
Przykra niespodzianka spotkała 1
marca uczniów Szkoły Podstawowej
nr 42 na Balkonowej. Gdy rankiem
zjawili się u bram placówki, powita-
ła ich tam całkiem pokaźna kolejka.
Nastrojów nie poprawiał padający
tego dnia deszcz. Źródłem proble-
mu okazał się być nowo wprowa-

dzony system kart magnetycznych
służących do otwierania drzwi.
Dzieci, wraz z opiekunami na wej-
ście i wyjście musiały niejednokrot-
nie czekać po kilkadziesiąt minut.

Dyrektor szkoły Anna Nadol-
ska – Buczyńska podkreśla, że sys-
tem został wprowadzony po kon-
sultacjach z rodzicami, wśród któ-
rych została przeprowadzona an-
kieta. Na pytanie, czy są oni
za wprowadzeniem systemu karty
magnetycznych, 84% odpowiedzi

było na „tak”. Ostatecznie rodzice
zostali poinformowani, że próbne
działanie przyjętego rozwiązania
rozpocznie się właśnie pierwszego
marca. – Będziemy monitorować
system, aby przyzwyczaić dzieci
do odbijania karty i wyciągać z te-
go na bieżąco stosowne wnioski
– mówi przedstawicielka szkoły.

Zdaniem niektórych na popra-
wę sytuacji wpłynęłoby wydanie
oddzielnych kart rodzicom. Dy-
rekcja nie przewiduje jednak ta-
kiego rozwiązania. Wejście rodzi-
ców i opiekunów prawnych na te-
ren szkoły jest możliwe po uprzed-
nim wpisaniu się do specjalnego
zeszytu, znajdującego się na por-
tierni. Rozwiązanie to funkcjonuje
w szkole od wielu lat. Jedyną
wprowadzoną zmianą jest identy-
fikator z napisem „Gość”.

Nowy system, w założeniu, ma
poprawić bezpieczeństwo
uczniów. – Wprowadzenie kart
magnetycznych miało na celu
ograniczenie przebywania na te-
renie placówki osób postronnych,
a także możliwość identyfikacji
dzieci przez wszystkich pracowni-
ków szkoły – mówi dyrektor Anna
Nadolska-Buczyńska.

Do placówki uczęszcza po-
nad 700 uczniów.

(AS)

Strach przed obcymi sparaliżował szkołę?

Balkonowa na kartę
� Troskę o bezpieczeństwo uczniowie szkoły przy Balkonowej przypłacili nawet
kilkudziesięciominutowym oczekiwaniem w strugach deszczu na wejście
do placówki. – W przyszłości ma być lepiej – obiecuje dyrekcja.
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Wprowadzenie
kart magnetycznych
miało na celu
ograniczenie przebywania
na terenie placówki osób
postronnych, a także
możliwość identyfikacji
dzieci przez wszystkich
pracowników szkoły
– mówi dyrektor Anna
Nadolska-Buczyńska.
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Po po nad czte rech la tach dzia -
ła nia sys te mu Ve tu ri lo nie ma już
naj mniej szych wąt pli wo ści, że ro -
we ry pu blicz ne to do bry po mysł
dla War sza wy. W tym se zo nie naj -
wię cej no wych wy po ży czal ni usta -

wio no na Wo li, ale sko rzy stał
rów nież Tar gó wek.

Licz ba sa mo ob słu go wych sta cji
wzro sła z sied miu do sie dem na -
stu. Gdzie je znaj dzie my?

Na Bród nie…
Naj więk sze osie dle dziel ni cy

ma za ra zem naj lep szą sieć dróg
ro we ro wych i naj wię cej wy po ży -
czal ni Ve tu ri lo. Ro we ry mo żna
zna leźć w ośmiu lo ka li za cjach:
przed ra tu szem, na pę tli au to bu -
so wej Bród no -Pod gro dzie, na
skrzy żo wa niach Kon dra to wi cza

z Rem bie liń ską i Cho dec ką,
na ro gu Rem bie liń skiej i Wy szo -
grodz kiej, Cho dec kiej i Żu ro miń -
skiej, Wy soc kie go i Mat ki Te re sy
oraz Wy soc kie go i Po bo rzań skiej.
Two rzą one dość rzad ką sieć,
umo żli wia ją cą do tar cie np.
na przy sta nek tram wa jo wy. Nie -
ste ty zni kła wy po ży czal nia z Głę -
boc kiej, dzia ła ją ca jesz cze je sie -
nią przed Atrium Tar gó wek.

– Ta sta cja od po cząt ku by ła
ini cja ty wą cen trum han dlo we go
i ni gdy nie by ło za ło że nia, by ją
usta wiać z pu blicz nych pie nię dzy
– in for mu je na Fa ce bo oku peł no -
moc nik ro we ro wy pre zy dent War -
sza wy Łu kasz Pu chal ski. – Ope ra -
tor cen trum han dlo we go roz ma -
wia z Ne xt bi ke o dal szym funk -
cjo no wa niu tej sta cji.

…na Tar gów ku…
Spo śród sze ściu sta cji na Tar -

gów ku Miesz ka nio wym tyl ko trzy
sto ją przy dro gach ro we ro wych:
na ro gu Ra dzy miń skiej i Skar gi,
Ra dzy miń skiej i Troc kiej oraz
na ron dzie Ża ba. Po zo sta łe znaj -
dzie my przed Te atrem Ram pa,
na Ossow skie go i na pę tli au to bu -
so wej Tar gó wek. Ko rzy sta jąc
z nich trze ba mieć na uwa dze, że
bę dzie my mu sie li je chać jezd nią,
zaś zna le zie nie naj krót szej dro gi
w oko li cy pla ców bu do wy me tra
mo że być bar dzo trud ne.

…na Za ci szu…
Dwie ko lej ne wy po ży czal nie

dzia ła ją na Za ci szu. Do ist nie ją -
cej wcze śniej sta cji przed Do mem
Kul tu ry Za ci sze do łą czy ła no wa,

usta wio na na ro gu Kon dra to wi -
cza i Przy Gro dzi sku. Bez zje -
żdża nia z dro gi ro we ro wej mo żna
do trzeć z niej na Bród no.

…na osie dlu Wil no…
Ve tu ri lo za wi ta ło rów nież

na Wil no. Osa mot nio na wy po ży -
czal nia na ro gu Zam ko wej i Bu -
ko wiec kiej znaj du je się co praw da
z da la od dróg ro we ro wych, ale
wy star czy prze je chać ma ło ru chli -
wą Prze cław ską, by do stać się
do dro gi na Roz wa dow skie go.
Cie ka we, jak wie lu miesz kań com
Wil na bę dzie chcia ło się szu kać
wy god nej dro gi na Pra gę al bo
pod je żdżać na wia dukt nad to ra -
mi ko le jo wy mi, by do stać się
do Ra dzy miń skiej.

…i w par ku Bród now skim
Dwa la ta te mu sieć Ve tu ri lo zo -

sta ła roz bu do wa na o ga dże ty
w po sta ci tan de mów i ma łych ro -
we rów 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 to wa ło ta kże w par ku Bród -
now skim. Do dys po zy cji są 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.

Jak wy po ży czyć ro wer?
Oso by, któ re jesz cze nie ko rzy -

sta ły z Ve tu ri lo mu szą za ło żyć

kon to na stro nie ve tu ri lo.waw.pl
i wpła cić 10 zł. Aby wy po ży czyć
ro wer, na le ży przy ło żyć do ter mi -
na la Kar tę Miej ską lub wpi sać nu -
mer te le fo nu i PIN. Ro wer mo żna
też wy po ży czyć rów nież za po mo -
cą apli ka cji na smart fo na.

Ro wer jest zwal nia ny z elek tro -
zam ka po za lo go wa niu się na ter -
mi na lu lub w apli ka cji oraz po da -
niu nu me ru ro we ru (lub ze ska no -
wa niu ko dy QR za po mo cą te le -
fo nu). W przy pad ku zwro tu nie
trze ba na wet pod cho dzić do ter -
mi na la. Wy star czy, że usta wi my
ro wer w sto ja ku tak, by elek tro za -
mek się za mknął. Za mknię cie
blo ka dy zo sta nie po twier dzo ne
sy gna łem dźwię ko wym. Sys tem
sam od no tu je zwrot po jaz du. Dla
pew no ści mo żna spra wić na ter -
mi na lu lub w apli ka cji, czy zwrot
zo stał od no to wa ny.

Ro we ry są też wy po sa żo ne
w lin ki z zam kiem szy fro wym, kod
do któ re go wy świe tla się na ekra -
nie ter mi na la pod czas wy po ży cze -
nia. Mo żna z nich ko rzy stać
w cza sie po sto ju, je śli chce my zo -
sta wić ro wer np. przed skle pem.
Lin ki słu żą rów nież do zwro tu
w sy tu acji, gdy wszyst kie elek tro -
zam ki są za ję te. Przy po mi na my
wte dy ro wer do in ne go.

Pierw sze 20 min jaz dy jest za dar -
mo, zaś prze jazd krót szy niż go dzi -
na kosz tu je zło tów kę. Dru ga go dzi -
na jaz dy kosz tu je 3 zł, trze cia – 5 zł,
a czwar ta i ka żda ko lej na – 7 zł.

Od te go ro ku sys tem Ve tu ri lo
skła da się z 300 sta cji i 4455 ro we -
rów stan dar do wych i 60 dzie cię -
cych. Nie bra ku je też ga dże tu
w po sta ci 45 tan de mów. Se zon
Ve tu ri lo już tra dy cyj nie po trwa
do koń ca li sto pa da.

(dg)

Więcej stacji i rowerki dla dzieci

Veturilo się rozmnaża
� Dziesięć nowych wypożyczalni i specjalna wypożyczalnia dla najmłodszych
– od rana można korzystać z rowerów publicznych.

Pierwsze
20 min jazdy jest
za darmo, zaś przejazd
krótszy niż godzina
kosztuje złotówkę. Druga
godzina jazdy kosztuje 3 zł,
trzecia – 5 zł, a czwarta
i każda kolejna – 7 zł.
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Pchle tar gi, jar mar ki i in ne oka -
zje, by dro go sprze dać al bo ta nio
ku pić… Od kil ku lat Bród no, Tar -
gó wek i Za ci sze prze ży wa ją praw -
dzi wy bo om na te go ty pu wy da -

rze nia. Co da lej? Mar cin Mę żyk
pro po nu je, by wy zna czyć na te re -
nie dziel ni cy dwa miej sca, w któ -
rych tar gi od by wa ły by się re gu lar -
nie, co mie siąc: na ro gu Kon dra -

to wi cza i Rem bie liń skiej oraz
przed do mem kul tu ry Za ci sze.

– W związ ku z du żą po pu lar no -
ścią pro jek tu Pchli Targ po ja wi ła
się du ża ilość gło sów, że by roz wi -
nąć ten po mysł – pi sze Mar cin
Mę żyk. – Miesz kań cy wy ka za li
nim du że za in te re so wa nie zwra -
ca jąc uwa gę na to, iż jest or ga ni -
zo wa ny za rzad ko i trwa zbyt
krót ko. Stre fa Wol ne go Han dlu
po win na cał ko wi cie za spo ko ić po -
trze by miesz kań ców od no śnie te -
go ty pu wy da rzeń.

Tar gi od by wa ły by się w w ka żdą
pierw szą nie dzie lę mie sią ca

kwiet nia, ma ja, czerw ca, lip ca,
sierp nia, wrze śnia i paź dzier ni ka
mię dzy 11:00 a 17:00. Ka żdy
miesz ka niec dziel ni cy mógł by

przy być w go dzi nach otwar cia
do „stre fy wol ne go han dlu” i wy -
sta wić swo je rze czy na sprze daż.
Zgod nie z pra wem od sprze da ży
na ta kim tar gu nie trze ba od pro -
wa dzać po dat ku, je śli sprze da ne
przed mio ty ku pi ło się co naj mniej
pół ro ku wcze śniej lub sprze da li -
śmy je ta niej, niż ku pi li śmy.

– Roz sze rzy ła bym pro jekt
do ka żdej nie dzie li – pi sze miesz -
kan ka ko men tu ją ca pro jekt.
– Przy jed nej nie dzie li w mie sią cu
lu dziom cię żko za pa mię tać kie dy
im pre za bę dzie. I ku pu ją cym,
i sprze da ją cym.

Te raz po my sły – osob no dla
Bród na i Za ci sza – cze ka ją na we -
ry fi ka cję. Je śli zo sta ną do pusz czo -
ne do gło so wa nia i wy bra ny przez
miesz kań ców, z tar gów sko rzy sta -
my w kwiet niu przy szłe go ro ku.

(red)

Targi dla Bródna i Zacisza

Przyjdź, kup, sprzedaj
� Każda pierwsza niedziela jako dzień targowy i nieopodatkowany handel
w wyznaczonym miejscu – czy to się przyjmie?

Targi
odbywałyby się
w w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca
kwietnia, maja, czerwca,
lipca, sierpnia, września
i października
między 11:00 a 17:00.
Każdy mieszkaniec
dzielnicy mógłby przybyć
w godzinach otwarcia
do „strefy wolnego
handlu” i wystawić swoje
rzeczy na sprzedaż.

Już nie trzeba jeździć na Koło. Takie okazje zdarzają się
na Bródnie coraz częściej

źródło: U
D
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SŁUCH STA TY STYCZ NIE

Zgod nie z wy ni ka mi Na ro do we go

Spi su Po wszech ne go pro blem nie do -

słu chu do ty czy w Pol sce po nad 6 mln

osób. Nie mal po ło wa osób po 50. ro -

ku ży cia ma kło po ty ze zro zu mie niem

roz mo wy w ha ła sie, a wśród osób

star szych na nie do słuch cier pi aż 74%

ba da nych. Nie do słuch nie jest już wy -

łącz nie do me ną se nio rów, do ty ka ta -

kże mło dzież i ma łe dzie ci. Co czwar ty

pol ski na sto la tek ma kło po ty ze słu -

chem – wy ni ka z da nych ze bra nych

pod czas Na ro do we go Te stu Słu chu. 

Dla cze go sły szy my co raz go rzej?

Pierw szą przy czy ną na by te go nie -

do słu chu jest sta rze nie się spo łe czeń -

stwa, co jest pro ce sem nie unik nio -

nym. Dru gim po wo dem jest wszech -

obec ny ha łas: go dzi ny spę dzo ne ze

słu chaw ka mi w uszach, spa ce ry

po ru chli wych i gwar nych uli cach,

har mi der pod czas kon cer tów i im prez,

pra ca w fa bry ce przy gło śno pra cu ją -

cych urzą dze niach. 

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia sza -

cu je, że aż 1/10 lu dzi na ca łym świe -

cie jest co dzien nie na ra żo na na ucią -

żli we dźwię ki, któ re po wo du ją sta łą

de gra da cję słu chu.

NAD STAW USZU

Twoi bli scy iry tu ją się, że zbyt gło śno

oglą dasz te le wi zję? Masz wra że nie, że

Twoi roz mów cy mó wią nie wy raź nie

przez te le fon? Sły szysz dźwięk w gło -

śnym oto cze niu, ale nie je steś w sta nie

zlo ka li zo wać je go kie run ku? Od czu wasz

brzę cze nie, bądź szu mie nie w uszach?

SŁUCH POD LU PĄ

Ludz ki układ słu cho wy jest bar dzo

zło żo ny, a gdy za czy na szwan ko wać, nie

wy star czy po pro stu za ło żyć do wol ny

apa rat słu cho wy, włą czyć go i usta wić

gło śność. Aby jak naj le piej wy ko rzy stać

słuch, na le ży za cząć od wi zy ty u spe cja -

li sty. Zba da on słuch, wy py ta o styl ży cia

i wspól nie z pa cjen tem znaj dzie naj lep -

sze roz wią za nie. Ba da nie słu chu jest

bez bo le sne, szyb kie i bez płat ne. Czę sto

sku tecz nym roz wią za niem otwie ra ją cym

drzwi do świa ta dźwię ków, któ re wy da -

wa ły się bez pow rot nie utra co ne, mo że

oka zać się apa rat słu cho wy.

APA RAT NIE TA KI STRASZ NY

W Pol sce apa ra ty słu cho we, bez

wzglę du na wiek oraz ro dzaj nie do słu -

chu są re fun do wa ne przez NFZ oraz, al -

ter na tyw nie przez PCPRy. Współ cze sne

apa ra ty słu cho we to ma leń kie cu da

tech ni ki. Ich czu łe mi kro fo ny kon cen tru -

ją się na mo wie, jed no cze śnie wy tłu mia -

jąc ha ła sy oto cze nia. Mo gą one być re -

gu lo wa ne za po śred nic twem smart fo na,

współ pra cu ją z wie lo ma in ny mi urzą dze -

nia mi elek tro nicz ny mi, z któ rych ko rzy -

sta my na co dzień. Są pra wie nie wi docz -

ne lub zmi nia tu ry zo wa ne do ele ganc kich

i es te tycz nych kształ tów, a ich ob słu ga

jest bar dzo pro sta.

Apa ra ty słu cho we do pa so wa ne

do mo żli wo ści słu cho wych i po trzeb pa -

cjen ta po ma ga ją sły szeć opty mal nie

w ró żnych sy tu acjach i w ka żdych wa -

run kach aku stycz nych. Ich no sze nie po -

wo du je mniej szy wy si łek słu cho wy, ła -

twiej sze za pa mię ty wa nie oraz lep sze ro -

zu mie nie mo wy na wet w gło śnym oto -

cze niu. Po zwa la ją rów nież zlo ka li zo wać

źró dło dźwię ku, co znacz nie pod no si

bez pie czeń stwo użyt kow ni ków. 

No sze nie ich za po bie ga dal szej de gra -

da cji słu chu, zwięk sza kom fort sły sze -

nia, a tym sa mym funk cjo no wa nia osób

nie do sły szą cych. Za czy na ją czuć się

bez piecz niej, wra ca ich pew ność sie bie

oraz ra dość ży cia.

Na na szym słu chu po le ga my w wie -

lu istot nych sy tu acjach ży cio wych,

dla te go nie za po mi naj my go ce nić

i dbać o nie go.

SŁUCH nieIDEALNY



Czy na uli cach, w par kach
i skwe rach Tar gów ka po ja wią się
nie ba wem po idła – kra ny z wo dą
pit ną pod łą czo ne do miej skiej sie -
ci wo do cią go wej? Pó ki co zo sta ną
za in sta lo wa ne w tym ro ku
w Śród mie ściu, m.in. na pla cu
Zba wi cie la i w oko li cy Sta re go
Mia sta. Jak bę dą wy glą dać?
Na ra zie nie wia do mo, ra tusz
ogło sił w po ło wie stycz nia kon -
kurs na ich kon cep cję. Wi ce pre -
zy dent Mi chał Ol szew ski mó wi,
że urzęd ni cy chcą zna leźć jak naj -
lep szą for mę po ideł ka:

– Ta ką, aby mo gła się stać stan -
dar dem te go ty pu urzą dzeń
w War sza wie. Istot ne jest rów nież

zna le zie nie roz wią zań tech nicz -
nych, któ re za pew nią ich ła twy
mon taż i póź niej sze bez pro ble -
mo we użyt ko wa nie.

– Ta kie źró deł ka są po wszech -
nie spo ty ka ne w mia stach za chod -
niej Eu ro py, czę sto spo ty ka się je
zwłasz cza na po łu dniu. Umo żli -
wia ją ga sze nie pra gnie nia miesz -
kań com i tu ry stom, a dzię ki ład -
ne mu wzor nic twu sta no wią ele -
ment ma łej ar chi tek tu ry ulicz nej,
sta ją się wręcz sym bo la mi mia sta
– ar gu men tu je Ma ciej Cza pliń ski.
To on zło żył w ra mach ubie gło -
rocz ne go bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go pro jekt pod ha słem „Pij
War sza wo”, któ ry wła śnie jest re -

ali zo wa ny. We dług je go po my słu
ka żde po ideł ko po win no mieć
trzy kra ny: dla do ro słych, dzie ci
i – tuż przy zie mi – dla zwie rząt,
a nie wy ko rzy sta na wo da bę dzie
od pro wa dza na do ka na li za cji bu -
rzo wej.

Sieć w ca łej War sza wie
W tym ro ku Cza pliń ski zgło sił

do bu dże tu roz wi nię cie pro jek tu
zgło szo ne go w po przed niej edy cji
w Śród mie ściu. Chciał by, aby sieć
po ide łek po ja wi ła się w ca łej War -
sza wie, ta kże na Tar gów ku. Po -
ideł ka zna leźć by się mia ły na te -
re nach pu blicz nych: przede
wszyst kim na skwe rach, w par -

kach, przy skrzy żo wa niach ulic
z du żym ru chem pie szym i ro we -
ro wym. Bę dą funk cjo no wa ły
przez 7–9 mie się cy w ro ku, z wy -
łą cze niem okre su mro zów. Bę dą
do stęp ne przez 24 go dzi ny na do -
bę przez sie dem dni w ty go dniu.

– Upo wszech nie nie do stę pu
do dar mo wej wo dy pit nej przy da
się nie tyl ko w upa ły, ulży też kie -
sze niom miesz kań ców. Po za tym
uzu peł ni ofer tę te re nów zie lo nych
– zwłasz cza dla upra wia ją cych
spor ty. Bę dzie ko rzyst ne dla śro do -
wi ska na tu ral ne go, po nie waż pro -
wa dzi do zmniej sze nia sprze da ży
bu te lek pla sti ko wych z wo dą i na -
po ja mi – ar gu men tu je Cza pliń ski.

15 kra nów dla Tar gów ka
Wstęp na pro po zy cja za kła da

mon taż po ide łek w 15 lo ka li za -
cjach na te re nie ca łej dziel ni cy -
ru chli wych punk tach, zwłasz cza
od wie dza nych przez spa ce ro wi -
czów, oso by ak tyw nie upra wia ją -
ce sport i ba wią ce się dzie ci.

Przy kła do we pro po no wa ne lo -
ka li za cje: Ron do Ża ba (przy stan ki
tram wa jo we), Ko ło wa/Ossow skie -
go, Ossow skie go/Pra tu liń ska, św.
Win cen te go (przy bra mie głów nej
cmen ta rza), Ro lan da/Stern he la
(przy pla cu za baw), Kon dra to wi -
cza/Co dzien na, Kon dra to wi cza
przed urzę dem dziel ni cy, Park
Bród now ski (przy Wy szo grodz -
kiej), Ogiń skie go/Ba zy liań ska, Ju -
lia now ska/Rem bie liń ska, św. Jac -
ka/Mat ki Te re sy (po stro nie cmen -
ta rza), Głę boc ka (przy stan ki au to -
bu so we przy cen trum han dlo wym),
Kra sno brodz ka (przy pę tli i ba za -
rze), Ła bi szyń ska przy OSi Rze,
Troc ka/Ra dzy miń ska (przy przy -
stan ku w stro nę cen trum). Pro po -
no wa ne lo ka li za cje po zo sta ją jed -
nak we dług pro jek tu do usta le nia
i kon sul ta cji, rów nież pod wzglę -
dem mo żli wo ści tech nicz nych.

Po mysł wy da je mi się na praw dę
po zy tyw ny, a przy tym po ży tecz ny,
Jak wska zu ją przy kła dy in nych
miast, ta kie wo do po je w par kach,
na skwe rach, przy ście żkach dla
bie ga czy i ro we rzy stów rze czy wi ście
speł nia ją swo ją funk cję. Tro chę
kosz tu je, bo mon taż po ide łek zo -
stał wstęp nie wy ce nio ny na pra -
wie 240 tys. zł. Ale czy pro jekt ma
szan sę na re ali za cję za le ży wszak
od wy ni ków gło so wa nia. Jak się
Pań stwu per spek ty wa ta kiej sie ci
po ide łek na Tar gów ku po do ba?

(wk)
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Bezpłatna woda w głównych punktach Targówka

Po co kupować mineralną?
� Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

Wstępna
propozycja zakłada
montaż poidełek w 15
lokalizacjach na terenie
całej dzielnicy- ruchliwych
punktach, zwłaszcza
odwiedzanych przez
spacerowiczów, osoby
aktywnie uprawiające
sport i bawiące się dzieci.

źródło: w
w

w.konstancinjeziorna.pl

Takie zdroje uliczne stanęły w Konstancinie Jeziornie



Ju no na by ła rzym ską bo gi nią
nie ba, opie kun ką ma łżeństw
i ogni ska do mo we go oraz żo ną
Jo wi sza. W War sza wie na Bród -
nie pa tro nu je pla ców ce kul tu ral -
nej dla dzie ci, mło dzie ży i do ro -
słych od 1978 ro ku. Pro jek tan ci
no wych osie dli dba li, by w są -
siedz twie blo ków zna la zło się

miej sce na skle py, przed szko la,
szko ły, ale ta kże spół dziel cze
ośrod ki kul tu ry. Ta ka by ła nor ma.
Dziś więk szość ta kich klu bów al -
bo nie ist nie je, al bo pro wa dzi fa -
sa do wą dzia łal ność. Ale nie „Ju -
no na” – spół dziel czy klub na le żą -
cy do Osie dla „To ruń ska” Spół -
dziel ni Bród no.

W pe ere low skich cza sach dzia ła -
ły tu kół ka za in te re so wań dla dzie -
ci, chó ry, se nio rzy spo ty ka li się
na sza chach, bry dżu al bo wy ru sza li
na wspól ne wy ciecz ki na grzy by.
W „Ju no nie” ja koś dziw nie dzia ło
się spo ro i co raz wię cej, a zmia na
ustro ju ow szem spo wo do wa ła
chwi lo wy kry zys, ale dziś klub wciąż

się roz wi ja ofe ru jąc miesz kań com
spół dziel ni roz ma ite za ję cia ar ty -
stycz ne, kul tu ral ne, spor to we.

Ka żdy mo że zna leźć coś od po -
wied nie go dla sie bie. W „Ju no nie”
or ga ni zo wa ne są ró żno rod ne im -
pre zy, wie czor ki ta necz ne, ba le,
wyj ścia do ki na, te atru, wy ciecz ki
kra jo znaw cze, wy sta wy i wer ni sa że,

ak cje „La to/zi ma w mie ście”. Ist -
nie je mo żli wość wy na ję cia sa li
na uro czy sto ści ro dzin ne i in ne
przy ję cia oko licz no ścio we do 80
osób. Se nio rzy są za pra sza ni
na spo tka nia do Klu bu „Re laks”.
Dzie ci i mło dzież mo gą ćwi czyć
w aka de mii kung -fu, cho dzić na za -
ję cia z pla sty ki i mu zycz ne, szkół kę
sza cho wą, sko rzy stać z na uki ję zy ka
an giel skie go. Dla pań jest gim na -
sty ka ogól no ro zwo jo wa, jo ga dla
ama zo nek, ae ro bik; ogól nie dla do -
ro słych: bry dż to wa rzy ski, kur sy in -

for ma tycz no -szko le nio we, szko ła
tań ca „Rio”, wie czor ki ta necz ne
dla sa mot nych i nie tyl ko, klub fi la -
te li stów. Przy klu bie dzia ła rów nież
klub dzie cię cy „Mi sia ki”.

Sło wem, dla ka żde go coś mi łe -
go – praw dzi wy ewe ne ment
wśród spół dziel czych ośrod ków
nie tyl ko w ska li sto li cy, ale i ca łe -
go kra ju.

(wk)

Junona działa od niemal 40 lat
� Osiedlowy klub Junona na Bazyliańskiej istnieje od prawie 40 lat. I wciąż prężnie działa.
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W peerelowskich
czasach działały tu kółka
zainteresowań dla dzieci,
chóry, seniorzy spotykali
się na szachach, brydżu
albo wyruszali na wspólne
wycieczki na grzyby.

Pawilon handlowy Społem „Pelcowizna”, klub Junona i bloki przy ul. Wysockiego 22 i 24, rok 1974

źródło: N
A
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, do
zabudowy 1000 m2. WYSYCHY gm. ZABRODZIE
pow. WYSZKÓW. 44 km od Warszawy. Dojazd do
działki od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej. Na
rekreacyjną lub budowę domu jednorodzinnego.
Prąd-siła, woda-studnia wiercona, wodociąg
w drodze. Ogrodzona-siatka. Księga wieczysta.
Notarialnie. Cena za całość: 95000 zł.
508-385-718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę warsztat blacharsko-lakierniczy o pow.
250 m2. W tym biuro, sanitariat, pom. socjalne,
rama do napraw karoserii. Teren ogrodzony,
monitorowany, wyłożony kostką. Tel.
502-897-876

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

OGŁOSZENIA DROBNE ·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
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl

·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

·Piec gazowy c.o. do mieszkania, domu
691-686-772

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

PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
obiektu w Warszawie. Telefon: 507-130-893 lub
505-121-284. Kontakt w godz. 8-16

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

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

RÓŻNE
·Na stronie www.siepomaga.pl trwa
zbiórka pieniędzy na rehabilitację. Każdy
grosz jest bardzo cenny. Można tam
dokonywać wpłat indywidualnych lub
wysłać SMS na numer 722365 o treści:
S5576. Na w/w stronie internetowej
znajdziesz pod tytułem „uwięziony we
własnym ciele...”
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·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 bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

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

Od kil ku ty go dni ma my do czy -
nie nia z nie ty po wym zja wi skiem:
spór mię dzy PiS a PO spra wia, że
war szaw scy sa mo rzą dow cy na gle
znaj du ją roz wią za nia pro ble mów,
na któ re wcze śniej nie po tra fi li
wpaść. Wszyst ko z po wo du tzw.
usta wy Jac ka Sa si na, czy li pro jek -
tu po łą cze nia aglo me ra cji war -
szaw skiej w gi gan tycz ny po wiat.
By ły wo je wo da twier dzi, że War -

sza wa źle współ pra cu je z są sied -
ni mi gmi na mi, cze go skut kiem
jest m.in. rze ko my brak zbio ro wej
ko mu ni ka cji aglo me ra cyj nej. Aby
po ka zać, że PiS się my li, war szaw -
ska PO przy go to wa ła zmia ny
w ta ry fie bi le to wej.

No wo ści do ty czą przede
wszyst kim miesz kań ców II stre fy,
któ rzy za pła cą mniej za bi le ty 30-
i 90-dnio we. Sko rzy sta ją jed nak

ta kże war sza wia cy. W ta ry fie po -
ja wi się bi let o nie zwy kle skom pli -
ko wa nej na zwie: jed no ra zo wy
prze siad ko wy gru po wy ulgo wy dla
mak sy mal nie 10 osób. Bę dzie on
kosz to wać 22 zł i po słu ży przede
wszyst kim wy ciecz kom szkol nym

z gim na zjów i li ce ów (ucznio wie
pod sta wó wek od wrze śnia po ja dą
za dar mo). Dzię ki nie mu opie ku -
no wie prze sta ną oku po wać ka -
sow ni ki i ka so wać pli ki bi le tów,
ale ska su ją 2–3 kar to ni ki za ca łą
wy ciecz kę.

Po wie lu ape lach war sza wia ków
do ta ry fy wró ci bi let trzy dnio wy,
wy co fa ny ze sprze da ży z koń -
cem 2013 ro ku. Bę dzie on kosz to -
wać 36 zł (I stre fa lub 57 zł (obie
stre fy).

Po ja wi się też bi let kon fe ren cyj -
ny, umo żli wia ją cy or ga ni za to rom
kon fe ren cji za kup bi le tów dla
uczest ni ków na do wol nie wy bra ny
okres. Bi le ty bę dą ko do wa ne
na spe cjal nych War szaw skich
Kar tach Miej skich lub w in nej
for mie, uzgod nio nej z or ga ni za to -
rem.

Zmia ny mu si jesz cze za twier -
dzić Ra da War sza wy, ale wy da je
się to być for mal no ścią. Zmia ny
ma ją wejść w ży cie od 1 czerw ca.

(dg)

Nowe bilety w taryfie

Trzydniowy wraca
� Projekt „ustawy Sasina” przynosi pozytywne efekty.
Aby udowodnić, że metropolia ma się dobrze,
warszawski samorząd wprowadza nowe bilety
komunikacji miejskiej.

źródło: ZT
M

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je -
dy nie ja ko płat ni ków skła dek.
Kie dy ubez pie czo ne mu lub po -
szko do wa ne mu w wy pad ku na -
le ży za pła cić od szko do wa nie,
za czy na się pro blem. Ubez pie -
czy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wy pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
od szko do wań, po ma ga wła śnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wy pad ku dro go wym, w pra cy,
pa dłeś ofia rą błę du me dycz ne -
go lub do zna łeś szko dy w wy ni -
ku upad ku – zgłoś się po BEZ -
PŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty -
styk są do wych wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra -

wach od mo wy wy pła ty od szko -
do wa nia w przy pad ku nie wiel -
kich szkód jak drob ne zła ma -
nia, zwich nię cia, ura zy, ale
rów nież w przy pad ku za ni ża nia
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go uszczerb ku
na zdro wiu. Ró żni ce w mo żli -
wym od szko do wa niu mo gą być
ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła -
tę pie nię dzy na rzecz człon ków
ro dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!

To naj słyn niej szy z re lik tów
daw nej drew nia nej za bu do wy Tar -
gów ka. Drew nia ny dom zo stał
wznie sio ny przez prze my słow ca

Pa proc kie go w 1908 ro ku. Ko lej -
nym wła ści cie lem był mły narz
z Se roc ka, a wśród lo ka to rów zda -
rza li się rze mieśl ni cy i ko le ja rze,

ale rów nież ar ty ści. W mię dzy woj -
niu miesz ka li tu m.in. ba let mistrz
ope ro wy Ja ku bow ski, pro du cent
re kla mo wych za ba wek Wa pow ski,
ma sarz i brat wła ści cie la Pa proc ki
i… re wo lu cjo ni sta. Choć bu dy nek
stoi po przecz nie do po sze rzo ne go
od cin ka uli cy Win cen te go,
pod bra mą kir ku tu ży dow skie go,
no si ad res Bi ru ty 18. W cza sie,
gdy go bu do wa no, w miej scu uli cy
Win cen te go wiódł trakt Bród now -
ski, zaś ma ła ulicz ka Bi ru ty no si ła
na zwę Mław skiej.

Pra wie jak przed woj ną
Gdy się pa trzy na dom od stro -

ny po bli skie go ron da Ża ba, wy -
glą da dość nie szcze gól nie, za to
wi dzia ny od dru giej stro ny pre -
zen tu je się pięk nie z rzeź bio ny mi
gan ka mi przy wej ściach, asce tycz -
ny mi or na men ty w sty lu nad wi -
ślań sko -nad świ drzań skim. We -
wnątrz są pięk ne drew nia ne
skrzy pią ce scho dy, oca la ły kli ma -
tycz ne tral ki i że liw ne nu me ry

na drzwiach. Sło wem, pra wie jak
przed woj ną. Pra wie, bo dom, by
wró cił do lat naj więk szej świet no -
ści po trze bo wał by re mon tu.

W cza sie II woj ny w do mu mie -
ścił się w nim szpi tal po lo wy.
W okre sie PRL, jak wie le in nych
do mów, zo stał zna cjo na li zo wa ny
i peł nił funk cję bu dyn ku kwa te -
run ko we go. I nisz czał. Miesz kał
tu Ry szard Szoł wiń ski – wie lo let -
ni pre zes Ko ła Mi ło śni ków Bród -
na. Dzię ki je go m.in. sta ra niom
wy kwa te ro wa ni zo sta li de wa stu ją -
cy bu dy nek Cy ga nie. Już w sta nie
moc no za nie dba nym drew niak
„za grał' w se ria lu „Al ter na ty -
wy 4”. Miesz kał tu se ria lo wy pro -
fe sor Dąb -Roz wa dow ski gra ny
przez Mie czy sła wa Vo ita. Jesz cze
nie tak daw no, bo w la tach 70.,
był jed nym z wie lu drew nia nych
do mów sto ją cych na uli cach Win -
cen te go, Bia ło łęc kiej, czy Skar gi.
Dziś jest jed nym z nie wie lu re lik -
tów daw nej ar chi tek tu ry w oko li -
cy. In nym jest ma ła chat ka

przy ul. Pra skiej 1, do słow nie kil -
ka kro ków od ron da Ża ba.

Za byt ko wy dom roz sy pie się
w proch?

Dziś w naj słyn niej szym war szaw -
skim drew nia ku za ję te są wszyst kie
miesz ka nia. Dom jest w mia rę za -
dba ny, ale jak ka nia dżdżu wy ma ga
za bie gów kon ser wa tor skich. Gdy
kil ka lat lat te mu prze bu do wa no
skrzy żo wa nie Win cen te go i al. Od -
ro wą ża, no wa jezd nia po bie gła tuż
pod ścia ną szczy to wą bu dyn ku.
Od tam te go cza su drew no co raz
szyb ciej ule ga znisz cze niu, a wła -
dze dziel ni cy nie kwa pi ły się do re -
mon tu. Szko da by by ło, gdy by
w wy ni ku drgań, wy wo ły wa nych
przez pę dzą ce kil ka cen ty me trów
od ścia ny po jaz dy, za byt ko wy dom
roz sy pał się w proch.

Miej my na dzie ję, że do te go
nie doj dzie. Wo lę współ pra cy
przy re mon cie bu dyn ku de kla ru je
rzecz nik ra tu sza dziel ni cy Ra fał
La so ta, a biu ro kon ser wa to ra za -
byt ków za pew nia, że do ło ży
wszel kich sta rań, by bu dy nek za -
bez pie czyć i wy re mon to wać. Trzy -
ma my za sło wo, bo choć by re likt
drew nia nej za bu do wy dziel ni cy
nie po wi nien prze paść jak in ne
„drew nia ki” daw ne go Bród na
i Tar gów ka.                                (wk)

Drewniak z duszą woła o ratunek
� Większość dominującej niegdyś w krajobrazie miejskim Bródna i dużej części Targówka
drewnianej zabudowy to dziś jedynie wspomnienie. Pozostały relikty, które warto ocalić, jak
choćby charakterystyczny „drewniak” stojący przy ulicy Biruty.




