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Strach przed obcymi sparaliżował szkołę?

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

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.
źródło: Czytelnik

Przykra niespodzianka spotkała 1 marca uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 na Balkonowej

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.
dzony system kart magnetycznych
służących do otwierania drzwi.
Dzieci, wraz z opiekunami na wejście i wyjście musiały niejednokrotnie czekać po kilkadziesiąt minut.
Dyrektor szkoły Anna Nadolska – Buczyńska podkreśla, że system został wprowadzony po konsultacjach z rodzicami, wśród których została przeprowadzona ankieta. 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 tego na bieżąco stosowne wnioski
– mówi przedstawicielka szkoły.
Zdaniem niektórych na poprawę sytuacji wpłynęłoby wydanie
oddzielnych kart rodzicom. Dyrekcja nie przewiduje jednak takiego rozwiązania. Wejście rodziców i opiekunów prawnych na teren szkoły jest możliwe po uprzednim wpisaniu się do specjalnego
zeszytu, znajdującego się na portierni. Rozwiązanie to funkcjonuje
w szkole od wielu lat. Jedyną
wprowadzoną zmianą jest identyfikator z napisem „Gość”.
Nowy system, w założeniu, ma
poprawić
bezpieczeństwo
uczniów. – 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.
Do placówki uczęszcza ponad 700 uczniów.
(AS)

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl

PEŁNY ZAKRES USŁUG
- protetyka
- protezy
elastyczne
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Veturilo się rozmnaża
 Dziesięć nowych wypożyczalni i specjalna wypożyczalnia dla najmłodszych
– od rana można korzystać z rowerów publicznych.

www.gazetaecho.pl

„„Echo Targówka, Bródna, Zacisza”

ustawiona na rogu Kondratowicza i Przy Grodzisku. Bez zjeżdżania z drogi rowerowej można
dotrzeć z niej na Bródno.

…na osiedlu Wilno…
Veturilo zawitało również
na Wilno. Osamotniona wypożyczalnia na rogu Zamkowej i Bukowieckiej znajduje się co prawda
z dala od dróg rowerowych, ale
wystarczy przejechać mało ruchliwą Przecławską, by dostać się
do drogi na Rozwadowskiego.
Ciekawe, jak wielu mieszkańcom
Wilna będzie chciało się szukać
wygodnej drogi na Pragę albo
podjeżdżać na wiadukt nad torami kolejowymi, by dostać się
do Radzymińskiej.

…i w parku Bródnowskim

Po ponad czterech latach działania systemu Veturilo nie ma już
najmniejszych wątpliwości, że rowery publiczne to dobry pomysł
dla Warszawy. W tym sezonie najwięcej nowych wypożyczalni usta-

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.
wiono na Woli, ale skorzystał
również Targówek.
Liczba samoobsługowych stacji
wzrosła z siedmiu do siedemnastu. Gdzie je znajdziemy?

z Rembielińską i Chodecką,
na rogu Rembielińskiej i Wyszogrodzkiej, Chodeckiej i Żuromińskiej, Wysockiego i Matki Teresy
oraz Wysockiego i Poborzańskiej.
Tworzą one dość rzadką sieć,
umożliwiającą
dotarcie
np.
na przystanek tramwajowy. Niestety znikła wypożyczalnia z Głębockiej, działająca jeszcze jesienią przed Atrium Targówek.
– Ta stacja od początku była
inicjatywą centrum handlowego
i nigdy nie było założenia, by ją
ustawiać z publicznych pieniędzy
– informuje na Facebooku pełnomocnik rowerowy prezydent Warszawy Łukasz Puchalski. – Operator centrum handlowego rozmawia z Nextbike o dalszym funkcjonowaniu tej stacji.

…na Targówku…
Spośród sześciu stacji na Targówku Mieszkaniowym tylko trzy
stoją przy drogach rowerowych:
na rogu Radzymińskiej i Skargi,
Radzymińskiej i Trockiej oraz
na rondzie Żaba. Pozostałe znajdziemy przed Teatrem Rampa,
na Ossowskiego i na pętli autobusowej Targówek. Korzystając
z nich trzeba mieć na uwadze, że
będziemy musieli jechać jezdnią,
zaś znalezienie najkrótszej drogi
w okolicy placów budowy metra
może być bardzo trudne.

…na Zaciszu…
Dwie kolejne wypożyczalnie
działają na Zaciszu. Do istniejącej wcześniej stacji przed Domem
Kultury Zacisze dołączyła nowa,

Na Bródnie…
Największe osiedle dzielnicy
ma zarazem najlepszą sieć dróg
rowerowych i najwięcej wypożyczalni Veturilo. Rowery można
znaleźć w ośmiu lokalizacjach:
przed ratuszem, na pętli autobusowej Bródno-Podgrodzie, na
skrzyżowaniach Kondratowicza

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 508 125 419
e-mail: echo@gazetaecho.pl

Więcej stacji i rowerki dla dzieci
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Dwa lata temu sieć Veturilo została rozbudowana o gadżety
w postaci tandemów i małych rowerów 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 wystartowało także w parku Bródnowskim. Do dyspozycji są 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.

Jak wypożyczyć rower?
Osoby, które jeszcze nie korzystały z Veturilo muszą założyć

konto na stronie veturilo.waw.pl
i wpłacić 10 zł. Aby wypożyczyć
rower, należy przyłożyć do terminala Kartę Miejską lub wpisać numer telefonu i PIN. Rower można
też wypożyczyć również za pomocą aplikacji na smartfona.
Rower jest zwalniany z elektrozamka po zalogowaniu się na terminalu lub w aplikacji oraz podaniu numeru roweru (lub zeskanowaniu kody QR za pomocą telefonu). W przypadku zwrotu nie
trzeba nawet podchodzić do terminala. Wystarczy, że ustawimy
rower w stojaku tak, by elektrozamek się zamknął. Zamknięcie
blokady zostanie potwierdzone
sygnałem dźwiękowym. System
sam odnotuje zwrot pojazdu. Dla
pewności można sprawić na terminalu lub w aplikacji, czy zwrot
został odnotowany.
Rowery są też wyposażone
w linki z zamkiem szyfrowym, kod
do którego wyświetla się na ekranie terminala podczas wypożyczenia. Można z nich korzystać
w czasie postoju, jeśli chcemy zostawić rower np. przed sklepem.
Linki służą również do zwrotu
w sytuacji, gdy wszystkie elektrozamki są zajęte. Przypominamy
wtedy rower do innego.
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.
Od tego roku system Veturilo
składa się z 300 stacji i 4455 rowerów standardowych i 60 dziecięcych. Nie brakuje też gadżetu
w postaci 45 tandemów. Sezon
Veturilo już tradycyjnie potrwa
do końca listopada.
(dg)

Targi dla Bródna i Zacisza

Targi odbywałyby się w w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca

Przyjdź, kup, sprzedaj

Targi

 Każda pierwsza niedziela jako dzień targowy i nieopodatkowany handel
w wyznaczonym miejscu – czy to się przyjmie?
Pchle targi, jarmarki i inne okazje, by drogo sprzedać albo tanio
kupić… Od kilku lat Bródno, Targówek i Zacisze przeżywają prawdziwy boom na tego typu wyda-

rzenia. Co dalej? Marcin Mężyk
proponuje, by wyznaczyć na terenie dzielnicy dwa miejsca, w których targi odbywałyby się regularnie, co miesiąc: na rogu Kondraźródło: UD Targówek

towicza i Rembielińskiej oraz
przed domem kultury Zacisze.
– W związku z dużą popularnością projektu Pchli Targ pojawiła
się duża ilość głosów, żeby rozwinąć ten pomysł – pisze Marcin
Mężyk. – Mieszkańcy wykazali
nim duże zainteresowanie zwracając uwagę na to, iż jest organizowany za rzadko i trwa zbyt
krótko. Strefa Wolnego Handlu
powinna całkowicie zaspokoić potrzeby mieszkańców odnośnie tego typu wydarzeń.

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.
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.
Zgodnie z prawem od sprzedaży
na takim targu nie trzeba odprowadzać podatku, jeśli sprzedane
przedmioty kupiło się co najmniej
pół roku wcześniej lub sprzedaliśmy je taniej, niż kupiliśmy.
– Rozszerzyłabym projekt
do każdej niedzieli – pisze mieszkanka komentująca projekt.
– Przy jednej niedzieli w miesiącu
ludziom ciężko zapamiętać kiedy
impreza będzie. I kupującym,
i sprzedającym.
Teraz pomysły – osobno dla
Bródna i Zacisza – czekają na weryfikację. Jeśli zostaną dopuszczone do głosowania i wybrany przez
mieszkańców, z targów skorzystamy w kwietniu przyszłego roku.
(red)

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

SŁUCH STATYSTYCZNIE

NADSTAW USZU

ją się na mowie, jednocześnie wytłumia-

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

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

jąc hałasy otoczenia. Mogą one być re-

Spisu Powszechnego problem niedo-

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

gulowane za pośrednictwem smartfona,

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

współpracują z wieloma innymi urządze-

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

niami elektronicznymi, z których korzy-

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

stamy na co dzień. Są prawie niewidocz-

roz mo wy w ha ła sie, a wśród osób

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

ne lub zminiaturyzowane do eleganckich

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

SŁUCH POD LUPĄ

i estetycznych kształtów, a ich obsługa
jest bardzo prosta.
Aparaty

słuchowe

dopasowane

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

polski nastolatek ma kłopoty ze słu -

wystarczy po prostu założyć dowolny

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

chem – wy ni ka z da nych ze bra nych

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

podczas Narodowego Testu Słuchu.

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

Pierw szą przy czy ną na by te go nie -

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

stwa, co jest pro ce sem nie unik nio -

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

nym. Drugim powodem jest wszech-

bezbolesne, szybkie i bezpłatne. Często

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

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

skutecznym rozwiązaniem otwierającym

bezpieczeństwo użytkowników.

słu chaw ka mi

spa ce ry

drzwi do świata dźwięków, które wyda-

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

po ru chli wych i gwar nych uli cach,

wały się bezpowrotnie utracone, może

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

harmider podczas koncertów i imprez,

okazać się aparat słuchowy.

nia, a tym samym funkcjonowania osób

w

uszach,

praca w fabryce przy głośno pracują-

APARAT NIE TAKI STRASZNY

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

cych urządzeniach.

W Polsce aparaty słuchowe, bez

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie
oraz radość życia.

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

względu na wiek oraz rodzaj niedosłu-

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świe-

chu są refundowane przez NFZ oraz, al-

Na naszym słuchu polegamy w wie-

cie jest codziennie narażona na ucią-

ternatywnie przez PCPRy. Współczesne

lu istot nych sy tu acjach ży cio wych,

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

aparaty słuchowe to maleńkie cuda

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

degradację słuchu.

techniki. Ich czułe mikrofony koncentru-

i dbać o niego.
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15 kranów dla Targówka

Bezpłatna woda w głównych punktach Targówka

Po co kupować mineralną?
 Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?
Czy na ulicach, w parkach
i skwerach Targówka pojawią się
niebawem poidła – krany z wodą
pitną podłączone do miejskiej sieci wodociągowej? Póki co zostaną
zainstalowane w tym roku
w Śródmieściu, m.in. na placu
Zbawiciela i w okolicy Starego
Miasta. Jak będą wyglądać?
Na razie nie wiadomo, ratusz
ogłosił w połowie stycznia konkurs na ich koncepcję. Wiceprezydent Michał Olszewski mówi,
że urzędnicy chcą znaleźć jak najlepszą formę poidełka:
– Taką, aby mogła się stać standardem tego typu urządzeń
w Warszawie. Istotne jest również

znalezienie rozwiązań technicznych, które zapewnią ich łatwy
montaż i późniejsze bezproblemowe użytkowanie.
– Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach zachodniej Europy, często spotyka się je
zwłaszcza na południu. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej,
stają się wręcz symbolami miasta
– argumentuje Maciej Czapliński.
To on złożył w ramach ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego projekt pod hasłem „Pij
Warszawo”, który właśnie jest re-

alizowany. Według jego pomysłu
każde poidełko powinno mieć
trzy krany: dla dorosłych, dzieci
i – tuż przy ziemi – dla zwierząt,
a niewykorzystana woda będzie
odprowadzana do kanalizacji burzowej.

Sieć w całej Warszawie
W tym roku Czapliński zgłosił
do budżetu rozwinięcie projektu
zgłoszonego w poprzedniej edycji
w Śródmieściu. Chciałby, aby sieć
poidełek pojawiła się w całej Warszawie, także na Targówku. Poidełka znaleźć by się miały na terenach publicznych: przede
wszystkim na skwerach, w par-

kach, przy skrzyżowaniach ulic
z dużym ruchem pieszym i rowerowym. Będą funkcjonowały
przez 7–9 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresu mrozów. Będą
dostępne przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
– Upowszechnienie dostępu
do darmowej wody pitnej przyda
się nie tylko w upały, ulży też kieszeniom mieszkańców. Poza tym
uzupełni ofertę terenów zielonych
– zwłaszcza dla uprawiających
sporty. Będzie korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ prowadzi do zmniejszenia sprzedaży
butelek plastikowych z wodą i napojami – argumentuje Czapliński.
źródło: www.konstancinjeziorna.pl

Wstępna propozycja zakłada
montaż poidełek w 15 lokalizacjach na terenie całej dzielnicyruchliwych punktach, zwłaszcza
odwiedzanych przez spacerowiczów, osoby aktywnie uprawiające sport i bawiące się dzieci.
Przykładowe proponowane lokalizacje: Rondo Żaba (przystanki
tramwajowe), Kołowa/Ossowskiego, Ossowskiego/Pratulińska, św.
Wincentego (przy bramie głównej
cmentarza), Rolanda/Sternhela
(przy placu zabaw), Kondratowicza/Codzienna, Kondratowicza
przed urzędem dzielnicy, Park
Bródnowski (przy Wyszogrodzkiej), Ogińskiego/Bazyliańska, Julianowska/Rembielińska, św. Jacka/Matki Teresy (po stronie cmentarza), Głębocka (przystanki autobusowe przy centrum handlowym),
Krasnobrodzka (przy pętli i bazarze), Łabiszyńska przy OSiRze,
Trocka/Radzymińska (przy przystanku w stronę centrum). Proponowane lokalizacje pozostają jednak według projektu do ustalenia
i konsultacji, również pod względem możliwości technicznych.

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.
Pomysł wydaje mi się naprawdę
pozytywny, a przy tym pożyteczny,
Jak wskazują przykłady innych
miast, takie wodopoje w parkach,
na skwerach, przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów rzeczywiście
spełniają swoją funkcję. Trochę
kosztuje, bo montaż poidełek został wstępnie wyceniony na prawie 240 tys. zł. Ale czy projekt ma
szansę na realizację zależy wszak
od wyników głosowania. Jak się
Państwu perspektywa takiej sieci
poidełek na Targówku podoba?

Takie zdroje uliczne stanęły w Konstancinie Jeziornie
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Junona działa od niemal 40 lat
 Osiedlowy klub Junona na Bazyliańskiej istnieje od prawie 40 lat. I wciąż prężnie działa.
Junona była rzymską boginią
nieba, opiekunką małżeństw
i ogniska domowego oraz żoną
Jowisza. W Warszawie na Bródnie patronuje placówce kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 1978 roku. Projektanci
nowych osiedli dbali, by w sąsiedztwie bloków znalazło się

miejsce na sklepy, przedszkola,
szkoły, ale także spółdzielcze
ośrodki kultury. Taka była norma.
Dziś większość takich klubów albo nie istnieje, albo prowadzi fasadową działalność. Ale nie „Junona” – spółdzielczy klub należący do Osiedla „Toruńska” Spółdzielni Bródno.

W peerelowskich czasach działały tu kółka zainteresowań dla dzieci, chóry, seniorzy spotykali się
na szachach, brydżu albo wyruszali
na wspólne wycieczki na grzyby.
W „Junonie” jakoś dziwnie działo
się sporo i coraz więcej, a zmiana
ustroju owszem spowodowała
chwilowy kryzys, ale dziś klub wciąż

się rozwija oferując mieszkańcom
spółdzielni rozmaite zajęcia artystyczne, kulturalne, sportowe.
Każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. W „Junonie”
organizowane są różnorodne imprezy, wieczorki taneczne, bale,
wyjścia do kina, teatru, wycieczki
krajoznawcze, wystawy i wernisaże,

akcje „Lato/zima w mieście”. Istnieje możliwość wynajęcia sali
na uroczystości rodzinne i inne
przyjęcia okolicznościowe do 80
osób. Seniorzy są zapraszani
na spotkania do Klubu „Relaks”.
Dzieci i młodzież mogą ćwiczyć
w akademii kung-fu, chodzić na zajęcia z plastyki i muzyczne, szkółkę
szachową, skorzystać z nauki języka
angielskiego. Dla pań jest gimnastyka ogólnorozwojowa, joga dla
amazonek, aerobik; ogólnie dla dorosłych: brydż towarzyski, kursy in-

źródło: NAC, Rutowska Grażyna

W peerelowskich
czasach działały tu kółka
zainteresowań dla dzieci,
chóry, seniorzy spotykali
się na szachach, brydżu
albo wyruszali na wspólne
wycieczki na grzyby.
formatyczno-szkoleniowe, szkoła
tańca „Rio”, wieczorki taneczne
dla samotnych i nie tylko, klub filatelistów. Przy klubie działa również
klub dziecięcy „Misiaki”.
Słowem, dla każdego coś miłego – prawdziwy ewenement
wśród spółdzielczych ośrodków
nie tylko w skali stolicy, ale i całego kraju.

Pawilon handlowy Społem „Pelcowizna”, klub Junona i bloki przy ul. Wysockiego 22 i 24, rok 1974
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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.
Od kilku tygodni mamy do czynienia z nietypowym zjawiskiem:
spór między PiS a PO sprawia, że
warszawscy samorządowcy nagle
znajdują rozwiązania problemów,
na które wcześniej nie potrafili
wpaść. Wszystko z powodu tzw.
ustawy Jacka Sasina, czyli projektu połączenia aglomeracji warszawskiej w gigantyczny powiat.
Były wojewoda twierdzi, że War-

OGŁOSZENIA DROBNE
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

szawa źle współpracuje z sąsiednimi gminami, czego skutkiem
jest m.in. rzekomy brak zbiorowej
komunikacji aglomeracyjnej. Aby
pokazać, że PiS się myli, warszawska PO przygotowała zmiany
w taryfie biletowej.
Nowości
dotyczą
przede
wszystkim mieszkańców II strefy,
którzy zapłacą mniej za bilety 30i 90-dniowe. Skorzystają jednak

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

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.

także warszawiacy. W taryfie pojawi się bilet o niezwykle skomplikowanej nazwie: jednorazowy
przesiadkowy grupowy ulgowy dla
maksymalnie 10 osób. Będzie on
kosztować 22 zł i posłuży przede
wszystkim wycieczkom szkolnym

z gimnazjów i liceów (uczniowie
podstawówek od września pojadą
za darmo). Dzięki niemu opiekunowie przestaną okupować kasowniki i kasować pliki biletów,
ale skasują 2–3 kartoniki za całą
wycieczkę.

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

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
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112

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.
Artur Pietrzyk

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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·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@kancelariedoradcze.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

Po wielu apelach warszawiaków
do taryfy wróci bilet trzydniowy,
wycofany ze sprzedaży z końcem 2013 roku. Będzie on kosztować 36 zł (I strefa lub 57 zł (obie
strefy).
Pojawi się też bilet konferencyjny, umożliwiający organizatorom
konferencji zakup biletów dla
uczestników na dowolnie wybrany
okres. Bilety będą kodowane
na specjalnych Warszawskich
Kartach Miejskich lub w innej
formie, uzgodnionej z organizatorem.
Zmiany musi jeszcze zatwierdzić Rada Warszawy, ale wydaje
się to być formalnością. Zmiany
mają wejść w życie od 1 czerwca.
(dg)

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

Drewniak z duszą woła o ratunek

przy ul. Praskiej 1, dosłownie kilka kroków od ronda Żaba.

 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.

Zabytkowy dom rozsypie się
w proch?

ale również artyści. W międzywojniu mieszkali tu m.in. baletmistrz
operowy Jakubowski, producent
reklamowych zabawek Wapowski,
masarz i brat właściciela Paprocki
i… rewolucjonista. Choć budynek
stoi poprzecznie do poszerzonego
odcinka
ulicy
Wincentego,
pod bramą kirkutu żydowskiego,
nosi adres Biruty 18. W czasie,
gdy go budowano, w miejscu ulicy
Wincentego wiódł trakt Bródnowski, zaś mała uliczka Biruty nosiła
nazwę Mławskiej.

Prawie jak przed wojną

To najsłynniejszy z reliktów
dawnej drewnianej zabudowy Targówka. Drewniany dom został
wzniesiony przez przemysłowca

Paprockiego w 1908 roku. Kolejnym właścicielem był młynarz
z Serocka, a wśród lokatorów zdarzali się rzemieślnicy i kolejarze,

Gdy się patrzy na dom od strony pobliskiego ronda Żaba, wygląda dość nieszczególnie, za to
widziany od drugiej strony prezentuje się pięknie z rzeźbionymi
gankami przy wejściach, ascetycznymi ornamenty w stylu nadwiślańsko-nadświdrzańskim. Wewnątrz są piękne drewniane
skrzypiące schody, ocalały klimatyczne tralki i żeliwne numery

na drzwiach. Słowem, prawie jak
przed wojną. Prawie, bo dom, by
wrócił do lat największej świetności potrzebowałby remontu.
W czasie II wojny w domu mieścił się w nim szpital polowy.
W okresie PRL, jak wiele innych
domów, został znacjonalizowany
i pełnił funkcję budynku kwaterunkowego. I niszczał. Mieszkał
tu Ryszard Szołwiński – wieloletni prezes Koła Miłośników Bródna. Dzięki jego m.in. staraniom
wykwaterowani zostali dewastujący budynek Cyganie. Już w stanie
mocno zaniedbanym drewniak
„zagrał' w serialu „Alternatywy 4”. Mieszkał tu serialowy profesor Dąb-Rozwadowski grany
przez Mieczysława Voita. Jeszcze
nie tak dawno, bo w latach 70.,
był jednym z wielu drewnianych
domów stojących na ulicach Wincentego, Białołęckiej, czy Skargi.
Dziś jest jednym z niewielu reliktów dawnej architektury w okolicy. Innym jest mała chatka

Dziś w najsłynniejszym warszawskim drewniaku zajęte są wszystkie
mieszkania. Dom jest w miarę zadbany, ale jak kania dżdżu wymaga
zabiegów konserwatorskich. Gdy
kilka lat lat temu przebudowano
skrzyżowanie Wincentego i al. Odrowąża, nowa jezdnia pobiegła tuż
pod ścianą szczytową budynku.
Od tamtego czasu drewno coraz
szybciej ulega zniszczeniu, a władze dzielnicy nie kwapiły się do remontu. Szkoda by było, gdyby
w wyniku drgań, wywoływanych
przez pędzące kilka centymetrów
od ściany pojazdy, zabytkowy dom
rozsypał się w proch.
Miejmy nadzieję, że do tego
nie dojdzie. Wolę współpracy
przy remoncie budynku deklaruje
rzecznik ratusza dzielnicy Rafał
Lasota, a biuro konserwatora zabytków zapewnia, że dołoży
wszelkich starań, by budynek zabezpieczyć i wyremontować. Trzymamy za słowo, bo choćby relikt
drewnianej zabudowy dzielnicy
nie powinien przepaść jak inne
„drewniaki” dawnego Bródna
(wk)
i Targówka.

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!
Ubez pie czy cie le naj chęt niej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku nale ży za pła cić od szko do wa nie,
zaczyna się problem. Ubezpieczy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczycie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medycznego lub doznałeś szkody w wyniku upadku – zgłoś się po BEZPŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fun da cja po ma ga w spra wach odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku niewielkich szkód jak drobne złamania, zwich nię cia, ura zy, ale
również w przypadku zaniżania
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go
uszczerb ku
na zdrowiu. Różnice w możliwym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!

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!

Krewny umarł w wypadku?
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.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
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