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Park Szymańskiego od nowa
 Ogromne

inwestycje za łączną sumę 37 mln zł odmienią popularny park. Co w nim powstanie?
– Prace projektowe zakończą
się w maju, a cała inwestycja
w połowie przyszłego roku – mówi Strzałkowski. – Przeznaczymy
na ten cel 3,3 mln zł.

Centrum kultury z górką
i tarasem

Otwarty w latach 70. park Szymańskiego to jeden z najlepszych
na Woli terenów rekreacyjnych,
ale wyraźnie widać w nim upływ
czasu. Sztuczna rzeka, rozlewisko,
staw, dwa place zabaw, wrotkowisko, nowe alejki i ścieżki rowerowo-rolkowe kosztowały łącznie 17,5 mln zł, ale odmieniły tylko część parku. Najwyższy czas
na kolejne remonty.
Do 2018 roku rewitalizacja czeka południowo-wschodnią część
parku, gdzie powstanie zespół
trzech podświetlanych fontann,

bezpośrednio dostępnych dla
mieszkańców.
– Przewidujemy budowę fontanny przeznaczonej dla mniejszych dzieci, obok której znajdzie
się efektowny tunel wodny – mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. – Będzie to idealne miejsce
do zabawy dla najmłodszych.
Wokół fontann staną stoliki
z ławkami i leżaki. Powstaną także
nowe alejki, oświetlenie i monitoring oraz zasadzone zostaną drzewa i krzewy. Wybudowana zostanie również ścieżka dla rolkarzy.

Osobną inwestycją, wartą aż 16
mln zł, jest budowa Wolskiego Centrum Kultury, które powstanie
na skraju parku Szymańskiego
przy Elekcyjnej. Budynek będzie
miał dwie kondygnacje naziemne
i jedną podziemną. Elewacja wykonana będzie z pofałdowanego szkła,
zaś na dachu powstanie taras widokowy, na którym możliwe będzie
sadzenie krzewów i małych drzew.
– To będzie również przestrzeń
dla mieszkańców – mówi wiceburmistrz Mariusz Budziszewski.
– Na dachu będziemy mogli organizować różnego rodzaju warsztaty,
spotkania czy projekcje filmowe.
Bezpośrednie wejście i wjazd rowerem na taras będą możliwe dzięki pochylni, zimą pełniącej funkcję

górki saneczkowej. W budynku
znajdzie się sala o powierzchni 1200
m2 z ruchomymi ścianami wewnętrznymi, dzięki którym możliwe
będzie dzielenie jej na mniejsze pomieszczenia zgodnie z aktualnymi
potrzebami. Obok znajdą się m.in.:
studio nagrań, sala baletowa, studio
fotograficzne i klubokawiarnia.
– Będzie to nowoczesny i funkcjonalny budynek – podsumowuje
Anna Podłucka, dyrektorka WCK
– Nasza nowa siedziba będzie
miejscem idealnie wkomponowanym w park i otwartym na mieszkańców. Będzie również dawała
maksymalną swobodę ekspresji
artystom zaangażowanym w najróżniejsze projekty realizowane
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Mieszkańcy też działają
Zanim odpoczniemy przy nowych fontannach i zjedziemy
na sankach z dachu WCK, zobaczymy efekty głosowania mieszkańców. W ubiegłym roku 898

osób poparło projekt Lucyny Gawuć, dzięki któremu zmieni się
część parku od strony trasy Prymasa Tysiąclecia. Ponieważ głosowanie odbyło się zanim nabrały
kształtu plany urzędu dzielnicy,
oba projekty częściowo się pokrywają. Autorka zastrzegła, że w razie takiego scenariusza prosi
o przeznaczenie całej puli jej projektu na remont innych alejek,
wymianę ławek i nasadzenia roślin. W ten sposób park Szymańskiego zyskuje kolejne 460 tys. zł.
(dg)

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.
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PKP oddaje ziemię na Mieszkania+
 Tereny kolejowe na Odolanach zostaną wreszcie zagospodarowane… dzięki tanim
mieszkaniom od rządu PiS.

Nowy oddział za 25 milionów

Szpital Wolski
na sercowe kłopoty
 Z początkiem lutego w Szpitalu Wolskim ruszył nowy
pawilon, w którym znalazły miejsce kardiologia
i pracownia endoskopii. Władze szpitala zapowiadają
tym samym znaczną poprawę warunków pobytu,
diagnozowania i leczenia pacjentów, a także większy
komfort pracy lekarzy.
Nie od dziś wiadomo, że należące do PKP tereny sąsiadujące
z torami kolejowymi to jedne
z najlepszych terenów inwestycyjnych w Polsce. Ściana biurowców
między Dworcem Zachodnim
a stacją przy pl. Zawiszy to widok
znany z największych europejskich metropolii, gdzie zagospodarowanie gruntów po zwrotnicach, fabrykach czy portach zaczęło się wcześniej, niż w Warszawie. Na wschodnich Odolanach
ściany biurowców nie będzie.
Pogłoski o planowanych tam tanich lokalach z rządowego programu Mieszkanie+ krążyły już
w czerwcu, ale wówczas nikt nie
potwierdzał tych informacji. Teraz wszystko jest już jasne. PKP
podpisały umowę z państwową
firmą BGK Nieruchomości, która

zbuduje bloki w rejonie Ordona,
Gniewkowskiej i Mszczonowskiej.
Nie wiadomo, ile ich będzie,
gdzie dokładnie staną i jak będą
wyglądać. Według zapowiedzi inwestora budynki powstaną z użyciem gotowych elementów, montowanych na placu budowy. Dzięki temu czas budowy będzie
znacznie krótszy, a standard wykończenia – niekoniecznie gorszy,
niż przy użyciu metod tradycyjnych. Bloki nie będą miały piwnic
ani parkingów podziemnych.

Co to jest Mieszkanie+?
Nowy program rządu Prawa
i Sprawiedliwości jest skierowany
do osób, które nie mają (i nigdy
nie miały mieszkania) na własność i nie chcą go wynajmować.
Bloki z Mieszkaniami+ powstaną

na terenach należących do państwa, z minimalnym zyskiem
i przy użyciu prefabrykatów, dzięki czemu ich budowa będzie mo-

Program
jest skierowany do osób,
które nie mają (i nigdy
nie miały mieszkania)
na własność i nie chcą
go wynajmować.
żliwie tania. Czynsz ma wynosić 10–20 zł/m2, a lokatorzy będą
mogli wykupić mieszkanie na preferencyjnych warunkach.
Pierwszeństwo w odbieraniu
kluczy do Mieszkań+ będą mieć
m.in. najbiedniejsi i rodziny wielodzietne.
(dg)

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

Do nowego pawilonu została
przeniesiona cała działalność kardiologiczna (oddziały, pracownie,
poradnie) oraz pracownia endoskopowa, dla której w nowym miejscu stworzono zaplecze łóżkowe.
Trzykondygnacyjny budynek
ma około 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W dwóch
oddziałach kardiologicznych, które w starej siedzibie miały 45 łóżek, jest ich teraz 63. W pracowni
endoskopii, która nie miała żadnego – trzy.
Budowa i wyposażenie pawilonu zostały sfinansowane z budżetu miasta. Cała inwestycja kosztowała ponad 25 mln zł i trwała blisko dwa lata.
– Pracownia endoskopii, przeniesiona do nowej siedziby, została doposażona w nową aparaturę.
To już wkrótce pozwoli na wykonywanie w szpitalu wysokospecjalistycznych zabiegów endoskopowych bez konieczności wysyłania
pacjentów do innych placówek
medycznych, jak to miało miejsce
do niedawna – mówi rzeczniczka
szpitala Barbara Lis-Udrycka.
Jak szybko dostaniemy się
do kardiologa?

Aktualnie zapisy są na listopad.
Wyjątkiem są oczywiście pilne
przypadki wymagające indywidualnych konsultacji. Krócej poczekają też zapewne stali pacjenci
placówki.
Jeśli chodzi o Szpital Wolski jako całość, to obecnie najmniejsze
obłożenie jest na oddziale chirurgii naczyniowej. Największe
– na oddziałach chorób wewnętrznych.
– Jest tam w sumie 105 łóżek.
Każdego dnia niezależnie od pory
roku dostawiamy dodatkowe
– mówi Barbara Lis-Udrycka.
Obecnie „dostawek” jest i tak
mniej, co ma związek z otwarciem
pod koniec 2015 roku oddziału
geriatrii. Przejął on część pacjentów.
Liczący 36 łóżek oddział geriatryczny to inna z dużych i ważnych
inwestycji
oddanych
w ostatnich latach w Szpitalu
Wolskim. To pierwszy oddział
o takim profilu w województwie
mazowieckim, a część wyposażenia została przekazana przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
(AS)

Remont Obozowej przełożony
 W tym roku znowu nie uda się ucywilizować głównej ulicy Koła. Z powody budowy
metra prace mogą zostać przełożone nawet na przyszłą dekadę.

Zapowiadanego frezowania, remontu chodników i wytyczania nowych przejść dla pieszych w tym
roku nie będzie. Tramwajarze zajmą się wyłącznie przebudową torowiska. Co bardzo ważne, nie zostaną przebudowane platformy przy-

Zapowiadanego
frezowania, remontu
chodników i wytyczania
nowych przejść dla
pieszych w tym roku nie
będzie. Tramwajarze
zajmą się wyłącznie
przebudową torowiska.
Co bardzo ważne, nie
zostaną przebudowane
platformy przystankowe,
które obecnie mieszczą
tylko po jednym składzie.
stankowe, które obecnie mieszczą
tylko po jednym składzie.

Co dalej?

Obozowa. Samochody albo pędzą po krzywym, gdzieniegdzie
połatanym asfalcie w stronę Młynowa, albo powoli jadą „drzwi
w drzwi” po dwa na jednym pasie.
Obok niepełnosprawny na wózku,
siłujący się z kółkami zaklinowanymi w dziurach chodnika. Rowerzysta zastanawiający się, czy lepiej
niszczyć koła na chodniku, czy
na asfalcie. Tramwaj zatrzymujący
się na każdych światłach, przepuszczający auta i powoli wjeżdża-

jący na przystanek. Gdy otwierają
się drzwi, widać seniorów ostrożnie wyglądających na jezdnię i lawirujących między samochodami.
Czasem ktoś tu kogoś potrąci, czasem przyjeżdża karetka.
Taka
jest
rzeczywistość
na głównej, pełnej zabytkowych
domów ulicy Koła, która zmieniła
się w łączącą Bemowo ze Śródmieściem przelotówkę. Jej kapitalny remont jest planowany
od kilku lat. Gdy wydawało się, że

prace rozpoczną się w tym roku,
urzędnicy zorientowali się, że…
na Górczewskiej trwa budowa
metra. Gdyby nie upór niektórych
wolskich samorządowców, którzy
krytykowali profesjonalny, nowoczesny i zapewniający bezpieczeństwo projekt przebudowy, Obozowa już byłaby wyremontowana.

Co nas czeka w tym roku?
– Przebudujemy torowisko
na odcinku od Płockiej do Waw-

rzyszewskiej – mówi Michał Powałka, rzecznik Tramwajów Warszawskich. – Z uwagi na konieczność wykonania przebudowy torowiska w koordynacji z przebudową
wiaduktu
kolejowego
nad Obozową, która będzie realizowana na zlecenie PKP Polskich
Linii Kolejowych, dokładny termin rozpoczęcia robót będzie
znany po zawarciu przez PKP
PLK umowy z wykonawcą remontu wiaduktu.

– Termin przebudowy w pierwotnie zakładanym zakresie jest
uzależniony od decyzji miasta,
w koordynacji z budową metra
na Górczewskiej i Płockiej – mówi Powałka.
Teoretycznie budowa stacji
Płocka, Młynów i Księcia Janusza
zakończy się w 2019 roku, ale zaraz potem ruszą prace na dalszym
odcinku linii. Oznacza to, że podczas największych utrudnień
na Górczewskiej tramwaje jadące
Obozową nadal nie będą mieć
priorytetu i przystanków podwójnej długości.
Jeśli remont Obozowej będzie
wciąż uzależniany od budowy metra, nastąpi po roku… 2023.
(dg)

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Aż 28 punktów na Woli

Poidełka z bezpłatną wodą
 Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

źródło: ZOM

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

Aż 28 punktów

Źródełko w parku Ujazdowskim
Czy na ulicach, w parkach
i skwerach Woli pojawią się nie-

Pomysł
wydaje mi się naprawdę
pozytywny, a przy tym
pożyteczny, Jak wskazują
przykłady innych miast,
takie wodopoje
w parkach, na skwerach,
przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów
rzeczywiście spełniają
swoją funkcję.
bawem poidła – krany z wodą pitną podłączone do miejskiej sieci
wodociągowej? Póki co zostaną
zainstalowane w tym roku
w Śródmieściu, m.in. na placu
Zbawiciela i w okolicy Starego

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

Miasta. Jak będą wyglądać?
Na razie nie wiadomo, ratusz
ogłosił w połowie stycznia konkurs na ich koncepcję. Wiceprezydent Michał Olszewski mówi,
że urzędnicy chcą znaleźć jak najlepszą formę poidełka:
– Taką, aby mogła się stać standardem tego typu urządzeń
w Warszawie. Istotne jest również
znalezienie rozwiązań technicznych, które zapewnią ich łatwy
montaż i późniejsze bezproblemowe użytkowanie.
– Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach zachodniej Europy, często spotyka się je
zwłaszcza na południu. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej,
stają się wręcz symbolami miasta

– argumentuje Maciej Czapliński.
To on złożył w ramach ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego projekt pod hasłem „Pij
Warszawo”, który właśnie jest realizowany. Według jego pomysłu
każde poidełko powinno mieć
trzy krany: dla dorosłych, dzieci
i – tuż przy ziemi – dla zwierząt,
a niewykorzystana woda będzie
odprowadzana do kanalizacji burzowej.

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

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a la z ł z a s to s o w a n i e w l a t a c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co n ajmniej od 8 lat, ale w Po lsce wciąż uchodz i za techn ologię now 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
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Wstępna propozycja zakłada
montaż poidełek w 28 lokalizacjach na Woli – ruchliwych punktach w dzielnicy, zwłaszcza odwiedzanych przez spacerowiczów,
osoby aktywnie uprawiające sport
i bawiące się dzieci.
Na Młynowie poidełka miałyby
się znaleźć w pięciu miejscach:
przy Pedecie na skrzyżowaniu
Wolskiej i Młynarskiej, przy kościele na rogu Wolskiej i Sokołowskiej, przy Płockiej i Górczewskiej w rejonie przystanku w kierunku Bemowa, przy placu zabaw
na Mireckiego oraz na skrzyżowaniu Banderii i Gostyńskiej.
Na obszarze Nowolipek i Powązek wodopoje powstać miałyby
w czterech punktach: na skwerze
Apfelbauma przy Dzielnej i Smoczej, na skrzyżowaniu Anielewicza
z Okopową, przy urzędzie dzielnicy Wola, oraz na skrzyżowaniu Al.
Solidarności i Jana Pawła II.
Na obszarze Mirowa i Czystego
projekt przewiduje 9 lokalizacji

– na placyku naprzeciwko Hali
Mirowskiej,
przy
Chłodnej
na skwerze przed kościołem,
w parku na rogu Żelaznej i Prostej, przy rondzie ONZ w rejonie
Twardej i Pańskiej, na placu Zawiszy przed stacją kolejową
Ochota, przy rondzie Daszyńskiego, na Grzybowskiej i Przyokopowej koło wejścia do Muzeum Powstania Warszawskiego, na skrzyżowaniu Płockiej z Kasprzaka
przy przystanku w stronę Jelonek
oraz na skwerze Pawełka przy
Brylowskiej.
Na Kole kraniki z wodą miałyby się znaleźć w czterech punktach: w pobliżu targowiska
na
skrzyżowaniu
Obozowej
i Ciołka, na Górczewskiej przy
wejściu do Parku Ulricha, na Moczydle przy al. Żmichowskiej oraz
przy klasztorze i placu zabaw
na Dobrogniewa.
Proponowane lokalizacje pozostają jednak według projektu
do ustalenia i konsultacji, również
pod względem możliwości technicznych.
Pomysł wydaje mi się naprawdę
pozytywny, a przy tym pożyteczny, Jak wskazują przykłady innych
miast, takie wodopoje w parkach,
na skwerach, przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów rzeczywiście spełniają swoją funkcję. Trochę kosztuje, bo montaż poidełek
we wszystkich lokalizacjach
na wszystkich trzech obszarach
Woli został wstępnie wyceniony
na ponad 352 tys. zł. Ale czy projekt ma szansę na realizację zależy wszak od wyników głosowania.
Jak się Państwu perspektywa takiej wolskiej sieci poidełek podoba?
(wk)

Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji
publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa
do ciekawych akcji społecznych i lubisz
rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym
portalu TuStolica.pl i bezpłatnych
gazet „Echo”!
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem
koniecznym.

Najgorsze ulice Woli. Stąd najczęściej kursuje karetka
 Zebrane przez drogówkę statystyki z wolskich ulic są fatalne. Sprawdzamy, które ulice są najgorsze, a które czekają w tym roku zmiany.
źródło: warszawa-straz.pl

Policyjny raport o bezpieczeństwie na ulicach Warszawy to
przygnębiająca lektura. W statystykach fatalnie wypadają przecinające Wolę, szerokie ulice łączące po kilka dzielnic, takie jak al.
„Solidarności” (jedna ofiara
śmiertelna, 13 rannych), Górczewska (16 rannych) czy trasa
Prymasa Tysiąclecia (15 rannych).
Ciąg Kasprzaka i Wolskiej można
bez wielkiej przesady określić ja-

ko przerażający. W ciągu dwunastu miesięcy zginęła tam jedna
osoba, zaś aż 31 zostało rannych.
Spośród dróg pełniących funkcje
lokalne zdecydowanie wyróżnia
się Żelazna, z której odwieziono
do szpitala osiem osób.

Trzy najgorsze skrzyżowania
Tradycyjnie za najbardziej niebezpieczne uchodzą rozległe
skrzyżowania, na których przej-

ścia dla pieszych prowadzą nawet
przez 4–5 pasów ruchu. Na Woli
do groźnych sytuacji dochodzi np.
na krzyżówkach Kasprzaka z Karolkową oraz rondzie Tybetu,
gdzie trasa Prymasa Tysiąclecia
spotyka się z ulicą Kasprzaka.
A jak wytłumaczyć problemy
na skrzyżowaniu dwóch Żelaznej
i Chłodnej? Cztery osoby ranne
w ciągu dwunastu miesięcy to zdecydowanie za dużo, szczególnie
na ulicach z tak dużym ruchem
pieszym. Być może problemem
jest szerokość Chłodnej, połączona z brakiem wysp azylu i krótkim
zielonym dla przechodniów.
Giną głównie najsłabsi
W ubiegłym roku w Warszawie
zginęły w wypadkach drogowych 62 osoby. Statystycznie
do przeciętnego wypadku śmiertelnego doszło o 12:00 w grudniowy czwartek lub piątek. Szczególnie zagrożeni są najstarsi warszawiacy. Osoby po sześćdziesiątce
stanowiły 28% rannych i aż 69%
zabitych w wypadkach. Najczęściej zabijają kierowcy w wieku 40–59 lat, a główną przyczyną
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śmierci na drodze jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
przechodzącemu przez jezdnię
zgodnie z przepisami.

Gdzie będzie bezpieczniej?
W tym roku największe zmiany
czekają nas na Obozowej, którą
czeka latem remont torowiska
i frezowanie, ale też budowa nowych przejść dla pieszych. Powstaną one przy Majakowskiego,
bazarze na Kole i Wawrzyszewskiej. Bezpieczeństwo osobom
wysiadającym z tramwajów zapewnią azyle, oddzielające torowisko od jezdni. Na większość
przystanków będzie można wejść
z obu końców, co powinno wyeliminować problem przechodzenia
w niedozwolonych miejscach.
Co bardzo ważne, brak bezpieczeństwa na ulicach odbija się też
w wynikach głosowania nad budżetem partycypacyjnym dzielnicy. Dzięki głosom mieszkańców
w tym roku zmieni się geometria
skrzyżowań Twardej z Sienną
i Śliską oraz Ogrodowej z Wronią, dzięki czemu skręcające sa-

mochody będą musiały jechać
wolniej. Projekty złożone na przyszły rok dotyczą skrzyżowań Prostej z Wronią i Pańską, Kasprzaka
z Brylowską, Zegadłowicza i Korczaka, Żelaznej z Chłodną, Grzybowską, Łucką i Ogrodową, Smo-

Jak wytłumaczyć
problemy
na skrzyżowaniu dwóch
Żelaznej i Chłodnej?
Cztery osoby ranne
w ciągu dwunastu
miesięcy to
zdecydowanie za dużo,
szczególnie na ulicach
z tak dużym ruchem
pieszym.
czej ze Stawkami, Niską, Miłą,
Dzielną, Nowolipiem i Nowolipkami, Szulborskiej z Baltazara
i Norwida oraz Stanisława z Wawrzyszewską i Obozową. Nie wiadomo jeszcze, które z nich zostaną dopuszczone do czerwcowego
głosowania.
(dg)
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Pół tony czekolady
 Któż nie marzył w dzieciństwie o wielkiej makiecie kolejki? A gdyby była… zrobiona
z czekolady?
W Stacji Muzeum, działającej
na terenie dawnego Dworca
Głównego, do 9 marca można podziwiać Czekoladową Makietę
Kolejową, wykonaną przez jednego z najlepszych polskich cukierników – Maestra Czekolady E.
Wedel Janusza Profusa.
Makieta została zbudowana
z pół tony czekolady i zajmuje powierzchnię ok. 12 m2. Łączna długość torów to ok. 30 m. Na makiecie są odwzorowane góry porośnięte czekoladowym lasem, tunel kolejowy, dworzec, parowozownia z warsztatem, przejazd
kolejowy, zwrotnice i samochody.
Najważniejszym elementem jest
jeżdżąca kolejka, składająca się
z zabytkowego niemieckiego parowozu typu Baureihe 80 oraz
wagonów towarowych, cysterny,
węglarki i platformy. Wszystkie
elementy wykonane są z dużą
precyzją i dbałością o detale.
Oprócz samej makiety będzie
można również zobaczyć czekoladowe rzeźby: psa, sokoła, sukienkę Azteków i strój tancerki salsy.

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.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
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Młoda masażystka zaprasza na sesje masażu,
który uzdrawia duszę i ciało – Zaproszam Panie
i Panów w każdym wieku. Do zobaczenia
690-452-108, powiedz że dzwonisz ze stolicy –
gratisy
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
DOM I OGRÓD
Naprawa, regulacja, uszczelnianie okien PCV
i drewnianych, naprawy po włamaniach,
przerabianie okien na antywłamaniowe. tel.
504-078-410
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Za marihuanę
i strzelanie do tramwaju

 Policja zatrzymała mężczyzn, podejrzanych
o strzelanie z wiatrówki do tramwaju pełnego pasażerów.
Wolscy policjanci zatrzymali
w dwóch podwarszawskich miejscowościach 47-letniego Marka R. i 45letniego Krzysztofa P., oskarżonych
o zniszczenie mienia wartego ponad 11 tys. zł. W ubiegłym miesiącu
mężczyźni mieli strzelać z wiatrówki
do pełnego pasażerów tramwaju jadącego Okopową, przestrzelić szyby
w kilku samochodach i zniszczyć
wiatę przystankową.
Podczas przeszukania mieszkań
obu podejrzanych policjanci znaleźli w sumie trzy atrapy broni
palnej, słoik z marihuaną, kilka-

Stacja Muzeum (d. Dworzec
Główny) – ul. Towarowa 3
• godziny otwarcia:
codziennie 9:00–17:00
• wstęp na podstawie biletu
do muzeum (normalny 12 zł,
ulgowy 6 zł, rodzinny 35 zł,
dla dzieci do lat 7 oraz
w poniedziałki wstęp wolny)

• dojazd tramwajami
7, 9, 22, 24, 25 i 44,
autobusami 127, 128, 157, 158
, 159, 175, 504, 517 i 521 (Pl.
Zawiszy) oraz SKM-ką
(Warszawa Ochota)
• parkowanie bezpłatne
(na ulicy)

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

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
·Skup książek 509-20-40-60

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905
·Każdy 513-606-666

BUDOWLANE
·Elektryk Hydraulik 502-951-212
Zabudowy gips karton, gładzie, malowanie
607-679-454
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

(red)

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki dokumenty zdjęcia odznaki
odznaczenia szable bagnety itp. gotówka tel.
504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, 13 zł. 506-158-658
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
·Roznoszenie ulotek po blokach. Praca pon-pt
w godz 7:00 – 15:00. Stawka 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080
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KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666
KURSY, SZKOLENIA
·Komputerowe, taniej dla Seniorów 501-028-204

naście telefonów komórkowych
oraz zabezpieczyli 27 tys. zł i 350
euro na poczet ewentualnych kar.
Krzysztof P. i Marek R. trafili
do celi. Pierwszy z mężczyzn usłyszał łącznie jedenaście zarzutów,
z czego 10 dotyczy uszkodzenia
mienia a jeden posiadania środków odurzających. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Marek R. usłyszał 10 zarzutów uszkodzenia mienia.
Oskarżonym grozi po pięć lat
więzienia.
(red)

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Matrix 4, czyli PKP buduje w Warszawie
 Absurdalne decyzje, wysyp „wizualizacji” i ignorowanie potrzeb warszawiaków – tak PKP bawi się na Woli.

tymizm mediów był taki, że wszyscy zapomnieli zadać pytanie: dlaczego na wizualizacjach przystanek tramwajowy na linii Wola-Wilanów jest w tak fatalnym miejscu? Gdzie ten zintegrowany węzeł przesiadkowy? Na wizualizacjach go nie ma.

Wnioski?
Z ostatnich sukcesów kolejarzy
w Warszawie można wymienić
właściwie tylko budowę dodatkowego peronu na Dworcu Gdańskim i nowego wejścia na Dworzec Zachodni w Alejach Jerozolimskich. Poza tym same spektakularne klapy (na czele z oszpeceniem hali Centralnego) i tysią-

Mając

PKP Polskie Linie Kolejowe
podpisały w tym miesiącu umowę
na przebudowę tzw. linii obwodowej, na której znajdują się stacje
Koło, Kasprzaka i 8. peron Dworca Zachodniego. W trakcie prac
wartych 196 mln zł brutto powstaną nowe przystanki przy Obozowej i Powązkowskiej, zaś pozostałe czeka kapitalny remont. Powstanie także kładka na wysokości
Prądzyńskiego,
a
wiadukty
nad Wolską i Kasprzaka zostaną
przebudowane. Niemal 200 mln zł
można było wydać znacznie lepiej.

Jelonki i Ożarów czekają
na SKM-kę
O budowie stacji przy Górczewskiej i Połczyńskiej mówi się od tak
dawna, że powoli zaczyna ona
funkcjonować jako dowcip z brodą.
W 2014 roku kolejarze zapowiedzieli ich budowę na rok 2022.
W roku 2015 w swoim stylu ogłosili, że nie da się tego zrobić, bo podczas nachodzących remontów „linia będzie wykorzystywana przez
pociągi dalekobieżne objeżdżające
linię średnicową i nie pozwoli to

na wprowadzenie dodatkowych pociągów miejskich i regionalnych”.
Teraz mówi się, że stacje powstaną,
ale po roku 2023. Być może.
Mając do dyspozycji gigantyczne dotacje unijne PKP PLK mogło porozumieć się z warszawskim samorządem i przygotować
mapę potrzeb, zgodnie z którą
byłyby prowadzone prace. Wspólnie, w koordynacji. Gdyby potraktować temat poważnie, wkrótce
moglibyśmy skorzystać ze stacji
przy rondzie Żaba, parkingu
P+R w Płudach i przesuniętej
pod wiadukt stacji Choszczówka.
A co z linią przez Jelonki? Nie
trzeba być profesorem transportu
żeby stwierdzić, że budowa
na niej przystanków jest pilniejsza
od remontu linii obwodowej. Innymi słowy: stacje Kasprzaka
i Koło mogłyby poczekać kilka
lat, bo są wykorzystywane w małym stopniu i nie będą w większym dzięki montażowi wiat
i elektronicznych tablic.
W zamian należało zbudować
stacje przy Powązkowskiej, Górczewskiej i Połczyńskiej oraz umo-

żliwić SKM-kom zawracanie
w Ożarowie. Dzięki temu linia S9
mogłaby połączyć Legionowo
i Dworzec Gdański z Jelonkami
(zarówno wolskimi, jak i bemowskimi) i Ożarowem. A gdyby pieniądze z Unii nie przestawały płynąć,
należało zbudować tunel łączący 8.
peron Dworca Zachodniego ze stacją Aleje Jerozolimskie. W ten sposób „linia obwodowa” stałaby się linią średnicową północ-południe.
Tymczasem PKP PLK planuje…
remont stacji towarowych Jelonki,
Gołąbki i Warszawa Główna.

Agenci Matrixa w akcji
W 2014 roku PKP utworzyły
spółkę Xcity Investment, czyli dewelopera, mającego zajmować się
wyłącznie zabudową terenów kolejowych. Wkrótce pojawiły się
wizualizacje 200-metrowego wieżowca, biurowców i placów, które
miały powstać nad linią średnicową wzdłuż Alej Jerozolimskich.
W ubiegłym roku projekt trafił
do kosza, co prawdopodobnie było decyzją polityczną. Dla osób
śledzących poczynania kolejarzy
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nie było to żadnym zaskoczeniem.
Królestwo PKP PLK żyje w wirtualnej rzeczywistości jak bohaterowie „Matrixa”.
Kolejnym odcinkiem serii
science-fiction są wizualizacje
Dworca Zachodniego, którego
rzekoma przebudowa ma zakończyć się w roku 2021. Prawdziwe
cuda na kiju: „Nowa Zachodnia
będzie zintegrowanym węzłem
przesiadkowym łączącym stację
kolejową, przystanki tramwajowe,
dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje
taxi i parkingi dla samochodów
osobowych i rowerów”. Hurrapo-

do dyspozycji
gigantyczne dotacje
unijne PKP PLK mogło
porozumieć się
z warszawskim
samorządem
i przygotować mapę
potrzeb, zgodnie z którą
byłyby prowadzone
prace. Wspólnie,
w koordynacji.
ce zapowiedzi, z których niewiele
wynika. Nie sposób oprzeć się
wrażeniu, że PKP PLK swoimi remontami bardziej Warszawie
szkodzi, niż pomaga. Może najwyższy czas na ustawę odbierającą kolejarzom władzę nad stacjami i torami, i przekazującą je
gminom? Różnicę w poziomie widać najlepiej na stacjach metra.
To też pociągi, też tory i też stacje. Tylko zarządca inny…
Dominik Gadomski
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Zapomniana historia sprzed półtora wieku

Pięciu zabitych otoczono kultem
 27 lutego przypada rocznica, którą jeszcze kilka dekad temu obchodzono bardzo uroczyście.
Pod koniec XIX wieku każdego 27 lutego rosyjska tajna policja
bardzo uważnie przyglądała się osobom wchodzącym na cmentarz
na Powązkach. Polacy i Żydzi przychodzili tam, by pomodlić się
nad nieoznaczoną mogiłą koło
śmietnika. Za złożenie kwiatów groził areszt w Cytadeli. Żeby odkryć,
kto spoczywał w mogile i dlaczego
miejsce było otoczone kultem, musimy cofnąć się do roku 1861.

Książę…
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…i studenci
Odpowiedzią był kolejny protest, zorganizowany przez studentów Akademii Sztuk Pięknych
i Akademii Medyko-Chirurgicznej. Wielka manifestacja rozpoczęła się na pl. Zamkowym i zmierzała pod rezydencję Gorczakowa
– dzisiejszy Pałac Prezydencki. Ponieważ wojsko zagrodziło południowy wylot z pl. Zamkowego,
kilkadziesiąt tysięcy warszawia-

ków ruszyło w drogę okrężną
przez Leszno, Długą i Starówkę.
Mała grupa protestujących przedostała się jednak przed kordon
pod kościół św. Anny, z którego
wychodził właśnie kondukt pogrzebowy. Potem wydarzenia potoczyły się już błyskawicznie.
Policjanci zaatakowali księży
bernardynów, biorąc ich za uczestników protestu. Manifestanci odpowiedzieli, obrzucając policję
brukiem. Na pomoc policji przybyli cesarscy kozacy… i polała się
krew. Gdy kurz opadł, na ulicy leżało pięć ciał. Zginęli uczeń krawiecki Filip Adamkiewicz, robotnik Karol Brendel, dwóch szlach-

ciców Marceli Paweł Karczewski
i Zdzisław Rutkowski i 17-letni
gimnazjalista Michał Arcichiewicz.

Pogrzeb…
Zamknięty w pałacu w środku
miasta pełnego wściekłych Polaków
i Żydów książę nie miał wyjścia.
Musiał zgodzić się na uroczysty pogrzeb zamordowanych, który odbył
się 2 marca. Kondukt przeszedł
z Krakowskiego Przedmieścia
na Powązki, a prowadzili go wspólnie katoliccy księża, pastorzy i rabini. Podobno w pochodzie wzięło
udział 150 tys. osób. Gorczakow
słusznie stwierdził, że powstanie
wisi na włosku. Zaczął ściągać

…i pamięć
Powstanie styczniowe było kolejną klęską, a rosyjskie wojska
opuściły
Warszawę
dopiero
w 1915 roku, podczas I wojny
światowej. Pamięć o pięciu poległych była wówczas (po 54 latach!)
tak żywa, że jeszcze w tym samym
roku, bez czekania na koniec wojny, na anonimowej mogile na Powązkach odsłonięto pomnik. Można go oglądać do dziś. Stoi niedaleko bramy Pięciu Poległych.
Dominik Gadomski
Na podstawie:
http://www.sowa.website.pl/powazki/Sztuka/kw178PieciuPoleglych.html
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Po przegranym przez Polaków
powstaniu listopadowym Rosjanie nieco dokręcili śrubę, wprowadzając na podbitych ziemiach
– w tym w Warszawie – własne instytucje i prawo. W roku 1861
faktycznym władcą tego, co zostało z dawnej Polski, był cesarski
namiestnik Michaił Gorczakow. 68-letni książę był zaprawionym w bojach weteranem wielu
wojen. Walczył z Persami, Francuzami, Turkami i Węgrami, ale
Polacy znali go głównie z udziału
w tłumieniu powstania listopadowego i zdobywaniu Warszawy.
Podczas bitwy pod Olszynką Grochowską został ciężko ranny, ale
wojnę skończył jako generał.
W lutym 1861 Gorczakow już
od pół roku zmagał się w Warszawie z protestami, demonstracjami
i marszami, które rozpoczęły się
po pogrzebie wdowy po generale
Sowińskim, bohaterze powstania
listopadowego. Książę z początku

chciał wziąć Polaków na przeczekanie, ale ostatecznie wysłał
na ulice żołnierzy. Gdy 25 lutego
protestujący znowu wyszli na ulice, zostali rozpędzeni.

do Warszawy dodatkowe oddziały
i poprosił cesarza o przeprowadzenie reform, które uspokoiłyby sytuację. 30 maja Gorczakow nagle
zmarł. Niecałe dwa lata później,
w styczniu 1861 roku, w Warszawie
rzeczywiście wybuchło wielkie powstanie przeciwko Rosjanom.

Grób „pięciu poległych” był tłumnie odwiedzany podczas Zaduszek jeszcze w latach 30. To zdjęcie wykonano w roku 1937
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