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Kłopoty czekają nie tylko na kie-
rowców, ale też pasażerów tram-
wajów. Na co trzeba się przygoto-
wać? Na pewno trudno będzie
przejechać przez skrzyżowanie
Górczewskiej i Powstańców – tam
utrudnienia zaczęły się razem
z wakacjami – 28 czerwca. Na Po-
wstańców Śląskich na odcinku
od ul. Pełczyńskiego do Radiowej
ruch odbywa się po jezdni wschod-
niej po jednym pasie w obu kierun-
kach, a między Radiową i Pirenej-
ską jezdnie są zwężone. Z kolei
na Radiowej na odcinku od Hery

do Gołuchowskiej ruch odbywa się
po jezdni północnej, po jednym
pasie w obu kierunkach. Z ul. Hery

wyjechać można tylko do Radio-
wej. Taka organizacja ruchu będzie
obowiązywała do połowy sierpnia.

Z kolei ruch tramwajowy bę-
dzie wyłączony od 26 lipca do 14
września na Połczyńskiej, Po-
wstańców Śląskich i Górczew-
skiej (na odcinku między pętlami
Osiedle Górczewska i Cmentarz
Wolski), przez dwa tygodnie
– między 1 a 14 września
– na Dywizjonu 303, a później
– aż do 26 października – na Ra-
diowej i Powstańców Śląskich
do pętli Nowe Radiowo.

Trasa tramwajowa powstanie
w pasie dzielącym dwie jezdnie
ul. Powstańców Śląskich. Kontrakt
z wykonawcą obejmuje nie tylko
budowę infrastruktury tramwajowej
ale także rozbudowę i przebudowę
układu drogowego w ul. Powstań-
ców Śląskich (odcinek od ul. Czumy
do Pirenejskiej oraz rozbudowę uli-
cy na odcinku Wrocławska-Radio-
wa) i rozbudowę i przebudowę
ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyj-
skiej do Uniejowskiej).

(red)

Kładą już tory tramwajowe
� Budowa brakującego odcinka torów tramwajowych
na Bemowie niesie ze sobą utrudnienia w ruchu.
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„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone

w dniach 2 lipca – 27 sierpnia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Bemowo zajmuje 22,4 km2,
ma 120 tys. mieszkańców, gęstość
zaludnienia według oficjalnych
danych wynosi 4288 osób na kilo-
metr kwadratowy. Na jednego
policjanta przypada 775 osób. Za-
meldowanych, a przecież jest
jeszcze sporo poza oficjalnymi
źródłami.

– Radzimy sobie. Od początku
roku podjęliśmy dokładnie 5032
interwencje. Średni czas podjęcia
interwencji poprawił się na 10 mi-
nut i 28 sekund w porównaniu
do 14 minut w poprzednim roku.
Najczęstsze przestępstwa to kra-
dzieże, rozboje, włamania, uszko-
dzenia, kradzieże samochodów.
Przestępcy próbują nabierać naj-
częściej osoby starsze. Już nie tyl-
ko „na wnuczka”, ale nawet
„na policjanta”. Dzwonią na tele-
fony stacjonarne i nakłaniają
do podejmowania gotówki z ban-
ku, że niby to policyjna prowoka-
cja. Ostatnio zostaliśmy powiado-
mieni o takiej prowokacji i zrobi-
liśmy zasadzkę. Złodziej nie przy-
szedł, więc się nie udało, ale do-
brze, że ludzie są czujni. Udało
się natomiast ostatnio zająć
„dziuplę”, gdzie znaleźliśmy czte-
ry skradzione samochody – wyli-
czał komendant.

Podczas sesji rady dzielnicy na-
rzekał jednak, że ludzie za mało

współpracują z policją. A na co
obywatele Bemowa najczęściej
zwracają uwagę? Na nietrzeźwych
(48 proc.), wandali (41), hałas (41),
niebezpiecznych kierowców (36),
żebraków (36), kradzieże (34) czy
uciążliwych sąsiadów (21 proc.).

Sławomir Apanasewicz ze stra-
ży miejskiej zwracał dla odmiany
uwagę, że większość interwencji
jego funkcjonariuszy następuje
dzięki informacjom mieszkańców
(70 proc.).

– Najczęstszy problem, z jakim
się spotykamy, to złe parkowanie.
Od początku roku zrobili-
śmy 1131 zdjęć, odholowali-
śmy 45 pojazdów. Częste zgłosze-
nia dotyczą też spożywania alko-
holu w miejscach niedozwolonych
i zakłócania porządku. Tego doty-

czyło 9 tys. naszych interwencji
– opowiadał radnym. Także on
jednak zwracał uwagę, że z ka-
żdym rokiem tych interwencji jest
mniej i wygląda to lepiej niż
w większości dzielnic.

– U nas w każdym roku też jest
coraz mniej wezwań. Nie licząc
ubiegłego, kiedy było ich 355 ze
względu na anormalne warunki
pogodowe i wielokrotnie wzywa-
no nas do zalanych piwnic – mó-
wił Sławomir Sierpiatowski ze
straży pożarnej.

Z opowieści funkcjonariuszy
trzech służb wyłania się obraz
dzielnicy bezpiecznej i spokojnej.
Jakie są opinie mieszkańców
na ten temat? Czekamy na e-maile:
redakcja@gazetaecho.pl.

mac

775 osób na jednego policjanta
� – Liczba przestępstw spada z każdym rokiem – cieszył się na ostatniej sesji rady
dzielnicy lokalny komendant policji Mariusz Oniszczuk.

Program:
• 22 lipca – „Zmierzch”
• 29 lipca – „Księżyc w nowiu”
• 5 sierpnia – „Zaćmienie”
• 12 sierpnia – „Przed świtem”
• 19 sierpnia

– „Przed świtem”, część II
• 26 sierpnia – „Intruz”.

Wszystkie projekcje rozpoczy-
nają się o godz. 21.00. Wstęp wol-
ny.

DG

Saga „Zmierzch” za darmo w parku Górczewska
� To już dziewiąta edycja Filmowej Stolicy Lata, podczas której mieszkańcy
Warszawy za darmo mogą oglądać filmy na dużym ekranie. W amfiteatrze w parku
Górczewska obejrzymy m.in. sagę „Zmierzch”.
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

– Przychodnia jest konieczna
chociażby ze względu na wzrost
potrzeb medycznych starzejącej
się populacji. Poza tym z uwagi
na brak rejonizacji przyjeżdżają
do nas pacjenci z różnych innych
dzielnic, gdyż wiedzą, że mogą
u nas liczyć na wysoką jakość
usług medycznych – podkreślał
w skierowanej do radnych i gości
prezentacji Paweł Dorosz, dyrek-
tor Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Bemowo.

Obiecali i nie dali?
Według założeń, na Chrzano-

wie, w ramach pierwszego etapu,
miałaby powstać przychodnia
podstawowej opieki zdrowotnej
dla około 20 tys. dorosłych i 5 tys.
dzieci wraz z poradnią zdrowia
psychicznego. Na łamach „Echa”
pisaliśmy, że kilka lat temu wła-
dze miasta obiecały pieniądze
na budowę pierwszego etapu
– około 30 mln zł. Teraz jednak
stołeczni włodarze wycofują się
z obietnicy.

– Sprawa nie jest taka prosta.
Znam dyrektorów, którzy wybu-
dowali przychodnię nawet za po-
łowę ceny, ale czy te pieniądze się
zwróciły? (…) Poza tym najpierw
trzeba wyjaśnić sprawę dojazdu
i uzbrojenia oraz kwestię pienię-
dzy z POZ – studził entuzjazm
Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor
Biura Polityki Zdrowotnej m.st.
Warszawy.

Bez rejestracji nie ma kasy
Tu sprawa staje się dość skom-

plikowana. Przychodnia udziela-
jąca świadczeń zdrowotnych wo-
bec pacjentów staje się bowiem
świadczeniodawcą POZ, czyli
podstawowej opieki zdrowotnej,
która zapewnia opiekę lekarza
rodzinnego, pielęgniarki środowi-
skowej oraz położnej. Problem
w tym, że nie wszyscy potencjalni
pacjenci z Bemowa będą zainte-
resowani zarejestrowaniem się
w nowej przychodni. Część z nich,
zwłaszcza ludzie młodzi, którzy

nie urodzili się w stolicy, są zare-
jestrowani w innych polskich mia-
stach i dopóki zdrowie im dopisu-
je mogą nie chcieć się przepisać.
Tym samym przychodnia nie
otrzyma pieniędzy.

Bemowscy radni jednak zdecy-
dowanie poparli projekt budowy
nowej przychodni.

– W związku ze znacznym
wzrostem tempa przyrostu popu-
lacji, potrzebna jest nowa, duża
przychodnia, jeszcze większa niż
ta proponowana – powiedział
radny Adam Niedziałek.

– Nie można zaprzeczyć, że po-
trzeby sporej części bemowian są
zabezpieczone, chociażby w za-
kresie podstawowej opieki zdro-
wotnej. Pomysł przychodni
na Chrzanowie ma sens, warto się
jednak zastanowić na obecnym
etapie, czy nie mogłaby być ona
tańsza – stwierdził burmistrz
Krzysztof Strzałkowski.

Przeciwników brak,
pieniędzy też

Po wysłuchaniu uwag radnych
dyrektor Hajdukiewicz jeszcze
raz podkreślił, że nie jest przeciw-
nikiem budowy przychodni, jed-
nak za mało wiadomo w chwili
obecnej o możliwościach jej zbi-
lansowania i że możliwe jest, że
zbudowanie tej przychodni „uto-
pi” bemowski SZPZLO.

Mimo zaciętej dyskusji radnym
po raz kolejny nie udało się usta-
lić nic konkretnego, a kwestia bu-
dowy przychodni została odsunię-
ta na nieokreślony czas.

– Chętnie bym porozmawiał
o naszych planach związanych
z przychodnią z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, ale do tej pory
nie miałem z kim. Mam nadzieję,
że uda mi się to w najbliższym
czasie – dodał Paweł Dorosz.

ak

Przychodnia tylko na prezentacji
� Na jednej z ostatnich sesji rady dzielnicy Bemowo powrócił temat wybudowania czwartej przychodni
– na Chrzanowie przy ulicy Coopera. O potrzebie stworzenia tej specjalistycznej placówki, należącej do SZPZLO
Warszawa-Bemowo, dyskutowano głośno już w 2010 roku. Do dzisiaj jednak żadne konkretne terminy nie są
ustalone. Mało prawdopodobne jest też to, że coś się wkrótce zmieni. Brakuje pieniędzy.

Nie można
zaprzeczyć, że potrzeby
sporej części bemowian
są zabezpieczone,
chociażby w zakresie
podstawowej opieki
zdrowotnej – stwierdził
burmistrz.

Według badań SZPZLO z usług przychodni na Wrocławskiej jest
zadowolonych 96% pacjentów
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Po kilkunastometrowych werte-
pach, łączących ulicę Pełczyńskie-
go z parkingiem Tesco, codzien-
nie przejeżdżały setki samocho-
dów. Te jadące w stronę Gór-
czewskiej jechały legalnie, bo
na Pełczyńskiego nie było znaku

zabraniającego skrętu. W prze-
ciwnym kierunku przejazdu nie
było, ale kierowcy masowo igno-
rowali nakazy skrętu, umieszczo-
ne na parkingu.

Obecnie przejazd wciąż jest fi-
zycznie możliwy a znaki drogowe

na Pełczyńskiego nie pozostawia-
ją wątpliwości: wertepy nie są
jezdnią i nie wolno nimi przeje-
żdżać. Znak stojący przy dojeź-
dzie do nich to nawet nie „zakaz
skrętu w prawo”, ale zwykłe

ostrzeżenie o zakręcie – tak jakby
przejazdu w stronę Tesco po pro-
stu nie było. Nie przeszkadza to
licznym kierowcom, którzy korzy-
stają z tego dzikiego połączenia
w obu kierunkach, skacząc

po nierównościach i lawirując po-
między pieszymi i maszynami bu-
dowlanymi.

Kierowcy nie widzą znaków czy
je ignorują? Nie udało się dowie-
dzieć, bo kilku przypadkowych
kierowców, zapytanych o to
na przejeździe, zareagowało jed-
nakowo. Wyzwiskami. Dziki prze-
jazd zdziczał jeszcze bardziej.

DG

Dziki przejazd zdziczał jeszcze bardziej
� W maju pisaliśmy o planowanym zamknięciu dzikiego przejazdu między ulicą Pełczyńskiego a parkingiem
Tesco, wykorzystywanym jako skrót przez zmotoryzowanych mieszkańców Górc.

Tym razem udało się zaobser-
wować prawdziwe kuriozum:
na nielegalnym, paskudnym
ogłoszeniu reklamuje się… firma
sprzątająca.

DG

Buduj z nami „Migawki
z okolicy”! Zauważyłeś coś, co
warto docenić, pochwalić,
a może wyśmiać czy wytknąć?
Wyślij nam zdjęcie z podpisem
lub komentarzem na e-mail:
echo@gazetaecho.pl.

Migawki z okolicy

Plaga śmieci, da się z nią wygrać?
� Po każdym artykule „Echa”, dotyczącym estetyki Bemowa, nasi czytelnicy piszą,
że największą plagą są śmieci-ogłoszenia, którymi pokryte są praktycznie wszystkie
latarnie w najbardziej ruchliwych punktach dzielnicy.



Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Sym pa ty ków hi sto rii dziel ni cy
śpie szę uspo ko ić: nic się nie sta ło,
skwer na dal na zy wa się tak, jak się
na zy wał. War to jed nak opi sać to,
co usta li łem w związ ku z tą spra -
wą, by po ka zać, jak ab sur dal nie
i bez pro duk tyw nie dzia ła war szaw -
ska ad mi ni stra cja sa mo rzą do wa.

Ra da mia sta pod ję ła uchwa łę
o nada niu skwe ro wi na zwy „płk.
Igna ce go Bo er ne ra” w kwiet -
niu 2008 r. W 2012 r. w sto łecz nym
ra tu szu za pa no wał szał ulep sza nia
nazw ulic i skwe rów. Po wstał pro jekt
uchwa ły ra dy mia sta, któ ry zmie niał
m.in. na zwę skwe ru na „skwer Igna -
ce go Bo er ne ra” (bez puł kow ni ka).
Ten pro jekt zo stał w ca ło ści po zy -
tyw nie za opi nio wa ny przez ra dę
dziel ni cy w czerw cu 2012 r. Opi sy -
wa łem to wte dy i mo że mia łem swój
ma lut ki udział w tym, że gdy ra da
mia sta w pół ro ku póź niej uchwa łę
osta tecz nie pod ję ła, zmia na na zwy
skwe ru z niej znik nę ła, po dob nie jak
in ne zmia ny po le ga ją ce na od bie ra -

niu pa tro nom stop ni ofi cer skich.
Ale to nie ko niec hi sto rii.

W kwiet niu 2014 r. ra da War sza -
wy pod ję ła uchwa łę zmie nia ją cą
uchwa łę w spra wie skwe ru z 2008 r.
Na zwy już nie ru sza no, ulep szo no
za to nie znacz nie map kę bę dą cą
za łącz ni kiem do uchwa ły. Trój kąt ny
ob rys pla cy ku zy skał do kład niej szy
kształt, zgod ny z rze czy wi sto ścią.
Ca ły czas cho dzi o ten sam skwe -
rek, ogra ni czo ny nie ru sza nym chy -
ba od 2008 r. kra wę żni kiem.

Te raz, w czerw cu, w związ ku
z kwiet nio wą zmia ną uchwa ły, ra -
da War sza wy pod ję ła uchwa łę
„w spra wie ogło sze nia tek stu jed -
no li te go uchwa ły w spra wie nada -
nia na zwy skwe ro wi”, tak jak by to
był co naj mniej ja kiś ko deks dro -
go wy, w któ rym zmie nio no po ło wę
pa ra gra fów i po trzeb ny jest tekst
jed no li ty, by zwy kły oby wa tel mógł

się w tym po ła pać. Przy po mi nam:
zmie nio no nie znacz nie map kę.

Na pod sta wie pod pi sów i pie czą -
tek na pro jek tach uchwał po li czy -
łem, że po 2008 r. w spra wę na zwy
skwe ru – osta tecz nie nie zmie nio ną
ani o li ter kę – za an ga żo wa nych by -
ło co naj mniej dwu na stu ró żnych
urzęd ni ków: na czel ni ków, dy rek to -
rów, rad ców praw nych. Puł kow nik
Bo er ner, któ ry przed woj ną w cią -
gu trzech lat zbu do wał osie dle skła -
da ją ce się z po nad trzy stu do mów,
zwa ne dziś Bo er ne ro wem, mu siał
mieć nie złą za ba wę pa trząc gdzieś
z gó ry na to wszyst ko. Nam jed nak
nie po win no być do śmie chu.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Coraz więcej biurokracji w ratuszu
� Zaciekawiło mnie, dlaczego rada Warszawy na ostatniej sesji zajmowała się sprawą
nadania nazwy skwerowi pułkownika Ignacego Boernera. Skwer przed kościołem Matki
Bożej Ostrobramskiej, u zbiegu ulic generałów Kaliskiego i Kutrzeby, imię
przedwojennego ministra poczt i telegrafów nosi od czasu, gdy sześć lat temu
postawiono tam jego pomnik, i gmeranie przy nazwie patrona uważam za niestosowne.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego



7

Ga le ria For ty/For ty (Ga le -
ria 40/40) to ga le ria sztu ki ulicz -
nej. Zaw sze otwar ta i nie nad zo -
ro wa na. Po wsta ła we wnę trzach
po nad stu let nie go bu dyn ku ko szar
na For tach Be ma.

Kim są ar ty ści z For tów?
Ga le ria 40/40 łą czy ce chy cha -

rak te ry stycz ne sztu ki uli cy, ta kie
jak nie za le żność i spon ta nicz ność,
z ogra ni cze nia mi, ja kie na rzu ca
za mknię ta prze strzeń eks po zy cyj -
na. Prac wciąż przy by wa, te ma ty
cią gle no we.

Wśród ar ty stów po ja wił się
na przy kład Egon Fit ke, twór ca
zna ny w wie lu kra jach. Za cza sów
ko mu ny za an ga żo wa ny w dzia ła -
nia Po ma rań czo wej Al ter na ty wy,
dzi siaj ku ra tor cy klu wy staw Die
Kunst ist To to, pro wa dzi Sa mo -
dziel ny Ośro dek Ba daw czy
Wspól no ty Le eeżeć.

Na For tach mo żna zo ba czyć ta -
kże pra ce Da riu sza Pacz kow skie -
go, ar ty sty i dzia ła cza spo łecz ne go,

za an ga żo wa ne go w wie le ogól no -
pol skich ak cji na rzecz de mo kra -
cji, praw czło wie ka i praw zwie -
rząt, wie lo krot nie na gra dza ne go.

Two rzy tu ta kże El Hom bre In -
vi si ble (czy li Czło wiek Nie wi -
dzial ny), któ ry sam mó wi: – Pa -
tro nem mo jej twór czej dzia łal no -
ści jest ar ty sta Wil liam S. Bur ro -
ughs (…) Snu ję się no ca mi po uli -
cach i bez naj mniej szych wy rzu -
tów su mie nia zo sta wiam po so bie
śla dy – pla ka ty i ry sun ki – ku po -
krze pie niu serc tych, któ rzy oczy
ma ją sze ro ko otwar te.

Czy For ty odży ją?
Bu dy nek Ko szar Pół noc nych jest

otwar ty dla wszyst kich przez ca łą
do bę i nie nad zo ro wa ny. Nie ste ty,
ma to jed nak swo je mi nu sy. Po -
wsta ją tu ta kże pra ce mniej uzdol -
nio nych ama to rów sztu ki ulicz nej,
któ rych te ma tem głów nym jest
„Le gia” lub sło wa nie cen zu ral ne.
Po przy by ciu ar ty stów zwy kle jed -
nak zni ka ją one wraz z to na mi…

śmie ci, któ rych na For tach jest na -
praw dę du żo. Or ga ni za to rzy sa mi
przy go to wu ją prze strzeń dla sztu ki
wy wo żąc ze bra ne od pa dy.

For ty Be ma to ta kże wiel ki park
– ulu bio ny re jon miesz kań ców
dziel ni cy. Jest tu miej sce na jog -
ging, ćwi cze nia, spa cer z psem, wy -
ciecz kę ro we ro wą. W po bli żu
ul. Obroń ców To bru ku są ta kże:
park li no wy, plac za baw i ka wiar -
nia. W sa mych bu dyn kach za byt -

ko wych ko szar jest rów nież miej -
sce na atrak cje. Ja kiś czas te mu pi -
sa li śmy o po my słach na za go spo -
da ro wa nie ich pod ka wiar nie i biu -
ra. Nie ste ty, do cza su uchwa le nia
pla nu miej sco we go (a po trwa to
jesz cze kil ka lat) nie bę dzie to mo -
żli we. To zresz tą nie jest je dy na
prze szko da. Ko sza ry wy ma ga ją
osu sze nia, a to kosz tu je. Zor ga ni -
zo wa nie Ga le rii 40/40 w tym miej -
scu jest obec nie naj lep szym i naj -

tań szym spo so bem na ochro nę
For tów przed de wa sta cją.

Są jed nak pla ny, by stop nio wo
za jąć się tym te re nem. – Chcie li by -
śmy, aby po ja wił się po mysł na ca -
ło ścio we za go spo da ro wa nie re jo nu,
uwzględ nia ją cy oczy wi ście za le ce -
nia kon ser wa to ra za byt ków – mó wi
Ma riusz Gru za, rzecz nik be mow -
skie go ra tu sza. – Na pew no pra ce
przy for tach wy ma ga ją du że go na -
kła du sił i środ ków. Chce my, aby
w pierw szej ko lej no ści po ja wi ła się
tam in sta la cja elek trycz na, praw do -
po dob nie już w przy szłym ro ku uda
nam się to zro bić. To znacz nie uła -
twi choć by or ga ni za cję ró żne go ro -
dza ju im prez – za po wia da rzecz nik.
Więcej: http://40bema.blogspot.com/

For ty Be ma – do jazd:
Au to bu sa mi: 103, 122, 180, 186,

409, 414 od stro ny ul. Po wąz kow -
skiej oraz 197 i 201 od ul. Księ cia
Ja nu sza (przy sta nek „Księ cia Bo -
le sła wa”).

Sa mo cho dem: od ul. Po wąz -
kow skiej trze ba wje chać na daw -
ne te re ny Le gii (bra ma obok ko -
ścio ła przy ron dzie Ofiar Zbrod -
ni Ka tyń skiej), po tem 1 km pro -
sto i da lej pie cho tą przez mo -
stek nad fo są w pra wo, w głąb
for tów.

kz

Na Fortach Bema kwitnie sztuka
� Na terenie Fortów Bema pojawiły się nowe murale. Powstały 21 czerwca w ramach wystawy galerii Forty/Forty.
Stworzyli je w budynku koszar m.in. tacy artyści jak: Egon Fietke, El Hombre Invisible, Kulfon i Kamil Kuzko. W sumie
powstało kilkadziesiąt dzieł.

NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam działkę 2200 m2 z domem
90 m2 na Warmii, 150 m od linii brzegowej
jeziora 505-802-748

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Sprzedam garaż, ul. Wrocławska, tel.
691-702-932

NAUKA
·KLUB MALUCHA MALI ODKRYWCY
ZAPRASZA DZIECI 1-3 RÓWNIEŻ W WAKACJE
SZCZEGÓŁY
WWW.KLUBMALIODKRYWCY.PLTEL
884-800-170

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Domowe Naprawy TV 601-350-589
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Hydraulik 501-017-707

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

Remonty 506-091-379

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

FINANSE

Pożyczki 690-663-787

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  –– ssoolliiddnniiee,,  ddoobbrree  mmaatteerriiaałłyy..  TTeell..
660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Zatrudnię kierowcę – rencistę lub emeryta
samoch. dostawczy 3,5 t, tel. 510-213-070

WYPOCZYNEK
·Tanie noclegi blisko Farmy Iluzji, stawy, rzeka,
lasy www.agrotartak.pl tel. 604-302-528

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) 
ul. Sady Żoliborskie 13A, tel. 22 663-83-01

reklama w „Echu” tel. 502-280-720




