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Bezsensowny upór władz. Marny efekt
 Bródno na długie lata straciło szansę na likwidację bariery, oddzielającej osiedle od reszty Warszawy.
źródło: ZMID

ne. Rada Warszawy przyznała
wówczas 567 mln zł na budowę
wiaduktu pomiędzy Wysockiego
i Odrowąża a Jagiellońską, który
miał powstać do 2025 roku. Gdyby udało się porozumieć z PKP
i przesunąć zapomnianą stację
Praga, powstałaby także możliwość wygodnej przesiadki z autobusu do SKM-ki. Dziś budowa
wiaduktu stoi jednak pod wielkim
znakiem zapytania.

O jeden most za daleko?

Linia kolejowa do Gdańska jest
dla Bródna i Targówka barierą,
oddzielającą osiedla od ulicy
Jagiellońskiej. Na odcinku o długości sześciu kilometrów można
ją przekroczyć tylko Trasą Toruńską, przy rondzie Żaba i Radzymińską. W budowie są dwa kolejne przejścia – linia metra i przedłużenie Kijowskiej – ale po ich
otwarciu wciąż pozostanie długa
na 3,4 km bariera między Bródnem a Śliwicami. Najrozsądniej
byłoby przerwać ją na przedłużeniu którejś z ulic, którymi kursują
autobusy: Bartniczej lub Matki
Teresy. Wybór padł na tę drugą.
W miejskich dokumentach planistycznych znajduje się tzw. Nowo-Budowlana, będąca ulicą klasy G
(główną), czyli tej samej, co Kon-

dratowicza, Bazyliańska i Łabiszyńska. W dalekiej przyszłości
połączy ona Bródno z terenami
dawnej Fabryki Samochodów
Osobowych i ulicą Jagiellońską.
Gdyby nie upór samorządu Targówka, z powodzeniem mogłaby
powstać do 2025 roku.

Bródno, Pelcowizna, dwa bratanki
Patrząc na obecny kierunek
rozwoju Warszawy śmiało można
powiedzieć, że w najbliższych dekadach każdy teren przemysłowy
i poprzemysłowy w mieście zmieni się w nowy kwartał mieszkalno-biurowy. Dawna Pelcowizna,
której lwią część zajmuje nieczynna FSO, jest z wielu względów
wyjątkowa. Jej ogromną zaletą

jest położenie blisko Śródmieścia
i Pragi, pomiędzy dwoma korytarzami transportowymi, zdolnymi
przyjąć kolejne pociągi, tramwaje
i autobusy: obsługiwaną przez
SKM-kę linią kolejową i szeroką
Jagiellońską, wyposażoną w jedną
z najszybszych linii tramwajowych
w mieście.
Gdy dawna FSO i przylegające
do niej tereny przemysłowe przekształcą się w bloki i biurowce,
kolejowa bariera między Pelcowizną i Śliwicami a Bródnem stanie
się jeszcze bardziej uciążliwa, niż
teraz. Normalne funkcjonowanie
tej części miasta będzie niemożliwe bez Nowo-Budowlanej i kilku
kładek dla pieszych. W marcu
pieniądze na połączenie Bródna
i Śliwic były już praktycznie pew-

Cały ubiegły rok upłynął
na Bródnie pod hasłem przegranej batalii z Żoliborzem. Stawką
było 1,3 mld zł, potrzebne na budowę tzw. Trasy Krasińskiego.
Koncepcja z lat 30. ubiegłego
wieku trafiła na sztandary samo-

Radni
nie zrozumieli, że warto
zgodzić się na rezygnację
z mostu w zamian
za zapewnienie, że
wiadukt do Jagiellońskiej
powstanie w najbliższych
latach.
rządowców z Targówka, choć zarówno dziennikarze, jak i specjaliści zajmujący się transportem
kwestionowali jej sens. Zafiksowani na punkcie trasy radni nie
byli w stanie zrozumieć, że wydawanie 1,3 mld zł na wątpliwą inwestycję podczas budowy metra
byłoby finansowym samobój-

stwem. Nie zrozumieli także, że
warto zgodzić się na rezygnację
z mostu w zamian za zapewnienie, że wiadukt do Jagiellońskiej
powstanie w najbliższych latach.
Jesienią Rada Warszawy ostatecznie zdecydowała, że aż do roku 2023 priorytetem będzie budowa metra. Budowa zarówno mostu Krasińskiego, jak i wiaduktu
Nowo-Budowlanej została przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie łudźmy się: w przypadku mostu oznacza to po prostu rezygnację z budowy. Jeśli chodzi
o wiadukt… czas pokaże.
Dominik Gadomski

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

Dusimy się w smogu
 Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.

A samochody?

Jeszcze kilka lat temu zanieczyszczenia
powietrza
były
w Warszawie tematem tabu,
a znajomość takich pojęć, jak
„pyły zawieszone” czy „benzoapiren” zastrzeżona dla grupy najlepiej wtajemniczonych. Dziś temat
nie schodzi z pierwszych stron gazet, ale ani władze państwowe,
ani samorząd nie wymyśliły dotąd
skutecznej metody przeciwdziałania smogowi. Wprowadzanie darmowej komunikacji miejskiej
na jeden dzień czy dofinansowywanie wymiany pieców węglowych na gazowe to wciąż za mało.

– Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycz-

nych w sytuacji, kiedy styl życia,
jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. Znaczna
część Polaków ciągle pali papierosy – powiedział o smogu w polskich miastach minister zdrowia
(!) Konstanty Radziwiłł. W przeciętnym kraju Europy taka wypowiedź poskutkowałaby natychmiastową dymisją.
W przeciętnym kraju – ale
w nie Polsce – problemu smogu
się nie bagatelizuje, a normy zanieczyszczeń są znacznie ostrzejsze. Gdyby stacje pomiarowe
w Paryżu czy Amsterdamie wykazały takie zanieczyszczenie, jakie
odnotowano w poniedziałek rano
w Warszawie, w miastach tych zostałby ogłoszony alarm. Alarm

prawdziwy, a nie pozorowany: zamknięte szkoły i urzędy, zakaz
wjazdu samochodem do centrum,
wzmożone kontrole. W Warszawie
samorząd
poprzestaje
na wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej…

„Hanka, oddaj moje 6,53 zł”
…na co wielu warszawiaków
reaguje… żądaniem zwrotu niewykorzystanej sumy z doładowania Karty Miejskiej. Dla osób płacących za bilet 30-dniowy dwa dni
darmowej komunikacji miejskiej
oznaczają „stratę” w wysokości 6,53 zł. Zdaniem niektórych to
wystarczająco dużo, by dyskutować o pieniądzach zamiast o realnych problemach.

www.gazetaecho.pl

Przy trzaskającym mrozie uwaga dziennikarzy i samorządowców
skupia się na właścicielach pieców
węglowych. Zimy są coraz krótsze
i łagodniejsze, zaś normy zanieczyszczeń mamy przekroczone
przez około 300 dni w roku. To
wina samochodów, które wypełniły każdy skrawek wolnej przestrzeni w centrum Warszawy. Każdego dnia rano w granice Warszawy wjeżdża 800 tysięcy aut, zaś
w przeciętnym samochodzie jedzie sam kierowca.
– Największe zanieczyszczenie
odnotowano w niedzielę podczas
długiego weekendu Trzech Króli,
gdy ruch samochodów był w Warszawie mały – przypomina białołęcki radny Filip Pelc, starający
się o ustawienie w dzielnicy „wieży antysmogowej” według holen-

derskiego pomysłu. – Trudno sobie wyobrazić, jaka byłaby sytuacja, gdyby największy mróz nałożył się na największe korki.
W niedzielny poranek normy
najgroźniejszych dla zdrowia pyłów PM2,5 były przekroczone
wielokrotnie. Stacja pomiarowa
na Bródnie wykazywała 576%
normy, w al. Niepodległości
– 752%, zaś na Marszałkowskiej
– 844%. Zainteresowanie wynikami było tak ogromne, że strona
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska wciąż ma
problemy techniczne.
– Kolejny dzień paniki – kpi
na Twitterze publicysta „Super
Expressu” Łukasz Warzecha. – To
się już robi groteskowe.

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.
Czy rzeczywiście? Według szacunków każdego roku 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu, a spośród 50 najbrudniejszych miast Unii aż 33 leżą
w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia pyły PM2,5 przedostają się bezpośrednio do krwi,
powodując choroby układu oddechowego i w rezultacie skracając
życie. Szacuje się, że po zmniejszeniu problemu smogu średnia długość życia w Polsce wzrosłaby
o około dziewięć miesięcy.
Dominik Gadomski

Mieszkasz na Targówku,
interesujesz się codziennymi wydarzeniami z życia miasta?
Zostań dziennikarzem lokalnym !
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl. Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

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

Niektórzy nadal nie wierzą

„„Echo Targówka, Bródna, Zacisza”

– Nie daw no mia łam awa rię
pieca gazowego i podczas wizyty
kon ser wa to ra na słu cha łam się
historii o tym, czym palą ludzie
– mó wi mo ja przy ja ciół ka,
miesz ka ją ca
w
ka mie ni cy
na Grochowie. – Do pieców węglo wych tra fia ją do słow nie
wszystkie śmieci, w tym plastik.
Po dob no jest też spo ro osób,
które palą sobie w mieszkaniach
małe ogniska.
Właściciele pieców węglowych
mogą dostać od samorządu nawet 7000 zł na ich wymianę na gazowe. Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł. Wielu
osób na to nie stać. Dofinansowanie dla warszawiaków nie rozwiązuje też problemu pieców w sąsiednich gminach, z których zanieczyszczenia regularnie przedostają się do miasta.
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Śmierć na Bazyliańskiej

Wciąż giniemy na ulicach Bródna
 Dobrego bilansu bezpieczeństwa na drogach nie udało się utrzymać nawet do połowy stycznia. Pierwsza osoba zginęła dziś po południu.
Pierwsza w tym roku śmiertelna
ofiara wypadków drogowych
na Bródnie to 72-latka, która zginęła zaraz po wyjściu z autobusu.
Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na Bazyliańskiej na wysokości przystanku „Św. Hieronima”. Staruszka chciała odruchowo przejść przez jezdnię w najwygodniejszym
miejscu,
czyli
przy zatoce dla autobusów. Została potrącona przez kobietę
prowadzącą osobowego peugeota
i zginęła na miejscu. Nie wiadomo, czy w momencie wypadku 72-

latka była dobrze widoczna, ani
z jaką prędkością jechał samochód.
Każdej śmierci można zapobiec
– Polskie ulice strefami śmierci
dla pieszych – pisali w grudniu
aktywiści Miasto Jest Nasze.
Według europejskich statystyk
z lat 2009–2013 na polskich drogach ginie 34 pieszych na milion.
Dla porównania: w Niemczech to
siedmiu zabitych przechodniów,
w Szwecji – pięciu, w Holandii –
czterech. W najbezpieczniejszych
krajach Europy od lat przybywa

Fotoradar wraca

Nieczynny od 1 stycznia ubiegłego roku fotoradar na rogu
Radzymińskiej i Bystrej został
przekazany Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego
i znów zacznie „łapać” przekraczających dozwoloną prędkość
kierowców. To efekt trwających
niemal rok rozmów z udziałem
straży miejskiej, która w wyniku
zmian w prawie straciła prawo
do prowadzenia automatycznej
kontroli prędkości. Nowe prawo

ków? A może uratowałyby ją fotoradary na skrzyżowaniach? Teraz już się nie dowiemy, ale o bezpieczeństwie na ulicach Bródna
warto i trzeba dyskutować.

Gdzie jest najgorzej?
Od stycznia do listopada ubiegłego roku na policyjnej czarnej
liście zdążyły zapisać się trzy ulice
na Bródnie i Targówku: Kondratowicza (dwie osoby zabite, sześć
rannych), Radzymińska (14 rannych) i Wincentego (12 rannych).
Ruchliwe skrzyżowanie Kondratowicza z Wincentego, zajmujące
w poprzednich latach wysokie
miejsce na liście najniebezpieczniejszych w Warszawie, zostało

wyprzedzone przez krzyżówki Łodygowej z Wyspową i Radzymiń-

Od stycznia
do listopada ubiegłego
roku na policyjnej czarnej
liście zdążyły zapisać się
trzy ulice na Bródnie
i Targówku:
Kondratowicza (dwie
osoby zabite, sześć
rannych), Radzymińska
(14 rannych) i Wincentego
(12 rannych)
skiej z Grodzieńską. W sumie zostały na nich ranne cztery osoby.
Dominik Gadomski
źródło: www.warszawa-straz.pl/fot. Artur Kamiński

 Po roku przerwy urządzenie do automatycznej
kontroli prędkości zostanie ponownie włączone.

fotoradarów, progów zwalniających i innych rozwiązań uspokajających ruch. W Warszawie fotoradarów prawie nie ma, zaś każda
decyzja o montażu progów (często podjęta po głosowaniu mieszkańców) powoduje lawinę krytyki
ze strony kierowców.
Czy 72-latka z Bródna mogłaby
żyć dalej, gdyby na Bazyliańskiej
było więcej przejść dla pieszych?
Być może emeryci nie ryzykowaliby przechodzenia w niedozwolonym miejscu, gdyby mieli do pokonania dwukrotnie krótszą drogę. Czy żyłaby, gdyby zlikwidowano zatoki dla autobusów, jednocześnie wytyczając przejścia z azylami na obu końcach przystan-

poparły wszystkie opcje polityczne: zaproponował poseł SLD,
poparli politycy od lewicy
po prawicę, podpisał prezydent
Andrzej Duda.
Umowa między strażą miejską
a GITD będzie obowiązywać
przez trzy lata.
Od początku roku do końca
listopada na Radzymińskiej doszło do 13 wypadków, w których
zostało rannych 14 osób.

Na ulicach Bródna giną ludzie. O ich bezpieczeństwie warto i trzeba dyskutować

(dg)
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źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 2-14885

źródło: Bundesarchiv, Bild 183-R16862

Dziwna śmierć niemieckiego generała

Jego pomnik stał przy Łodygowej
 Zginął przypadkiem czy został „zmuszony do samobójstwa” przez Hitlera?
Generał Werner von Fritsch zginął na Zaciszu podczas oblężenia Warszawy.
Himmler, Göring, Borman, Frank
– nazwiska najważniejszych przywódców wojskowych III Rzeszy mamy doskonale utrwalone w pamięci
dzięki tysiącom filmów i powieści,
opowiadających dzieje II wojny
światowej. Gen. Werner von Fritsch
pozostaje w tym niesławnym gronie
postacią zupełnie anonimową.
A szkoda, bo jego życiorys to materiał na trzymający w napięciu dreszczowiec, kończący się 22 września 1939 roku na skraju dzisiejszego
Zacisza, będącego wówczas podwarszawskim miasteczkiem.

Zapomniany obelisk
Prowadząca do Ząbek ulica Łodygowa była podczas okupacji jedną z zaledwie kilku brukowanych
dróg na Zaciszu. Z miejsca, w któ-

rym kończyła się linia zabudowy
miasta-ogrodu Zacisze, rozpościerał się znakomity widok na dawny
folwark Lewinów i opuszczoną
rzeźnię, przy której podczas oblężenia stacjonował oddział von Fritscha. Generał zginął tam od kul
z ciężkiego karabinu maszynowego.
Niczym nie dowodził, właściwie nie
powinno go być pod Warszawą,
a według wielu uradował swoją
śmiercią Adolfa Hitlera. Teraz to
wszystko było jednak bez znaczenia.
Von Fritsch był drugim niemieckim generałem, który zginął
na wojnie z Polską, wiec należał
mu się pomnik. Przy Łodygowej
stanął skromny, kamienny obelisk
z krótkim napisem „Tu poległ
dnia 22 września 1939 generał-pułkownik Baron von Fritsch”.

Wokół
urządzono
ogródek,
a w kolejne rocznice składano
tam kwiaty i grała orkiestra wojskowa. Pomnik znikł z kart historii w 1944 roku, prawie na pewno
zmieciony z powierzchni ziemi
przez powstańców warszawskich.

Gwiazda niemieckiego wojska
Baron Werner von Fritsch urodził się w Nadrenii, w epoce Cesarstwa Niemieckiego, w starej pruskiej rodzinie z tradycjami wojskowymi. Idąc w ślady przodków wstąpił do armii, w której – zarówno
dzięki talentowi, jak i nazwisku
– szybko piął się po kolejnych szczeblach kariery. I wojnę światową
skończył w stopniu kapitana, jako
członek sztabu generalnego odznaczony Krzyżem Żelaznym. Rozwoju

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

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

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

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

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

wspaniałej kariery nie przerwał ani
upadek Cesarstwa, ani wygrane
przez nazistów wybory. W hitlerowskich Niemczech von Fritsch osiągnął szczyt, zostając naczelnym dowódcą wojsk lądowych. Nie za wiarę w narodowy socjalizm czy miłość
do Hitlera, ale talent militarny.
Wszystko zmieniło się, gdy Hitler
zaczął snuć coraz bardziej absurdalne plany wojenne. Von Fritsch
słusznie uważał, że wojna ze Związkiem Radzieckim byłaby dla Niemiec samobójstwem, przez co naraził się fanatykom Göringowi i Himmlerowi. 58-letni kawaler bez opinii
playboya był w nazistowskiej rzeczywistości bardzo łatwym celem: wystarczyło oskarżyć go o bycie homoseksualistą i patrzeć, jak jego kariera się załamuje. Choć ostatecznie

generał został oczyszczony z „zarzutów” przez sąd, musiał zrzec się dowództwa nad Wehrmachtem.

Nie powinno go tu być
W przededniu inwazji na Polskę von Fritsch został mianowany
„honorowym dowódcą” pułku artylerii, czyli po prostu obserwatorem, który nie miał żadnego wpływu na żołnierzy. Co więcej, był
zobowiązany do ubierania się
w galowy mundur, mieniący się
z daleka złotem pagonów i orderów. Czyżby już znał swój los
i wolał zginąć od kul wroga, niż
własnych żołnierzy? A może
wręcz został zmuszony przez Hitlera do „szukania samobójstwa”?
Według relacji por. Rosenhagena,
pełniącego funkcję adiutanta generała, von Fritsch został 22 września
ranny w lewe udo. Strzały, oddane
prawdopodobnie z CKM-ku, rozerwały tętnicę i spowodowały błyskawicznie wykrwawienie. Jak twierdził
porucznik, ostatnim słowem umierającego generała było… „Zostaw!”.
Dominik Gadomski

Tunele, mostki, trampoliny

Dalsza jego część pozostanie stalowa, ozdobiona pnączami.
– Na skwerze pojawi się także
dodatkowa atrakcja w postaci ciągu trampolin do skakania dla
dzieci oraz sanitariat, zlokalizowany poza placem zabaw – mówi
radna Katarzyna Górska-Manczenko. Oba rozwiązania wypracowano podczas zeszłorocznych
konsultacji społecznych.

Na Zaciszu rośnie Uroczysko
 Pomiędzy ulicą Uroczysko, Kanałem Zaciszańskim a Blokową finalizowana jest nowa inwestycja. Już wkrótce
na Zaciszu pojawi się bardzo ciekawy plac zabaw dla młodszych i tych całkiem dużych dzieci.

Na skwerze
pojawi się także
dodatkowa atrakcja
w postaci ciągu
trampolin do skakania
dla dzieci oraz sanitariat,
zlokalizowany
poza placem zabaw.

nie zabraknie urządzeń w bardziej
klasycznej formie. Dla najmłodszych przygotowano huśtawki i bujaki sprężynowe. Dla starszych –
urządzenia sprawnościowe oraz
ogrodzony plac pokryty trawą.
Może służyć do gry w piłkę.
Wśród atrakcji pojawią się również wkomponowane w „krajobraz” konstrukcje z łukowatych,
wygiętych ku górze elementów,
ustawionych centrycznie na planie
koła. Mają być odpowiednikiem
domków-kryjówek dla dzieci.
Wszystkie urządzenia będą drewniane, w stylistyce nawiązującej
do naturalnej a osadzone na polu

piaskowym lub porośniętym trawą. Pomiędzy nimi staną drewniane rzeźby w kształcie zwierząt.
Teren placu zabaw zostanie
ogrodzony, z możliwością zamy-

Migawka z okolicy

Osiedlowe lodowisko i górka

 Na Osiedlu Wilno od grudnia działa pokaźnych
rozmiarów ślizgawka. Dzieci mogą także skorzystać ze
zbudowanej specjalnie dla nich górki saneczkowej.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
 O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o bogatych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyeliminować przez naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organizmu. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią duchową wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reumatycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta miejscach.

kania w określonych godzinach.
Od frontu, równolegle do Kanału
Zaciszańskiego, ogrodzenie będzie miało formę drewnianej palisady o wysokości około 1,3 metra.

źródło: FB Za torami - Targówek Fabryczny, Utrata, Elsnerów

Prace nad kanałkiem trwają.
Za siatką widać na razie pokryte
śniegiem sterty cegieł, sprzęt budowlany i pokaźne góry piachu.
Późną wiosną widok powinien się
już zmienić, a młodzi (i bardzo,
bardzo młodzi) mieszkańcy okolicy zyskają nowy punkt na mapie
rekreacji, sportu i rozrywki.
Dość urozmaicona rzeźba tutejszego terenu pozwoliła projektantom na płynne wkomponowanie
szeregu konstrukcji i ciekawych
rozwiązań. Będą to między innymi
podziemne tunele, mostki, schodki, pochylnie, równoważnie oraz
stalowe zjeżdżalnie. Oprócz tego

Jak informuje rzecznik urzędu
dzielnicy Rafał Lasota, minipark
będzie kosztował ponad półtora
miliona złotych. Zostanie oddany
do użytku w połowie czerwca.
– To koniec większych inwestycji
o podobnym, rekreacyjnym charakterze w tej części dzielnicy. Teraz koncentrujemy się na dbaniu
o powstałe obiekty, które wymagają stałych prac naprawczych i konserwacyjnych – kwituje rzecznik.
Artur Sałaszewski

Bezpłatną ślizgawkę przygotował Dom Development, inwestor
Osiedla Wilno. Do dyspozycji
odwiedzających jest wypożyczalnia łyżew, a także food trucki,
w których dostępne są przekąski
i ciepłe napoje. Na terenie osiedla można także skorzystać
z górki do zjazdów saneczkowych.
Podczas zimowych ferii mniej
zaawansowanym łyżwiarzom codziennie będą pomagać instruktorzy. Ponadto na weekendy zaplanowano rodzinne atrakcje np.
mecz curlingu, ice-party z muzyką DJ-a, jazdę na łyżwach dla
najmłodszych pod okiem maskotki – Koziołka Matołka czy
rywalizację Czar Par na lodzie.
Lodowisko przy Wiernej będzie działało do końca lutego.
(red)

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

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19 pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Elastyczne protezy nylonowe
N y lo n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a ta c h 5 0 .
u b i e g łe g o w ie k u .
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale w Pols c e w c ią ż u c h o d z i z a te c h n o l o g i ę n o w ą .
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

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Laboratoria na kółkach tropią trucicieli
 Od początku roku strażnicy miejscy skontrolowali już 950 posesji. Na co jedenastej spalane były śmieci.
Zanieczyszczenia
powietrza
wielokrotnie przekraczające bezpieczne dla zdrowia normy nie są
wielu osób argumentem za tym,
by zmienić swoje przyzwyczajenia
na bardziej ekologiczne. Z biedy
czy z braku edukacji, część warszawiaków wrzuca na swoich pieców wszystko, co powinno trafić
–
najlepiej
po
segregacji
– do śmietnika: papier, odpady
biologiczne a nawet plastik.
W tropieniu i karaniu trucicieli
miały pomóc specjalistyczne radiowozy, które w ubiegłym miesiącu otrzymała straż miejska.
Nowoczesny sprzęt ma już
na koncie pierwsze sukcesy.
– Od początku roku skontrolowaliśmy 950 posesji – mówi Monika Niżniak, rzeczniczka straży
miejskiej. – Na co jedenastej
z nich stwierdziliśmy nieprawidłowości. Kontrolujemy nie tylko piece węglowe, ale też gospodarkę
odpadami: czy właściciel ma podpisaną tzw. deklarację śmieciową
i czy segreguje śmieci. Bardzo źle
wypadają warsztaty samochodowe

i wszystkie miejsca, w których
przetwarzane jest drewno, takie
jak stolarnie. Zdarza się, że ich
właściciele sprzedają drewniane
odpady na opał albo sami pozbywają się ich za pomocą pieca.
Kontrole straży miejskiej wynikają często ze zgłoszeń mieszkańców, zaniepokojonych czarnym
dymem wydobywającym się z komina sąsiedniego domu. Przoduje
Białołęki, gdzie od 1 do 16 stycznia takich zgłoszeń było 141, zaś
stawkę zamyka Żoliborz.
Na Targówku tegoroczny bilans
to siedem mandatów, 11 wniosków do sądu i jedno pouczenie.

Jak działają mobilne
laboratoria?
Pięć radiowozów straży miejskiej
jest wyposażonych w najnowocześniejsze dostępne urządzenia pomiarowe, pozwalające badać stężenie pyłów zawieszonych PM2,5
i PM10 w powietrzu oraz obecność
ścieków bytowych lub przemysłowych w wodzie. Strażnicy mają
do dyspozycji także przenośne de-

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·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

NAUKA
·Matematyka nauczyciel tel. 607-44-68-62 pełen
zakres, cena 1 h=60 zł, dojazd do ucznia

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka od 500 ZŁ do 25 tys. Tel.
668-681-912

OGŁOSZENIA DROBNE

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
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·ZJAZD-projekt, 660-678-810
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
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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
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę ZUS, US, chwilówek,
komornika. Indywidualne podejście. Dyskrecja.
735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725

tektory tlenku węgla, lotnych
związków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu oraz wytwornice dymu, pomocne w wykrywaniu nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. Z kolei fotopułapki
i obrotowe kamery są wykorzystywane do szukania osób, wyrzucających śmieci w niedozwolonych
miejscach. Zamontowane w pojazdach komputery umożliwiają ob-

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
ZDROWIE I URODA
·Jeśli Twój bliski potrzebuje opiekunki –
zadzwoń 730-344- 341. Pomagamy ludziom
starszym i chorym
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
DAM PRACĘ
·2500 zł + prowizja PILNE!!! Chcesz szybko
awansować? Zarządzać ludźmi i stać się
niezależny finansowo? To świetnie trafiłeś!
Jesteśmy firmą handlową, która szuka Ciebie!!!
Dzwoń: 795-855-594

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

róbkę danych z pomiarów i nagrań
jeszcze w trakcie interwencji.
– Nasi funkcjonariusze podjeżdżają „mobilnym laboratorium”
w miejsce, w którym spodziewamy się zanieczyszczeń, uruchamiają aparaturę i dokonują pomiarów – wyjaśnia rzeczniczka.
– Jeden pomiar nie pozwala
stwierdzić, czy normy są przekroczone przez całą dobę, ale jeśli

jest nietypowy, zazwyczaj oznacza
emisję zanieczyszczeń na jednej
z pobliskich posesji. Przeprowadzona zostaje wtedy kontrola
w terenie.
Zakup mobilnych laboratoriów
kosztował ponad 2,2 mln zł i został sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych.

·Firma Warszawa-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych, lub brygady 3-4 osobowe przy
pracach czyszczenia technicznego obiektów
przemysłowych, magazynów, oraz malowanie
oznaczeń poziomych BHP w obiektach.
Oczekujemy solidności, dyspozycyjności,
dobrego stanu zdrowia (książeczka sanepidu).
Mile widziane prawo jazdy „B”, doświadczenie
w malowaniu linii, pasów malowarką spalinową,
piaskowanie piaskarką. Oferujemy wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych umiejętności tj. stała
umowa zlecenie, a także umowa o pracę.
Zatrudnimy także kierownika robót
z doświadczeniem. Praca na umowę o pracę.
Kontakt: rekrutacja@iwago.pl, tel. 22 828-26-17
godz. 9-14

ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003
·Zatrudnimy opiekunów osób starszych
w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę
(lub zlecenie) na terenie Białołęki, oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne
zatrudnienie. Kontakt 519-331-291
KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

(dg)

·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
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

źródło: ZDM

Niezwykły projekt dla Zacisza

Mech kontra Smog
 Pokryta mchem ścianka, która pochłania tyle zanieczyszczeń, co 275 drzew? To już
nie fantastyka naukowa, ale rzeczywistość.
źródło: materiały prasowe / greencitysolutions.de

Darmowa komunikacja miejska,
dopłaty do wymiany pieców węglowych na gazowe, zaostrzone kontrole – warszawski samorząd rozpoczął walkę ze smogiem na niespotykaną wcześniej skalę. Póki co:

Projekt

Centrum Targówka
do remontu
 Handlową, Ossowskiego, Myszkowską i Pratulińską
czekają wielkie zmiany. Przebudowa już w tym roku.
Otaczający park Wiecha pierścień ulic, nazywany niekiedy „obwodnicą Targówką”, to teoretycznie najbardziej reprezentacyjna
droga osiedla. W praktyce straszą
tam zdewastowane chodniki i zieleń jest kiepskiej jakości. Trudno
jest nie tylko przejechać tamtędy
rowerem, ale nawet zaparkować
samochód. Oczekiwany od wielu
lat remont Zarząd Dróg Miejskich
zaplanował na ten rok. 10 mln zł
znajduje się już w budżecie, zaś

wiosną okazję do zabrania głosu
będą mieć mieszkańcy Targówka.
Wstępna koncepcja zakłada remont chodników, budowę drogi
dla
rowerów,
wyznaczanie
na jezdni pasa parkingowego, wymianę latarń i nowe nasadzenia
drzew i krzewów. Ma być nie tylko ładniej, ale też bezpieczniej.
Obecnie drogowcy wybierają
wykonawcę, który będzie mieć
osiem miesięcy na remont ulic.
(dg)

nie przesądza
o dokładnych
lokalizacjach, ale pokryte
mchem ścianki świetnie
wpisałyby się
w architekturę skwerów
nad kanałem
Bródnowskim czy też
otoczenie planowanych
stacji metra.
bez większych rezultatów. Nic
dziwnego, że swoje pomysły
na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza coraz częściej przedstawiają także zwykli warszawiacy. Wśród
projektów złożonych do budżetu
partycypacyjnego na rok 2018 widać kilka rozwiązań inspirowanych
doświadczeniami krajów Europy
Zachodniej. Na Bielanach i Białołęce mogą stanąć tzw. wieże antysmogowe, na Zaciszu i Bródnie
– instalacje pokryte… mchem.
– Projekt zakłada powstanie
mebla miejskiego z ławką, na którym rośnie specjalna, genetycznie
modyfikowana odmiana mchu
pochłaniająca spaliny – pisze au-
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tor projektu, Hubert Zembrowski. – Jedna instalacja z mchu pochłania tyle samo smogu, co 275
drzew, natomiast zajmuje niewiele miejsca: 3 × 2,2 × 4 metry. Instalacja wyposażona jest w czujniki kontrolujące rozrost kolonii
mchu, system nawadniania i panele słoneczne, przez co jest samowystarczalna.
Instalacje takie to wynalazek
niemieckiej firmy Green City Solutions. „Ścianka” jest zasilana
prądem generowanym przez panele słoneczne i wyposażona
w zbiornik wodny, służący
do podlewania mchu. Zamontowane na niej są także czujniki,
monitorujące jakość powietrza
w najbliższym sąsiedztwie.

Pan Hubert proponuje, by trzy
instalacje umieścić na borykającym się z problemem pieców węglowych Zaciszu, zaś jedną
na Bródnie. Projekt nie przesądza
o dokładnych lokalizacjach, ale
pokryte mchem ścianki świetnie
wpisałyby się w architekturę skwerów nad kanałem Bródnowskim
czy też otoczenie planowanych
stacji metra. Zanim zaczniemy
dyskutować nad ustawieniem instalacji, projekt musi najpierw
przejść weryfikację w urzędzie
dzielnicy, trafić pod głosowanie
i zdobyć odpowiednią liczbę głosów. Jego największą wadą jest
wysoki koszt. Ustawienie czterech
„ścianek” kosztowałoby 450 tys. zł.
(dg)

7

