
Nowoczesny i kolorowy plac
zabaw przy parku Bródnowskim
już teraz jest oblegany przez dzie-
ci i rodziców. Gdy wchodzimy
tam jednak od strony ulicy Pobo-
rzańskiej, po prawej stronie mija-

my teren ogrodzony siatką. Przez
porastające ją pnącza można do-
strzec kilka ławek, wieżyczkę dla
sędziego, walec do ubijania ziemi
i wózek do wyznaczania linii.
Na bramie wejściowej łańcuch

i kłódka. To teren kortów, o któ-
rych niejasnym statusie wiele razy
rozpisywały się lokalne media
i użytkownicy portali społeczno-
ściowych. – Zwykle stoją puste.
Sporadycznie ktoś z nich korzy-

stał – mówią nam zagadnięci
przechodnie.

Wielki plac zabaw
Wiadomo już, że korty oficjal-

nie przechodzą do historii. Wła-
dze dzielnicy kończą ten enigma-
tyczny status obiektu przeznacza-
jąc 1,5 tysiąca metrów kwadrato-
wych terenu na inne cele. Tym ra-
zem nie dla wąskiej grupy a dla
wszystkich chętnych, zwłaszcza
tych nieco młodszych. Za kilka

miesięcy tu i na sąsiedniej działce
ruszą prace budowlane. W ich
wyniku powstanie między innymi
kompleks wielofunkcyjnych boisk
dla dzieci w wieku 4–7 lat. Pojawi
się także ogród sensoryczny, tera-
peutycznie oddziałujący na zmy-
sły. Obiekt będzie podzielony
na strefy dotyku, wzroku, smaku,

węchu i słuchu. Obecnie istnieją-
cy plac zabaw zostanie doposażo-
ny w bardzo nowoczesne urządze-
nia dostosowane dla dzieci nie-
pełnosprawnych. W planach jest
między innymi instalacja huśtaw-
ki, z której skorzystają maluchy
na wózkach inwalidzkich.

Koszt wszystkich inwestycji ma
się zamknąć w kwocie 1,2 mln
złotych. Plac w nowej odsłonie
będzie gotowy w przyszłym roku.

Spytaliśmy rzecznika Targówka
Rafała Lasotę, czy planowana li-
kwidacja kortów spotkała się z ja-
kimiś głośniejszymi wyrazami
protestu. Podobno poza osobami,
które dotychczas z nich korzystały
nie było większej reakcji. Dzielni-
ca nie ma też w planach inwesty-
cji o podobnym charakterze. Kor-
ty w nowym miejscu odtworzone
nie będą.

Artur Sałaszewski

TTaarrggóówwkkaa,,
BBrróóddnnaa  ii  ZZaacciisszzaa

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl
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STOMATOLOGIA
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Korty do likwidacji

Ogród sensoryczny w parku
� Koniec z niejednoznacznym statusem kortów przy parku Bródnowskim. Dzięki ich zagospodarowaniu
Bródno zyska jedno z najnowocześniejszych rodzinnych miejsc do odpoczynku w Warszawie.

Za kilka
miesięcy ruszą prace
budowlane. W ich wyniku
powstanie między innymi
kompleks
wielofunkcyjnych boisk
dla dzieci w wieku 4–7 lat.
Pojawi się także ogród
sensoryczny,
terapeutycznie
oddziałujący na zmysły.

Plac zabaw w Parku Bródnowskim



– Go łę bie to pięk ne i in te li -
gent ne pta ki, nie ste ty nie przez
wszyst kich lu bia ne i sza no wa ne
– uwa ża dr An drzej Kru sze wicz,
dy rek tor war szaw skie go ZOO,
z wy kształ ce nia le karz we te ry na -
rii, z pa sji – or ni to log. Skąd brak
sym pa tii? Jed ni bo ją się bak te rii
mno żą cych się wo kół pta sich od -
cho dów, in ni pod kre śla ją spra wy
sze ro ko po ję tej es te ty ki miejsc,

gdzie gro ma dzą się go łę bie. Tym -
cza sem, jak prze ko nu je dr Kru -
sze wicz, to je dy nie kwe stia prze -
strze ga nia pod sta wo wych za sad
hi gie ny.

– Do kar mia nie go łę bi na pa ra -
pe cie czy bal ko nie w blo ku nie
jest w po rząd ku wo bec są sia dów
– mó wi wprost Kru sze wicz. – Są
wśród nich prze cież oso by uczu lo -
ne, z aler gia mi, jest kwe stia roz -

wie sza ne go pra nia czy prze by wa -
ją cych na bal ko nie dzie ci.

Zda niem dy rek to ra ZOO,
do do kar mia nia pta ków po win ny
być wy zna cza ne kon kret ne punk -
ty. Naj le piej usta lać ich usy tu owa -
nie w po ro zu mie niu z jed nost ką,
któ ra ad mi ni stru je osie dlem.
O hi gie nę ta kie go miej sca trze ba
po tem dbać. Dr Kru sze wicz przy -
po mi na przy oka zji, że nie po win -
no się rzu cać go łę biom by le cze -
go.

– Je śli już chce my pta ki do kar -
miać, to nie mo gą być to od pa dy,
tyl ko peł no war to ścio we ziar no
– pod kre śla. Z ta kie go ukła du
– po rząd na kar ma w sta łej lo ka li -
za cji – za do wo lo ne bę dą zwie rzę -
ta i lu dzie. Jest bo wiem szan sa, że
pta ki skon cen tru ją się w kon kret -
nych miej scach, za miast szu kać
wra żeń po ca łym osie dlu.

Eks pert pod po wia da ta kże kil -
ka spo so bów, jak sku tecz nie znie -
chę cić go łę bie do czę stych od wie -
dzin. Mo żna na przy kład za mon -
to wać atra py kru ków, któ re dzia -
ła ją od stra sza ją co. W grę wcho dzi
też in sta la cja spe cjal nych prę tów
przy cze pia nych na si li kon. To roz -
wią za nie mo że jed nak spo wo do -
wać ura zy, zwłasz cza u mło dych
pta ków. Lą do wa nie na bal ko nie
mo gą unie mo żli wić go łę biom roz -

po star te tam żył ki. Osta tecz nie
mo żna użyć siat ki, któ ra za blo ku -
je pta kom do stęp do tych prze -
strze ni, gdzie nie są mi le wi dzia -
ne. – Nie od stra szy my go łę bi żad -
ny mi sub stan cja mi wy dzie la ją cy -
mi woń. Pta ki są ma ło wra żli we
na za pach – mó wi An drzej Kru -
sze wicz.

Uwa ga na pa so ży ty
O za cho wa nie roz sąd ne go dy -

stan su na sty ku stref mię dzy czło -
wie kiem a go łę biem ape lu je tym -
cza sem pa ra zy to log, czy li eks pert
od pa so ży tów.

– Naj groź niej szym pa so ży tem
tych pta ków jest obrze żek go łę bi
– mó wi prof. Krzysz tof So larz,
pa ra zy to log ze Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go. Obrze żek to
kleszcz bę dą cy przy kła dem ga tun -
ku sy nan tro pij ne go, czy li ta kie go,
któ ry przy sto so wał się do ży cia
w śro do wi sku sil nie prze kształ co -
nym przez czło wie ka. Wy stę pu je
w bu dyn kach, mię dzy in ny mi
na pod da szach. For ma do ro sła
do ra sta do 1 cen ty me tra. Lar wy
osią ga ją 1 mi li metr.

– Klesz cze mo gą prze do sta wać
się do miesz kań przez szpa ry,
na przy kład w oknach. Na stęp nie
ukry wa ją się w szcze li nach ścian,
pod łóg lub fu tryn. Ata ku ją zwy kle
w no cy – wy ja śnia pro fe sor. Ukłu -
cia obrze żków są dość bo le sne,
a świąd utrzy mu je się dłu go. Naj -
bar dziej nie bez piecz ne są przy -
pad ki po na wia ją cych się in wa zji,
zwłasz cza gdy za ata ko wa ne oso by
sil nie re agu ją na aler ge ny za war te
w śli nie tych pa so ży tów. W skraj -
nych przy pad kach mo że to pro wa -
dzić do wstrzą su ana fi lak tycz ne go.

Jak za tem mi ni ma li zo wać ry zy -
ko? Za sad ni czą kwe stią jest unie -
mo żli wie nie go łę biom gro ma dze -
nie się na pa ra pe tach i bal ko nach.
Je śli nie je ste śmy w sta nie te mu
za po biec, to jed ną ze sku tecz nych
me tod mo że być uszczel nia nie
miejsc, przez któ re klesz cze prze -
ni ka ją, czy li na przy kład fu tryn
okien nych. Je śli po pu la cja klesz -
czy za go ści w miesz ka niu na do -
bre, po zo sta je we zwać pro fe sjo -
nal ną fir mę i prze pro wa dzić de -
zyn sek cję. Ta w przy pad ku obrze -
żków by wa za bie giem do syć ucią -
żli wym, nie jed no krot nie wią żą cym
się ze zry wa niem pa ne li pod ło go -
wych czy pod wie sza nych su fi tów.
Ko niecz ne jest też cza so we opusz -
cze nie po miesz czeń, by pod dać je
za bie go wi za mgła wia nia.

Wszyst ko to brzmi mo że dość
groź nie. Na le ży jed nak pa mię tać,
że tyl ko nie któ re pta ki są za ra żo -
ne. Po nad to obrze żki że ru ją
na go łę biach, lu dzi ata ku ją
w osta tecz no ści – gdy nie ma ją ty -
po we go ży wi cie la.

– Pew na do za ostro żno ści wo bec
go łę bi miej skich jest za sad na. Nie
mo żna jed nak po pa dać w po sta wy
wo bec nich wro gie. Nie o to tu
cho dzi – za strze ga pro fe sor So larz.

Ad mi ni stra cje pro szą i ape lu ją
Jak ra dzą so bie z „go łę bim pro -

ble mem” jed nost ki ad mi ni stru ją -
ce bu dyn ka mi? Zwy kle ogra ni -
cza ją się do próśb o nie do kar mia -
nie pta ków reszt ka mi po ży wie nia.
Z ró żnym skut kiem.

– Miesz kań cy do kar mia ją go łę -
bie tam, gdzie im się po do ba. Naj -
roz sąd niej by ło by, gdy by ro bi li to
przy karm ni kach. Pro blem w tym,
że my je mon tu je my, a po ja kimś
cza sie zni ka ją. I koń czy się tak, że
ka wał ki chle ba roz rzu ca ne są
po ca łym osie dlu – na rze ka przed -
sta wi ciel „To ruń skiej” na Bród nie.

Ad mi ni stra cja osie dla Be mo wo
I/II na swo im te re nie ta kże po -
roz sta wia ła bud ki lę go we i karm -
ni ki. Szczę śli wie nikt ich nie „po -
ży cza”.

– Po pro si li śmy, że by go łę bie
do kar miać tyl ko w tych miej -
scach, gdzie są karm ni ki – mó wi
przed sta wi ciel osie dla. Wcze śniej
z roz rzu co ne go chle ba ko rzy sta ły
nie tyl ko go łę bie, ale i gry zo nie.
Do ty czy ło to zwłasz cza oko lic ko -
mór cie płow ni czych.

– My ni ko mu nie za bra nia my
kar mie nia go łę bi. Uwa ża my, że
nie ma co roz pę ty wać wo jen
z miesz kań ca mi – usły sze li śmy
w ad mi ni stra cji jed ne go z osie dli
na Tar cho mi nie. Pra cow nik za -
zna cza jed nak, że swe go cza su za -
ape lo wa li, by nie roz rzu cać chle -
ba na bal ko nach. Proś ba zo sta ła
wy słu cha na. Osta tecz nie w spo -
sób spon ta nicz ny po ja wi ło się kil -
ka punk tów, gdzie pta ki są re gu -
lar nie do kar mia ne. – Ja koś się te
re la cje mię dzy ludź mi a go łę bia -
mi po ukła da ły – kwi tu je.

(AS)

Najgroźniejszym
pasożytem tych ptaków
jest obrzeżek gołębi,
rodzaj kleszcza – mówi
prof. Krzysztof Solarz.

Gołąb w wielkim mieście. Jak żyć obok siebie?
� Jedni poczęstują ziarnem, inni wrzasną i pogonią. Nie od dziś gołębie miejskie wywołują skrajne emocje.

źródło: W
ikipedia.org/Siva301in

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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No wy Tar gó wek, Am ster dam
i La Me lo die – na daw nym po lu
PGR Bród no po wsta ją trzy no we
osie dla, w któ rych do ce lo wo znaj -
dzie się oko ło 1050 miesz kań.
Bio rąc pod uwa gę, że na jed no
go spo dar stwo do mo we przy pa -
da 2,6 oso by (da ne GUS), mię dzy
Win cen te go a Gi lar ską mo że za -
miesz kać na wet 2700 osób.

Atal…
Na zwa osie dla „No wy Tar gó -

wek” jest na ty le traf na, że
w przy szło ści mo że przy lgnąć
do ca łe go kwar ta łu blo ków, któ re

za stą pią po le PGR. Fir ma Atal
za czy na skrom nie, od I eta pu
skła da ją ce go się z jed ne go bu dyn -
ku ze 118 miesz ka nia mi o me tra -
żach 38–108 m2, dwo ma lo ka la mi
usłu go wy mi i 148 miej sca mi par -
kin go wy mi.

W dru giej ko lej no ści po wsta nie
blok ze 130 miesz ka nia mi o ta kim
sa mym me tra żu, zaś w trze ciej
– dwa blo ki ze 123 lo ka la mi. Cha -
rak te ry stycz ne dla osie dla ma ją
być drew nia ne bal ko ny i ele wa cja
wy koń czo na alu mi nio wy mi ele -
men ta mi. Osie dle bę dzie cał ko wi -
cie ogro dzo ne, co mo że w przy -

szło ści utrud nić miesz kań com do -
tar cie do sta cji me tra czy ewen tu -
al nych przy stan ków tram wa jo -
wych na Win cen te go.

…Dom De ve lop ment…
Bli sko Za ci sza, przy Sa ma ry -

tan ce i obok skwe ru nad ka nał -
kiem po wsta je… Am ster dam.
De we lo per za mie rza na wią zać
kli ma tem do sto licy Ho lan dii, bu -
du jąc ka me ral ne blo ki o pro stej,
no wo cze snej ar chi tek tu rze i da jąc
miesz kań com do sko na łe wa run ki
do jaz dy ro we rem. Osie dle Am -
ster dam już od no wo ści ozdo bią

mu ra le Ma riu sza Tar ka wia na
– 34-let nie go gra fi ka po cho dzą ce -
go z Łu ko wa.

Na po cząt ku osie dle bę dzie
skła dać się z jed ne go, 4-pię tro we -
go bu dyn ku z 53 miesz ka nia mi
o po wierzch ni 41–111 m2, któ ry
zo sta nie od da ny do użyt ku
w przy szłym ro ku. Na stęp nie
Dom De ve lop ment zbu du je jesz -
cze pięć blo ków.

…i Bouygues Immobilier
budują na potęgę

– La Me lo die to no wo cze sna
in we sty cja in spi ro wa na mu zycz -
nym kli ma tem – re kla mu je trze ci
de we lo per za bu do wu ją cy oko li cę.
– Wkom po no wa na w zie lo ne te -
re ny Tar gów ka Miesz ka nio we go,
jest do sko na le po łą czo na za rów -

no z cen trum War sza wy, jak też
z dro gą wy jaz do wą z mia sta.

Po je dyn czy bu dy nek po mię dzy
Sa ma ry tan ką a Bo rzy mow ską,
na skra ju daw ne go po la, zo sta nie
od da ny pod ko niec przy szłe go ro -
ku. Miesz ka nia od 28 do 110 m2

w blo ku 700 m od po wsta ją cej
sta cji me tra, „in spi ra cje mu zycz -
ne w czę ściach wspól nych”, du ży

plac za baw i eko lo gicz ne roz wią -
za nia to atu ty, któ ry mi bel gij ski
de we lo per ku si po ten cjal nych
miesz kań ców. Ku si sku tecz nie, bo
w La Me lo die – po dob nie jak po -
zo sta łych po wsta ją cych w oko li cy
bu dyn kach – część miesz kań jest
już sprze da na.

(dg)

Przybędzie 2700 mieszkańców

Nowa dzielnica na polu PGR
� Jedno pole, trzech deweloperów i wielkie plany na najbliższe lata. Co powstaje między Wincentego a Gilarską?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Blisko
Zacisza,
przy Samarytance i obok
skweru nad kanałem
Bródnowskim powstaje…
Amsterdam.

źródło: m
ateriały inw

estora



Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty
w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go In -
sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej
w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi
z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po
przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ ra
sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty ko -
wa ne go i prze cho dzą ce go z po ko le nia
na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło wie ka
i sku tecz nie je eli mi nu je. Wzmac nia
na tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły ener ge -
tycz ne. Dzia ła na wszyst kich po zio -
mach ener gii du cho wej li kwi du jąc ca -
łe spec trum cho ro by. Po świę ca cho re -
mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży to
od sta nu cho re go. Od te go też uza le -
żnia wy bór tech ni ki. Raz są to ma nu -
al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej

uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga
w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -
ny mi:
• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach
hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe
są też wizyty domowe czy w innych
wybranych przez pacjenta miejscach.

Zapisy i informacje

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 Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ

Uli ca Przy Gro dzi sku cią gnie
się wzdłuż ścia ny La su Bród now -
skie go po mię dzy Kon dra to wi cza
a Św. Win cen te go. Mniej wię cej
w po ło wie swo jej dłu go ści,
na prze strze ni ćwierć ki lo me tra,
as falt się ury wa. To pa miąt ka
po okre sie, gdy de we lo pe rzy do -
cią gnę li wła ści wą dro gę tyl ko
do bu do wa nych przez sie bie
dwóch są sied nich osie dli. Te raz ze
stro ny władz dziel ni cy po ja wi ła
się pro po zy cja nie tyl ko uzu peł -
nie nia bra ku ją ce go frag men tu
uli cy, ale i do dat ko wych in we sty -

cji. W za mie rze niu ma ją one pod -
nieść do stęp ność oko li cy dla od -
wie dza ją cych, jak i za pew nić spo -
re uła twie nia dla miej sco wych.
Jed nak pla ny te na po tka ły na po -
wa żny opór miesz kań ców osie dli,
któ rych dro ga od dzie la od la su.
Spra wa bo wiem nie jest pro sta.
Ich zda niem in we sty cja ta mo gła -
by nie od wra cal nie zmie nić cha -
rak ter te go miej sca. Nie by ło by
już tak ci cho, spo koj nie i zie lo no.
Ani bez piecz nie.

– Obec nie, gdy wła dze mia sta
i dziel ni cy sta wia ją na wal kę ze

smo giem i ochro nę przy ro dy, po -
pro wa dze nie dro gi pod la sem jest
sprzecz ne z ty mi dzia ła nia mi – pi -
szą w pe ty cji do sa mo rzą dow ców.
Ob szar po mię dzy la skiem a za bu -
do wa nia mi ma ich zda niem słu żyć
do spa ce rów i spę dza nia wol ne go
cza su. Przy po mi na ją, że z osie dli
pro wa dzą bez po śred nie wyj ścia
na pla no wa ną dro gę, a w stro nę
la su prze miesz cza ją się nie tyl ko
do ro śli, ale i dzie ci. Do dat ko wo
jest to te ren, gdzie – z ra cji są -
siedz twa – w oko li ce osie dla za -
pusz cza się le śna zwie rzy na. Ni -
ko go nie dzi wi wi dok truch ta ją -
cych dzi ków.

Wo li my dep tak
Zda niem pro te stu ją cych ob szar

przy kom plek sie le śnym po wi nien
po zo stać tym, czym jest dziś, czy li
dep ta kiem i ście żką ro we ro wą.
Pla no wa na dro ga przy czy ni się
do zwięk sze nia po zio mu ha ła su
i za nie czysz cze nia po wie trza,
a re kre acyj ne za le ty miej sca

przej dą do hi sto rii. Nie jest jed -
nak tak, że od rzu ca ją ja kie kol -
wiek zmia ny. To z ich ini cja ty wy
w ze szłym ro ku zo stał zgło szo ny
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
zwy cię ski pro jekt po sze rze nia uli -
cy na od cin ku od Kon dra to wi cza
do bram osie dla Park Le śny.
Szer sza o 2–3 me try dro ga wy eli -
mi nu je obec ne kło po ty z mi ja -
niem się po jaz dów. Do dat ko wo
zwięk szy bez pie czeń stwo skrę ca -
ją cym z uli cy Kon dra to wi cza.
Skut kiem ubocz nym bę dzie jed -
nak po ja wie nie się do dat ko wej
prze strze ni dla sa mo cho dów. Mo -
że nie w za mie rzo ny spo sób, ale
jed nak sta nie się ona uzu peł nie -
niem par kin gu zlo ka li zo wa ne go
przy wej ściu na te ren la su. W po -
god ne dni na spa ce ry ścią ga ją
tam tłu my, zmo to ry zo wa ni ma ją
pro blem z po zo sta wie niem au ta.
Od dziel na kwe stia to sa mo cho dy
miej sco wych. Pro te stu ją cy przy -
po mi na ją jed nak, że osie dla po -
sia da ją w swo im ob rę bie spo ro
miejsc par kin go wych. Wie le stoi
pu stych i cze ka na chęt nych.

– Nie zga dza my się na dro gę
i ko lej ne par kin gi. Trze ba roz po -
cząć dzia ła nia w ce lu zmia ny spo -
so bu za go spo da ro wa nia te go te -
re nu, aby pro blem zwią za ny z pla -
na mi dro gi nie po wró cił w przy -
szło ści – pi szą pro te stu ją cy, któ -
rzy w cią gu kil ku dni ze bra li po -
nad 420 pod pi sów.

Nie dla „cwa nia ków”
Pod czas spo tka nia w po ło wie

lu te go wi ce bur mistrz Tar gów ka
Grze gorz Ga dec ki za pre zen to wał
miesz kań com roz wią za nia, ja kie
wła dze dziel ni cy za pla no wa ły dla
dro gi i jej są siedz twa. Prze ko ny -
wał do bu do wy 60–80 miejsc par -
kin go wych, in sta la cji od wod nie -
nia, do dat ko we go oświe tle nia,
pro fe sjo nal nej ście żki ro we ro wej
i na sa dze nia drob nej zie le ni.

Zmo der ni zo wa na dro ga mia ła by
być wy po sa żo na w pro gi zwal nia -
ją ce, by znie chę cić kie row ców
do trak to wa nia jej ja ko skró tu
do po bli skie go cen trum han dlo -
we go, co by ło jed ną z obaw pro te -
stu ją cych.

– Te po my sły nie zna la zły uzna -
nia miesz kań ców – przy zna je wi ce -
bur mistrz Ga dec ki. – Ze bra ni za -
ape lo wa li do nas, by sta nąć po stro -
nie tych, któ rzy po stą pi li w peł ni
uczci wie i od po wie dzial nie wy ku -
pu jąc miej sca par kin go we, a nie
„cwa nia ków”, któ rzy te go nie zro -
bi li i te raz au ta sta wia ją na uli cy.

Na spo tka niu by ło po nad
osiem dzie siąt osób. Gdy dys ku sja
zbli ża ła się do koń ca, za stęp ca
bur mi strza zde cy do wał się za grać

va ba nque. Do obec nych w sa li
zwró cił się z py ta niem, kto po pie -
ra prze pro wa dze nie za pro po no -
wa nej in we sty cji. Jak twier dzi,
nikt nie pod niósł rę ki.

– To jest wła sność mia sta i mo -
gli by śmy dzia łać, ale nie chce my
po stę po wać wbrew wo li lu dzi
– mó wi Ga dec ki. Sy gnał, któ ry
po szedł od pro te stu ją cych, zo stał
prze ka za ny rad nym. Pi smo na kre -
śla ją ce sy tu ację wraz z tre ścią pe -
ty cji tra fi ło ta kże do prze wod ni -
czą cej Ko mi sji In we sty cji i In fra -
struk tu ry Ra dy War sza wy.

– Po cze ka my na re ak cję. My je -
ste śmy tyl ko jed nost ką po moc ni -
czą. Spra wa bę dzie oma wia na
na se sji ra dy mia sta 16 mar ca
– mó wi wi ce bur mistrz.

AS
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Zdaniem
protestujących obszar
przy kompleksie leśnym
powinien pozostać tym,
czym jest dziś, czyli
deptakiem i ścieżką
rowerową.

„NIE dla kolejnych parkingów”

Deptak czy ulica przy Lesie Bródnowskim?
� Władze Targówka planują modernizację ulicy Przy Grodzisku. Pomysł oprotestowała cześć mieszkańców. Wolą
z okien słyszeć szum lasu niż warkot samochodów.
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W do bie gier wi deo, wszech -
obec nych smart fo nów, ta ble tów,
jak by na prze kór cza som eks pan -
sji wir tu al nej rze czy wi sto ści, sta re
do bre plan szów ki prze ży wa ją
swo isty re ne sans i są co raz bar -
dziej w mo dzie. Dla te go też po -
mysł na pro mo cję Bród na przez
wy da nie gry przed sta wia ją cej je go

hi sto rię i te raź niej szość uwa żam
za zna ko mi ty. Lep szy niż ma ło
wcią ga ją ce pro mo cyj ne kom pu te -
ro we przy go dów ki, ro bio ne we dle
tej sa mej sztan cy.

Pro jekt „Gra plan szo wa. Bród -
no. Cy wi li za cja” re ali zo wa ny był
w 2016 r. przez Dom Kul tu ry Świt
w ra mach gran tu „Pa trio tyzm Ju -

tra” otrzy ma ne go z Mu zeum Hi -
sto rii Pol ski. Je go ce lem by ło
stwo rze nie ro dzin nej gry plan szo -
wej o cha rak te rze edu ka cyj nym,
po ka zu ją cej roz wój i zmia ny
na Bród nie.

Gra jest cał ko wi cie dar mo wa
i dość nie ty po wo dys try bu owa na
– trze ba ścią gnąć ją ze stro ny in -
ter ne to wej 9http://sta re brod -
no.pl/brod no -gra -plan szo wa/),
a na stęp nie wy dru ko wać. Nie jest
to, mi mo do łą cze nia dość przej -
rzy stej in struk cji, wca le ta kie pro -
ste. Już sa mo wy dru ko wa nie dwu -
stron nej plan szy for ma tu A3 mo -

że przy spo rzyć nie co pro ble mów,
raz ze wzglę du na for mat, dwa
z po wo du ko niecz no ści sa mo -
dziel ne go po skle ja nia że to nów
do gry, co wca le nie jest ta kie ła -
twe. No, ale bez prze sa dy da się
zro bić i gdy wszyst ko – czy li plan -
sza, że to ny i ozna czo ne ko lo ra mi
na bo kach płyt ki – ma my go to we,
mo żna za czy nać grę.

Jak w to grać?
Plan sza ma for mę po dzie lo nej

na kwa dra ty po glą do wej ma py
współ cze sne go Bród na na awer sie
i ma py przed wo jen ne go Bród na
na od wro cie. Ład nie to wy glą da,
a sa ma roz gryw ka skom pli ko wa na
nie jest. Po le ga z grub sza rzecz bio -
rąc na umiesz cza niu pły tek na od -
wró co nych punk tach ma py i „za go -
spo da ro wy wa niu” te re nów pod in -
we sty cje. Cho dzi za tem o roz bu do -
wy wa nie ko lej nych kwar ta łów. Nie -
zbyt skom pli ko wa ne i szcze rze mó -
wiąc tro chę za pro ste. Ow szem, wy -
ma ga pew nej „stra te gii”, ale za ma -
ło ma ta roz gryw ka uroz ma iceń.
Pla ców in we sty cyj nych nie za wie le,

więc i nie zbyt du żo kom bi na cji,
choć na szczę ście trze ba tro chę my -
śleć, nie po le ga to wy łącz nie
na szczę ściu. Ale po mysł wy da je mi
się jed nak ta ki so bie, a nie któ re pa -
ten ty nie co wy si lo ne. Choć by prze -
su wa nie ko lo ro wych wa go ni ków
ko lej ki o licz bę zdo by tych punk tów.
To już czy sta me cha ni ka.

Ma ta gra nie wąt pli we wa lo ry
edu ka cyj ne. Dwu stron na ma pa
po ma ga po znać przy oka zji od -
wra ca nia po ka za ne na ar chi wal -
nych zdję ciach skle py, urzę dy i in -
ne obiek ty, któ rych już nie ma.
Mo żna po rów nać daw ną siat kę
ulic przed wo jen nych z pla nem
współ cze snych ulic i za bu do wy.
Gra usi łu je w ten spo sób po ka zać
roz wój dziel ni cy przez ostat nie sto
lat. Ale mo żna to by ło jed nak zro -
bić z nie co więk szym chy ba po lo -
tem, w nie co bar dziej zło żo nej,
atrak cyj nej i an ga żu ją cej for mu le.
Mi mo wszyst ko za grać war to. I to
naj le piej ca łą ro dzi ną. Jest szan sa,
że dzie cia ki cze goś się o hi sto rii
swej „ma łej oj czy zny” do wie dzą.

(wk)

Planszówka o Bródnie. Wydrukuj i graj
� Pisaliśmy niedawno o planach wydania przez Dom Kultury Świt gry planszowej przybliżającej historię Bródna. Gra już jest!

Plansza
ma formę podzielonej
na kwadraty poglądowej
mapy współczesnego
Bródna na awersie
i mapy przedwojennego
Bródna na odwrocie.
Ładnie to wygląda,
a sama rozgrywka
skomplikowana nie jest



Na Bród nie i Tar gów ku od wie -
lu lat trwa kon flikt, któ ry mo żna
żar to bli wie okre ślić star ciem eko -
lo gów z anar chi sta mi.

– Co raz mniej drzew, zie le ni…
– wy li cza ją jed ni czy tel ni cy.
– W koń cu zo sta nie tyl ko be ton
i sto ją ce na nim że la stwo.

– Co to zna czy „nie le gal ne par -
ko wa nie”? – od po wia da ją in ni.
– Ja kiś pan i wład ca wy zna cza
miej sca „le gal ne”?

Pod czas gdy jed ni igno ru ją za -
ka zy, in ni wzy wa ją straż miej ska.
W ubie głym ro ku w ca łej dziel ni cy
zgło szeń do ty czą cych nie le gal ne go
par ko wa nia by ło 2532 – przy licz -
bie lud no ści prze kra cza ją cej 120
tys. Stra żni cy miej scy pod ję li
w tym cza sie 3917 in ter wen cji.

47% z nich do ty czy ło par ko wa -
nia za za ka zem, 26% – par ko wa -
nia na tra wie lub miej scu prze -

zna czo nym na zie leń, 9% – par -
ko wa nia na ko per cie.

Ko lej ne par kin gi dzię ki gło som
miesz kań ców

Gdy by wszy scy nie le gal nie par ku -
ją cy kie row cy gło so wa li nad bu dże -
tem par ty cy pa cyj nym, a przy naj -
mniej co dzie sią ty zło żył pro jekt bu -
do wy par kin gu, na Bród nie i Tar -
gów ku zo sta ły by wkrót ce sa me blo -
ki i miej sca par kin go we. W ubie -
głym ro ku wy star czy ło 381 gło sów
za bu do wą za to ki po sto jo wej
Przy Gro dzi sku i 246 za par kin giem
przy Księ cia Zie mo wi ta, by pro jek ty
zo sta ły wpi sa ne do bu dże tu.

(dg)
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596

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
·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

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·www.saleilokale.pl – Baza sal do wynajęcia.
Wesela, Komunie, Chrzciny, Imprezy
603-545-566

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
·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..  660088--554411--227722

·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
·Delikatesy Mięsne Gzella przy ul.
Magicznej zatrudnią sprzedawców.
Szukamy osób komunikatywnych,
dyspozycyjnych, uczciwych. Wymagamy
książeczki do celów sanitarno –
epidemiologicznych (lub gotowości do jej
wyrobienia). Zatrudniamy na podstawie
umowy o pracę na cały etat, zapewniamy
szkolenie wprowadzające oraz
dodatkowe świadczenia dla
pracowników. Aplikacje prosimy
przesyłać na adres: kariera@gzella.pl lub
kontakt tel. 506-185-336
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
obiektu w Warszawie. Telefon: 507-130-893 lub
505-121-284. Kontakt w godz. 8-16
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842

Poszukujemy pani do sprzątania

przedszkola na Białołęce Dworskiej

(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny

dziennie. Tel. 507-084-652

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666
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

11 interwencji dziennie

Tak się parkuje na Targówku
� Za mało miejsc parkingowych czy za dużo aut? Straż miejska nie narzeka na nudę
podczas karania kierowców.

Podczas
gdy jedni ignorują zakazy,
inni wzywają straż miejska.

źródło: w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Firma ogrodnicza 
zatrudni pracowników 88889

do pracy w terenie.
607-617-744
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Idio tycz ne ko men ta rze na Fa ce -
bo oku, „wy sy pu ją cy” się pro gram
na kom pu te rze w pra cy, po li ty cy.
Zgu bio na to reb ka, ko lej na stłucz -
ka, są siad pod bie ra ją cy ulu bio ne
miej sce par kin go we. Ży cie we
współ cze snym świe cie jest peł ne

stre su, a zda niem wie lu me to dą
sku tecz niej szą od po pi ja nia me li ski
jest wy ła do wa nie się. W kul to wym
fil mie „Fi ght Club” Brad Pitt za -
kła da se kret ny „krąg” mę żczyzn,
re gu lar nie spo ty ka ją cych się po to,
by zwy czaj nie obić so bie gę by. Ta ki
pro jekt zło żo ny przez miesz kań -
ców ra czej nie do stał by zie lo ne go
świa tła od urzęd ni ków. A gdy by
prze ciw ni kiem by ły… sta re me ble?

Hu bert Zem brow ski pro po nu -
je, by 19 tys. zł z bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go na przy szły rok wy dać
na zor ga ni zo wa nie miej sca do de -
mo lo wa nia. Po mysł jest in spi ro -
wa ny spe cjal ny mi po ko ja mi, wy -
naj mo wa ny mi przez fir my even to -
we np. na im pre zy in te gra cyj ne
czy wie czo ry ka wa ler skie. Ta kie
miej sca od nie daw na znaj du ją się
ta kże w Pol sce, jed nak ce ny se an -
sów nie na wi ści są dla prze cięt ne -
go Ko wal skie go za po ro we.
Za pół go dzin ną przy jem ność
trze ba za pła cić ok. 120 zł.

Je śli pro jekt zo sta nie po zy tyw -
nie zwe ry fi ko wa ny w urzę dzie
i zdo bę dzie od po wied nio du żo
gło sów miesz kań ców, miej sce
do de mo lo wa nia zo sta nie umiesz -
czo ne na ja kimś za pusz czo nym
te re nie lub w sta rej fa bry ce na te -
re nie Tar gów ka.

– Pro jekt za kła da, że by wy ko -
rzy sty wać już zu ży te me ble, za tem
w ra mach od bio ru du żych ga ba ry -
tów naj pierw me bel mógł by tra -
fiać na de mol kę, a po de mol ce
w miej sce prze zna cze nia du żych
ga ba ry tów – pi sze pro jek to daw ca.

Trud no zgad nąć, jak do tak ory -
gi nal ne go po my słu po dej dą urzęd -
ni cy i czy zo sta nie on do pusz czo ny
do czerw co we go gło so wa nia.

(dg)

Oryginalny pomysł z Targówka

Demolka w starej fabryce
� Kijem w laptopa, toporem w regał! Po co pić melisę, skoro można niszczyć rzeczy?

Przed wo jen na ka mie ni ca
przy Ty ko ciń skiej 30 zo sta ła zre -
pry wa ty zo wa na 14 lat te mu,
a udzia ły w nie ru cho mo ści prze -
ka za no spad ko bier cy daw nej wła -
ści ciel ki. Póź niej oka za ło się, że…
po słu gi wał się on sfał szo wa nym
te sta men tem. Za nim zo stał za to
ska za ny przez sąd, zdą żył po zbyć
się swo ich udzia łów. Prze ję tym
lo ka lom za ło żo no od ręb ne księ gi
wie czy ste i sprze da no je ró żnym
pod mio tom, co jesz cze bar dziej
skom pli ko wa ło sy tu ację.

Sześć lat te mu pre zy dent Han -
na Gron kie wicz -Waltz uchy li ła
de cy zję re pry wa ty za cyj ną. Od te -
go cza su spra wą zaj mo wa ły się
m.in. Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze, Wo je wódz ki Sąd
Ad mi ni stra cyj ny i pro ku ra tu ra.
War szaw scy urzęd ni cy sta ra ją się
o od zy ska nie miesz kań.

– Dzię ki pre ce den so we mu
orze cze niu są du wła śnie od zy ska -
li śmy je den z bez praw nie prze ję -
tych i sprze da nych lo ka li – mó wi
wi ce pre zy dent Wi told Pahl.

Nie pra wo moc ny jesz cze wy rok
za padł 15 mar ca. Sąd Re jo no wy
dla War sza wy Pra gi Pół noc na ka -
zał wy kre śle nie w księ dze wie czy -

stej wszyst kich wpi sów do ty czą -
cych jed ne go z lo ka li, uza sad nia -
jąc, że na byw cy nie ru cho mo ści
przy Ty ko ciń skiej 30 i lo ka lu dzia -
ła li w złej wie rze.

(red)

Co wydarzyło się na Targówku?

Sfałszowany testament
� Sąd rejonowy uznał, że urzędnicy nie zawinili
przy reprywatyzacji kamienicy. Sprawa toczy się
od kilkunastu lat.

Hubert
Zembrowski proponuje,
by 19 tys. zł z budżetu
partycypacyjnego
na przyszły rok wydać
na zorganizowanie
miejsca
do demolowania. Pomysł
jest inspirowany
specjalnymi pokojami,
wynajmowanymi przez
firmy eventowe np.
na imprezy integracyjne
czy wieczory kawalerskie.

Przedwojenna
kamienica
przy Tykocińskiej 30
została
zreprywatyzowana 14 lat
temu, a udziały
w nieruchomości
przekazano
spadkobiercy dawnej
właścicielki. Później
okazało się, że…
posługiwał się on
sfałszowanym
testamentem.
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