, sto ją ca tam,

gdzie współ cze sna sta cja! Z tej
per spek ty wy nie wi dać „wę ża”
i „pi sto le tu”, ale wi dać słup,
na któ rym by ły za wie szo ne. Fir ma
Stan dard No bel zaj mo wa ła się
wów czas wy do by ciem ro py naf to -
wej, sprze da żą pły nów do my cia
aut, past do szo ro wa nia pod łóg…
i wła śnie sprze da żą ben zy ny.

„Nie męcz się”
Za rów no za sta cją ben zy no wą,

jak i po dru giej stro nie Win cen te -
go rósł las krzy ży i na grob ków.
By ły to oczy wi ście za kła dy ka mie -
niar skie, tra dy cyj nie dzia ła ją ce
w po bli żu cmen ta rzy. Są sia do wa ły
one z gę stą, drew nia ną za bu do wą
Tar gów ka, pa miąt ką po któ rej jest
ostat ni za cho wa ny dom przy Bi -
ru ty. Zmie rza jąc na przy sta nek
tram wa jo wy miesz kań cy drew nia -
ków mi ja li ty po wy dla War sza wy
słup ogło sze nio wy, na któ rym zi -
mą ro ku 1935 wi sia ła aku rat re -
kla ma prosz ku do pra nia: „Nie
męcz się, Ra dion sam pie rze”.

Do mi nik Ga dom ski

„Nie męcz się, Radion sam pierze”

Rondo Żaba 80 lat temu
� Skrzyżowanie Wincentego i Odrowąża z pozoru zmieniło się nie do poznania. Niektóre
zjawiska są jednak ponadczasowe.

Na starej
fotografii z Targówka
nieźle widać skalę
motoryzacji: na dwa auta
przypadają trzy wozy
drabiniaste. Jest też stacja
benzynowa.
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Na zdjęciu z 1936 r. widzimy nawet... stację benzynową. To budka z napisem “Standard Nobel”

Rondo Żaba współcześnie. Stacja benzynowa... w tym samym miejscu.




