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Zapraszamy w godz. 9-20

Liczby mówią same za siebie

Śmierć jeździ po Targówku
 Na Kondratowicza, Wincentego czy Radzymińskiej? Szukamy najniebezpieczniejszych miejsc na drogach Targówka.

nia Radzymińskiej z Naczelnikowską, Łodygowej z Mechaników i Wysockiego z Poborzańską.

Mieszkańcy widzą problem

źródło zdjęć: warszawa-straz.pl/ Rafał Laskowski

Do budżetu partycypacyjnego
na przyszły rok mieszkańcy złożyli
projekty m.in. budowy tzw. aktywnych przejść na Kondratowicza, wyniesionych skrzyżowań Bukowieckiej i Ponarskiej, wyniesionych przejść na Bukowieckiej
i montażu progów zwalniających
na Rolanda. Na szczególną uwagę
zasługuje wart 400 tys. zł projekt
uspokojenia ruchu na osiedlu
Wilno, zakładający jego objęcie
strefą Tempo 30, esowanie jezdni
Zamkowej i budowę minironda.
Teraz projekty przechodzą weryfikację w urzędach. Głosowanie
– w czerwcu.
(dg)

53 osoby zabite i 1133 ranne
– z takim wynikiem w kategorii
bezpieczeństwa na ulicach zakończył się w Warszawie rok 2016.
Najgorszy był czerwiec, kiedy
do śmiertelnego wypadku dochodziło co trzy dni. Znowu ginęli
przede wszystkim najstarsi warszawiacy – osoby w wieku 60+ to
aż 42% wszystkich zabitych
na naszych ulicach. 81% tragicznych wypadków to dzieło kierowców. Najgorzej prowadzą ci
w przedziale 40–59 lat. W ciągu
roku zabili 16 osób.

Kondratowicza: wypadki dzień
po dniu
21 stycznia. Na skrzyżowaniu
Kondratowicza i Wincentego czołowo zderzyły się dwa samochody.
Na szczęście prawie wszyscy pasażerowie opuścili auta o własnych

siłach, ale i tak konieczna była interwencja straży pożarnej. Jedna
osoba trafiła do szpitala. 22 stycznia około 4:30 rano strażacy zno-

Na ulicach
znowu ginęli przede
wszystkim najstarsi
warszawiacy – osoby
w wieku 60+ to aż 42%
wszystkich zabitych
na naszych ulicach. 81%
tragicznych wypadków to
dzieło kierowców.
Najgorzej prowadzą ci
w przedziale 40–59 lat.
W ciągu roku zabili 16
osób.
wu przyjeżdżają na Kondratowicza. Kierowca osobówki stracił
panowanie nad autem i uderzył

w betonowy słup latarni. Sam
zdołał wyjść przez okno, ale
trzech jego pasażerów miało zakleszczone nogi. Zostali wydobyci
z wraku dzięki użyciu ciężkiego
sprzętu hydraulicznego.
W ubiegłym roku ofiary wypadków na Kondratowicza nie miały
tyle szczęścia. Sześć osób zostało
rannych, dwie zginęły. Liczba kolizji, w których piesi, pasażerowie
czy kierowcy odnosili lekkie obrażenia, jest niemożliwa do oszacowania.

Trzy czarne punkty
Gdzie, oprócz ulicy Kondratowicza, dochodzi do najbardziej
niebezpiecznych sytuacji? Od lat
jako „złe” ulice wskazywane są
Radzymińska i Wincentego,
na których w godzinach szczytu
tworzą się korki, a poza szczytem

łatwo rozpędzić się do olbrzymiej
prędkości. Dotyczy to zwłaszcza
wyjątkowo długiej, prostej i szerokiej Radzymińskiej. W ubiegłym roku policja naliczyła
na niej 18 wypadków, w których
ucierpiało 19 osób. Na szczęście
nikt nie zginął.
Na Wincentego bezpieczeństwo pieszych poprawiło się
pod koniec 2015 roku, gdy Zarząd Dróg Miejskich zamontował
azyle na przejściach dla pieszych.
Sytuacja wciąż jest jednak bardzo
daleka od normalnej. 14 rannych
w 12 miesięcy to liczba, która mówi sama za siebie.
Na koniec sprawdźmy policyjne
statystyki w poszukiwaniu nie najbardziej niebezpiecznych ulic, ale
skrzyżowań. Tu królują trzy miejsca, w których odnotowano
po trzy osoby ranne: skrzyżowa-

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

Ile taniej?
Podstawowym założeniem pomysłu jest obniżenie ceny godzinnego biletu rodzinnego do dziesięciu złotych – w soboty.
Przy czym „bilet rodzinny” oznaczałby w praktyce opłatę dla jednej osoby dorosłej z dzieckiem
i obowiązywałby w godzinach 12.00–16.00. Za każde następne dziecko (do 16 roku życia)
dopłata wyniosłaby cztery złote.
Kolejnym punktem jest wprowadzenie jednozłotowej opłaty
za pierwsze pół godziny pływania
w godzinach porannych (6.15–
7.15). Oddzielną, nie mniej ważną, kwestią jest utworzenie
na terenie pływalni specjalnych,
rodzinnych szatni.

„Polonez to nie tylko basen”
Pływalnią zarządza Ośrodek
Sportu i Rekreacji na Targówku.
Dyrektor OSiR-u Jacek Pużuk
z entuzjazmem odnosi się do pomysłu.
– Uważam go za ciekawy i mam
nadzieję, że się przebije – mówi.
Szczególnie podoba mu się idea
„porannej złotówki”.
– Niższa cena mogłaby skłonić
do odwiedzin osoby pracujące,
które czas na aktywność fizyczną
mogą wygospodarować tylko ran-

kiem. Zyskałaby na tym także pływalnia, która w porannych godzinach w dni robocze ma mniejszy
ruch – dodaje.
Dyrektor przyznaje, że na „Polonezie” najtaniej nie jest. Zastrzega od razu, że wynika to z bogatej oferty, będącej pochodną
licznych modernizacji i inwestycji.
– „Polonez” to coś więcej niż
zwykły basen – twierdzi. – Nasza
pływalnia to osiem torów na 25metrowym basenie oraz basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami
wodnymi, między innymi gejzerami i wodospadami. Ponadto dla
naszych gości mamy dwie sauny,
jacuzzi oraz mały basenik dla najmłodszych dzieci. Wspomnieć
trzeba, być może najdłuższą
w Warszawie, 120-metrową zjeżdżalnię oraz wyjątkowe podwodne oświetlenie ledowe.
W zeszłym roku na pływalni
przy Łabiszyńskiej sprzedano rekordowe 272 tysiące biletów.
Do tego należy doliczyć 49 tysięcy
wejść dzieci ze szkół w ramach zajęć nauki pływania. Obniżka cen
pozwoli pobić ten rekord?
AS
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 Pływalnia „Polonez” na Targówku ma już 14 lat, a za sobą liczne remonty, zmiany
i modernizacje. Z biegiem czasu stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu
obiektów po prawej stronie Wisły. Także – najchętniej odwiedzanych. Mimo że bilety
do najtańszych nie należą.
Pomysłodawcy podkreślają, iż
dla większości mieszkańców wyprawa na basen całą rodziną to
bardzo duży wydatek. W przypadku „Poloneza” wstęp dla rodziny 2+2 to czterdzieści złotych
na 75 minut. Dla większych rodzin kwoty drastycznie wzrastają.
Jak na tle innych pływalni
kształtują się ceny na „Polonezie”? Taniej popływać można
choćby na popularnej „Inflanckiej”. Tam za normalny godzinny
bilet jednorazowy zapłacimy 10
złotych, czyli zdecydowanie mniej
niż na Łabiszyńskiej (18 zł).
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 Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.
Świetne wiadomości dla par,
borykających się z problemem
bezpłodności. W warszawskim ratuszu trwają bardzo zaawansowane prace nad wprowadzeniem dofinansowania zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli
in vitro.
– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajewska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% całych kosztów. Będzie obejmować po trzy próby.
Skorzystają z niego osoby w wieku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych.
Zapłodnienie in vitro (łac.
w szkle) jest uznawane za najskuteczniejszą metodę leczenia bez-

Tanie pływanie na „Polonezie”
Teraz w sukurs tym, którzy chcieliby korzystać z wodnych atrakcji
bez nadmiernego drenowania portfela przychodzi pewna inicjatywa.
Jest nią zgłoszony do budżetu partycypacyjnego projekt „Tanie pływanie i szatnie rodzinne na Pływalni Polonez”, na który będziemy
głosować w czerwcu, o ile pozytywnie przejdzie weryfikację.

Warszawa dofinansuje in vitro

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

płodności. W Polsce refundacja
zabiegów została wprowadzona
przez rząd PO-PSL i obowiązywała w latach 2013–2016. Po zakoń-

Program
potrwa dwa lata – mówi
radna Aleksandra
Gajewska. –
Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale
nie więcej niż 80% całych
kosztów.
czeniu ogólnopolskiego programu ciężar finansowy leczenia bezpłodności przejęły niektóre samorządy, m.in. poznański i łódzki.
(dg)

Nietypowy pomysł z Bródna

Plac zabaw… dla dorosłych
 Jak tu się bawić, skoro zabawki są zbyt małe i okupowane przez „skrzaty”? Jest
na to sposób.

Budowa metra na Targówku

Imponujący widok
 Po raz pierwszy odwiedziliśmy plac budowy metra
na Targówku. W 2019 roku odjadą stamtąd pierwsze
pociągi do Śródmieścia.
Praca na budowie stacji Trocka
wre. W ciągu kilku miesięcy pracownicy firmy Astaldi zdążyli wykonać tzw. ściany szczelinowe stacji i zejść na poziom – 1. Na placu
budowy odbyło się spotkanie
z dziennikarzami, w którym wzięli
udział m.in. wiceprezydent Renata Kaznowska, prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk i dyrektor
ZTM Wiesław Witek.
– Jesteśmy na poziomie – 1,
na którym staną bramki biletowe
i powstaną punkty handlowo-usługowe – oprowadzał Mateusz
Witczyński, rzecznik Astaldi.
– W porównaniu ze stacjami drugiej linii w Śródmieściu stacje

Jeszcze kilka miesięcy temu użycie w Warszawie zwrotu „plac zabaw dla dorosłych” powodowało
pytania o stan trzeźwości. Dziś
niektórzy warszawiacy już wiedzą,
że zabawa na świeżym powietrzu
nie jest zarezerwowana dla małych
dzieci. Ci „niektórzy” to mieszkańcy Ursusa. Otwarty w ubiegłym
miesiącu plac zabaw dla dorosłych
przy Rakuszanki jest pierwszym
w mieście. Wiele wskazuje na to,
że nie ostatnim. Hubert Zembrowski chciałby, żeby podobne
miejsce powstało w lesie Bródnowskim, niedaleko grodziska.
– Nie wypada machać nogami,
skakać, głośno śpiewać, rysować
po chodniku, siedzieć na drzewie
– pisze autor projektu do budżetu
partycypacyjnego. – Wielu z nas,

dorosłych robi to, ale społecznie
jest to odbierane jako dziwne. Potrzeba zabawy nie odchodzi
z dzieciństwem! Czy nie mamy
już w sobie potrzeby wyrażania
radości inaczej niż tylko przez
uśmiech, uścisk dłoni czy śpiewanie po alkoholu? Czy zabawa dorosłych to musi być jakiś sport
ekstremalny, kino, alkohol czy
oglądanie show w telewizji?
Według wstępnych szacunków
budowa placu zabaw kosztowałaby ok. 206 tys. zł. Znalazłyby się
na nim nie tylko urządzenia zabawowe, ale też ścianka wspinaczkowa, trampoliny i leżaki. Korzystać mogliby nie tylko dorośli, ale
też młodzież – wszyscy, którzy byliby w stanie skorzystać z zabawek
w rozmiarze XL.

Obecnie projekt jest na etapie
weryfikacji. Jeśli zostanie dopuszczony do głosowania i zdobędzie
odpowiednio dużo głosów miesz-

Czy nie mamy
już w sobie potrzeby
wyrażania radości inaczej
niż tylko przez uśmiech,
uścisk dłoni czy
śpiewanie po alkoholu?
Czy zabawa dorosłych to
musi być jakiś sport
ekstremalny, kino, alkohol
czy oglądanie show
w telewizji?
kańców, z placu zabaw skorzystamy w przyszłym roku.
(dg)

na Targówku będą położone płytko. Szyny znajdą się ok. 16 m
pod poziomem terenu, na piętrze
– 2.
– Okoliczni mieszkańcy rozumieją, że musimy zbudować stację
jak najszybciej i praktycznie nie
narzekają na hałas z placu budowy – powiedział Jerzy Lejk.
– Prawdopodobnie latem Astaldi
rozpocznie
drążenie
tuneli
przy użyciu tarczy.
Jeśli uda się utrzymać obecne
tempo prac, skorzystamy z metra
na Targówku w 2019 roku. Trzy
lata później linia ma zostać
przedłużona na Zacisze i Bródno.
(dg)

Budowa placu zabaw kosztowałaby ok. 206 tys. zł

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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„Czy można odbudować gród”, czyli rozczarowująca historia z Bródna

 Potężne drewniane bramy, piękne domy i groźne palisady? Niestety nie. Bródnowski gród był dosłownie kupą
piachu, przetykaną drewnem, gliną i kamieniami.
150 tys. zł można wydać na budowę parkingu albo placu zabaw.

Do dziś
nie wiadomo, kto
zbudował Bródno. Jedna
z teorii głosi, że byli to
Piastowie, chcący
zdobyć kontrolę
nad przeprawami przez
Wisłę na podbitym
właśnie Mazowszu. Inna,
że gród jest dziełem
zupełnie innego
plemienia,
zamieszkującego okolice
dzisiejszej Warszawy
przed inwazją
z Wielkopolski.
To wiedzą wszyscy. Jeden z mieszkańców wpadł niedawno na po-

mysł wydania tej sumy na… odbudowę grodu na Bródnie.
– Obecnie w miejscu grodu pozostał tylko wał ziemny – pisze
autor projektu, złożonego do budżetu partycypacyjnego na przyszły rok. – Dzięki odbudowie może się on stać jednym z najciekawszych zabytków naszej dzielnicy.
Załóżmy na chwilę, że zniknęli
wszyscy konserwatorzy i obrońcy
zabytków, i gród faktycznie został
odbudowany. Jak by wyglądał?
Czy rzeczywiście stałby się zabytkiem ciekawym dla szerokiej publiczności?

Historia rozczarowuje
W zrozumieniu tego, czym był
gród, na pewno nie pomagają nieciekawe tablice informacyjne
z przestarzałymi informacjami,
a absurdalna „brama do lasu” tyl-

ko zaciemnia obraz. Patrząc na nią
śmiało można wysnuć wizję stojącego w lesie Bródnowskim drugiego Biskupina, z imponującymi rzędami drewnianych domów. Warto
uzmysłowić sobie, że słynny rezerwat archeologiczny w Wielkopolsce zawiera XX-wieczną rekonstrukcję warownej osady, która
powstała w VIII w. p.n.e., czyli co
najmniej 1600 lat (!) wcześniej
od naszego grodu. Na Bródnie aż
tak ciekawie nie było.
Pagórki w lesie Bródnowskim
to tzw. grodzisko, czyli po prostu… pozostałość grodu. Być może niektórzy będą rozczarowani
informacją, że oryginalnie gród
składał się z ziemno-drewnianego
wału, którego dolna część była
wzmocniona dużymi belkami, zaś
górna – skrzyniami pełnymi kamieni i gliny. Do środka można

było dostać się przez drewnianą
bramę albo pomost. I to wszystko. Nasi przodkowie z IX wieku
niestety nie byli gigantami architektury, takimi jak ówcześni Grecy czy Arabowie. Gród miał
przede wszystkim spełniać swoją
funkcję, czyli pozwalać schronić
się okolicznym mieszkańcom
na wypadek najazdu i ułatwić
obronę przed wrogiem. Nie miało
być ładnie, ale użytecznie.

Kto to właściwie zbudował?
Do dziś nie wiadomo, kto zbudował Bródno. Jedna z teorii głosi, że byli to Piastowie, chcący
zdobyć kontrolę nad przeprawami przez Wisłę na podbitym właśnie Mazowszu. Inna, że gród jest
dziełem zupełnie innego plemienia, zamieszkującego okolice dzisiejszej Warszawy przed inwazją

z Wielkopolski. Wiadomo, że stare Bródno zostało zniszczone
w połowie XI wieku, może podczas buntu mazowieckiego księcia
Miecława przeciwko Kazimierzowi Odnowicielowi.
W kolejnych stuleciach gród
– już na pewno należący do Piastów – „przeniesiono” z prawego
brzegu Wisły, nękanego najazdami
Rusinów i Litwinów. Wysoki, lewy
brzeg był znacznie łatwiejszy
do obrony przed wrogiem, stąd
decyzja o budowie grodu w Jazdowie, w miejscu dzisiejszego ogrodu
botanicznego obok Łazienek. Gdy
ten gród także upadł, piastowscy
książęta zbudowali gród nad Kamionką, który kilkaset lat później
zmienił się w Zamek Królewski.
Dominik Gadomski
Na podstawie: Maria Miśkiewicz, „Bródno Stare i jego znaczenie w rozwoju Mazowsza wczesnośredniowiecznego”, „Z otchłani wieków”, r. 56, nr 1–2, 2001.
źródło zdjęć: warszawa.wikia.com/Mikiapole3

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

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

Krewny umarł w wypadku?

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

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

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

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

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w latach 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.
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

źródło: materiały prasowe

Tajemniczy wybuch
na Bródnie
 Eksplozja w kontenerze na śmieci i interwencja
saperów. Co się stało przy Bartniczej?
źródło: warszawa-straz.pl

Szpital Bródnowski się zmienia
 Przy Kondratowicza zakończył się remont wart ponad 8 mln zł. Oddziały neurologii
i psychiatrii lśnią nowością.
Trwający od 2015 roku remont
Szpitala Bródnowskiego dobiegł
końca. Pacjenci mogą korzystać ze
zmodernizowanych
oddziałów
neurologii i psychiatrii, na których

Oddział
Neurologii zajmuje się
specjalistyczną
diagnostyką i leczeniem
chorób układu
nerwowego. W ubiegłym
roku z jego usług
skorzystało 2276
pacjentów, zaś liczba
udzielonych porad
przekroczyła 7,5 tys.
otwarto nowe sale z dodatkowymi
łóżkami i łazienki. Niewykorzystywane dotąd poddasze zostało zaadaptowane na sale edukacyjne,
pomieszczenia biurowe i socjalne.
Przeprowadzona została także wymiana okien, instalacji grzewczej
i ocieplenie ścian, dzięki czemu
szpital zaoszczędzi na rachunkach
za ogrzewanie.
– Chcemy zapewnić naszym pacjentom jak najlepsze warunki,
dlatego ogromnie cieszę się z tej
modernizacji – mówi Teresa Bogiel, prezeska Mazowieckiego

Szpitala
Bródnowskiego.
– Oprócz generalnego remontu
oddziałów neurologii i psychiatrii
zwiększyła się też liczba łóżek.
Mamy też nowe łazienki, zostały
wymienione podłogi, a także
wszystkie instalacje, co podwyższyło bezpieczeństwo i komfort
zarówno pacjentów, jak i samego
personelu.
Oddział Neurologii zajmuje się
specjalistyczną diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego. W ubiegłym roku z jego usług
skorzystało 2276 pacjentów, zaś
liczba udzielonych porad przekroczyła 7,5 tys. Na oddział trafiają pacjenci borykający się m.in.
z nowotworem mózgu, stwardnieniem rozsianym, bólami głowy,
chorobą Parkinsona czy padaczką. Dotychczas dysponował on 48
łóżkami i nie mógł przyjmować
wszystkich oczekujących pacjentów. Teraz ze specjalistycznej pomocy i hospitalizacji może korzystać 70 pacjentów: 36 na oddziale
neurologii ogólnej, 18 na Udarowym i 16 na neurorehabilitacji.
W ubiegłym roku w Szpitalu
Bródnowskim udzielono prawie 12 tys. porad z zakresu psychiatrii. Hospitalizowano ponad 280 pacjentów w ramach
dziennej terapii uzależnienia

od alkoholu i dziennych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych. Na oddział trafiają m.in.
osoby z zaburzeniami lękowymi,
zaburzeniami snu i nerwicą, a także uzależnieni od alkoholu.
Zmodernizowany oddział został
przystosowany do przyjęcia 20 pacjentów wymagających stałego
pobytu w szpitalu.
(red)
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Na hasło „wybuch” mieszkańcy
Bródna z pewnością przypominają sobie sytuację z 15 października. W bloku przy Turmonckiej
wybuchła wówczas bomba, która
zabiła 48-letniego mieszkańca.
Prawdopodobnie były to porachunki gangsterskie, a podejrzany
Waldemar O. został zatrzymany
niespełna dwa tygodnie później.
Do kolejnego wybuchu doszło
w
kontenerze,
ustawionym
przed blokiem przy Bartniczej.
Według nieoficjalnych informacji

trwało nakazane przez spółdzielnię opróżnianie mieszkania „kolekcjonera śmieci”. Gdy sam zainteresowany zajrzał do kontenera MPO, nastąpiła eksplozja.
Mężczyzna
został
zabrany
do szpitala, zaś na miejsce przyjechali saperzy, którzy przeszukują jego lokal. Najbardziej
prawdopodobna teoria mówi, że
„zbieracz” znalazł niewybuch
z czasów II wojny światowej
i trzymał go w mieszkaniu.
(red)

5

Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
 W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.
źródło: ZTM

na lekcje pieszo, 30% – komunikacją miejską, zaś 25% – samochodem rodzica.
– Osiemdziesiąt proc. ankietowanych rodziców dowożących
dzieci autem zadeklarowało, że
po wprowadzeniu darmowych biletów będzie posyłać je do szkoły

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.

Informację tę prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz
ogłosiła
na konferencji prasowej. Uprawnieni będą uczniowie mieszkający
w Warszawie oraz mieszkający
w II strefie biletowej, ale doje-

żdżający do szkół w stolicy. Nowe
zasady zaczną obowiązywać od 1
września 2017. Młodzi pasażerowie będą korzystać z bezpłatnych
biletów nie tylko podczas roku
szkolnego, ale także wakacji i ferii.

OGŁOSZENIA DROBNE

FINANSE

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

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

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

Roczny koszt projektu to według szacunków 13 mln zł.
W przeprowadzonych w szkołach ankietach zebrano ponad 4
tys. opinii. Wyniki sondażu wskazują, że 41% uczniów dociera

·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·Pożyczki pozabankowe 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

Zatrudnimy
handlowców

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
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
BUDOWLANE
·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
·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741
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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

Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi wydarzeniami
z życia miasta?
Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl
i bezpłatnych gazet „Echo”!
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666

komunikacją miejską – powiedziała prezydent Gronkiewicz-Waltz.
– To niezwykle istotne dla
ochrony środowiska, ale też dla
kształtowania postaw wśród mło-

dego pokolenia – dodała wiceprezydent
Renata
Kaznowska.
– Chcemy, by dzieci były od małego przyzwyczajane do korzystania
z transportu publicznego.
Według wstępnych szacunków
wprowadzenie projektu będzie
oznaczać około 30 tys. nowych
pasażerów. Czy tramwaje i autobusy nie będą przepełnione?
– Damy radę – zapewnia Wiesław Witek, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Z roku
na rok z naszych usług korzysta
coraz więcej osób, zachęcanych
rosnącą jakością warszawskiej komunikacji miejskiej.
Nowe zasady muszą zostać jeszcze przegłosowane przez Radę
Warszawy, ale to tylko formalność.
W najbliższych miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja otrzymają
od ZTM wnioski o wydanie specjalnych Kart Miejskich dla
uczniów. Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole podstawowej lub gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co cztery lata.

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

DAM PRACĘ
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
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
·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
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
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Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

(dg)

Tak budowano Teatr Targówka
 Teatr Rampa kiedyś nosił nazwę Teatru na Targówku. Istnieje od 42 lat i ma się świetnie.
źródło: NAC/Archiwum Fotograficzne Zbyszka Siemaszki

Gdy we wczesnych latach 50. budowana była dzisiejsza siedziba teatru „Rampa” przy Kołowej,
w okolicy nie było jeszcze bloków
z wielkiej płyty. Dookoła stały małe
drewniane domy i ogródki starego
Targówka. Jak przez mgłę pamiętam kino, które mieściło się w dolnej sali Domu Kultury przy Kołowej. Miejska legenda głosi, że miał
służyć jako jedna z węzłowych stacji
planowanego metra, ale mało to
prawdopodobne. W okazałym, stylizowanym nieco na modernę budynku przez wiele lat działał dom
kultury i klimatyczne kino „Pro-

myk”. Dopiero w połowie lat 70.
budynkiem zawładnął teatr.

Gościł największe sławy
Zaczęło się od organizowanych
od czasu do czasu okazjonalnych
spektakli, potem zaczęły się tu
odbywać próby zespołu działającego w domu kultury, ale znany
autor, reżyser i konferansjer Marian Jonkaytys marzył o teatrze
muzycznym z prawdziwego zdarzenia. I w 1974 roku wystawił
w domu kultury na Kołowej spektakl „Musicale…Musicale”. I tak
się zaczęło. Dokładnie 1 ma-

Odkryj świat
rzeczy niebanalnych
 Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie życia może odkryć w sobie twórcę.
– Oczywiście! Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które ozdabia swoje narzędzia pracy. To dużo mówi o naszej potrzebie wyrażania siebie i nadawania otoczeniu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.
– Kształciła się Pani na kierunkach plastycznych?
– Nie. Mam za sobą kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?
– Zdecydowanie. Kilka lat temu w grudniu, przyjaciółka zaprosiła mnie na zdobienie bombek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natychmiast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Właśnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierwszym wcieleniem był „Tragarz pomysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żonkosia, oswajacza motyli, zirytowanego właściciela psa.
– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?
– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, reprintach i kaflach ceramicznych.

ja 1975 roku oficjalnie zaczął
na Kołowej działać teatr, który
przyjął nazwę adekwatną do położenia „Na Targówku”. Jonkajtys
został pierwszym dyrektorem.
Stworzył nowoczesną scenę mu-

Kolejne
premiery przyciągają
tłumy, ostatnio świetne
wystawienie
legendarnego „Jesus
Christ Superstar”. Jest
dobrze, a „nasz” jedyny
teatr jest dziś
rozpoznawalną
wizytówką dzielnicy. Oby
tak dalej.
zyczną, przyciągnął ówczesne
gwiazdy estrady: Danutę Rinn,
Alicję Majewską, Ewę Śnieżankę,
Tadeusza Rossa. Ciekawe, że występował tu też m.in. Grzegorz
Markowski – późniejszy, charyzmatyczny wokalista zespołu Per-

fect. W jednym z przedstawień
tańczył nawet krakowiaka.
W 1981 roku ówczesny dyrektor
Jan Krzyżanowski próbował nieco
zmienić profil teatru – obok spektakli muzycznych w repertuarze
zagościły sztuki klasyczne i współczesne. Na scenie wciąż pojawiały
się gwiazdy piosenki, choćby Sława Przybylska, ale i znani aktorzy
dramatyczni, jak Mieczysław Voit
czy Barbara Horawianka.

Najlepsze musicale
W roku 1987 dyrekcję przejął
Andrzej Strzelecki, który pod nową nazwą: Teatr Rampa powrócił
do muzycznych tradycji. Stworzył
zupełnie nowy zespół, zaczął wystawiać kolejne musicale. Współpracował z wielkimi, ale i odkrywał nowe talenty, takie choćby
jak Janusz Józefowicz. Wielką
sławę w tamtym czasie zdobył
musical „Złe zachowanie” w reżyserii Strzeleckiego.
W repertuarze Rampy na przestrzeni czterdziestolecia było zresztą wiele legendarnych przedstawień, które zbudowały jego osobowość i styl. Choćby rockowy musical
„Jeździec burzy” w reżyserii Arkadiusza Jakubika wystawiany z przerwami od 2000 roku do dziś albo
przeniesiony z Broadwayu musical
„Rent”. Od 1998 roku do chwili
obecnej dyrektorem Teatru jest Witold Olejarz. Publiczność teatru powiększyła się dwukrotnie a wpływy
z biletów pięciokrotnie. Teatr otworzył się na publiczność dziecięcą, ale
nie stracił tożsamości. Kolejne premiery przyciągają tłumy, ostatnio
świetne wystawienie legendarnego
„Jesus Christ Superstar”. Jest dobrze, a „nasz” jedyny teatr jest dziś
rozpoznawalną wizytówką dzielnicy. Oby tak dalej.
(wk)

Zerwał kobiecie kolczyki

 Wyjątkowo zuchwała kradzież biżuterii wartej 600 zł
nie uszła na sucho 34-latkowi, który najbliższy miesiąc
spędzi w więzieniu.

Kryminalni z Targówka bez większych problemów odnaleźli złodzieja, który dokonał kradzieży „w biegu”. Około 20:00 34-letni Tomasz K. podbiegł do starszej o 31 lat kobiety i… zerwał jej warte 600 zł kolczyki z uszu. Zaraz po kradzieży złodziej sprzedał łup
na jednym z bazarów, inkasując 120 zł.
Ponieważ ofiara zapamiętała twarz Tomasza K., policjanci mieli ułatwione zadanie. Amator łatwego zarobku przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał karze miesiąca więzienia i 40 godzin prac społecznych.
(red)

Rozm. oko
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