
…bo inwestycja będzie ozna-
czać likwidację 26 prywatnych
miejsc parkingowych i zastąpienie
ich publicznymi. Ponieważ Łody-
gowa jest drogą kategorii G
(główną), jej przebudowa będzie
oznaczać znaczne poszerzenie pa-
sa drogowego. Aby tego dokonać,
Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych zamierza skorzystać ze
specustawy – po wydaniu przez
wojewodę decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
właściciele przejmowanych grun-
tów dostaną odszkodowania. Naj-
większy opór budzi likwidacja
wspomnianych prywatnych miejsc
parkingowych. Zgodnie z projek-
tem przebudowy ZMID zastąpi je

dokładnie taką samą liczbą miejsc
postojowych, ale już ogólnodo-
stępnych.

Daremny protest?
W obronie parkingu jego wła-

ściciele zorganizowali 21 kwietnia

protest. W piątek od 17:30 ruch
na drodze wojewódzkiej, jaką jest
Łodygowa, był blokowany przez
kilkadziesiąt osób z transparenta-
mi „Remont tak, wywłaszczenia
nie!”, chodzących w kółko
po przejściu dla pieszych. Jako

pierwszy ofiarą blokady padł kie-
rowca śmieciarki, a wkrótce
w obu kierunkach utworzyły się
ogromne korki.

– Nie możemy zrezygnować
z budowy zatoki, bo jest ona czę-
ścią projektu, a nawet w przypad-
ku rezygnacji z niej musielibyśmy
wykupić ten sam grunt zgodnie
z mapą podziału geodezyjnego
– komentuje Piotr Smoczyński,
wicedyrektor ZMID. – W rezulta-
cie nie byłoby zatoki, ale w miej-
scu dzisiejszego parkingu po-
wstałby trawnik.

Jak wyjaśnia Smoczyński, chęć
zmiany projektu na tym etapie in-
westycji oznaczałaby wycofanie
wniosku z biura wojewody, doko-
nanie nowego podziału działek
i przeprojektowanie instalacji
podziemnych.

– Stracilibyśmy półtora roku,
a później mogłoby się okazać, że
pieniądze zostały przesunięte
z Łodygowej na jakąś inną inwe-
stycję – mówi.

Nowa Łodygowa w 2019 roku
Przebudowana zostanie cała

ulica od Radzymińskiej do grani-
cy miasta. Na odcinku o długo-
ści 320 m od Radzymińskiej czeka
nas poszerzenie jezdni, zaś
na dalszych 910 m dodatkowo

ograniczona zostanie dostępność
do drogi głównej i wybudowane
jezdnie serwisowe. Docelowo cała
Łodygowa będzie mieć dwie jezd-
nie po dwa pasy ruchu z zatokami
przystankowymi, dwie drogi ro-
werowe i chodniki. Jednocześnie
z przebudową drogi wykonane
zostanie nowe odwodnienie
i przebudowa sieci energetycznej.

ZMID ma już najtrudniejszy
do zdobycia dokument w procesie
inwestycyjnym, którym jest decy-

zja środowiskowa. Zgodnie z obo-
wiązującymi dokumentami prze-
budowa Łodygowej powinna za-
kończyć się do końca 2019 roku.

(dg)
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Protest na Łodygowej
� Oczekiwana od lat przebudowa ulicy zbliża się wielkimi krokami.
Część mieszkańców osiedla przy Wyspowej protestuje…

Docelowo
cała Łodygowa będzie
mieć dwie jezdnie
po dwa pasy ruchu
z zatokami
przystankowymi, dwie
drogi rowerowe
i chodniki. Jednocześnie
z przebudową drogi
wykonane zostanie nowe
odwodnienie
i przebudowa sieci
energetycznej.

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 Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ



„– Tro chę szko da, bo ap te ka
czy in ne punk ty by ły przy dat ne,
ale wi dać, że nie prze no szą się
da le ko – mó wią prze chod nie, py -
ta ni o to, czy bę dą tę sk nić za pa -
wi lo nem. – Tę sk nić? Brzyd kie to
jak noc. Jak na osie dlu na par te -
rze bę dzie ap te ka, to już do brze.

– A ile mo żna na bu do wać osie -
dli? – py ta ją re to rycz nie scep ty -
cy”.

Tak o ostat nich chwi lach han -
dlo we go „trum nia ka” pi sa li śmy
w li sto pa dzie 2014 ro ku. Wkrót ce
po tem roz po czę ła się je go roz -
biór ka, a pa trząc dziś na Kon dra -
to wi cza mo żna wręcz za po mnieć,
że ta ki bu dy nek kie dy kol wiek ist -

niał. Na krót kim od cin ku po mię -
dzy Cho dec ką a Mal bor ską głów -

na uli ca osie dla ma wresz cie wiel -
ko miej ską pie rze ję. W po rów na -
niu ze szpi ta lem i są sied ni mi blo -
ka mi o krzy kli wych ko lo rach Ga -

ma, za pro jek to wa na przez JEMS
Ar chi tek tów, pre zen tu je się jak
„mi ster Bród na”. Bia ła ele wa cja
i z po zo ru cha otycz nie po roz rzu -
ca ne okna to współ cze sny stan -
dard, ale no wy bu dy nek wy ró żnia
się bar dzo wy so ki mi dol ny mi kon -
dy gna cja mi. Zna la zły się tam
4 tys. m2 po wierzch ni han dlo wo -
-usłu go wej, któ ra po wo li wy peł nia
się skle pa mi.

Wkrót ce zbli ża ją ca się bu do wa
me tra przy cią gnie ko lej nych in -
we sto rów. Czy uda im się utrzy -
mać po ziom, któ ry na rzu ci li jed ni
z naj lep szych pol skich ar chi tek -
tów?

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Czy to najładniejszy blok w okolicy?

Początek dogęszczania Bródna
� W ciągu dwóch lat czarny pawilon przy Kondratowicza zastąpił skromny,
nowoczesny budynek.

Wkrótce
zbliżająca się budowa
metra przyciągnie
kolejnych inwestorów.
Czy uda im się utrzymać
poziom, który narzucili
jedni z najlepszych
polskich architektów?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

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

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

Jeszcze na przełomie lat 2014/2015 w tym samym miejscu stał pawilon handlowy

Bu do wa li nii me tra na Tar gó wek
prze bie ga bez żad nych za kłó ceń.
Na obu sta cjach pra cow ni cy fir my
Astal di są już na po zio mie -2,
gdzie w przy szło ści znaj dą się to ry
i pe ro ny. Na Tar gów ku są już dwie
ma szy ny do drą że nia tu ne li, tzw.
me cha nicz ne kre ty. Ich mon taż to
skom pli ko wa na pro ce du ra, któ ra

po trwa od dwóch do trzech mie się -
cy. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, w czerw cu roz pocz nie
się drą że nie tu ne li łą czą cych sta cje.

Z me tra na Tar gów ku sko rzy -
sta my w ro ku 2019. Naj wcze śniej
dwa la ta póź niej li nia zo sta nie
przed łu żo na na Za ci sze i Bród no.

(red)

Migawka z okolicy
Mechaniczne krety na Targówku
� Praca na budowie stacji przy Ossowskiego i Trockiej
wre. Budowniczowie przygotowują się do uruchomienia
tarcz drążących tunele.
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SŁUCH STA TY STYCZ NIE

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

Spi su Po wszech ne go pro blem nie do -

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

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

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

roz mo wy w ha ła sie, a wśród osób

star szych na nie do słuch cier pi aż 74%

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

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

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

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

chem – wy ni ka z da nych ze bra nych

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

Dla cze go sły szy my co raz go rzej?

Pierw szą przy czy ną na by te go nie -

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

stwa, co jest pro ce sem nie unik nio -

nym. Dru gim po wo dem jest wszech -

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

słu chaw ka mi w uszach, spa ce ry

po ru chli wych i gwar nych uli cach,

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

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

cych urzą dze niach. 

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

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

jest co dzien nie na ra żo na na ucią żli we

dźwię ki, któ re po wo du ją sta łą de gra -

da cję słu chu.

NAD STAW USZU

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

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

Twoi roz mów cy mó wią nie wy raź nie

przez te le fon? Sły szysz dźwięk w gło -

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

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

brzę cze nie, bądź szu mie nie w uszach?

SŁUCH POD LU PĄ

Ludz ki układ słu cho wy jest bar dzo

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

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

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

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

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

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

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

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

bez bo le sne, bez in wa zyj ne i szyb kie,

a wie le ga bi ne tów aku sty ki słu chu wy ko -

nu je je bez płat nie. Czę sto sku tecz nym

roz wią za niem otwie ra ją cym drzwi

do świa ta dźwię ków, któ re wy da wa ły się

bez pow rot nie utra co ne, mo że oka zać się

apa rat słu cho wy.

APA RAT NIE TA KI STRASZ NY

W Pol sce apa ra ty słu cho we, bez

wzglę du na wiek są re fun do wa ne.

Współ cze sne apa ra ty słu cho we to ma -

leń kie cu da tech ni ki. Ich czu łe mi kro fo ny

kon cen tru ją się na mo wie, jed no cze śnie

wy tłu mia jąc ha ła sy oto cze nia. Mo gą one

być re gu lo wa ne za po śred nic twem

smart fo na, współ pra cu ją z wie lo ma in -

ny mi urzą dze nia mi elek tro nicz ny mi,

z któ rych ko rzy sta my na co dzień. Są

pra wie nie wi docz ne lub zmi nia tu ry zo wa -

ne do ele ganc kich i es te tycz nych kształ -

tów, a ich ob słu ga jest bar dzo pro sta.

Apa ra ty słu cho we do pa so wa ne

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

cjen ta po ma ga ją sły szeć opty mal nie

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

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

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

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

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

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

źró dło dźwię ku, co znacz nie pod no si

bez pie czeń stwo użyt kow ni ków. 

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

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

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

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

bez piecz niej, wra ca ich pew ność sie bie

oraz ra dość ży cia.

Na naszym słuchu polegamy w wielu

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

nie zapominajmy go cenić i dbać o

niego.

SŁUCH nieIDEALNY

Wio sna, wio sna, wio sna! Nie -
wąt pli wie mi ło jest wy sko czyć
z blo ko wi ska w ple ner. I wszyst ko
by ło by faj nie, gdy by nie świa do -
mość, że ten wy cze ki wa ny kon -
takt z na tu rą oprócz nie wąt pli -
wych do bro dziejstw nie sie też
pew ne ry zy ko. Spraw cą na szych
pro ble mów mo gą stać się klesz -
cze. Te nie po zor ne pa ję cza ki
odży wia ją się krwią, a czło wiek
jest jed nym z ich ży wi cie li. Część
za ra żo na jest pa to ge na mi. Prze -
no szo ne na przed sta wi cie li na sze -
go ga tun ku po wo du ją sze reg cho -
rób. Nie któ re z nich mo gą mieć
cię żki prze bieg, a w skraj nych
przy pad kach koń czyć się śmier -
cią. Do naj czę ściej wy stę pu ją cych
na le ży bo re lio za, a do naj bar dziej
zna nych klesz czo we za pa le nie
mó zgu. My lił by się ten, kto są dzi,
że du że mia sto ja kim jest War sza -
wa wol ne jest od za gro żeń, któ re
ko ja rzą się ra czej z dzi ki mi ostę -
pa mi. Klesz cze i tu taj zdo by ły
spo ro przy czół ków i nic nie wska -
zu je, by my śla ły o wy pro wadz ce.

– Jest w War sza wie kil ka miejsc
szcze gól nie za gro żo nych. Do nich
na le żą: Las Bie lań ski, Las Ka bac -
ki, nie za go spo da ro wa ne te re ny
ogro du zoo lo gicz ne go, Park Le -
śny Be mo wo, Park w Ka wę czy nie.
Ta kże – Ła zien ki Kró lew skie
– wy li cza dr Mar ta Su per gan -
-Mar wicz, bio log z War szaw skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.
Klesz cze, wbrew obie go wej opi nii
nie spa da ją na swe ofia ry z gór -
nych czę ści drzew. Cza ją się

w naj ni ższych pię trach ro ślin no ści
– w krza kach czy tra wach. Pa ję -
cza ki te są śle pe. Mo żna tu więc
oba lić je den z sze rzą cych się mi -
tów, że od stra sza je bądź przy cią -
ga ja ki kol wiek ko lor. Za miast
wzro ku wy ko rzy stu ją do na mie -
rze nia swej ofia ry spe cjal ny or gan
– „na rząd Hal le ra”. Umiej sco wio -
ny na przed niej pa rze od nó ży
dzia ła ni czym ra dar.

– Klesz cze wy sta wia ją „łap ki”
i cze ka ją na cie pło, na za pach po -
tu, na drga nia grun tu – tłu ma czy
bio log. Co mo że się stać, gdy już
nas sku tecz ne na mie rzą i wpi ją
w skó rę? Być mo że nic. Na je my
się tro chę stra chu i ty le. Je śli jed -
nak bę dzie my mie li pe cha, tra fi -
my na osob ni ka za ra żo ne go
i w po rę go sku tecz nie nie usu nie -
my – kło po ty go to we. Bo re lio za
mo że być jed nym z nich. To naj -
czę ściej wy stę pu ją ca w Pol sce
i bar dzo nie bez piecz na cho ro ba
od klesz czo wa. Jed nym z sy gna -
łów, że za cho ro wa li śmy jest po ja -
wie nie się tzw. „ru mie nia wę dru -
ją ce go”, czy li czer wo na we go
okrę gu, któ ry z bie giem cza su
pro mie ni ście się roz cho dzi. Jed -
nak ten cha rak te ry stycz ny ob jaw
wy stę pu je tyl ko u 40–60 pro cent
za ra żo nych osób. Je że li nie ma
ru mie nia, to in nym ostrze gaw -
czym sy gna łem mo że być go rącz -
ka, stan gry po po dob ny, ła ma nie
w ko ściach czy na przy kład po czu -
cie ospa ło ści. Za ra żo ne dzie ci
mo gą wy ka zy wać nie chęć do za -
ba wy i ca ły mi dnia mi spać. Z ba -

dań pro wa dzo nych przez dr Mar -
tę Su per gan -Mar wicz na te re nie
War sza wy, wy ni ka, że za ra żo ny
bo re lio zą jest nie mal co czwar ty
kleszcz. Du żo mniej praw do po -
dob ne jest za in fe ko wa nie in ny mi
cho ro ba mi. Wśród nich trze ba
wy mie nić ba be szjo zę, któ ra za -
sad ni czo groź na, a na wet śmier -
tel na jest dla psów, ale nie bez -
piecz na by wa też dla lu dzi. Głów -
nie jed nak dla tych z ob ni żo ną
od por no ścią. Ko lej na cho ro ba to
ana pla zmo za. I wresz cie klesz czo -
we za pa le nie mó zgu. To ostat nie
cha rak te ry zu je się śmier tel no ścią
na po zio mie 1%. Jed nak w War -
sza wie w prak ty ce cho ro by tej nie
no to wa no. Do dać wy pa da, że
klesz czo we za pa le nie mó zgu jest
jed ną z nie licz nych cho rób od -
klesz czo wych, na któ re ist nie ją
szcze pion ki. Nie mo żna te go nie -
ste ty po wie dzieć o du żo bar dziej
roz po wszech nio nej bo re lio zie.
Mi mo pro wa dzo nych od lat prac
ba daw czych, brak in for ma cji
o sku tecz nej szcze pion ce.

Jak się za bez pie czyć?
Jak mo żna zmi ni ma li zo wać ry -

zy ko za ata ko wa nia przez klesz -
cze? Środ ki za rad cze mo gą przy -
brać ró żną for mę. Na pew no wy -
ru sza jąc w miej sca za gro żo ne war -
to spry skać się re pe len tem. Tu wa -
żna uwa ga: naj bar dziej sku tecz ne
są te z du żą za war to ścią związ ku
DE ET. Re pe len ty za wie ra ją ce go
w stę że niu kil ku na stu – kil ku dzie -
się ciu pro cent bę dą sku tecz ne na -

wet przez kil ka go dzin. Jed no cze -
śnie war to pa mię tać, że to tok -
sycz na, dra żnią ca sub stan cja
– nie obo jęt na i dla nas. Po po wro -
cie ze spa ce ru jak naj szyb ciej po -
win ni śmy ją zmyć. Zła wia do mość
jest ta ka, że nie po win no się jej
sto so wać u dzie ci. Ra dy kal niej szą
for mą obro ny, sto so wa ną nie kie dy
przez le śni ków, jest na są cza nie
ubrań per me try ną. Śro dek ten nie
od stra sza klesz czy, tyl ko je za bi ja.
Jed nak jed ną z klu czo wych kwe -
stii jest do bór od po wied niej
odzie ży. Na pew no war to za ło żyć
dłu gie spodnie, wy so kie bu ty,
dbać by w mia rę mo żli wo ści ża den
skra wek od sło nię te go cia ła nie
sta no wił za pro sze nia dla mi nia tu -
ro we go in tru za. Po po wro cie z wę -
drów ki za le ca ny jest szcze gó ło wy
prze gląd cia ła i ką piel pod sil nym
stru mie niem wo dy. Ze wzglę du

na fakt, że for my nie doj rza łe
w prak ty ce są nie do wy kry cia, do -
dat ko wym za bez pie cze niem mo że
być szo ro wa nie cia ła szczot ką
z twar dym wło siem. Co zro bić, je -
śli znaj dzie my wbi te go klesz cza?
Nie wąt pli wie przy da się pę se ta.
Na le ży uchwy cić nią pa ję cza ka jak
naj bli żej skó ry i wy cią gnąć płyn -
nym i sta now czym ru chem. Upew -
niaj my się, że w skó rze nie zo sta ła
żad na część klesz cza a ran kę sta -
ran nie zde zyn fe kuj my. Ob ser wuj -
my też, czy nie po ja wia ją się ob ja -
wy su ge ru ją ce cho ro bę.

– Klesz cze naj ak tyw niej sze są
wio sną i je sie nią, a w cią gu do by
ra no i pod wie czór. Ale to nie
ozna cza, że w po zo sta łym cza sie
je ste śmy w peł ni bez piecz ni.
Uwa żać trze ba sta le – ostrze ga
bio log.

(AS)

Kleszcze w Warszawie mają się świetnie
� Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.

źródło: R
ichard B

artz, M
unich M

akro Freak-com
m

ons.w
ikim

edia.org



– Czy li kwi da cja po czci wej
„ciuch ci” rze czy wi ście jest po stę -
pem? – py ta ła „Sto li ca” wkrót ce
po za mknię ciu wą sko to rów ki, je -
żdżą cej wzdłuż Ra dzy miń skiej.
– Przed dzie się ciu czy pięt na stu
la ty tak by by ło. Wów czas pa no -
wa ła jesz cze teo ria o za ni ku ko -
lei że la znych. Mia ły je za stą pić
au to bu sy i in ne sa mo cho dy. (…)
Ko mu ni ka cja szy no wa w ma so -
wym prze wo zie pa sa że rów oka -
za ła się bez kon ku ren cyj na. (…)
Nie ste ty opóź nia my się w po stę -
pie, re ali zu jąc je go po stu la ty
sprzed dwóch al bo wię cej dzie -
siąt ków lat. (…) Za miast „ciuch -

ci” ma ją być au to bu sy, bę dą
prze wo zić dwa ra zy szyb ciej. Do -
brze, ale ilu pa sa że rów prze wio -
zą?

Te sło wa na pi sa no 43 la ta te -
mu. Gdy by ko lej ka do Ma rek nie
zo sta ła zli kwi do wa na, do dziś zo -
sta ła by praw do po dob nie za stą -
pio na przez ko mu ni ka cję miej ską
po dob ną do zna nej z Wied nia
Ko lei Ba deń skiej, czy li krzy żów -
kę tram wa ju z lek kim po cią giem.
Tak się jed nak nie sta ło. Dziś Ra -
dzy miń ską „wle wa ją się” do War -
sza wy dzie siąt ki ty się cy sa mo cho -
dów, a au to bu sy są w sta nie trzy -
mać się roz kła du jaz dy tyl ko

dzię ki bu spa so wi. Na prze ło -
mie XIX i XX wie ku wszyst ko
wy glą da ło zu peł nie ina czej.

Ko lej ka Ró życ kie go
Za nim Ju lian Ró życ ki prze -

szedł do hi sto rii ja ko za ło ży ciel
ba za ru, był jed nym z wie lu biz -
nes me nów pró bu ją cych szczę ścia
w jed nym z naj więk szych miast
Im pe rium Ro syj skie go – w War -
sza wie. Jak wie lu z nich miał ko -
rze nie ży dow skie, jak nie wie lu
– był ro do wi tym war sza wia kiem.
Z wy kształ ce nia far ma ceu ta
i z za wo du ap te karz, w wie ku 58
lat dys po no wał już ma jąt kiem
po zwa la ją cym na ku pie nie fa bry -
ki pla strów che micz nych. Trzy la -
ta póź niej współ two rzył spół kę
z inż. Ada mem Dzie rża now skim
i Ma na sem Ry bą (zwa nym Pa -
nem Ry bą), za rząd cą ba za ru.
Fir ma sta ra ła się o ze zwo le nie
na in we sty cję, któ ra mo gła przy -
nieść wspól ni kom for tu nę: ko lej -
ki wą sko to ro wej, ob słu gu ją cej fa -
bry ki na pół noc no -wschod nich
przed mie ściach War sza wy.

Na prze ło mie XIX i XX wie ku
w oko li cach Ma rek i Ra dzy mi na
ist nia ło wie le za kła dów, któ rych
wła ści cie le by li za in te re so wa ni
eks por tem swo ich to wa rów z po -
mo cą wą sko to rów ki: przę dzal nia
weł ny bra ci Briggs, fa bry ka ma te -
ria łów bu dow la nych Ma ła chow -
skie go, gar bar nia Li pow skie go,
od lew nia dzwo nów Czer nie wi cza,
fa bry ka na rzę dzi, kwa szar nia,
bro war, młyn, tar tak… a przede
wszyst kim licz ne ce giel nie. Przez
pierw sze la ta cią gnię te przez pa -
ro wo zy wa go ny by ły za ła do wy wa -
ne głów nie ce gła mi. Fir ma za ra -
bia ła, na kon tach wła ści cie li przy -
by wa ło zer… aż – jak to w Pol sce
– zno wu przy szła woj na. Opusz -
cza jąc War sza wę ro syj skie woj sko
„po ży czy ło” więk szość pa ro wo -
zów, zaś póź niej przy cho dził…

…kry zys za kry zy sem
Upa dek im pe rium i po wsta nie

nie pod le głej Pol ski spo wo do wa ły,
że wła ści cie le ko lej ki (nie by ło już
wśród nich Ró życ kie go) mu sie li
nie tyl ko ne go cjo wać no we kon -
trak ty, ale też prze trwać kry zys
go spo dar czy, w któ rym zna la zło
się mło de pań stwo. War sza wa
prze sta ła być ro syj skim oknem
na Eu ro pę, ale zo sta ła sto li cą,
wo kół któ rej za czę ły po wsta wać
(Za ci sze) lub po now nie roz wi jać
się licz ne mia stecz ka (Mar ki, Ra -
dzy min). Po pyt na trans port to -
wa rów spa dał, ale stop nio wo ro -
sło za po trze bo wa nie na ko mu ni -
ka cję pod miej ską. Fir ma mia ła
jed nak wiel kie pro ble my z utrzy -
ma niem się na po wierzch ni.

Naj gor szy był rok 1931. Dwa la ta
po kra chu na Wall Stre et świa to wy
kry zys do padł rów nież na szą wą -
sko to rów kę. Gdy za bra kło pie nię -
dzy na pen sje, pra cow ni cy ogło si li
strajk oku pa cyj ny. Osta tecz nie uda -
ło się dojść do po ro zu mie nia, ale
oto po ja wił się ko lej ny pro blem:
kon ku ren cja w po sta ci au to bu sów,

któ ra zmu si ła wła ści cie li do ob ni żki
cen bi le tów. Biz nes z po wro tem
sta nął na no gi do pie ro pod ko niec
lat 30. Wzdłuż Ra dzy miń skiej sta -
nę ły no we, drew nia ne po cze kal nie,
na to ry wy je chał no wo cze sny, spa li -
no wy ta bor. A wte dy – jak to w Pol -
sce – zno wu przy szła woj na.

W PRL kolejki tylko
do sklepów

Po woj nie i oku pa cji za rów no
in fra struk tu ra, jak i ta bor przed -
się bior stwa by ły pra wie cał ko wi -
cie znisz czo ne, a ko rzy sta ją ce
z je go usług fa bry ki le ża ły w gru -
zach. Ko mu ni stycz ne wła dze zde -
cy do wa ły się ra to wać wą sko to -
rów kę, upań stwa wia jąc ma ją tek
fir my i włą cza jąc ją do PKP. Ko -
lej ka po now nie roz kwi tła pod no -
wym kie row nic twem, z no wy mi
po cią ga mi (na dal głów nie z pa ro -
wo za mi) i na no wych to rach
na Pra dze – wzdłuż Tra sy
W-Z do Dwor ca Wi leń skie go.
W ro ku roz sze rze nia gra nic War -
sza wy za Za ci sze wą sko to rów ka
prze wio zła 3,5 mln osób (Me tro
War szaw skie prze wo zi rocz -
nie 170 mln osób). Nie był to jed -
nak wy nik, któ ry po zwo lił jej do -
trwać do dzi siej szych cza sów.

W mia rę po stę pów mo to ry za cji,
w PRL co raz bar dziej sta wia no
na sze ro kie jezd nie, au to bu sy i sa -
mo cho dy, a co raz mniej na trans -
port szy no wy. „Ko lej ka ma rec ka”
stop nio wo by ła do pro wa dza na
do ru iny i tra ci ła pa sa że rów
na rzecz szyb szych i no wo cze śniej -
szych au to bu sów. Ostat ni kurs od -
był się w ro ku 1974. Dziś w miej -
scu, w któ rym znaj do wa ły się to ry
do Ma rek i Ra dzy mi na, le ży as falt
dru giej jezd ni Ra dzy miń skiej.
W go dzi nach szczy tu au to bu sy sto -
ją tam w ogrom nych kor kach.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie:
* mar ki.net.pl/ko lej ka

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Oto Radzymińska pół wieku temu
� Historia znowu zatoczyła koło. Podobnie jak przed I wojną światową, Warszawa stawia na komunikację szynową.
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Prze cho dząc przez jed ną z jezd -
ni uli cy Wy soc kie go nie spo sób
nie po czuć „dresz czy ku emo cji”,
zwią za ne go z pę dzą cy mi sa mo -

cho da mi. W naj lep szym wy pad ku
ma my tam do po ko na nia dwa pa -

sy, w naj gor szym – czte ry, a na wet
prze cho dząc na zie lo nym nie ma -
my gwa ran cji, że nie po trą ci nas
skrę ca ją ce z du żą pręd ko ścią au -
to. Roz wią zać pro blem mo żna
sto sun ko wo ni skim kosz tem.

Ak tyw ne przej ścia
W paź dzier ni ku na Kon dra to -

wi cza, mię dzy skrzy żo wa nia mi
z Cho dec ką i Ła bi szyń ską, po raz
pierw szy w War sza wie wy po sa żo -
no przej ście dla pie szych w od bla -
sko we ele men ty, zna ki dro go we
z le do wy mi lam pa mi, od bla sko we

i an ty po śli zgo we pa sy oraz czuj ni -
ki, re agu ją ce na zbli ża ją cych się
pie szych. Gdy wy kry ją one czło -
wie ka, au to ma tycz nie za pa la ne są
po ma rań czo we lam py. Po nie waż
roz wią za nie się przy ję ło, Za rząd
Dróg Miej skich pla nu je w tym ro -
ku mon taż ko lej nych sie dem na stu
ak tyw nych przejść.

Spe cja li ści z fir my Tran sE ko,
któ rzy za ję li się pro ble mem bez pie -
czeń stwa na Wy soc kie go, pro po nu -
ją, by ko lej ne sta nę ły na skrzy żo wa -
niach z Po bo rzań ską i Sy ro kom li.
Su ge ru ją oni ta kże prze sa dze nie

drze wek ro sną cych w pa sie roz dzie -
la ją cym i ko rek tę łu ku na skrę cie
w pra wo z Wy soc kie go.

Fo to ra dar
Choć w Pol sce fo to ra da rów jest

wy jąt ko wo ma ło a miej sca ich in -
sta la cji ozna cza się spe cjal nym
zna kiem dro go wym, wśród lu bią -
cych ła mać pra wo kie row ców
urzą dze nia te są znie na wi dzo ne.
Fak tem jest jed nak, że to jed na
z naj tań szych i naj sku tecz niej -
szych me tod po pra wy bez pie czeń -
stwa na dro gach. Tran sE ko pro -

po nu je in sta la cję fo to ra da ru
przy skrzy żo wa niu Wy soc kie go
z Sy ro kom li, ale to roz wią za nie
jest obec nie ma ło re al ne. Po nie -
waż od pół to ra ro ku straż miej ska
nie ma pra wa uży wać ta kich urzą -
dzeń, de cy zję o mon ta żu mu siał by
pod jąć Ge ne ral ny In spek to rat
Trans por tu Dro go we go.

Do dat ko we świa tła
Ko rzy sta nie z przej ścia przy Pa -

le styń skiej po tra fi do star czyć
wspo mnia ne go wcze śniej „dresz -
czy ku emo cji”, zwłasz cza oso bom
po ru sza ją cym się wol niej, któ re
ni gdy nie mo gą li czyć na to, że
na raz za trzy ma ją się au ta na obu
pa sach. Re cep ta? Sy gna li za cja
świetl na na przy cisk.

Zmia na or ga ni za cji ru chu
Do pó ki nie po wsta nie wia dukt

nad to ra mi ko le jo wy mi, pro ble my
z nie wy god nym dla wszyst kich
skrzy żo wa niem z Bu dow la ną
i Mat ki Te re sy trze ba bę dzie roz -
wią zy wać za po mo cą pół środ ków.
We dług Tran sE ko po pra wę sy tu acji
przy nio sła by zmia na or ga ni za cji ru -
chu na wlo cie Wy soc kie go od stro -
ny S8, po le ga ją ca na prze zna cze niu
pra we go pa sa tyl ko dla au to bu sów
i do pra wo skrę tu w Bu dow la ną.
Dru ga pro po zy cja to prze pro gra -
mo wa nie świa teł tak, by au ta skrę -
ca ły w le wo z Mat ki Te re sy w kie -
run ku ron da Ża ba w in nej fa zie.
Dzię ki te mu znik nę ło by ry zy ko dla
pie szych, prze cho dzą cych po przej -
ściu na wy so ko ści cmen ta rza.

(dg)

Fotoradar, aktywne przejście i nowe światła na Wysockiego?
� Jest długa, prosta, szeroka i prowadzi na cmentarz – jedna z głównych ulic Bródna wymaga pilnych poprawek.

TransEko
proponuje instalację
fotoradaru
przy skrzyżowaniu
Wysockiego z Syrokomli.



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 karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0zł 504-617-837

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel. 535-920-035

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do obsługi taśmy
zmywakowej. Praca na Targówku. Wymagana
książka sanepid. tel. 883-347-437

·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261

·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058

·Zatrudnię kierownika do apteki na Pradze
(Warszawa). Stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym
wynagrodzeniem, możliwość rozwoju
i doskonalenia osobistego (szkolenia
menedżerskie), praca w przyjaznym zespole,
realny wpływ na funkcjonowanie apteki. CV
praca.cv.2017@gmail.com

Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce

Dworskiej 507-084-652

ZZaattrruuddnniięę  nnaa  55 ggooddzz..  ddzziieennnniiee  oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo
ppiiąąttkkuu  ddoo  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ww NNiieeppoorręęcciiee..  ZZaakkuuppyy

pplluuss  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ppoossiiłłkkóóww,,  tteell..  660033--777700--000055,,
660088--009966--775544

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę

o kontakt 669-114-442

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws, podkowa,
moj, sm500, lech, junak i innych 505-529-328

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

Już trze ci rok z rzę du spe cja li ści
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej pro -
wa dzą na cmen ta rzu przy Win cen -
te go po szu ki wa nia szcząt ków
ofiar ter ro ru ko mu ni stycz ne go,
po mor do wa nych w wię zie niu „To -
le do” na Pra dze. Od naj dy wa ne
na Bród nie szkie le ty no szą śla dy
eg ze ku cji me to dą ka tyń ską
– strza łem w tył gło wy. Część ofiar
po cho wa no w bu tach woj sko wych,
a nie któ re w ca łych mun du rach.

– Po dej rze wa my, że nie któ re
z od na le zio nych osób to nie więź -
nio wie, a żoł nie rze za bi ci w cza sie
wal ki – mó wi prof. Krzysz tof
Szwa grzyk, wi ce pre zes IPN.

– W wię zie niach nie mo gli mieć
na so bie ta kich ubrań.

Ba da cze na tra fi li ta kże na rze czy
oso bi ste ofiar, ta kie jak me da li ki,
szczo tecz ki do zę bów i grze bie nie.
Przy jed nym ze szkie le tów od na le -

zio no ryn graf z wi ze run kiem Mat ki
Bo żej Czę sto chow skiej. Po je go
kon ser wa cji oka za ło się, że na le żał
do żoł nie rza Na ro do wych Sił Zbroj -
nych, o czym świad czy wy gra we ro -
wa ny na pis „Ol szew ski Boh dan Sta -
ni sław. Ży rar dów, Szkol na 12. e vi -
va NSZ. Sic trans it glo ria mun di”.
Ol szew ski zo stał za mor do wa ny
w „To le do” 18 ma ja 1946 ro ku.

(red)

Siedemnaście szkieletów na Bródnie
� Ludzkie szczątki ze śladami brutalnych egzekucji i ryngraf z Matką Bożą Częstochowską
odkrył IPN podczas badań na Cmentarzu Bródnowskim.

W więzieniach
nie mogli mieć na sobie
takich ubrań.

źródło: IP
N



Otwar ty w po ło wie XIX wie ku
Dwo rzec War sza wa Wi leń ska
(wów czas zwa ny Pe ters bur skim)
jest nie prze rwa nie jed nym z naj ru -
chliw szych miejsc w War sza wie.
Dzie się cio le cia mi ja ją a przy Tar -
go wej i al. „So li dar no ści” przy by -
wa środ ków trans por tu: po ciąg,
tram waj, au to bus, ko lej pod miej -
ska… i wresz cie me tro. Gdy dwa
la ta te mu otwar to pe ron pod ziem -
nej ko lei, wszyst kie wa dy Dwor ca
Wi leń skie go sta ły się na gle wi -
docz ne jak na dło ni.

Błę dy nie daw nej prze szło ści
Kie dy w ubie głym mie sią cu,

w ra mach mię dzy na ro do wych
warsz ta tów Re so lve, Za rząd Dróg
Miej skich go ścił w War sza wie spe -
cja li stów trans por tu i urzęd ni ków
z kil ku kra jów eu ro pej skich, jed -
nym z oma wia nych miejsc był wła -
śnie „Wi le niak”.

– Dwo rzec po łą czo ny z cen trum
han dlo wym po wstał w 2002 ro ku,
kie dy ja ki kol wiek wkład pry wat nych
in we sto rów był trak to wa ny jak do -
bro dziej stwo – tłu ma czył go ściom
z za gra ni cy je den z dro go wców.
– W re zul ta cie do sta li śmy sta cję ko -
le jo wą znaj du ją cą się za cen trum
han dlo wym, któ re pa sa że ro wie mu -
szą omi jać pod czas prze siad ki.

Roz wią za nie te go pro ble mu
zna lazł ar chi tekt Mi chał Po ziem -
ski. Pro po nu je on ukry cie pod zie -
mią ca łe go pra skie go od cin ka li nii
ko le jo wej do Wo ło mi na.

– Tu nel ko le jo wy zna la zł by się
pod al. „So li dar no ści”, dzię ki cze -
mu ca ły te ren na le żą cy do PKP zo -
stał by uwol nio ny pod in we sty cje,
co w znacz nym stop niu zre kom -
pen so wa ło by kosz ty – mó wi. – Uli -
ca zy ska ła by dru gą pie rze ję i na -
bra ła bar dziej miej skie go cha rak te -
ru a no wy, pod ziem ny Dwo rzec
Wi leń ski zna la zł by się tak bli sko
sta cji me tra, jak to tyl ko mo żli we.
W no wej lo ka li za cji mógł by on
mieć na wet czte ry pe ro ny, z któ -

rych prze cho dzi ło by się bez po śred -
nio na po ziom – 1 sta cji me tra. Ist -
nie ją cy bu dy nek dwor ca mo żna
prze zna czyć na ce le ko mer cyj ne.

Pro po zy cja ar chi tek ta wy ma ga -
ła by oczy wi ście nie tyl ko du żych
na kła dów fi nan so wych, ale ta kże
wo li współ pra cy ze stro ny war -
szaw skie go sa mo rzą du, ko le ja rzy
i wła ści cie la Ga le rii Wi leń skiej.
Zysk dla ty się cy pa sa że rów z Tar -
gów ka i Bia ło łę ki oraz Zą bek i in -
nych pod war szaw skich miej sco -
wo ści, prze sia da ją cych się dwa ra -
zy dzien nie na „Wi le nia ku”, był by
gi gan tycz ny. Wy god ny wę zeł
prze siad ko wy mógł by ta kże za -
chę cić kie row ców wje żdża ją cych
do mia sta Ra dzy miń ską do zo sta -
wie nia sa mo cho du na par kin gu,
a ta kże ge ne ro wać do dat ko we zy -
ski dla kup ców.

Co jest źle?
Wkrót ce po otwar ciu frag men -

tu no wej li nii me tra na Pra gę wy -
bra li się ak ty wi ści Zie lo ne go Ma -
zow sza, któ rzy za uwa ży li w wa -
żnym węź le prze siad ko wym…
trzy za le ty: licz ne win dy, do brą lo -
ka li za cję par kin gów ro we ro wych
i wspól ny przy sta nek tram wa jo -
wo -au to bu so wy w kie run ku Sta -

rów ki i Śród mie ścia. Spo śród pa -
sa że rów z dziel ni cy Tar gó wek
zde cy do wa nie naj gor szą prze siad -
kę do me tra ma ją miesz kań cy
osie dla Wil no, do je żdża ją cy
na Wi leń ski po cią ga mi. Wy sia da -
ją z nich na pe ro nie, któ re go naj -
lep sze cza sy daw no mi nę ły a spa -
cer do me tra od by wa ją pod czuj -

nym okiem pa nów po pi ja ją cych
pi wo. Zde cy do wa nie wy god niej -
sza jest prze siad ka z au to bu sów
ja dą cych z Tar gów ka Miesz ka nio -
we go, Fa brycz ne go i Za ci sza.
Wciąż jed nak da le ko do ide ału.

– Od le głość mię dzy pe ro na mi
Dwor ca Wi leń skie go a przy stan -
kiem tram wa jo wo -au to bu so wym

w kie run ku Śród mie ścia wy no si
ok. 230 me trów – ob li czy ło Zie lo -
ne Ma zow sze. – Od le głość
do przy stan ku tram wa jo we go ob -
słu gu ją ce go po zo sta łe li nie tram -
wa jo we w kie run ku cen trum to
już po nad 380 me trów.

…a to po nad dwu krot nie wię -
cej, niż za le ca ją spe cja li ści od ko -
mu ni ka cji miej skiej i urba ni sty ki.
Zie lo ne Ma zow sze za uwa ży ło ta -
kże, że przej ścia dla pie szych
przy dwor cu są zde cy do wa nie
za wą skie i nie miesz czą wszyst -
kich prze chod niów. Rów nie źle
jest pod zie mią. Aż dzie sięć
z trzy na stu wejść pro wa dzi nie
bez po śred nio na sta cję me tra, ale
do no we go sys te mu przejść pod -
ziem nych pod skrzy żo wa niem
Tar go wej z al. „So li dar no ści”.

Bio rąc pod uwa gę, że in fra -
struk tu rę trans por to wą pla nu je
się na naj bli ższych sto lat, wę zeł
prze siad ko wy z Dwor cem Wi leń -
skim jest cał ko wi tą po ra żką ko le -
ja rzy i sa mo rzą du. Dwa la ta
po otwar ciu sta cji me tra i pięt na -
ście po bu do wie sa me go dwor ca
na le ża ło by pod jąć de cy zję o prze -
bu do wie. Wła ści we py ta nie nie
brzmi „Czy nas na to stać?”.
Brzmi ono: czy znaj dzie się ktoś,
kto po dej mie od wa żną de cy zję?

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Przenieśmy Dworzec Wileński
� Cztery podziemne perony „drzwi w drzwi” ze stacją metra – gdyby los „Wileniaka” zależał od ludzi
podejmujących odważne decyzje, tysiące pasażerów miałyby tam niezwykle wygodną przesiadkę.
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