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 Oczekiwana od lat przebudowa ulicy zbliża się wielkimi krokami.
Część mieszkańców osiedla przy Wyspowej protestuje…

dokładnie taką samą liczbą miejsc
postojowych, ale już ogólnodostępnych.

Daremny protest?
W obronie parkingu jego właściciele zorganizowali 21 kwietnia

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

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele człowieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

•

prostacie, problemach
hormonalnych

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu cho-

www.stomatologtargowek.pl

PEŁNY ZAKRES USŁUG

Protest na Łodygowej

…bo inwestycja będzie oznaczać likwidację 26 prywatnych
miejsc parkingowych i zastąpienie
ich publicznymi. Ponieważ Łodygowa jest drogą kategorii G
(główną), jej przebudowa będzie
oznaczać znaczne poszerzenie pasa drogowego. Aby tego dokonać,
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zamierza skorzystać ze
specustawy – po wydaniu przez
wojewodę decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
właściciele przejmowanych gruntów dostaną odszkodowania. Największy opór budzi likwidacja
wspomnianych prywatnych miejsc
parkingowych. Zgodnie z projektem przebudowy ZMID zastąpi je

STOMATOLOGIA

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

- protetyka
- protezy
elastyczne

G
T
R

ul. Syrokomli 10
tel.
811-65-16
Zapraszamy w godz. 9-20
pierwszy ofiarą blokady padł kierowca śmieciarki, a wkrótce
w obu kierunkach utworzyły się
ogromne korki.
– Nie możemy zrezygnować
z budowy zatoki, bo jest ona częścią projektu, a nawet w przypadku rezygnacji z niej musielibyśmy
wykupić ten sam grunt zgodnie
z mapą podziału geodezyjnego
– komentuje Piotr Smoczyński,
wicedyrektor ZMID. – W rezultacie nie byłoby zatoki, ale w miejscu dzisiejszego parkingu powstałby trawnik.
Jak wyjaśnia Smoczyński, chęć
zmiany projektu na tym etapie inwestycji oznaczałaby wycofanie
wniosku z biura wojewody, dokonanie nowego podziału działek
i przeprojektowanie instalacji
podziemnych.
– Stracilibyśmy półtora roku,
a później mogłoby się okazać, że
pieniądze zostały przesunięte
z Łodygowej na jakąś inną inwestycję – mówi.

ograniczona zostanie dostępność
do drogi głównej i wybudowane
jezdnie serwisowe. Docelowo cała
Łodygowa będzie mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z zatokami
przystankowymi, dwie drogi rowerowe i chodniki. Jednocześnie
z przebudową drogi wykonane
zostanie nowe odwodnienie
i przebudowa sieci energetycznej.
ZMID ma już najtrudniejszy
do zdobycia dokument w procesie
inwestycyjnym, którym jest decy-

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

Nowa Łodygowa w 2019 roku
Przebudowana zostanie cała
ulica od Radzymińskiej do granicy miasta. Na odcinku o długości 320 m od Radzymińskiej czeka
nas poszerzenie jezdni, zaś
na dalszych 910 m dodatkowo

zja środowiskowa. Zgodnie z obowiązującymi dokumentami przebudowa Łodygowej powinna zakończyć się do końca 2019 roku.
(dg)
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„„Echo Targówka, Bródna, Zacisza”

źródło: Metro Warszawskie

Czy to najładniejszy blok w okolicy?

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

Migawka z okolicy

Mechaniczne krety na Targówku

 Praca na budowie stacji przy Ossowskiego i Trockiej
wre. Budowniczowie przygotowują się do uruchomienia
tarcz drążących tunele.
Budowa linii metra na Targówek
przebiega bez żadnych zakłóceń.
Na obu stacjach pracownicy firmy
Astaldi są już na poziomie -2,
gdzie w przyszłości znajdą się tory
i perony. Na Targówku są już dwie
maszyny do drążenia tuneli, tzw.
mechaniczne krety. Ich montaż to
skomplikowana procedura, która

potrwa od dwóch do trzech miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, w czerwcu rozpocznie
się drążenie tuneli łączących stacje.
Z metra na Targówku skorzystamy w roku 2019. Najwcześniej
dwa lata później linia zostanie
przedłużona na Zacisze i Bródno.
(red)

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!

Złamanie czy trwała szkoda?
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!
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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!

Jeszcze na przełomie lat 2014/2015 w tym samym miejscu stał pawilon handlowy
„– Trochę szkoda, bo apteka
czy inne punkty były przydatne,
ale widać, że nie przenoszą się
daleko – mówią przechodnie, pytani o to, czy będą tęsknić za pawilonem. – Tęsknić? Brzydkie to
jak noc. Jak na osiedlu na parterze będzie apteka, to już dobrze.
– A ile można nabudować osiedli? – pytają retorycznie sceptycy”.
Tak o ostatnich chwilach handlowego „trumniaka” pisaliśmy
w listopadzie 2014 roku. Wkrótce
potem rozpoczęła się jego rozbiórka, a patrząc dziś na Kondratowicza można wręcz zapomnieć,
że taki budynek kiedykolwiek ist-

Krewny umarł w wypadku?
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.

„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

niał. Na krótkim odcinku pomiędzy Chodecką a Malborską głów-

Wkrótce
zbliżająca się budowa
metra przyciągnie
kolejnych inwestorów.
Czy uda im się utrzymać
poziom, który narzucili
jedni z najlepszych
polskich architektów?
na ulica osiedla ma wreszcie wielkomiejską pierzeję. W porównaniu ze szpitalem i sąsiednimi blokami o krzykliwych kolorach Ga-

ma, zaprojektowana przez JEMS
Architektów, prezentuje się jak
„mister Bródna”. Biała elewacja
i z pozoru chaotycznie porozrzucane okna to współczesny standard, ale nowy budynek wyróżnia
się bardzo wysokimi dolnymi kondygnacjami. Znalazły się tam
4 tys. m2 powierzchni handlowo-usługowej, która powoli wypełnia
się sklepami.
Wkrótce zbliżająca się budowa
metra przyciągnie kolejnych inwestorów. Czy uda im się utrzymać poziom, który narzucili jedni
z najlepszych polskich architektów?
Dominik Gadomski

Kleszcze w Warszawie mają się świetnie
 Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.
w najniższych piętrach roślinności
– w krzakach czy trawach. Pajęczaki te są ślepe. Można tu więc
obalić jeden z szerzących się mitów, że odstrasza je bądź przyciąga jakikolwiek kolor. Zamiast
wzroku wykorzystują do namierzenia swej ofiary specjalny organ
– „narząd Hallera”. Umiejscowiony na przedniej parze odnóży
działa niczym radar.
– Kleszcze wystawiają „łapki”
i czekają na ciepło, na zapach potu, na drgania gruntu – tłumaczy
biolog. Co może się stać, gdy już
nas skuteczne namierzą i wpiją
w skórę? Być może nic. Najemy
się trochę strachu i tyle. Jeśli jednak będziemy mieli pecha, trafimy na osobnika zarażonego
i w porę go skutecznie nie usuniemy – kłopoty gotowe. Borelioza
może być jednym z nich. To najczęściej występująca w Polsce
i bardzo niebezpieczna choroba
odkleszczowa. Jednym z sygnałów, że zachorowaliśmy jest pojawienie się tzw. „rumienia wędrującego”, czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem czasu
promieniście się rozchodzi. Jednak ten charakterystyczny objaw
występuje tylko u 40–60 procent
zarażonych osób. Jeżeli nie ma
rumienia, to innym ostrzegawczym sygnałem może być gorączka, stan grypopodobny, łamanie
w kościach czy na przykład poczucie ospałości. Zarażone dzieci
mogą wykazywać niechęć do zabawy i całymi dniami spać. Z ba-

dań prowadzonych przez dr Martę Supergan-Marwicz na terenie
Warszawy, wynika, że zarażony
boreliozą jest niemal co czwarty
kleszcz. Dużo mniej prawdopodobne jest zainfekowanie innymi
chorobami. Wśród nich trzeba
wymienić babeszjozę, która zasadniczo groźna, a nawet śmiertelna jest dla psów, ale niebezpieczna bywa też dla ludzi. Głównie jednak dla tych z obniżoną
odpornością. Kolejna choroba to
anaplazmoza. I wreszcie kleszczowe zapalenie mózgu. To ostatnie
charakteryzuje się śmiertelnością
na poziomie 1%. Jednak w Warszawie w praktyce choroby tej nie
notowano. Dodać wypada, że
kleszczowe zapalenie mózgu jest
jedną z nielicznych chorób odkleszczowych, na które istnieją
szczepionki. Nie można tego niestety powiedzieć o dużo bardziej
rozpowszechnionej boreliozie.
Mimo prowadzonych od lat prac
badawczych, brak informacji
o skutecznej szczepionce.

Jak się zabezpieczyć?
Jak można zminimalizować ryzyko zaatakowania przez kleszcze? Środki zaradcze mogą przybrać różną formę. Na pewno wyruszając w miejsca zagrożone warto spryskać się repelentem. Tu ważna uwaga: najbardziej skuteczne
są te z dużą zawartością związku
DEET. Repelenty zawierające go
w stężeniu kilkunastu – kilkudziesięciu procent będą skuteczne na-

źródło: Richard Bartz, Munich Makro Freak-commons.wikimedia.org

Wiosna, wiosna, wiosna! Niewątpliwie miło jest wyskoczyć
z blokowiska w plener. I wszystko
byłoby fajnie, gdyby nie świadomość, że ten wyczekiwany kontakt z naturą oprócz niewątpliwych dobrodziejstw niesie też
pewne ryzyko. Sprawcą naszych
problemów mogą stać się kleszcze. Te niepozorne pajęczaki
odżywiają się krwią, a człowiek
jest jednym z ich żywicieli. Część
zarażona jest patogenami. Przenoszone na przedstawicieli naszego gatunku powodują szereg chorób. Niektóre z nich mogą mieć
ciężki przebieg, a w skrajnych
przypadkach kończyć się śmiercią. Do najczęściej występujących
należy borelioza, a do najbardziej
znanych kleszczowe zapalenie
mózgu. Myliłby się ten, kto sądzi,
że duże miasto jakim jest Warszawa wolne jest od zagrożeń, które
kojarzą się raczej z dzikimi ostępami. Kleszcze i tutaj zdobyły
sporo przyczółków i nic nie wskazuje, by myślały o wyprowadzce.
– Jest w Warszawie kilka miejsc
szczególnie zagrożonych. Do nich
należą: Las Bielański, Las Kabacki, niezagospodarowane tereny
ogrodu zoologicznego, Park Leśny Bemowo, Park w Kawęczynie.
Także – Łazienki Królewskie
– wylicza dr Marta Supergan-Marwicz, biolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kleszcze, wbrew obiegowej opinii
nie spadają na swe ofiary z górnych części drzew. Czają się

wet przez kilka godzin. Jednocześnie warto pamiętać, że to toksyczna, drażniąca substancja
– nieobojętna i dla nas. Po powrocie ze spaceru jak najszybciej powinniśmy ją zmyć. Zła wiadomość
jest taka, że nie powinno się jej
stosować u dzieci. Radykalniejszą
formą obrony, stosowaną niekiedy
przez leśników, jest nasączanie
ubrań permetryną. Środek ten nie
odstrasza kleszczy, tylko je zabija.
Jednak jedną z kluczowych kwestii jest dobór odpowiedniej
odzieży. Na pewno warto założyć
długie spodnie, wysokie buty,
dbać by w miarę możliwości żaden
skrawek odsłoniętego ciała nie
stanowił zaproszenia dla miniaturowego intruza. Po powrocie z wędrówki zalecany jest szczegółowy
przegląd ciała i kąpiel pod silnym
strumieniem wody. Ze względu

na fakt, że formy niedojrzałe
w praktyce są nie do wykrycia, dodatkowym zabezpieczeniem może
być szorowanie ciała szczotką
z twardym włosiem. Co zrobić, jeśli znajdziemy wbitego kleszcza?
Niewątpliwie przyda się pęseta.
Należy uchwycić nią pajęczaka jak
najbliżej skóry i wyciągnąć płynnym i stanowczym ruchem. Upewniajmy się, że w skórze nie została
żadna część kleszcza a rankę starannie zdezynfekujmy. Obserwujmy też, czy nie pojawiają się objawy sugerujące chorobę.
– Kleszcze najaktywniejsze są
wiosną i jesienią, a w ciągu doby
rano i pod wieczór. Ale to nie
oznacza, że w pozostałym czasie
jesteśmy w pełni bezpieczni.
Uważać trzeba stale – ostrzega
biolog.
(AS)
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koncentrują się na mowie, jednocześnie

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

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one

Spisu Powszechnego problem niedo-

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

być regulowane za pośrednictwem

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

smartfona, współpracują z wieloma in-

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

nymi urządzeniami elektronicznymi,

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

z których korzystamy na co dzień. Są

roz mo wy w ha ła sie, a wśród osób

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

prawie niewidoczne lub zminiaturyzowa-

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

ne do eleganckich i estetycznych kształ-

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

SŁUCH POD LUPĄ

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

wystarczy po prostu założyć dowolny

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

chem – wy ni ka z da nych ze bra nych

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

podczas Narodowego Testu Słuchu.

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

Pierw szą przy czy ną na by te go nie -

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

stwa, co jest pro ce sem nie unik nio -

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

nym. Drugim powodem jest wszech-

bezbolesne, bezinwazyjne i szybkie,

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

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

a wiele gabinetów akustyki słuchu wyko-

bezpieczeństwo użytkowników.

słu chaw ka mi

nuje je bezpłatnie. Często skutecznym

w

uszach,

spa ce ry

tów, a ich obsługa jest bardzo prosta.
Aparaty

słuchowe

dopasowane

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

po ru chli wych i gwar nych uli cach,

rozwiązaniem

drzwi

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

harmider podczas koncertów i imprez,

do świata dźwięków, które wydawały się

nia, a tym samym funkcjonowania osób

praca w fabryce przy głośno pracują-

bezpowrotnie utracone, może okazać się

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

cych urządzeniach.

aparat słuchowy.

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

otwierającym

APARAT NIE TAKI STRASZNY

oraz radość życia.

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie

W Polsce aparaty słuchowe, bez

Na naszym słuchu polegamy w wielu

jest codziennie narażona na uciążliwe

względu na wiek są refundowane.

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

dźwięki, które powodują stałą degra-

Współczesne aparaty słuchowe to ma-

nie zapominajmy go cenić i dbać o

dację słuchu.

leńkie cuda techniki. Ich czułe mikrofony

niego.
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Oto Radzymińska pół wieku temu
 Historia znowu zatoczyła koło. Podobnie jak przed I wojną światową, Warszawa stawia na komunikację szynową.
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 51-109

– Czy li kwi da cja po czci wej
„ciuchci” rzeczywiście jest postępem? – pytała „Stolica” wkrótce
po zamknięciu wąskotorówki, jeżdżą cej wzdłuż Ra dzy miń skiej.
– Przed dziesięciu czy piętnastu
laty tak by było. Wówczas panowała jeszcze teoria o zaniku kolei żelaznych. Miały je zastąpić
autobusy i inne samochody. (…)
Komunikacja szynowa w masowym przewozie pasażerów okazała się bezkonkurencyjna. (…)
Niestety opóźniamy się w postępie, re ali zu jąc je go po stu la ty
sprzed dwóch albo więcej dziesiątków lat. (…) Zamiast „ciuch-

4

ci” ma ją być au to bu sy, bę dą
przewozić dwa razy szybciej. Dobrze, ale ilu pasażerów przewiozą?
Te słowa napisano 43 lata temu. Gdyby kolejka do Marek nie
została zlikwidowana, do dziś zostałaby prawdopodobnie zastąpiona przez komunikację miejską
podobną do znanej z Wiednia
Kolei Badeńskiej, czyli krzyżówkę tramwaju z lekkim pociągiem.
Tak się jednak nie stało. Dziś Radzymińską „wlewają się” do Warszawy dziesiątki tysięcy samochodów, a autobusy są w stanie trzymać się rozkładu jazdy tylko

dzięki buspasowi. Na przełomie XIX i XX wieku wszystko
wyglądało zupełnie inaczej.

Kolejka Różyckiego
Zanim Julian Różycki przeszedł do historii jako założyciel
bazaru, był jednym z wielu biznesmenów próbujących szczęścia
w jednym z największych miast
Imperium Rosyjskiego – w Warszawie. Jak wielu z nich miał korzenie żydowskie, jak niewielu
– był rodowitym warszawiakiem.
Z wykształcenia farmaceuta
i z zawodu aptekarz, w wieku 58
lat dysponował już majątkiem
pozwalającym na kupienie fabryki plastrów chemicznych. Trzy lata później współtworzył spółkę
z inż. Adamem Dzierżanowskim
i Manasem Rybą (zwanym Panem Rybą), zarządcą bazaru.
Firma starała się o zezwolenie
na inwestycję, która mogła przynieść wspólnikom fortunę: kolejki wąskotorowej, obsługującej fabryki na północno-wschodnich
przedmieściach Warszawy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Na przełomie XIX i XX wieku
w okolicach Marek i Radzymina
istniało wiele zakładów, których
właściciele byli zainteresowani
eksportem swoich towarów z pomocą wąskotorówki: przędzalnia
wełny braci Briggs, fabryka materiałów budowlanych Małachowskiego, garbarnia Lipowskiego,
odlewnia dzwonów Czerniewicza,
fabryka narzędzi, kwaszarnia,
browar, młyn, tartak… a przede
wszystkim liczne cegielnie. Przez
pierwsze lata ciągnięte przez parowozy wagony były załadowywane głównie cegłami. Firma zarabiała, na kontach właścicieli przybywało zer… aż – jak to w Polsce
– znowu przyszła wojna. Opuszczając Warszawę rosyjskie wojsko
„pożyczyło” większość parowozów, zaś później przychodził…

…kryzys za kryzysem
Upadek imperium i powstanie
niepodległej Polski spowodowały,
że właściciele kolejki (nie było już
wśród nich Różyckiego) musieli
nie tylko negocjować nowe kontrakty, ale też przetrwać kryzys
gospodarczy, w którym znalazło
się młode państwo. Warszawa
przestała być rosyjskim oknem
na Europę, ale została stolicą,
wokół której zaczęły powstawać
(Zacisze) lub ponownie rozwijać
się liczne miasteczka (Marki, Radzymin). Popyt na transport towarów spadał, ale stopniowo rosło zapotrzebowanie na komunikację podmiejską. Firma miała
jednak wielkie problemy z utrzymaniem się na powierzchni.
Najgorszy był rok 1931. Dwa lata
po krachu na Wall Street światowy
kryzys dopadł również naszą wąskotorówkę. Gdy zabrakło pieniędzy na pensje, pracownicy ogłosili
strajk okupacyjny. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia, ale
oto pojawił się kolejny problem:
konkurencja w postaci autobusów,

która zmusiła właścicieli do obniżki
cen biletów. Biznes z powrotem
stanął na nogi dopiero pod koniec
lat 30. Wzdłuż Radzymińskiej stanęły nowe, drewniane poczekalnie,
na tory wyjechał nowoczesny, spalinowy tabor. A wtedy – jak to w Polsce – znowu przyszła wojna.

W PRL kolejki tylko
do sklepów
Po wojnie i okupacji zarówno
infrastruktura, jak i tabor przedsiębiorstwa były prawie całkowicie zniszczone, a korzystające
z jego usług fabryki leżały w gruzach. Komunistyczne władze zdecydowały się ratować wąskotorówkę, upaństwawiając majątek
firmy i włączając ją do PKP. Kolejka ponownie rozkwitła pod nowym kierownictwem, z nowymi
pociągami (nadal głównie z parowozami) i na nowych torach
na Pradze – wzdłuż Trasy
W-Z do Dworca Wileńskiego.
W roku rozszerzenia granic Warszawy za Zacisze wąskotorówka
przewiozła 3,5 mln osób (Metro
Warszawskie przewozi rocznie 170 mln osób). Nie był to jednak wynik, który pozwolił jej dotrwać do dzisiejszych czasów.
W miarę postępów motoryzacji,
w PRL coraz bardziej stawiano
na szerokie jezdnie, autobusy i samochody, a coraz mniej na transport szynowy. „Kolejka marecka”
stopniowo była doprowadzana
do ruiny i traciła pasażerów
na rzecz szybszych i nowocześniejszych autobusów. Ostatni kurs odbył się w roku 1974. Dziś w miejscu, w którym znajdowały się tory
do Marek i Radzymina, leży asfalt
drugiej jezdni Radzymińskiej.
W godzinach szczytu autobusy stoją tam w ogromnych korkach.
Dominik Gadomski
Na podstawie:
* marki.net.pl/kolejka

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

ponuje instalację fotoradaru
przy skrzyżowaniu Wysockiego
z Syrokomli, ale to rozwiązanie
jest obecnie mało realne. Ponieważ od półtora roku straż miejska
nie ma prawa używać takich urządzeń, decyzję o montażu musiałby
podjąć Generalny Inspektorat
Transportu Drogowego.

Dodatkowe światła
Korzystanie z przejścia przy Palestyńskiej potrafi dostarczyć
wspomnianego wcześniej „dreszczyku emocji”, zwłaszcza osobom
poruszającym się wolniej, które
nigdy nie mogą liczyć na to, że
naraz zatrzymają się auta na obu
pasach. Recepta? Sygnalizacja
świetlna na przycisk.

Zmiana organizacji ruchu

Przechodząc przez jedną z jezdni ulicy Wysockiego nie sposób
nie poczuć „dreszczyku emocji”,
związanego z pędzącymi samo-

TransEko
proponuje instalację
fotoradaru
przy skrzyżowaniu
Wysockiego z Syrokomli.
chodami. W najlepszym wypadku
mamy tam do pokonania dwa pa-

sy, w najgorszym – cztery, a nawet
przechodząc na zielonym nie mamy gwarancji, że nie potrąci nas
skręcające z dużą prędkością auto. Rozwiązać problem można
stosunkowo niskim kosztem.

Aktywne przejścia
W październiku na Kondratowicza, między skrzyżowaniami
z Chodecką i Łabiszyńską, po raz
pierwszy w Warszawie wyposażono przejście dla pieszych w odblaskowe elementy, znaki drogowe
z ledowymi lampami, odblaskowe

i antypoślizgowe pasy oraz czujniki, reagujące na zbliżających się
pieszych. Gdy wykryją one człowieka, automatycznie zapalane są
pomarańczowe lampy. Ponieważ
rozwiązanie się przyjęło, Zarząd
Dróg Miejskich planuje w tym roku montaż kolejnych siedemnastu
aktywnych przejść.
Specjaliści z firmy TransEko,
którzy zajęli się problemem bezpieczeństwa na Wysockiego, proponują, by kolejne stanęły na skrzyżowaniach z Poborzańską i Syrokomli.
Sugerują oni także przesadzenie
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drzewek rosnących w pasie rozdzielającym i korektę łuku na skręcie
w prawo z Wysockiego.

Fotoradar
Choć w Polsce fotoradarów jest
wyjątkowo mało a miejsca ich instalacji oznacza się specjalnym
znakiem drogowym, wśród lubiących łamać prawo kierowców
urządzenia te są znienawidzone.
Faktem jest jednak, że to jedna
z najtańszych i najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa na drogach. TransEko pro-

Dopóki nie powstanie wiadukt
nad torami kolejowymi, problemy
z niewygodnym dla wszystkich
skrzyżowaniem z Budowlaną
i Matki Teresy trzeba będzie rozwiązywać za pomocą półśrodków.
Według TransEko poprawę sytuacji
przyniosłaby zmiana organizacji ruchu na wlocie Wysockiego od strony S8, polegająca na przeznaczeniu
prawego pasa tylko dla autobusów
i do prawoskrętu w Budowlaną.
Druga propozycja to przeprogramowanie świateł tak, by auta skręcały w lewo z Matki Teresy w kierunku ronda Żaba w innej fazie.
Dzięki temu zniknęłoby ryzyko dla
pieszych, przechodzących po przejściu na wysokości cmentarza.
(dg)
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Siedemnaście szkieletów na Bródnie

 Ludzkie szczątki ze śladami brutalnych egzekucji i ryngraf z Matką Bożą Częstochowską
odkrył IPN podczas badań na Cmentarzu Bródnowskim.
źródło: IPN

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72
DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o 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 wa n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.

USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel. 535-920-035
DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do obsługi taśmy
zmywakowej. Praca na Targówku. Wymagana
książka sanepid. tel. 883-347-437
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Zatrudnię kierownika do apteki na Pradze
(Warszawa). Stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym
wynagrodzeniem, możliwość rozwoju
i doskonalenia osobistego (szkolenia
menedżerskie), praca w przyjaznym zespole,
realny wpływ na funkcjonowanie apteki. CV
praca.cv.2017@gmail.com

Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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Już trzeci rok z rzędu specjaliści
Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą na cmentarzu przy Wincentego poszukiwania szczątków
ofiar terroru komunistycznego,
pomordowanych w więzieniu „Toledo” na Pradze. Odnajdywane
na Bródnie szkielety noszą ślady
egzekucji
metodą
katyńską
– strzałem w tył głowy. Część ofiar
pochowano w butach wojskowych,
a niektóre w całych mundurach.
– Podejrzewamy, że niektóre
z odnalezionych osób to nie więźniowie, a żołnierze zabici w czasie
walki – mówi prof. Krzysztof
Szwagrzyk, wiceprezes IPN.

– W więzieniach nie mogli mieć
na sobie takich ubrań.
Badacze natrafili także na rzeczy
osobiste ofiar, takie jak medaliki,
szczoteczki do zębów i grzebienie.
Przy jednym ze szkieletów odnale-

W więzieniach
nie mogli mieć na sobie
takich ubrań.
ziono ryngraf z wizerunkiem Matki
Bożej Częstochowskiej. Po jego
konserwacji okazało się, że należał
do żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, o czym świadczy wygrawerowany napis „Olszewski Bohdan Stanisław. Żyrardów, Szkolna 12. e viva NSZ. Sic transit gloria mundi”.
Olszewski został zamordowany
w „Toledo” 18 maja 1946 roku.
(red)

Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce
Dworskiej 507-084-652

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

Zatrudnię na 5 godz. dziennie od poniedziałku do
piątku do starszej pani w Nieporęcie. Zakupy
plus przygotowanie posiłków, tel. 603-770-005,
608-096-754

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

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę
o kontakt 669-114-442
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493

·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws, podkowa,
moj, sm500, lech, junak i innych 505-529-328
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

Otwarty w połowie XIX wieku
Dworzec Warszawa Wileńska
(wówczas zwany Petersburskim)
jest nieprzerwanie jednym z najruchliwszych miejsc w Warszawie.
Dziesięciolecia mijają a przy Targowej i al. „Solidarności” przybywa środków transportu: pociąg,
tramwaj, autobus, kolej podmiejska… i wreszcie metro. Gdy dwa
lata temu otwarto peron podziemnej kolei, wszystkie wady Dworca
Wileńskiego stały się nagle widoczne jak na dłoni.

Błędy niedawnej przeszłości
Kiedy w ubiegłym miesiącu,
w ramach międzynarodowych
warsztatów Resolve, Zarząd Dróg
Miejskich gościł w Warszawie specjalistów transportu i urzędników
z kilku krajów europejskich, jednym z omawianych miejsc był właśnie „Wileniak”.
– Dworzec połączony z centrum
handlowym powstał w 2002 roku,
kiedy jakikolwiek wkład prywatnych
inwestorów był traktowany jak dobrodziejstwo – tłumaczył gościom
z zagranicy jeden z drogowców.
– W rezultacie dostaliśmy stację kolejową znajdującą się za centrum
handlowym, które pasażerowie muszą omijać podczas przesiadki.
Rozwiązanie tego problemu
znalazł architekt Michał Poziemski. Proponuje on ukrycie pod ziemią całego praskiego odcinka linii
kolejowej do Wołomina.
– Tunel kolejowy znalazłby się
pod al. „Solidarności”, dzięki czemu cały teren należący do PKP zostałby uwolniony pod inwestycje,
co w znacznym stopniu zrekompensowałoby koszty – mówi. – Ulica zyskałaby drugą pierzeję i nabrała bardziej miejskiego charakteru a nowy, podziemny Dworzec
Wileński znalazłby się tak blisko
stacji metra, jak to tylko możliwe.
W nowej lokalizacji mógłby on
mieć nawet cztery perony, z któ-

rych przechodziłoby się bezpośrednio na poziom – 1 stacji metra. Istniejący budynek dworca można
przeznaczyć na cele komercyjne.
Propozycja architekta wymagałaby oczywiście nie tylko dużych
nakładów finansowych, ale także
woli współpracy ze strony warszawskiego samorządu, kolejarzy
i właściciela Galerii Wileńskiej.
Zysk dla tysięcy pasażerów z Targówka i Białołęki oraz Ząbek i innych podwarszawskich miejscowości, przesiadających się dwa razy dziennie na „Wileniaku”, byłby
gigantyczny. Wygodny węzeł
przesiadkowy mógłby także zachęcić kierowców wjeżdżających
do miasta Radzymińską do zostawienia samochodu na parkingu,
a także generować dodatkowe zyski dla kupców.

rówki i Śródmieścia. Spośród pasażerów z dzielnicy Targówek
zdecydowanie najgorszą przesiadkę do metra mają mieszkańcy
osiedla Wilno, dojeżdżający
na Wileński pociągami. Wysiadają z nich na peronie, którego najlepsze czasy dawno minęły a spacer do metra odbywają pod czuj-

nym okiem panów popijających
piwo. Zdecydowanie wygodniejsza jest przesiadka z autobusów
jadących z Targówka Mieszkaniowego, Fabrycznego i Zacisza.
Wciąż jednak daleko do ideału.
– Odległość między peronami
Dworca Wileńskiego a przystankiem tramwajowo-autobusowym

w kierunku Śródmieścia wynosi
ok. 230 metrów – obliczyło Zielone Mazowsze. – Odległość
do przystanku tramwajowego obsługującego pozostałe linie tramwajowe w kierunku centrum to
już ponad 380 metrów.
…a to ponad dwukrotnie więcej, niż zalecają specjaliści od komunikacji miejskiej i urbanistyki.
Zielone Mazowsze zauważyło także, że przejścia dla pieszych
przy dworcu są zdecydowanie
za wąskie i nie mieszczą wszystkich przechodniów. Równie źle
jest pod ziemią. Aż dziesięć
z trzynastu wejść prowadzi nie
bezpośrednio na stację metra, ale
do nowego systemu przejść podziemnych pod skrzyżowaniem
Targowej z al. „Solidarności”.
Biorąc pod uwagę, że infrastrukturę transportową planuje
się na najbliższych sto lat, węzeł
przesiadkowy z Dworcem Wileńskim jest całkowitą porażką kolejarzy i samorządu. Dwa lata
po otwarciu stacji metra i piętnaście po budowie samego dworca
należałoby podjąć decyzję o przebudowie. Właściwe pytanie nie
brzmi „Czy nas na to stać?”.
Brzmi ono: czy znajdzie się ktoś,
kto podejmie odważną decyzję?
Dominik Gadomski

Co jest źle?
Wkrótce po otwarciu fragmentu nowej linii metra na Pragę wybrali się aktywiści Zielonego Mazowsza, którzy zauważyli w ważnym węźle przesiadkowym…
trzy zalety: liczne windy, dobrą lokalizację parkingów rowerowych
i wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy w kierunku Sta-
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