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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.
źródło: Wikipedia/Markozz

Jak dla mnie absolutny strzał
w dziesiątkę. Tężnie naprawdę
działają, a wszędzie, gdzie powstają stają się atrakcją dla seniorów, rodzin z dziećmi. W podwarszawskim Legionowie podobna
postawiona przed trzema laty tężnia stała się prawdziwym hitem.

W tym roku
wreszcie otwarte i w pełni
dostępne mają być
dotąd nieczynne atrakcje
– plac zabaw, wieża
widokowa i ścianka
wspinaczkowa.

Zalew przy Bardowskiego powstał ponad dwa lata temu, choć
dopiero w zeszłym roku doczekał
się oficjalnej inauguracji. Na plaży,
mimo zakazu kąpieli, bywało całkiem tłoczno. W tym roku wreszcie otwarte i w pełni dostępne mają być dotąd nieczynne atrakcje
– plac zabaw, wieża widokowa
i ścianka wspinaczkowa. Wedle zapewnień rzecznika dzielnicy Rafała Lasoty, wszystkie obiekty będą

czynne przed sezonem letnim,
a w każdy weekend wspinaczki będzie
doglądał
instruktor.
Przed wakacjami ma też powstać
przy plaży okazała fontanna wyposażona w trzy dysze, której budowa sfinansowana zostanie ze środków budżetu partycypacyjnego.
W ramach tegorocznego budżetu także zostało zgłoszonych kilka
pomysłów dotyczących najbliższych okolic zalewu. Bodaj naj-

ciekawszym jest projekt budowy
w tym miejscu tężni solankowej.
Tężnia miałaby zostać zbudowana z drewna i gałęzi tarniny,
na które spływałaby solanka rozbijając się o poszczególne gałązki.
Ten prosty proces wytwarza mikroklimat, który pomaga m.in.
w profilaktyce schorzeń górnych
dróg oddechowych, zapalenia zatok, nadciśnieniu, alergii i w przypadku ogólnego wyczerpania.

Jestem przekonany, że przy zalewie będzie tak samo, bo i lokalizacja 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 oszacowaną 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 gdyby za rok powstała jeszcze tężnia… Co Państwo na to?
(wk)
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Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

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.
– W okolicy tych sklepów gromadzą się ludzie, którzy piją alkohol. Na miejscu niejednokrotnie
dochodziło do bijatyk, zaczepiania
przechodniów czy próby „pożyczki” pieniędzy na „piwo” – skarżą
się autorzy pisma. Zaznaczają
przy tym, że w okolicznych blokach mieszka dużo rodzin z dziećmi, a sam sklep znajduje się blisko
szkoły i przedszkola.
– Nie możemy pozwolić na to,
aby stałym widokiem dla małych
dzieci była osoba pijąca alkohol
pod sklepem – alarmują.

„Zdarzenia incydentalne”

List, który dotarł i do naszej redakcji ma ton poważny, wręcz
alarmujący. Mieszkańcy bloków
zlokalizowanych w sąsiedztwie

„Żabki” przy ulicy Poborzańskiej 8/U5 bardzo stanowczo protestują przeciwko sprzedaży alkoholu w sklepie. Zwracają uwagę,

że na Bródnie jest mnóstwo innych sklepów, gdzie o dowolnej
porze można kupić wysokoprocentowe napoje.
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Straszna „Żabka” na Bródnie?

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.
i Kondratowicza. Pretensje były
z reguły kierowane nie w stosunku
do samych placówek handlowych,
a raczej na zachowanie osób przebywających w ich pobliżu. Sklepikarze niejednokrotnie mają ograniczone pole manewru, gdy w grę
wchodzą incydenty rozgrywające się
na zewnątrz. Co oczywiście nie znaczy, że powinni być bierni. W przypadku zauważenia niewłaściwych
czy niebezpiecznych zachowań
pod sklepem pracownicy powinni
zaalarmować właściwe służby.
Na takiej samej zasadzie jak każdy
inny obywatel – tłumaczy rzecznik.
Ajentka sklepu obawy przedstawione w liście uważa za bezpodstawne. – W ciągu 7,5 roku działalności placówki nie dochodziło na jej
terenie ani w bezpośrednim sąsiedztwie do żadnych poważnych incydentów. Sam list uważam za inicjatywę pojedynczych osób, nie reprezentujących opinii większości mieszkańców. Zapraszam do korzystania
z usług sklepu. Nikomu nic złego tu
nie grozi – podkreśla.
Niezależnie od zasadności
przywoływanych w liście zarzutów
policja zapewniła nas, że w okolice „Żabki” funkcjonariusze będą
zaglądać częściej.
(AS)

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska
www.gazetaecho.pl

„„Echo Targówka, Bródna, Zacisza”

– 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. Dodaje, że policja nie jest organem wpływającym na wydawanie lub odmowę
wydania tego typu decyzji. Niemniej jednak w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania obowiązujących przepisów dysponuje
narzędziami, które mogą wpłynąć
na cofnięcie takiej koncesji. Jakie
to mogą być naruszenia? Choćby:
sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym czy dopuszczenie do jego spożywania w sklepie
lub jego obrębie.
Jednocześnie rzeczniczka jednoznacznie podkreśla, że brakuje
przesłanek, by uznać „Żabkę”
na Poborzańskiej za miejsce, gdzie
„kumuluje się całe lokalne zło”.
Z danych przekazanych nam przez
policję wynika, że w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy funkcjonariusze
interweniowali w tym rejonie 23 razy. Tylko dwa incydenty dotyczyły
bezpośrednich okolic sklepu.

Rzecznik Dzielnicy Targówek
Rafał Lasota zna treść rozsyłanego pisma. Podkreśla, że „sprawa
Żabki” była przez władze samorządowe monitorowana. Urzędnicy kontaktowali się z prowadzącymi sklep, by wyjaśnić stawiane
w piśmie zarzuty.
– Zgłoszenia na placówkę
przy Poborzańskiej były jednak incydentalne. Zdecydowanie więcej
dotyczyło okolic ulic Łabiszyńskiej
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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…?
źródło: Bródno park nauki / facebook

Dzieci z Bródna nie mają swojego dobrze wyposażonego miejsca zabaw, w którym mogłyby mądrze i zdrowo spędzić czas. Stąd
pomysł stworzenia miejsca na tyle
atrakcyjnego, by tętniło życiem,

a przy okazji było trochę inne niż
park Bródnowski, czy tradycyjne
place zabaw. Bródnowski społecznik i animator kultury wymyślił
więc, by dziecięcy raj zlokalizować na terenie wokół Domu Kul-

tury Świt na Wysockiego. Chciałby stworzyć w tym miejscu swoiste centrum edukacyjno-rozrywkowe. Miałaby się tu znaleźć kopuła astronomiczna z teleskopem,
interaktywne zabawki naukowe,

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

domki na drzewach, ławki, stanowiska do gier planszowych, stoliki
szachowe.
– Taki park nauki byłby lokalnym centrum edukacyjno-rozrywkowym. Kopuła astronomiczna
z teleskopem kierowanym komputerowo i inne urządzenia pozwolą dzieciom poprzez zabawę
zapoznać się z zagadnieniami naukowymi. Teren obok domu kultury znakomicie nadaje się do tego, by stworzyć tu taką przestrzeń
– mówi Bartosz Wieczorek.
Pomysł ma ręce, nogi, głowę
i wszystko, czego potrzeba. Jest
oryginalny, ciekawy i zwyczajnie
pożyteczny, choć nie tani, bo wedle szacunkowych wyliczeń ma
kosztować około 400 tys. zł. Chyba jednak warto, tym bardziej że
„Świt” wielokrotnie udowadniał,
że potrafi organizować zajęcia
atrakcyjne a zarazem mądre.
Przykładem może być gigantyczny
sukces Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci. Dzieciaki dwa razy
w miesiącu uczestniczą w interaktywnych zajęciach, wygłaszanych
w sposób atrakcyjny i z dużą zawartością humoru. Dzięki temu
uczą się, świetnie się przy tym bawiąc. Oprócz tego biorą udział
w z warsztatach, kursach i innych
fakultatywnych zajęciach. – W na-

szym uniwerku dla dzieci nie ma
nudnych wykładów, proponujemy
intrygującą podróż w świat wiedzy. Każdy wykład wygłaszany
jest w bardzo przystępny sposób
uatrakcyjniany pokazami multimedialnymi, przeglądami slajdów,
doświadczeniami
naukowymi.
Wszystkiego można dotknąć,
wszystko zbadać – mówi dyrektor

Park nauki
byłby lokalnym centrum
edukacyjno-rozrywkowym. Kopuła astronomiczna z teleskopem kierowanym komputerowo
i inne urządzenia pozwolą dzieciom poprzez zabawę zapoznać się z zagadnieniami naukowymi.
Teren obok domu kultury
znakomicie nadaje się
do tego, by stworzyć tu
taką przestrzeń – mówi
Bartosz Wieczorek.
„Świtu” Jacek Białek. Park nauki
i rozrywki mógłby być uzupełnieniem edukacyjnych inicjatyw
„Świtu”. Może w tym roku wreszcie się uda?
(wk)
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„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.
prac naukowych o tej metodzie
wobec ponad 1,4 mln o in vitro.
W ubiegłym roku o NaProTechnology wypowiedziało się Polskie
Towarzystwo Medycyny Rozrodu
i Embriologii.
– Zasadą dobrej praktyki medycznej jest stosowanie wiedzy
opartej na faktach, a takimi, co
należy wyraźnie podkreślić, nie
dysponuje naprotechnologia – napisała grupa siedmiu ginekologów,
w tym trzech profesorów. – Pojedyncze publikacje w czasopismach
niezwiązanych z medycyną rozroW ubiegłym miesiącu warszawscy radni PO ogłosili, że pary borykające się z problemem bezpłodności będą mogły liczyć nawet na 5 tys. zł dofinansowania
zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro. Z programu skorzystają osoby w wieku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych. Teraz także samorząd wojewódzki zdecydował
się na program wspierający leczenie bezpłodności. 300 tys. zł zostało przeznaczonych na terapię
metodą NaProTechnology, które
będą prowadzone w Szpitalu
Bródnowskim. Będą one przeznaczone dla par z całego województwa. Dlaczego „naprotechnologia”, a nie in vitro?

– Z taką inicjatywą wystąpiła
grupa 24 radnych z PiS i PSL – informuje biuro prasowe urzędu
marszałkowskiego. – Zarząd województwa dostrzegając problemy
i potrzeby wielu par z Mazowsza,
które borykają się z problemem
niepłodności, przychylił się do tej
inicjatywy, a ostateczną decyzję
w tej sprawie podjął sejmik.
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. Jest ona
stosowana na bardzo małą skalę
i ignorowana przez największe organizacje medyczne. Wyszukiwarka prac medycznych notuje sześć

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.
du nie pozwalają, aby naprotechnologię uznać za sposób postępowania zgodny z obowiązującą wiedzą medyczną. W terapii niepłodności należy stosować metody
o udokumentowanej skuteczności.
(dg)

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Rowery tylko dla dzieci
 Jednoślady dla maluchów, służące do jazdy
po parku – czy to się przyjmie?
Do rowerów publicznych z symbolem Veturilo zdążyliśmy się już
przyzwyczaić jako codziennego
środka transportu, pomagającego

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.
dotrzeć do celu przede wszystkim
jadącym na uczelnie studentom.
W 2015 roku sieć została rozbudo-

wana o typowe „atrakcje”: tandemy
i małe rowery Veturilko, umieszczone na próbę na Polu Mokotowskim. Dziesięć jednośladów tylko
dla dzieci było dostępnych na rogu
al. Niepodległości i Stefana Batorego zgodnie z cennikiem Veturilo.
Miały jednak poważne ograniczenie: konieczność zwrotu dokładnie
w tym samym miejscu.
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. Maksymalne obciążenie, jakie wytrzymuje
ten rodzaj rowerka, to 60 kg.
(dg)

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.
W sieci znów zaczęły krążyć niepokojące wieści. Czy faktycznie
ktoś realizuje swoje chore, być
może sadystyczne potrzeby, czy
może to tylko głupi żart? Do sprawy trzeba podejść jednak poważnie, do czego przekonują udokumentowane już przypadki z kilku
polskich miast, w tym z Warszawy.

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.
– Totalna znieczulica i brak empatii. Ci ludzie powinni wczuć się
w sytuację cierpiących przez nich
zwierząt. Ale widać nie potrafią –
mówi Karolina Gadalska z fundacji „Bezdomniaki” monitorującej
podobne przypadki. Z jej obserwacji wynika, że takie sytuacje są
dość częste. Także w Warszawie.
– Pułapki na psy były podkładane między innymi w Parku Skaryszewskim i Ursusie. We fragmenty wędlin lub kiełbas zwyrodnialcy
wtykali szkło, gwoździe a nawet
pinezki i szpilki. W tym roku już

co najmniej jeden pies w Warszawie zdechł z tego powodu – wyjaśnia Gadalska.
Powodem podobnych zachowań ma być, jej zdaniem, swego
rodzaju zemsta na zwierzakach
za to, że szczekają i pozostawiają
po sobie pamiątki, nie zawsze
sprzątane przez właścicieli. Zapewne tylko część tego typu aktów agresji zgłaszana jest odpowiednim służbom.
– W mojej praktyce zawodowej
nie spotkałam się z takimi przypadkami. Kilka opowieści jednak

do mnie dotarło. Jeden z takich
pechowych zwierzaków miał zjeść
kiełbasę nafaszerowaną szkłem.
Trudno mi jednak zweryfikować
zasłyszane historie – mówi Joanna
Balcerzak
z
gabinetu
przy Czerwińskiej. Podobnie relacjonuje problem Tomasz Jabłoński, właściciel Bródnowskiego Centrum Weterynaryjnego.
Przyznaje, że wysłuchał szeregu
takich opowieści, ale sam przez
osiem lat działalności placówki
nie zetknął się bezpośrednio
z tak potraktowanym czworono-
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giem. Kolejne rozmowy z weterynarzami prowadzącymi praktykę
po prawej stronie Wisły dały zbliżony rezultat.
Nieco uspokojenia mogłaby
wnieść też informacja od Straży
Miejskiej. Ta mająca w swej dyspozycji ekopatrol formacja w tym roku
nie odnotowała ani jednego tego typu zgłoszenia. Podobnie policja.
– 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. Zaalarmowana
naszymi doniesieniami rzeczniczka przepytała funkcjonariuszy
pełniących służbę patrolową
w okolicach ulicy Suwalskiej. Ci
nie zauważyli jednak niczego niepokojącego. Niemniej ostrożność
należy zachować i w miarę możliwości kontrolować co spacerujący
psiak bierze do pyska. Ludzie wymierzający
„sprawiedliwość”
po swojemu mogą się uaktywnić
w każdej chwili.
(AS)
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Praktiker zamknięty

1110 osób straci pracę?
 Właściciel M1 wezwał komorników do popularnego marketu budowlanego, który
jest nieczynny do odwołania.
Złe wiadomości dla osób remontujących mieszkania i budujących domy. Warszawiaków
chcących zrobić zakupy w Praktikerze w centrum handlowym M1
Marki przywitała informacja, że
sklep jest nieczynny do odwołania. Informacje o markecie budowlanym zostały już także wymazane ze strony centrum – w ich
miejscu widnieje „błąd 404”.
– 30 stycznia, na podstawie tytułów wykonawczych, Praktiker
został wezwany do dobrowolnego
opuszczenia zajmowanych lokali

– informuje firma Metro Properties, właściciel M1 Marki. – Ponieważ firma nie opuściła lokali
w wyznaczonym przez komornika
terminie, komornik, działający
zgodnie z polskim prawem, przeprowadził eksmisję.
Nie wiadomo, jak duży jest
dług Praktikera Polska wobec
Metro Properties. Właściciel
marketów budowlanych jest
w złej sytuacji finansowej i prowadzi tzw. postępowanie sanacyjne.
– Nadrzędnym celem tego postępowania jest poprawa sytuacji

ekonomicznej firmy i niedopuszczenie do jej upadłości – informuje Praktiker Polska. – Jest ono dla
spółki ogromną szansą, dając jej
czas na bezpieczną reorganizację
i przywrócenie dotychczasowej
pozycji rynkowej. Co bardzo ważne, w tym postępowaniu chodzi
o uzdrowienie firmy, a nie jej likwidację.
Praktiker Polska twierdzi, że
działania Metro Properties są
bezprawne i złożył do sądu skargę
na komorników. Problem jest
ogólnopolski, bo zamknięte zo-

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI MOTORYZACYJNE

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Holowanie 513-606-666

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

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 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

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
REMONTY = Mieszkania Łazienki Kuchnie
506-091-379
·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z na l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.

ponad 1100 osób, których posady
są teraz poważnie zagrożone.

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

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

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@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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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

·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

Artur Pietrzyk
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stały także markety w Łodzi, Radomiu, Krakowie, Zabrzu i Czeladzi. W sumie zatrudniają one

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

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

„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.
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-U-6911

jadącego po brukowanej nawierzchni. Biorąc pod uwagę, że
używano wtedy w zasadzie wyłącznie rowerów podobnych
do „holendrów”, ze słabą amortyzacją, jazda rowerem musiała być
mało wygodna. A jednak wiele
osób z nich korzystało. Zazwyczaj
nie z zamiłowania do ekologii, ale
z biedy.

Jest rok 1936. Targówek już
od dwudziestu lat jest oficjalnie
częścią Warszawy, ale warszawiacy z lewego brzegu Wisły wciąż
traktują osiedle jak dalekie
przedmieście, leżące gdzieś za linią kolejową. Wkrótce jednak
i ono zostanie wchłonięte przez
rosnącą metropolię, mającą
już 1,2 mln mieszkańców (w tym
ponad 300 tys. Żydów). Jeśli warszawiacy spodziewają się jakiejś
wojny, to raczej z Czechosłowacją, niż Niemcami i ZSRR. W takich właśnie realiach wykonano
to zachwycające jakością zdjęcie.
Odgadnięcie, że wykonano je
na skrzyżowaniu Wincentego
i Odrowąża, nie jest proste. Co
się zmieniło, a co pozostało
na miejscu?

Kolej dzieli ludzi
W 1936 roku otaczająca Śródmieście i Pragę linia kolejowa
(tzw. obwodowa), miała już 60 lat.
Powstała jeszcze w czasach zaboru

rosyjskiego i pełniła nie tylko
funkcję transportową, ale też militarną. W razie wybuchu kolejnego
powstania Rosjanie mogli ustawić
na nasypie pancerny, uzbrojony
pociąg, który pomógłby w pacyfikacji Warszawy. Na co dzień linia
służyła jednak normalnemu ruchowi pociągów i – tak jak dziś
– stanowiła granicę między Pragą
a Targówkiem. Dopiero po przekroczeniu tej linii mieszkańcy Targówka znajdowali się na Pradze,
zaś po przedostaniu się za Wisłę
– we „właściwej” Warszawie. Steoreotypy o młodszych stażem
dzielnicach były zawsze.

Bródnowski”, znajdującej się
w pobliżu kościoła. Podział
na jezdnię i torowisko nie obowiązywał, krawężniki były wysokie
a chodniki – wąskie. Na zdjęciu,
w oddali, widać nawet rowerzystę,

Na starej
fotografii z Targówka
nieźle widać skalę
motoryzacji: na dwa auta
przypadają trzy wozy
drabiniaste. Jest też stacja
benzynowa.
„Nie męcz się”

Benzyna wiecznie żywa

Na zdjęciu z 1936 r. widzimy nawet... stację benzynową. To budka z napisem “Standard Nobel”

gdzie współczesna stacja! Z tej
perspektywy nie widać „węża”
i „pistoletu”, ale widać słup,
na którym były zawieszone. Firma
Standard Nobel zajmowała się
wówczas wydobyciem ropy naftowej, sprzedażą płynów do mycia
aut, past do szorowania podłóg…
i właśnie sprzedażą benzyny.

Jednym z symboli luksusu był
samochód, a bez wątpienia najbardziej znanym autem w Warszawie był pancerny Cadillac 355, kupiony w roku 1935 dla marsz. Józefa Piłsudskiego. Na ulicach można było spotkać te same marki,
co dziś: Ford, BMW, Skoda, Mercedes… Na przedwojennej fotografii z Targówka nieźle widać
skalę motoryzacji: na dwa auta
przypadają trzy wozy drabiniaste.
Jest też stacja benzynowa, której
identyfikacja może być poważnym
problemem. To budka z napisem
„Standard Nobel”, stojąca tam,

Zarówno za stacją benzynową,
jak i po drugiej stronie Wincentego rósł las krzyży i nagrobków.
Były to oczywiście zakłady kamieniarskie, tradycyjnie działające
w pobliżu cmentarzy. Sąsiadowały
one z gęstą, drewnianą zabudową
Targówka, pamiątką po której jest
ostatni zachowany dom przy Biruty. Zmierzając na przystanek
tramwajowy mieszkańcy drewniaków mijali typowy dla Warszawy
słup ogłoszeniowy, na którym zimą roku 1935 wisiała akurat reklama proszku do prania: „Nie
męcz się, Radion sam pierze”.
Dominik Gadomski

Dryndą lub bicyklem
Dziś obok cmentarza żydowskiego biegnie jedna linia tramwajowa, ale przed wojną były
dwie. Szyny na Odrowąża istniały
już w latach 20. Te na Wincentego
były nowiutkie, bo „drynda” kursowała po nich zaledwie od końca 1933 roku do pętli „Cmentarz

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