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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.
stał – mówią nam zagadnięci
przechodnie.

Wielki plac zabaw
Wiadomo już, że korty oficjalnie przechodzą do historii. Władze dzielnicy kończą ten enigmatyczny status obiektu przeznaczając 1,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu na inne cele. Tym razem nie dla wąskiej grupy a dla
wszystkich chętnych, zwłaszcza
tych nieco młodszych. Za kilka

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

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

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

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, terapeutycznie oddziałujący na zmysły. Obiekt będzie podzielony
na strefy dotyku, wzroku, smaku,

węchu i słuchu. Obecnie istniejący plac zabaw zostanie doposażony w bardzo nowoczesne urządzenia dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych. W planach jest
między innymi instalacja huśtawki, 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 likwidacja kortów spotkała się z jakimiś głośniejszymi wyrazami
protestu. Podobno poza osobami,
które dotychczas z nich korzystały
nie było większej reakcji. Dzielnica nie ma też w planach inwestycji o podobnym charakterze. Korty w nowym miejscu odtworzone
nie będą.
Artur Sałaszewski

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl
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 Jedni poczęstują ziarnem, inni wrzasną i pogonią. Nie od dziś gołębie miejskie wywołują skrajne emocje.
źródło: Wikipedia.org/Siva301in

– Gołębie to piękne i inteligentne ptaki, niestety nie przez
wszystkich lubiane i szanowane
– uważa dr Andrzej Kruszewicz,
dyrektor warszawskiego ZOO,
z wykształcenia lekarz weterynarii, z pasji – ornitolog. Skąd brak
sympatii? Jedni boją się bakterii
mnożących się wokół ptasich odchodów, inni podkreślają sprawy
szeroko pojętej estetyki miejsc,

gdzie gromadzą się gołębie. Tymczasem, jak przekonuje dr Kruszewicz, to jedynie kwestia przestrzegania podstawowych zasad
higieny.
– Dokarmianie gołębi na parapecie czy balkonie w bloku nie
jest w porządku wobec sąsiadów
– mówi wprost Kruszewicz. – Są
wśród nich przecież osoby uczulone, z alergiami, jest kwestia roz-

wieszanego prania czy przebywających na balkonie dzieci.
Zdaniem dyrektora ZOO,
do dokarmiania ptaków powinny
być wyznaczane konkretne punkty. Najlepiej ustalać ich usytuowanie w porozumieniu z jednostką,
która administruje osiedlem.
O higienę takiego miejsca trzeba
potem dbać. Dr Kruszewicz przypomina przy okazji, że nie powinno się rzucać gołębiom byle czego.
– Jeśli już chcemy ptaki dokarmiać, to nie mogą być to odpady,
tylko pełnowartościowe ziarno
– podkreśla. Z takiego układu
– porządna karma w stałej lokalizacji – zadowolone będą zwierzęta i ludzie. Jest bowiem szansa, że
ptaki skoncentrują się w konkretnych miejscach, zamiast szukać
wrażeń po całym osiedlu.
Ekspert podpowiada także kilka sposobów, jak skutecznie zniechęcić gołębie do częstych odwiedzin. Można na przykład zamontować atrapy kruków, które działają odstraszająco. W grę wchodzi
też instalacja specjalnych prętów
przyczepianych na silikon. To rozwiązanie może jednak spowodować urazy, zwłaszcza u młodych
ptaków. Lądowanie na balkonie
mogą uniemożliwić gołębiom roz-

O zachowanie rozsądnego dystansu na styku stref między człowiekiem a gołębiem apeluje tymczasem parazytolog, czyli ekspert
od pasożytów.
– Najgroźniejszym pasożytem
tych ptaków jest obrzeżek gołębi
– mówi prof. Krzysztof Solarz,
parazytolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obrzeżek to
kleszcz będący przykładem gatunku synantropijnego, czyli takiego,
który przystosował się do życia
w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Występuje
w budynkach, między innymi
na poddaszach. Forma dorosła
dorasta do 1 centymetra. Larwy
osiągają 1 milimetr.
– Kleszcze mogą przedostawać
się do mieszkań przez szpary,
na przykład w oknach. Następnie
ukrywają się w szczelinach ścian,
podłóg lub futryn. Atakują zwykle
w nocy – wyjaśnia profesor. Ukłucia obrzeżków są dość bolesne,
a świąd utrzymuje się długo. Najbardziej niebezpieczne są przypadki ponawiających się inwazji,
zwłaszcza gdy zaatakowane osoby
silnie reagują na alergeny zawarte
w ślinie tych pasożytów. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.
Jak zatem minimalizować ryzyko? Zasadniczą kwestią jest uniemożliwienie gołębiom gromadzenie się na parapetach i balkonach.
Jeśli nie jesteśmy w stanie temu
zapobiec, to jedną ze skutecznych
metod może być uszczelnianie
miejsc, przez które kleszcze przenikają, czyli na przykład futryn
okiennych. Jeśli populacja kleszczy zagości w mieszkaniu na dobre, pozostaje wezwać profesjonalną firmę i przeprowadzić dezynsekcję. Ta w przypadku obrzeżków bywa zabiegiem dosyć uciążliwym, niejednokrotnie wiążącym
się ze zrywaniem paneli podłogowych czy podwieszanych sufitów.
Konieczne jest też czasowe opuszczenie pomieszczeń, by poddać je
zabiegowi zamgławiania.

Wszystko to brzmi może dość
groźnie. Należy jednak pamiętać,
że tylko niektóre ptaki są zarażone. Ponadto obrzeżki żerują
na gołębiach, ludzi atakują
w ostateczności – gdy nie mają typowego żywiciela.
– Pewna doza ostrożności wobec
gołębi miejskich jest zasadna. Nie
można jednak popadać w postawy
wobec nich wrogie. Nie o to tu
chodzi – zastrzega profesor Solarz.

Administracje proszą i apelują
Jak radzą sobie z „gołębim problemem” jednostki administrujące budynkami? Zwykle ograniczają się do próśb o niedokarmianie ptaków resztkami pożywienia.
Z różnym skutkiem.
– Mieszkańcy dokarmiają gołębie tam, gdzie im się podoba. Najrozsądniej byłoby, gdyby robili to
przy karmnikach. Problem w tym,
że my je montujemy, a po jakimś
czasie znikają. I kończy się tak, że
kawałki chleba rozrzucane są
po całym osiedlu – narzeka przedstawiciel „Toruńskiej” na Bródnie.

Najgroźniejszym
pasożytem tych ptaków
jest obrzeżek gołębi,
rodzaj kleszcza – mówi
prof. Krzysztof Solarz.
Administracja osiedla Bemowo
I/II na swoim terenie także porozstawiała budki lęgowe i karmniki. Szczęśliwie nikt ich nie „pożycza”.
– Poprosiliśmy, żeby gołębie
dokarmiać tylko w tych miejscach, gdzie są karmniki – mówi
przedstawiciel osiedla. Wcześniej
z rozrzuconego chleba korzystały
nie tylko gołębie, ale i gryzonie.
Dotyczyło to zwłaszcza okolic komór ciepłowniczych.
– My nikomu nie zabraniamy
karmienia gołębi. Uważamy, że
nie ma co rozpętywać wojen
z mieszkańcami – usłyszeliśmy
w administracji jednego z osiedli
na Tarchominie. Pracownik zaznacza jednak, że swego czasu zaapelowali, by nie rozrzucać chleba na balkonach. Prośba została
wysłuchana. Ostatecznie w sposób spontaniczny pojawiło się kilka punktów, gdzie ptaki są regularnie dokarmiane. – Jakoś się te
relacje między ludźmi a gołębiami poukładały – kwituje.
(AS)

Zatrudnimy
handlowców
www.gazetaecho.pl

„„Echo Targówka, Bródna, Zacisza”

postarte tam żyłki. Ostatecznie
można użyć siatki, która zablokuje ptakom dostęp do tych przestrzeni, gdzie nie są mile widziane. – Nie odstraszymy gołębi żadnymi substancjami wydzielającymi woń. Ptaki są mało wrażliwe
na zapach – mówi Andrzej Kruszewicz.

Uwaga na pasożyty

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

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

Gołąb w wielkim mieście. Jak żyć obok siebie?

do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Przybędzie 2700 mieszkańców

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

murale Mariusza Tarkawiana
– 34-letniego grafika pochodzącego z Łukowa.
Na początku osiedle będzie
składać się z jednego, 4-piętrowego budynku z 53 mieszkaniami
o powierzchni 41–111 m2, który
zostanie oddany do użytku
w przyszłym roku. Następnie
Dom Development zbuduje jeszcze pięć bloków.

…i Bouygues Immobilier
budują na potęgę

Nowy Targówek, Amsterdam
i La Melodie – na dawnym polu
PGR Bródno powstają trzy nowe
osiedla, w których docelowo znajdzie się około 1050 mieszkań.
Biorąc pod uwagę, że na jedno
gospodarstwo domowe przypada 2,6 osoby (dane GUS), między
Wincentego a Gilarską może zamieszkać nawet 2700 osób.

Atal…
Nazwa osiedla „Nowy Targówek” jest na tyle trafna, że
w przyszłości może przylgnąć
do całego kwartału bloków, które

zastąpią pole PGR. Firma Atal
zaczyna skromnie, od I etapu
składającego się z jednego budynku ze 118 mieszkaniami o metrażach 38–108 m2, dwoma lokalami
usługowymi i 148 miejscami parkingowymi.
W drugiej kolejności powstanie
blok ze 130 mieszkaniami o takim
samym metrażu, zaś w trzeciej
– dwa bloki ze 123 lokalami. Charakterystyczne dla osiedla mają
być drewniane balkony i elewacja
wykończona aluminiowymi elementami. Osiedle będzie całkowicie ogrodzone, co może w przy-

szłości utrudnić mieszkańcom dotarcie do stacji metra czy ewentualnych przystanków tramwajowych na Wincentego.

– La Melodie to nowoczesna
inwestycja inspirowana muzycznym klimatem – reklamuje trzeci
deweloper zabudowujący okolicę.
– Wkomponowana w zielone tereny Targówka Mieszkaniowego,
jest doskonale połączona zarów-

no z centrum Warszawy, jak też
z drogą wyjazdową z miasta.
Pojedynczy budynek pomiędzy
Samarytanką a Borzymowską,
na skraju dawnego pola, zostanie
oddany pod koniec przyszłego roku. Mieszkania od 28 do 110 m2
w bloku 700 m od powstającej
stacji metra, „inspiracje muzyczne w częściach wspólnych”, duży

Blisko
Zacisza,
przy Samarytance i obok
skweru nad kanałem
Bródnowskim powstaje…
Amsterdam.
plac zabaw i ekologiczne rozwiązania to atuty, którymi belgijski
deweloper kusi potencjalnych
mieszkańców. Kusi skutecznie, bo
w La Melodie – podobnie jak pozostałych powstających w okolicy
budynkach – część mieszkań jest
już sprzedana.
(dg)

…Dom Development…
Blisko Zacisza, przy Samarytance i obok skweru nad kanałkiem powstaje… Amsterdam.
Deweloper zamierza nawiązać
klimatem do stolicy Holandii, budując kameralne bloki o prostej,
nowoczesnej architekturze i dając
mieszkańcom doskonałe warunki
do jazdy rowerem. Osiedle Amsterdam już od nowości ozdobią

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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„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.

Ulica Przy Grodzisku ciągnie
się wzdłuż ściany Lasu Bródnowskiego pomiędzy Kondratowicza
a Św. Wincentego. Mniej więcej
w połowie swojej długości,
na przestrzeni ćwierć kilometra,
asfalt się urywa. To pamiątka
po okresie, gdy deweloperzy dociągnęli właściwą drogę tylko
do budowanych przez siebie
dwóch sąsiednich osiedli. Teraz ze
strony władz dzielnicy pojawiła
się propozycja nie tylko uzupełnienia brakującego fragmentu
ulicy, ale i dodatkowych inwesty-

cji. W zamierzeniu mają one podnieść dostępność okolicy dla odwiedzających, jak i zapewnić spore ułatwienia dla miejscowych.
Jednak plany te napotkały na poważny opór mieszkańców osiedli,
których droga oddziela od lasu.
Sprawa bowiem nie jest prosta.
Ich zdaniem inwestycja ta mogłaby nieodwracalnie zmienić charakter tego miejsca. Nie byłoby
już tak cicho, spokojnie i zielono.
Ani bezpiecznie.
– Obecnie, gdy władze miasta
i dzielnicy stawiają na walkę ze

smogiem i ochronę przyrody, poprowadzenie drogi pod lasem jest
sprzeczne z tymi działaniami – piszą w petycji do samorządowców.
Obszar pomiędzy laskiem a zabudowaniami ma ich zdaniem służyć
do spacerów i spędzania wolnego
czasu. Przypominają, że z osiedli
prowadzą bezpośrednie wyjścia
na planowaną drogę, a w stronę
lasu przemieszczają się nie tylko
dorośli, ale i dzieci. Dodatkowo
jest to teren, gdzie – z racji sąsiedztwa – w okolice osiedla zapuszcza się leśna zwierzyna. Nikogo nie dziwi widok truchtających dzików.

Wolimy deptak
Zdaniem protestujących obszar
przy kompleksie leśnym powinien
pozostać tym, czym jest dziś, czyli
deptakiem i ścieżką rowerową.
Planowana droga przyczyni się
do zwiększenia poziomu hałasu
i zanieczyszczenia powietrza,
a rekreacyjne zalety miejsca

przejdą do historii. Nie jest jednak tak, że odrzucają jakiekolwiek zmiany. To z ich inicjatywy
w zeszłym roku został zgłoszony
do budżetu partycypacyjnego
zwycięski projekt poszerzenia ulicy na odcinku od Kondratowicza
do bram osiedla Park Leśny.
Szersza o 2–3 metry droga wyeliminuje obecne kłopoty z mijaniem się pojazdów. Dodatkowo
zwiększy bezpieczeństwo skręcającym z ulicy Kondratowicza.
Skutkiem ubocznym będzie jednak pojawienie się dodatkowej
przestrzeni dla samochodów. Może nie w zamierzony sposób, ale
jednak stanie się ona uzupełnieniem parkingu zlokalizowanego
przy wejściu na teren lasu. W pogodne dni na spacery ściągają
tam tłumy, zmotoryzowani mają
problem z pozostawieniem auta.
Oddzielna kwestia to samochody
miejscowych. Protestujący przypominają jednak, że osiedla posiadają w swoim obrębie sporo
miejsc parkingowych. Wiele stoi
pustych i czeka na chętnych.
– Nie zgadzamy się na drogę
i kolejne parkingi. Trzeba rozpocząć działania w celu zmiany sposobu zagospodarowania tego terenu, aby problem związany z planami drogi nie powrócił w przyszłości – piszą protestujący, którzy w ciągu kilku dni zebrali ponad 420 podpisów.

Nie dla „cwaniaków”
Podczas spotkania w połowie
lutego wiceburmistrz Targówka
Grzegorz Gadecki zaprezentował
mieszkańcom rozwiązania, jakie
władze dzielnicy zaplanowały dla
drogi i jej sąsiedztwa. Przekonywał do budowy 60–80 miejsc parkingowych, instalacji odwodnienia, dodatkowego oświetlenia,
profesjonalnej ścieżki rowerowej
i nasadzenia drobnej zieleni.

Zmodernizowana droga miałaby
być wyposażona w progi zwalniające, by zniechęcić kierowców
do traktowania jej jako skrótu
do pobliskiego centrum handlowego, co było jedną z obaw protestujących.
– Te pomysły nie znalazły uznania mieszkańców – przyznaje wiceburmistrz Gadecki. – Zebrani zaapelowali do nas, by stanąć po stronie tych, którzy postąpili w pełni
uczciwie i odpowiedzialnie wykupując miejsca parkingowe, a nie
„cwaniaków”, którzy tego nie zrobili i teraz auta stawiają na ulicy.
Na spotkaniu było ponad
osiemdziesiąt osób. Gdy dyskusja
zbliżała się do końca, zastępca
burmistrza zdecydował się zagrać

Zdaniem
protestujących obszar
przy kompleksie leśnym
powinien pozostać tym,
czym jest dziś, czyli
deptakiem i ścieżką
rowerową.
va banque. Do obecnych w sali
zwrócił się z pytaniem, kto popiera przeprowadzenie zaproponowanej inwestycji. Jak twierdzi,
nikt nie podniósł ręki.
– To jest własność miasta i moglibyśmy działać, ale nie chcemy
postępować wbrew woli ludzi
– mówi Gadecki. Sygnał, który
poszedł od protestujących, został
przekazany radnym. Pismo nakreślające sytuację wraz z treścią petycji trafiło także do przewodniczącej Komisji Inwestycji i Infrastruktury Rady Warszawy.
– Poczekamy na reakcję. My jesteśmy tylko jednostką pomocniczą. Sprawa będzie omawiana
na sesji rady miasta 16 marca
– mówi wiceburmistrz.
AS

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent
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w Quezon City oraz Azjatyckiego Instytutu
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chorobach kobiecych

•
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prostacie, problemach
hormonalnych

bądź magnetyzacja tkanek.
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rąk i nóg

różnych organów w ciele człowieka

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe

i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia

są też wizyty domowe czy w innych

naturalne siły obronne organizmu,

wybranych przez pacjenta miejscach.

udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne. Działa na wszystkich pozio-

Zapisy i informacje

mach energii duchowej likwidując całe spectrum choroby. Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy to
od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór techniki. Raz są to manualne
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manipulacje,

kiedy

indziej
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w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Planszówka o Bródnie. Wydrukuj i graj
 Pisaliśmy niedawno o planach wydania przez Dom Kultury Świt gry planszowej przybliżającej historię Bródna. Gra już jest!
tra” otrzymanego z Muzeum Historii Polski. Jego celem było
stworzenie rodzinnej gry planszowej o charakterze edukacyjnym,
pokazującej rozwój i zmiany
na Bródnie.

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
W dobie gier wideo, wszechobecnych smartfonów, tabletów,
jakby na przekór czasom ekspansji wirtualnej rzeczywistości, stare
dobre planszówki przeżywają
swoisty renesans i są coraz bardziej w modzie. Dlatego też pomysł na promocję Bródna przez
wydanie gry przedstawiającej jego

historię i teraźniejszość uważam
za znakomity. Lepszy niż mało
wciągające promocyjne komputerowe przygodówki, robione wedle
tej samej sztancy.
Projekt „Gra planszowa. Bródno. Cywilizacja” realizowany był
w 2016 r. przez Dom Kultury Świt
w ramach grantu „Patriotyzm Ju-

Gra jest całkowicie darmowa
i dość nietypowo dystrybuowana
– trzeba ściągnąć ją ze strony internetowej
9http://starebrodno.pl/brod no -gra -plan szo wa/),
a następnie wydrukować. Nie jest
to, mimo dołączenia dość przejrzystej instrukcji, wcale takie proste. Już samo wydrukowanie dwustronnej planszy formatu A3 mo-
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że przysporzyć nieco problemów,
raz ze względu na format, dwa
z powodu konieczności samodzielnego posklejania żetonów
do gry, co wcale nie jest takie łatwe. No, ale bez przesady da się
zrobić i gdy wszystko – czyli plansza, żetony i oznaczone kolorami
na bokach płytki – mamy gotowe,
można zaczynać grę.

Jak w to grać?
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. Polega z grubsza rzecz biorąc na umieszczaniu płytek na odwróconych punktach mapy i „zagospodarowywaniu” terenów pod inwestycje. Chodzi zatem o rozbudowywanie kolejnych kwartałów. Niezbyt skomplikowane i szczerze mówiąc trochę za proste. Owszem, wymaga pewnej „strategii”, ale za mało ma ta rozgrywka urozmaiceń.
Placów inwestycyjnych nie za wiele,

więc i niezbyt dużo kombinacji,
choć na szczęście trzeba trochę myśleć, nie polega to wyłącznie
na szczęściu. Ale pomysł wydaje mi
się jednak taki sobie, a niektóre patenty nieco wysilone. Choćby przesuwanie kolorowych wagoników
kolejki o liczbę zdobytych punktów.
To już czysta mechanika.
Ma ta gra niewątpliwe walory
edukacyjne. Dwustronna mapa
pomaga poznać przy okazji odwracania pokazane na archiwalnych zdjęciach sklepy, urzędy i inne obiekty, których już nie ma.
Można porównać dawną siatkę
ulic przedwojennych z planem
współczesnych ulic i zabudowy.
Gra usiłuje w ten sposób pokazać
rozwój dzielnicy przez ostatnie sto
lat. Ale można to było jednak zrobić z nieco większym chyba polotem, w nieco bardziej złożonej,
atrakcyjnej i angażującej formule.
Mimo wszystko zagrać warto. I to
najlepiej całą rodziną. Jest szansa,
że dzieciaki czegoś się o historii
swej „małej ojczyzny” dowiedzą.
(wk)
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Tak się parkuje na Targówku
 Za mało miejsc parkingowych czy za dużo aut? Straż miejska nie narzeka na nudę
podczas karania kierowców.
źródło: www.strazmiejska.waw.pl

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

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.

·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
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608-541-272

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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Na Bródnie i Targówku od wielu lat trwa konflikt, który można
żartobliwie określić starciem ekologów z anarchistami.
– Coraz mniej drzew, zieleni…
– wyliczają jedni czytelnicy.
– W końcu zostanie tylko beton
i stojące na nim żelastwo.
– Co to znaczy „nielegalne parkowanie”? – odpowiadają inni.
– Jakiś pan i władca wyznacza
miejsca „legalne”?
Podczas gdy jedni ignorują zakazy, inni wzywają straż miejska.
W ubiegłym roku w całej dzielnicy
zgłoszeń dotyczących nielegalnego
parkowania było 2532 – przy liczbie ludności przekraczającej 120
tys. Strażnicy miejscy podjęli
w tym czasie 3917 interwencji.
47% z nich dotyczyło parkowania za zakazem, 26% – parkowania na trawie lub miejscu prze-

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

znaczonym na zieleń, 9% – parkowania na kopercie.

Podczas
gdy jedni ignorują zakazy,
inni wzywają straż miejska.
Kolejne parkingi dzięki głosom
mieszkańców
Gdyby wszyscy nielegalnie parkujący kierowcy głosowali nad budżetem partycypacyjnym, a przynajmniej co dziesiąty złożył projekt budowy parkingu, na Bródnie i Targówku zostałyby wkrótce same bloki i miejsca parkingowe. W ubiegłym roku wystarczyło 381 głosów
za budową zatoki postojowej
Przy Grodzisku i 246 za parkingiem
przy Księcia Ziemowita, by projekty
zostały wpisane do budżetu.
(dg)

Poszukujemy pani do sprzątania
przedszkola na Białołęce Dworskiej
(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny

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

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

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

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

Firma ogrodnicza
zatrudni pracowników 88889
do pracy w terenie.
607-617-744

Oryginalny pomysł z Targówka

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

Idiotyczne komentarze na Facebooku, „wysypujący” się program
na komputerze w pracy, politycy.
Zgubiona torebka, kolejna stłuczka, sąsiad podbierający ulubione
miejsce parkingowe. Życie we
współczesnym świecie jest pełne

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.
stresu, a zdaniem wielu metodą
skuteczniejszą od popijania meliski
jest wyładowanie się. W kultowym
filmie „Fight Club” Brad Pitt zakłada sekretny „krąg” mężczyzn,
regularnie spotykających się po to,
by zwyczajnie obić sobie gęby. Taki
projekt złożony przez mieszkańców raczej nie dostałby zielonego
światła od urzędników. A gdyby
przeciwnikiem były… stare meble?

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. Takie
miejsca od niedawna znajdują się
także w Polsce, jednak ceny seansów nienawiści są dla przeciętnego
Kowalskiego
zaporowe.
Za półgodzinną przyjemność
trzeba zapłacić ok. 120 zł.
Jeśli projekt zostanie pozytywnie zweryfikowany w urzędzie
i zdobędzie odpowiednio dużo
głosów mieszkańców, miejsce
do demolowania zostanie umieszczone na jakimś zapuszczonym
terenie lub w starej fabryce na terenie Targówka.
– Projekt zakłada, żeby wykorzystywać już zużyte meble, zatem
w ramach odbioru dużych gabarytów najpierw mebel mógłby trafiać na demolkę, a po demolce
w miejsce przeznaczenia dużych
gabarytów – pisze projektodawca.
Trudno zgadnąć, jak do tak oryginalnego pomysłu podejdą urzędnicy i czy zostanie on dopuszczony
do czerwcowego głosowania.
(dg)

Co wydarzyło się na Targówku?

Sfałszowany testament
 Sąd rejonowy uznał, że urzędnicy nie zawinili
przy reprywatyzacji kamienicy. Sprawa toczy się
od kilkunastu lat.
źródło: Warszawikia / Mikiapole3

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. Zanim został za to
skazany przez sąd, zdążył pozbyć
się swoich udziałów. Przejętym
lokalom założono odrębne księgi
wieczyste i sprzedano je różnym
podmiotom, co jeszcze bardziej
skomplikowało sytuację.
Sześć lat temu prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz uchyliła
decyzję reprywatyzacyjną. Od tego czasu sprawą zajmowały się
m.in. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, Wojewódzki Sąd
Administracyjny i prokuratura.
Warszawscy urzędnicy starają się
o odzyskanie mieszkań.
– Dzięki precedensowemu
orzeczeniu sądu właśnie odzyskaliśmy jeden z bezprawnie przejętych i sprzedanych lokali – mówi
wiceprezydent Witold Pahl.

Nieprawomocny jeszcze wyrok
zapadł 15 marca. Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi Północ nakazał wykreślenie w księdze wieczy-

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.
stej wszystkich wpisów dotyczących jednego z lokali, uzasadniając, że nabywcy nieruchomości
przy Tykocińskiej 30 i lokalu działali w złej wierze.
(red)
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