
Dla rodziców przyszłych przed-
szkolaków zorganizowano spo-
tkania organizacyjne, aby oficjal-
nie wyjaśnić przyczyny takiego
stanu rzeczy i omówić zasady,
na jakich wszystko ma funkcjono-
wać przez najbliższe tygodnie.
Wiadomo, że w nowej szkole
na razie zostaną zlokalizowane
cztery oddziały przedszkolne.
Trzy oddziały znajdą schronienie
w Bemowskim Centrum Kultury
Art.Bem przy ul. Górczew-
skiej 201 obok Szkoły Podstawo-
wej nr 82, dwa w SP nr 31
przy Szadkowskiego 3 i jeden
w SP nr 316 przy Szobera 1/3.
Skąd zamieszanie?

– Wszyscy wiedzą, jakie pertur-
bacje przeżywał zarząd dzielnicy.

Przez kilka miesięcy jakby go nie
było. Kiedy nowy zarząd próbo-
wał uporządkować sprawy, na po-
czątku czerwca okazało się, że po-
zwolenie na budowę obejmuje
cztery oddziały przedszkolne,
a ogłoszono rekrutację do jedena-
stu. Zabrakło komunikacji. Przepi-
sy budowlane dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym są ró-
żne. Inne są drogi ewakuacji, odle-
głość od wyjść, sanitariaty itp. Mo-
gliśmy wystąpić o rozszerzenie po-
zwolenia na budowę, ale wówczas
nie udałoby się oddać do użytku
budynku szkoły do 1 września.
Musieliśmy to wykluczyć i posta-
wić na adaptację pomieszczeń za-
stępczych dla celów przedszkol-
nych. Pokonaliśmy biurokratyczne

przeszkody i wybraliśmy najlepsze
rozwiązanie – tłumaczył wicebur-
mistrz Adam Łossan podczas spo-
tkania z rodzicami w Art.Bemie.

Urzędnicy zapewniają, że
wszystkie dzieci czasowo przeby-
wające w zastępczych placówkach
będą miały odpowiednie warunki
do nauki. Oprócz zajęć podstawo-
wych przewidziano dodatkowe:
z angielskiego, rytmiki i korek-
tywne. Dzieci „zlokalizowane”
w Art-Bemie na posiłki będą naj-
prawdopodobniej przemieszczać
się do stołówki w sąsiedniej szko-
le. – Będziemy się starać wprowa-
dzić rozwiązanie, żeby posiłki były
dowożone i wydawane w salach
dydaktycznych – wyjawiła Barba-
ra Makowska-Opala, która od 1

września przejmie obowiązki dy-
rektorki SP nr 82 (jej dotychcza-
sowa dyrektorka Beata Ciesiel-
ska-Pocialik przeniosła się wła-
śnie na Zachodzącego Słońca).
Właściwie jedyny większy pro-
blem dla rodziców dowożących
dzieci do Art.Bemu to parkowa-
nie. Radzimy przy kościele lub
na parkingu przy starej Górczew-
skiej, bo na terenie szkoły jest to
nie do opanowania. W każdym
razie, w nowej szkole tego proble-
mu nie będzie. Tam miejsc par-
kingowych jest pod dostatkiem.

Podczas spotkań rodziców inte-
resowało wiele spraw, w tym czy
będzie możliwe wprowadzenie
diety dla tych, którzy tego potrze-
bują, ile potrwają zajęcia itp. Do-
precyzowanie szczegółów ma na-
stąpić podczas spotkań organiza-
cyjnych 5 września (maluchy nie
będą miały specjalnego otwarcia
roku, 1 września mają po prostu
przyjść na zajęcia).

Szkoła już prawie gotowa
Szkoła przy Zachodzącego Słoń-

ca to od dawna sztandarowa inwe-
stycja Bemowa. Budowę rozpoczę-
to na początku 2013 roku. Koszto-
wała 34,7 mln zł. Od 1 września
naukę rozpocznie tam ponad 300
uczniów i przedszkolaków z 10 od-
działów klas I i II szkoły podstawo-
wej oraz czterech oddziałów przed-
szkolnych (trzy grupy trzylatków

i jedna grupa integracyjna dla 5-6
latków). Docelowo ma ich być bli-
sko tysiąc. 175 przedszkolaków ma
wprowadzić się na koniec września
lub w połowie października.

W nowej szkole będzie 60 no-
woczesnych sal dydaktycznych,
trzy sale gimnastyczne, biblioteka
z dwiema czytelniami multime-
dialnymi. Powstały także kom-
pleksowo wyposażone boiska
sportowe ze sztuczną nawierzch-
nią, place zabaw dla sześciolat-
ków i 250 miejsc parkingowych
dla rodziców i nauczycieli.
– Zgodnie z pierwotnym harmo-
nogramem boiska, place zabaw
oraz parking miały zostać oddane
do użytku dopiero w przyszłym
roku, jednak dzięki zaangażowa-
niu naszego nadzoru inwestycyj-
nego oraz dobrej współpracy ze
strony wykonawcy, te obiekty bę-
dą do dyspozycji uczniów już 1
września – podkreśla burmistrz
Krzysztof Strzałkowski.

W szkole uruchomiona zosta-
nie także filia Bemowskiego Cen-
trum Kultury. To szansa, by
mieszkańcy północnego Bemowa
i okolic, dla których dojazd na za-
jęcia odbywające się przy Gór-
czewskiej 201 był utrudniony, mo-
gli w pełni skorzystać z oferty.
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Szkoła sporo spóźniona
� Nie udało się skończyć budowy szkoły przy ul. Zachodzącego Słońca do 1 września, czyli rozpoczęcia roku szkolnego.
Siedem oddziałów przedszkolnych zostało przeniesionych do innych placówek.
– Sytuacja potrwa do końca września, najpóźniej do połowy października – oznajmiła na spotkaniu z rodzicami dyrektor
nowej szkoły Beata Ciesielska-Pocialik.



Wartość umowy podpisanej
przez Tramwaje Warszawskie
z hiszpańskim wykonawcą prze-
kracza 78 mln zł. Zakres zamó-
wienia przewiduje m.in. rozbudo-
wę i przebudowę układu drogo-
wego w ul. Powstańców Śląskich
na odcinku od Czumy do Pirenej-
skiej oraz rozbudowę ulicy
od Wrocławskiej do Radiowej. Ta-
kże rozbudowę i przebudowę Ra-
diowej na odcinku od Andyjskiej
do Uniejowskiej. I oczywiście bu-
dowę samego torowiska. Nowa, li-
cząca 2,6 km trasa, połączy już ist-
niejące na Bemowie odcinki to-

rów. Zacznie się przy skrzyżowa-
niu Powstańców Śląskich z Gór-
czewską, a skończy na skrzyżowa-
niu Powstańców z Radiową.

Prace budowlane pomiędzy
jezdniami Powstańców rozpoczęły
się w okresie wakacyjnym, aby
maksymalnie zmniejszyć niedo-
godności dla kierowców. Aż
strach pomyśleć, co by się działo,
gdyby były prowadzone w okresie,
kiedy nie ma urlopów, skoro
w wakacje tworzyły się niepraw-
dopodobne korki. Przy zamknię-
ciu jednego z pasów jezdni w kie-
runku Woli ruch tamował się na-

wet w weekendy (teraz jest już
nieco lepiej). A w dni powszednie
korki ciągnęły się na dystansie na-
wet kilku kilometrów.

Spory odcinek torów już został
położony. Skrzyżowanie Powstań-
ców Śląskich z Górczewską zmie-
niło się w rondo, droga od strony
lotniska została zwężona do jed-
nej jezdni.

Na Pełczyńskiego odcięci
od świata

Kierowcy utyskują, ale perspek-
tywa skończenia inwestycji w tym
roku studzi emocje. Najgłośniej

narzekają mieszkańcy bloków
przy Pełczyńskiego, pozbawieni
dogodnego dojazdu do Powstań-
ców Śląskich.

– Drogę liczącą wcześniej 500
metrów wydłużono nam do 3 km.
Przed wjazdem tworzą się korki.
Po obu stronach jezdni parkują
samochody, przez co jest ona wą-

ska i gdyby miała tędy przejechać
karetka lub zwłaszcza wóz stra-
żacki, to byłby wielki problem.
Organizacji ruchu z nami nie
uzgadniano – żali się pan Michał.

Taka sytuacja potrwa jeszcze oko-
ło trzech tygodni.

Nic na razie nie mówi się
o tym, co będzie dalej, czyli
za Radiową. Tam, gdzie tramwaje
już jeżdżą od dawna, gdzie jesz-
cze mamy betonowe pozostałości
bemowskiego lotniska, z wciąż
aktywnymi miejscami do parko-
wania. Prędzej czy później te
miejsca znikną, ale to przyszłość
odległa.

A co z atrakcjami ratusza wo-
kół tworzonego ronda Górczew-
skiej z Powstańców Śląskich?

– Zajmiemy się tym, kiedy
Tramwaje Warszawskie skończą
budowę linii. Oczywiście oprócz
tzw. Zielonej Wyspy, której nie
będzie. Wszystko wskazuje na to,
że zajmiemy się tym dopiero
w przyszłym roku – informuje
Mariusz Gruza, rzecznik bemow-
skiego ratusza.

mac

Już widać tramwaj
� Główny odcinek nowej trasy tramwajowej od Powstańców Śląskich do Radiowej
miał być skończony latem, ale będzie gotowy dopiero w drugiej połowie września.
Wtedy prace zostaną przeniesione z ronda Powstańców z Górczewską właśnie
w okolice Radiowej.

Spory odcinek
torów już został położony.
Skrzyżowanie
Powstańców Śląskich
z Górczewską zmieniło się
w rondo, droga od strony
lotniska została zwężona
do jednej jezdni.

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202
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– Od rana do późnych godzin
nocnych latają samoloty z Okęcia.
Nie pozwalają zasnąć do godzi-
ny 24 i budzą już o godzinie 6. Co
gorsza, remont pasa jest wykony-
wany w najcieplejszych miesią-
cach roku, kiedy trudno jest za-
mykać na noc okna! Dodatkowo
dzieje się to w okresie wzmożone-
go ruchu wakacyjnego, co ozna-
cza, że samoloty lądują i startują
co kilka minut. Hałas naprawdę
jest trudny do zniesienia. Na-
prawdę, ktoś tego nie przemy-
ślał… Jeżeli z jakichś powodów
jest to niezbędne, to część lotów
powinna być przeniesiona do Mo-
dlina. Dlaczego mieszkańcy Be-
mowa mają cierpieć tylko dlate-

go, że lotnisko nie chce zmniej-
szać swoich zysków, pomimo za-
mknięcia jednego pasa? – irytuje
się jeden z naszych czytelników.

Rzecznik prasowy Lotniska
Chopina Przemysław Przybylski
tłumaczy, że budowa nowych
dróg kołowania zwiększy „bezpie-
czeństwo operacji lotniczych
i przepustowość pola wzlotów”.
– Samoloty będą mogły bezpiecz-
niej lądować i szybciej opuszczać
drogę startową. Przełoży się to
m.in. na zmniejszenie poziomu
hałasu – wyjaśnia Radosław Paru-
zel, zastępca dyrektora Lotniska
Chopina.

Modernizacja pola wzlotów po-
trwa prawie trzy miesiące. Wraz

z czasowym zamknięciem drogi
startowej DS-1 zostały zamknięte
również korytarze powietrzne

przebiegające nad Ursusem i Ur-
synowem. Cały ruch lotniczy
– przez dziesięć tygodni prac
– odbywa się w dwóch pozosta-
łych korytarzach – nad Piasecz-
nem oraz Włochami, Ochotą,
Wolą i Bemowem.

Liczne skargi od mieszkańców
– telefoniczne i mailowe – skiero-
wane do bemowskiego ratusza,
przyniosły efekt w postaci pisma
wysłanego przez burmistrza
do zarządu lotniska – z pytaniem,
kiedy wreszcie zakończą się
wszelkie uciążliwości.

– Jesteśmy w stałym kontakcie
z Lotniskiem Chopina i liczymy,
że prace związane z przebudową

drogi startowej zakończą się szyb-
ciej niż zakłada to przyjęty har-
monogram. Mamy świadomość,
że inwestycja w znaczący sposób
poprawi bezpieczeństwo, dlatego
jest ona konieczna. Niestety, pra-
ce powodują utrudnienia dla
mieszkańców Bemowa, gdyż cały

ruch lotniczy skierowany jest wła-
śnie na tę stronę miasta. Z po-
czątkiem października ruch
na Lotnisku Chopina wróci
do normy i musimy się na ten
trudny czas uzbroić się w cierpli-
wość – wyjaśnia rzecznik dzielnicy
Mariusz Gruza. ak

Loty nad Bemowem: hałas trudny do zniesienia
� Przez całe wakacje, które przecież trudno spędzić w domach nie otwierając okien, mieszkańcy Bemowa borykali się
z hukiem samolotów przelatujących z Lotniska Chopina, którego przedstawiciele, podobnie jak władze dzielnicy radzą
„uzbroić się w cierpliwość”. Musi wystarczyć jej nam do końca października.

Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Kartezjusza 2,
tel. 22 392 75 09, 668 138 978
(przychodnia specjalistyczna)

ul. Ks. Janusza 23
tel. 22 392 75 38, 668 138 921

promocja
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Około dwustu
– tyle w ciągu doby
przelatuje samolotów
nad Bemowem

24 hektary, dotychczas należące
do wojska, były niedostępne dla cy-
wilów. Teraz zarządca zapewnia, że
znajdzie się tu miejsce dla imprez
tematycznych – nawet do tysiąca
osób naraz będzie mogło korzystać
z otwartej przestrzeni i pomiesz-
czeń podczas gier wojennych, za-
baw paintballowych, pikników czy
imprez integracyjnych. Forty

GRAK, bo tak będzie się nazywać
nowa przestrzeń, należy do zrze-
szającej byłych żołnierzy formacji
GROM Grupy Reagowania Anty-
Kryzysowego. Znana do tej pory ze
szkoleń z zakresu szeroko pojmo-
wanego bezpieczeństwa grupa te-
raz będzie mogła organizować też
inne przedsięwzięcia, właśnie
na terenie Bemowa. (red)

Lubisz zabawę w wojnę?
� Miłośnicy militariów mają powody do radości. Na terenie
sąsiadującym z Wojskową Akademią Techniczną otwarto
teren, na którym mogą być organizowane wszelkiego
rodzaju imprezy o zacięciu parawojskowym.
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Wkrótce ruszają debaty z mieszkańcami
�„Echo” rozmawia z burmistrzem Bemowa Krzysztofem Strzałkowskim

– W połowie września rozpocz-
nie się cykl debat z mieszkańcami
Bemowa, na których poruszane
będą tematy związane z planami
inwestycyjnymi. Czego konkret-
nie dowiedzą się bemowianie,
którzy przyjdą na te spotkania?

– Chcemy poruszyć tematy do-
tyczące najważniejszych zadań
i wyzwań, przed którymi staniemy
w najbliższych latach. Przygoto-
wujemy pakiet dwudziestu pro-
jektów, które planujemy zrealizo-
wać w kolejnej kadencji. Oczywi-
ście, lista ta będzie uzupełniania
pomysłami mieszkańców. W su-
mie chcemy zorganizować pięć
dużych debat w różnych częściach
dzielnicy. Liczę, że w wyniku tych
spotkań zostanie stworzony kom-
pleksowy plan dla Bemowa
na kolejne cztery lata.

– Ostatnio na inwestycyjnym
„topie” była chociażby Aleja
Sportów Miejskich czy budowa
nowej szkoły przy ul. Zachodzą-
cego Słońca. Proszę zdradzić, ja-
kie są główne projekty na kolejne
lata?

– Myślę, że jednym z prioryte-
tów musi być budowa drugiego
basenu w południowej części
dzielnicy. Taki obiekt jest nam
zdecydowanie potrzebny, gdyż już
w tej chwili basen przy ul. Oław-
skiej ma ogromne obłożenie,
a przecież chętnych będzie przy-
bywać. Istotna będzie także mo-
dernizacja i budowa nowych ulic,
jak chociażby Kopalnianej, Co-
opera, Marynin czy Waldorffa.
Na pewno trzeba rozwiązywać
problemy związane z małą liczbą
miejsc parkingowych, rozbudowy-
wać sieć ścieżek rowerowych oraz
zwiększyć liczbę stacji wypoży-
czalni rowerów miejskich. Zago-
spodarowania wymaga bezpo-
średnie sąsiedztwo ul. Powstań-
ców Śląskich. W przyszłym roku
rozpoczną się także prace związa-
ne z budową kolejnego żłobka
na terenie naszej dzielnicy.

– Szykuje się sporo inwestycji,
ale jedna z nich wzbudza wiele,
nie zawsze pozytywnych emocji.
Chodzi oczywiście o budowę ulicy
Kopalnianej. Czy władze dzielni-
cy zamierzają uwzględnić zmiany
proponowane przez mieszkańców
okolicznych osiedli?

– Rzeczywiście, chcemy wpro-
wadzić zmiany do projektu
na podstawie zgłaszanych uwag.
Pojawiła się ku temu okazja, gdyż
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji przed naszą
inwestycją musi wykonać sieć
wodno-kanalizacyjną. Budowę
ulicy planujemy rozpocząć
w czerwcu przyszłego roku, a za-
kończyć rok później. Do tego cza-
su możliwe będzie dokonanie
zmian w projekcie – chodzi głów-
nie o niewystarczającą liczbę
miejsc parkingowych. Będziemy
starali się, aby było ich jak najwię-
cej.

– Na ten rok przewidziane są
także różne uroczystości związa-
ne z XX-leciem istnienia Bemo-
wa. Jakie atrakcje przewidział
urząd?

– Obchody otworzy uroczysta
sesja rady dzielnicy, która odbę-
dzie 19 września w auli Bemow-
skiego Centrum Kultury. Dzień
później zapraszamy mieszkańców
do amfiteatru w parku Górczew-
ska, gdzie odbędzie się piknik ro-
dzinny. Będzie można zobaczyć
m.in. pokazy street workoutu.
Natomiast w Alei Sportów Miej-
skich chętni wezmą udział w bły-
skawicznym kursie tańca, dancin-
gu dla seniorów, festiwalu wyro-
bów kulinarnych czy sąsiedzkim
biesiadowaniu. Przygotowano też
sportowo-plastyczne zajęcia dla
najmłodszych. 21 września w sa-
mo południe przy parkingu wy-
startuje Bemowski Bieg Przyjaźni.
Trzy godziny później rozpocznie
się nietypowy maraton zumby.
W jednym z bemowskich kościo-
łów wystąpi zaś wybitny polski

kompozytor Krzysztof Penderec-
ki. Sporo zajęć odbędzie się także
w Alei Sportów Miejskich. Ob-
chody zakończą się 27 września
sadzeniem drzew w ramach akcji
„20 drzew na XX-lecie Bemowa”
oraz wieczornym koncertem
w amfiteatrze. Szczegóły będzie
można znaleźć na naszej stronie
internetowej.

– Poprzedni zarząd zaplanował
posadzenie dwudziestu tysięcy
drzew. Spotkało się to ze sporych
entuzjazmem ze strony mieszkań-
ców. Dlaczego więc zmieniono
formułę tej akcji? Czy nie byłoby
lepiej, gdyby zaprosić rodziny
z dziećmi, tak aby przez kolejne
lata najmłodsi mogli obserwować
jak rośnie „ich” drzewo?

– Przede wszystkim okazało się,
że nie dysponujemy odpowiednią
ilością terenu dla tak dużych na-
sadzeń. Projekt był konsultowany
ze specjalistami i aby nasadzenia
się przyjęły musimy zachować od-
powiednie odstępy między nimi.
Z naszych wyliczeń wynika, że by-
libyśmy w stanie posadzić około
ośmiuset drzew. Jednak akces
do poprzedniej akcji zgłosiło po-
nad tysiąc pięćset osób. To wyraź-
nie pokazuje, że nie dalibyśmy ra-
dy uhonorować wszystkich chęt-
nych. I tak narodził się pomysł
jednej tablicy oraz lipowej alei,
która powstanie w parku Gór-
czewska. Ponadto mieszkańcy
otrzymają tysiąc sześćset jubile-
uszowych sadzonek.

– Czy to prawda, że znajdą się
pieniądze na przebudowę ul. Co-
opera oraz budowę przychodni
na Chrzanowie?

– To już pewne, że przychodnia
na Chrzanowie powstanie w 2017
roku. Po wielu latach starań po-
konaliśmy ostatnią przeszkodę,
czyli brak drogi dojazdowej
do działki, na której ma powstać
ta bardzo potrzebna placówka
służby zdrowia. Dokumentacja
i projekt budowy przedłużenia

ul. Coopera do ul. Batalionów
Chłopskich ma być gotowy
w przyszłym roku. Na ten cel oraz
na odszkodowania za wykup tere-
nów pod budowę drogi zabezpie-
czyliśmy 1,4 mln zł. Na samą ulicę
wydamy 1,1 mln.

– Dlaczego władze dzielnicy
zdecydowały się wesprzeć koszy-
karską Legię?

– Legia jest od zawsze związa-
na z Bemowem. Obecnie będzie
grała w I lidze, czyli przedsionku
do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Chociażby z tych względów decy-
zja o dalszej współpracy nie była
trudna. Współpraca z Legią to ta-
kże doskonała okazja do popula-
ryzacji koszykówki wśród najmłod-
szych mieszkańców dzielnicy. Pla-
nujemy wspólnie realizować wiele
projektów skierowanych do mło-
dzieży. Po wakacjach koszykarze
zawitają do wytypowanych szkół
w naszej dzielnicy, gdzie będą za-
chęcali do aktywnego trybu życia.
Natomiast już 13 września
od godz. 11 przy ul. Szadkowskie-
go odbędzie się turniej Bemowo

Legia Triobasket. Dużym wyda-
rzeniem będzie również mecz
mieszkańcy kontra Legia.

Zadaniem dzielnicy i naszym
priorytetem jest dostosowanie ha-
li przy Obrońców Tobruku do wy-
mogów organizacji imprez maso-
wych. Dzięki temu Legia będzie
mogła rozgrywać swoje I-ligowe
rozgrywki na Bemowie.

– Czy odnowiona hala będzie
ogólnodostępna, czy skorzystają
tylko koszykarze i miłośnicy Legii?

– Oprócz imprez sportowych
będziemy tam organizować także
wydarzenia kulturalno-rozrywko-
we. Hala ma służyć przede
wszystkim mieszkańcom, dlatego
odbywać się tam będą koncerty,
wystawy oraz pokazy. Ta inwesty-
cja jest perspektywiczna, zwłasz-
cza w kontekście dwuletniego za-
mknięcia z powodu remontu Sali
Kongresowej. Po modernizacji
będziemy w stanie przejąć część
wydarzeń o charakterze ogólno-
miejskim.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała ak
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Wszystkie aktywności, którym
można oddawać się w Alei, na-
prawdę ciężko zliczyć, ale postaraj-
my się wymienić przynajmniej nie-
które: modelarstwo, akrobatyka,
zumba, ceramika, warsztaty teatral-
ne, rzeźbienie w masie solnej, gim-
nastyka, pilates, upcykling… To za-
jęcia tylko z jednego tygodnia, od-
bywające się w godzinach poran-
nych i południowych. Co najmniej
jedna z nazw wymaga wyjaśnienia:
czym jest upcykling? To wykorzy-
stywanie zużytych przedmiotów
(lub, jak kto woli: śmieci) do two-
rzenia czegoś wartościowego, np…
dzieł sztuki. Mistrzowie tej techniki
robią rzeźby z połamanych płyt CD
i dizajnerskie buty z kawałków me-
talu. Na Bemowie na razie było
skromnie, ostatnio budowano ław-
ki z europalet. Ale upcykling to pó-
ki co nisza. Największą popularno-
ścią cieszą się – na pierwszy rzut
oka – parkour i freerun.

– Parkour to dla niektórych
sport, a dla innych po prostu spo-
sób poruszania się po mieście
– mówią spotkani w Alei „tra-

ceurs”, czyli miłośnicy parkouru.
– Polega na pokonywaniu stoją-
cych na drodze przeszkód w jak
najszybszy sposób i przy użyciu
jak najmniejszej siły. Chodzi np.
o przeskakiwanie ławek i mur-

ków. Natomiast freerun to sport,
polegający na widowiskowym po-
konywaniu przeszkód.

Bezpłatne zajęcia parkouru, za-
równo dla początkujących, jak
i zaawansowanych, odbywały się
w Alei przez cały sierpień w po-
niedziałki i czwartki.

– Brakuje trochę zajęć dla
dziadków – mówi pani Barbara,
która przyprowadziła wnuczkę
na zajęcia zumby dla dzieci. Inne
osoby, spotkane w Alei potwier-

dzają, że średnia wieku jest bar-
dzo niska. To powinno się jednak
zmieniać w miarę uzupełniania
programu o kolejne imprezy. Bar-
dzo ciekawym i chyba rewolucyj-
nym w skali Polski pomysłem jest
„generator pomysłów”, który mo-
żna znaleźć na stronie aleja.bemo-
wo.waw.pl/generator. Przy jego
użyciu można zgłosić projekt cał-
kowicie dowolnej imprezy, która
mogłaby odbyć się w Alei.

Czy jest coś, czego w Alei bra-
kuje? Niestety tak. Jak zawsze
w przypadku miejsc, powstających
w nowych dzielnicach, są proble-
my z dojazdem. Z przystanków

tramwajowych na Dywizjonu 303
(Os. Zielony Staw) i autobuso-
wych na Powstańców Śląskich
(Kazubów), Lazurowej (Narwik)
i Górczewskiej (Klemensiewicza)
jest do Alei po kilkaset metrów,
przy czym dojście od południa
jest wyjątkowo nieprzyjemne, bo
prowadzi przez parking hiper-
marketu. Najkrótsze drogi
do Alei są – jak to na Bemowie
– zagrodzone przez deweloperów.

Czy ten problem zostanie roz-
wiązany? Tak, może nawet na dwa
sposoby: 1) jeśli wszyscy mieszkań-
cy Bemowa zaczną ćwiczyć parko-
ur i błyskawicznie pokonywać na-

wet wysokie ogrodzenia lub 2) gdy
powstanie brakujący odcinek ulicy
Pełczyńskiego i pojadą nim auto-
busy. Nieoficjalnie mówi się, że bę-
dzie to linia lokalna, obsługiwana
przez minibusy. Jeden z przystan-
ków powinien znaleźć się blisko
wejścia do Alei. Na razie problemy
z dojazdem można tłumaczyć tym,
że… spacer to także sport miejski.

Aleja Sportów Miejskich znaj-
duje się pomiędzy nowymi osie-
dlami na Górcach, przy Pełczyń-
skiego 22G. Aktualne wydarzenia
można śledzić na stronie aleja.be-
mowo.waw.pl

DG

Aleja Sportów Miejskich – strzał w dziesiątkę
� Jest dokładnie tak, jak miało być. W Alei Sportów Miejskich codziennie dzieje się coś ciekawego
a odwiedzający ją warszawiacy (nie tylko ci z Bemowa) są zachwyceni.

Czy jest coś,
czego w Alei brakuje?
Niestety tak. Jak zawsze
w przypadku miejsc,
powstających w nowych
dzielnicach, są problemy
z dojazdem.
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Teren pomiędzy Wolą a Bemo-
wem, na którego brzeg natrafia-
my po drugiej stronie torów kole-
jowych oddzielających Fort Wola
od bloków na Jelonkach, ograni-
czony jest ulicami: Połczyńską,
Synów Pułku, Człuchowską
i Anieli Krzywoń. Część parku
(niesformalizowanego, ale jednak
parku) należy do pozostających
w stanie upadłości zakładów PZL
Wola. Na konieczność wykupie-

nia terenu przez urząd dzielnicy
w swoich interpelacjach zwracał
uwagę radny Marek Cackowski,
powołując się na uchwały dzielni-
cowej rady z lat 2004 i 2009. Ani
poprzedni, ani obecny zarząd ofi-
cjalnie nie przejął terenu. A teo-
retycznie wciąż jest zagrożenie, że
syndyk PZL sprzeda nieruchomo-
ści deweloperowi i zamiast zielo-
nego terenu powstanie tam kolej-
ne osiedle. Z drugiej strony za-

kłady są winne miastu blisko 30
mln zł i na tej podstawie można
ten teren przejąć. Ma tam zresztą
zostać uchwalony plan zagospo-
darowania i nic nie wskazuje, by
oprócz przeznaczenia rekreacyj-
nego miała być także część miesz-
kaniowa. A miłośnicy przyrody
zwracają uwagę na różnorodność
ptactwa, zwierząt (zdarzają się
nawet zające!) i wiele gatunków
krzewów i drzew. Także owoco-

wych, w części centralnej rośnie
np. jabłonka.

Alejki dla pieszych,
rowerzystów i rolkarzy

Mieszkańcy tej części Jelonek
obawiają się mimo wszystko, że
za rok czy dwa ich ulubione miej-
sce spacerów może zniknąć. For-
malnie nic bowiem nie zostało za-
łatwione. Urząd Bemowa uspoka-
ja jednak, że tak się nie stanie.
Choć na ławki, place zabaw czy
inne udogodnienia też raczej li-
czyć nie można.

– Nadal planujemy zmoderni-
zować park Jelonki Południowe.
Będzie to możliwe po przeprowa-
dzeniu przez Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego
m.st. Warszawy procedury uchwa-
lenia planu zagospodarowania
przestrzennego oraz przyjęciu go
przez radę miasta. W następnej
kolejności dzielnica będzie mu-
siała zabezpieczyć fundusze
na opracowanie projektu zago-
spodarowania terenu, uwzględ-

niającego utworzenie alejek spa-
cerowych, rowerowych oraz tras
dla rolkarzy – wyjaśnia rzecznik
urzędu Mariusz Gruza.

– Warto jednak przypomnieć,
że cały czas wykonywane są prace
pielęgnacyjne w parku, takie jak
przycinanie drzew i krzewów, ma-
lowanie ławek itp. W ostatnich la-
tach na terenie parku stanęła też
jedna z siłowni plenerowych – do-
daje.

mac

Park Jelonki Południowe – co dalej?
� Projekt utworzenia parku Jelonki Południowe przepadł w głosowaniu dotyczącym budżetu partycypacyjnego.
Renowacja blisko 5 hektarów terenów rekreacyjnych miała kosztować 341 tys. zł.

Cały czas
wykonywane są prace
pielęgnacyjne w parku,
takie jak przycinanie
drzew i krzewów,
malowanie ławek itp.
W ostatnich latach
na terenie parku stanęła
też jedna z siłowni
plenerowych – chwali
dokonania dzielnicy jej
rzecznik.
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Koszt projektu to 451 tys. zł.
Za tę kwotę w obleganym przez
mieszkańców Bemowa parku zo-
staną wyremontowane chodniki,
utwardzone zostaną alejki żwiro-
we, staną ławki, powstanie wybieg
dla psów, wytyczone zostaną alej-
ki biegowe i powstaną nowe
klomby kwiatowe.

Uznania mieszkańców nie zdo-
były pozostałe projekty dotyczące
parku: położenie sztucznej na-
wierzchni na terenie siłowni plene-
rowej, boiska do gry w bocce, osto-
ja przyrody (zakątek dający schro-
nienie i pokarm ptakom, motylom
itp. dzięki doborowi roślin) i czte-
rostronna ścianka wspinaczkowa.

DG

Będzie modernizacja parku Górczewska!
� 1930 głosów wystarczyło, żeby zadecydować o remoncie parku Górczewska.
Zostanie on wykonany w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok.

Frekwencja na Bemowie była
bardzo niska, wyniosła zaled-
wie 8,3% (9670 głosujących). Naj-
więcej głosów zdobyły projekty
budowy ścieżek rowerowo-biego-
wych wzdłuż Powstańców Ślą-
skich, modernizacji parku Gór-
czewska i budowy ścieżek rowero-
wo-pieszych wzdłuż Połczyńskiej.
Projekty te budziły dużo kontro-
wersji, dotyczących zarówno
ogromnych kosztów, jak i samej
zawartości. Na pewno będziemy
wracać do tych tematów.

Głosowanie wygrały także sto-
sunkowo tanie projekty, takie jak
ustawienie ławki upamiętniającej
Krzysztofa Gąsiorowskiego, prze-
prowadzenie cyklu zajęć z angiel-
skiego czy oświetlenie siłowni
przy Żołnierzy Wyklętych.

Mimo stosunkowo dużej liczby
głosów przepadły między innymi
droga rowerowa na Radiowej
i modernizacja boisk w szkole
przy Brygadzistów. Na projekty te
nie wystarczyło pieniędzy z be-
mowskiej puli. Rzutem na taśmę
(93 głosami) wygrał za to cykl za-
jęć na temat medycyny naturalnej
i zdrowego odżywiania. Ze wzglę-
du na niskie koszty realizacji pro-
jekt ten potrzebował… jednego
głosu.

Co zostanie sfinansowane?
1. Chodnik wraz ze ścieżką

rowerowo-biegową
przy ul. Powstańców Śl. (1)

2. Chodnik wraz ze ścieżką
rowerowo-biegową
przy ul. Powstańców Śl. (2)

3. Modernizacja parku
Górczewska

4. Budowa ścieżek rowerowo-
-pieszych wzdłuż Połczyńskiej

5. Domki dla skrzydlatych
pasiastych przyjaciół

6. Zajęcia prozdrowotne
7. Biblioteka plenerowa (trzy

bale drzewa o wysokości
trzech metrów z wydrążonymi
otworami na książki
i czasopisma + Akcja
„uwolnij książkę” – miejsce:
ul. Obrońców Tobruku
– teren Fortu Bema, park
Górczewska)

8. Cykl zajęć z języka
angielskiego dla mieszkańców

9. Oświetlenie siłowni plenerowej
(przy Żołnierzy Wyklętych)

10. Ławka Krzysztofa
Gąsiorowskiego

11. Cykl kwartalnych wykładów
dotyczących medycyny
naturalnej oraz sposobu
zdrowego odżywiania

DG

Co zgarnęło kasę?
� Znane są wyniki głosowania nad budżetem
partycypacyjnym Bemowa na 2015 rok. Cztery
najpopularniejsze projekty będą kosztować łącznie
aż 1,9 mln zł.

Jednym ze zwycięskich projektów jest dofinansowanie zajęć
prozdrowotnych tj. pilates, joga, zdrowy kręgosłup, pływanie

rekreacyjne na torach
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Urodziny
MathRiders

na Bemowie!!!
JJuużż  oodd  ppoocczząąttkkuu  wwrrzzeeśśnniiaa  ww  CCeennttrruumm  NNaauucczzaanniiaa  MMaatthhRRiiddeerrss  pprrzzyy  uull..

HHeerryy  11cc  nnaa  wwaarrsszzaawwsskkiimm  BBeemmoowwiiee  pprrzzeeddsszzkkoollaakkii  ii  mmłłooddzziieeżż  sszzkkoollnnaa
mmooggąą  ssppoottyykkaaćć  ssiięę  ii  bbaawwiićć  ssiięę  zz  mmaatteemmaattyykkąą  --  nnaa  wweessoołłoo  ii  bbeezz  ssttrreessuu..  WW
ddnniiuu  1133  wwrrzzeeśśnniiaa  22001144  zzaapprraasszzaammyy  ddoo  nnaasszzeeggoo  CCeennttrruumm  nnaa  DDzziieeńń
OOttwwaarrttyy  MMaatthhRRiiddeerrss,,  ww  ttyymm  zzaabbaawwyy  mmaatteemmaattyycczznnee  ii  bbeezzppłłaattnnee  lleekkccjjee
ppookkaazzoowwee..  PPrrzzeekkoonnaajj  ssiięę  żżee  MMaatteemmaattyykkaa  ddaa  ssiięę  lluubbiićć,,  aa  jjeejj  nnaauukkaa  mmoożżee
bbyyćć  łłaattwwaa  ii  pprrzzyyjjeemmnnaa!!

MathRiders to skuteczny program nauki matematyki dla uczniów w
wieku od 4 do 18 lat - opracowany przez ekspertów z Grupy
Edukacyjnej Helen Doron. Na zajęciach MathRiders, wykorzystuje się
nowoczesne pomoce dydaktyczne, aby w przystępny i zrozumiały
sposób, podczas zabawy wytłumaczyć uczestnikom matematyczne
zagadnienia. Dochodząc do rozwiązań w małych grupach (4 – 8 osób),
kursanci uczą się jednocześnie logicznego myślenia, samodzielnego
wnioskowania oraz pracy zespołowej.

Dzieciom i młodzieży, które 7. września odwiedzą nas w Centrum
MathRiders Bemowo, zapewniamy świetne gry i zabawy z nagrodami.
Dzieci będą miały szansę wziąć udział w bezpłatnych lekcjach
pokazowych a rodzice będą mogli sprawdzić, jak ich pociechy reagują
na tę formę aktywności. Ponadto, będą mogli szukać u nauczycieli
MathRiders odpowiedzi na wszelkie pytania i zapisać dzieci na zajęcia.

Zapraszamy zarówno naszych dotychczasowych studentów jak i
wszystkie dzieci którzy chcą miło spędzić czas z matematyką wesoło i
bez stresu.

DDzziieeńń  OOttwwaarrttyy  ww  CCeennttrruumm  MMaatthhRRiiddeerrss  BBeemmoowwoo  ––  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!
1133  wwrrzzeeśśnniiaa  22001144  rr..  ((SSoobboottaa))  ggooddzz..  1122::0000––1188::0000..

DDoojjaazzdd    wwyyłłąącczznniiee    oodd  uull..  RRaaddiioowweejj IInnffoo  tteell..::  666622  2222  0022  0022

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208

Bę dzie ich do kład nie 1620 – ty -
le, ilu jest pierw sza ków w ro ku
szkol nym 2014/15. De cy zję o za ku -
pie pod ję ła ra da dziel ni cy. – Chce -
my „przed łu żyć” po li ty kę rzą du
do ty czą cą pierw szo kla si stów. Pań -
stwo za pew nia pod ręcz ni ki,
a dziel ni ca po sta no wi ła do dat ko -
wo od cią żyć ro dzi ców i za spon so -
ro wa ła wy praw ki – mó wi Ja kub
Grę ziak, rad ny dziel ni cy Be mo wo.

Koszt kom ple tów to oko ło 100
ty się cy zło tych. W skład wy pra -
wek wcho dzą:
1. Blok rysunkowy – kolorowy

A4/20-kartkowy

2. Blok rysunkowy – biały
A4/20-kartkowy

3. Ołówek, twardość HB
4. Gumka do ścierania ołówka
5. Temperówka z pojemnikiem,

jednootworowa
6. Linijka plastikowa

z milimetrową podziałką
7. Nożyczki dla dzieci,

plastikowe z zaokrąglonymi
końcami

8. Klej w sztyfcie w plastikowym
opakowaniu

9. Kredki ołówkowe
10. Pastele suche w foliowej

owijce

11. Pastele olejne o okrągłym
przekroju

12. Farby plakatowe
13. Plastelina
14. Blok techniczny – biały

A4/10-kartkowy
15. Blok techniczny – kolorowy

A4/10-kartkowy
16. Teczka formatu A4 z gumką

wzdłuż, wykonana z mocnego
kartonu

17. Koszulka A4 na dokumenty
18. Skoroszyt A4

z europerforacją, wykonany
z folii PP

19. Teczka z rączką format
A4 XXL (mieszcząca całą
zawartość).

Wy praw ki tra fią do szkół, gdzie
bę dą roz dzie la ne naj młod szym
uczniom.

Cie ka wi je ste śmy, co na si czy -
tel ni cy my ślą o ini cja ty wie władz
Be mo wa. To do bry po mysł czy
mo że po pu lizm przed wy bor czy?
Cze ka my na opi nie na e-mail:
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

(red)

Bemowo rozdaje pierwszakom wyprawki
� Wszyscy pierwszoklasiści, którzy w tym roku rozpoczną naukę w szkołach
na Bemowie, otrzymają od urzędu dzielnicy szkolną wyprawkę.

Te go dnia od bę dą się fi na ły
ogól no pol skich za wo dów mo de -
lar skich – bar dzo wi do wi sko we.
Jed nym z nich bę dą za wo dy mo -
de li akro ba cyj nych na uwię zi, któ -
re co praw da nie są mo de la mi ist -
nie ją cych sa mo lo tów, za to po tra -
fią zro bić w po wie trzu se rię 16 fi -
gur (pę tli ze wnętrz nych, we -
wnętrz nych, kwa dra to wych, trój -
kąt nych, óse mek po zio mych, pio -
no wych). I to wszyst ko w cza sie
naj wy żej sied miu mi nut.

Ko lej ną atrak cją bę dą wal ki po -
wietrz ne mo de li sa mo lo tów
z I oraz II woj ny świa to wej – wal ki
po le ga ją na wza jem nych pró bach
cię cia do cze pio nych do mo de li ta -
sie mek, punk tu je się nie tyl ko licz -
bę cięć, ale też czas prze by wa nia
w po wie trzu, a za uni ka nie wal ki
są punk ty kar ne. Bio rąc pod uwa -
gę, że jed no cze śnie w po wie trzu
znaj du je się na wet sześć sa mo lo -
tów – wi do wi sko jest dy na micz ne.

Co jesz cze? Do dat ko we atrak -
cje, ja kie cze kać bę dą na przy by -
łych na Dni Ma łe go Lot nic twa, to
po ka zy mo de li la ta ją cych ró żnych
klas oraz Fi nał Ogól no pol ski
Kon kur su Mło dych Ar ty stów FAI
z udzia łem Miss Pol ski na Wóz ku
– uro czy stość wrę cze nia na gród
lau re atom mię dzy na ro do we go
kon kur su pla stycz ne go. Pod czas
uro czy sto ści bę dzie pre zen to wa na
wy sta wa po kon kur so wa w sce ne -
rii ple ne ro wej lot ni ska – bez po -
śred nio na po lu star to wym za wo -
dów Dni Ma łe go Lot nic twa. Po -
nad to: Ge kon Gli de Club – eks -
po zy cja sprzę tu mo to -pa ra lot nio -
we go, fa bry ka la taw czy ka – warsz -
ta ty bu do wy la taw ców dla dzie ci
i za ba wy z wia trem, Smy ki
na Start – warsz ta ty dla dzie ci
(bu do wa mo de li la ta ją cych pol -
skie go szy bow ca „PW -5 „Smyk”).

Wstęp wol ny.
(red)

Dzień Małego Lotnictwa
� 31 sierpnia, od godziny 9.00 na bemowskim lotnisku
(dojazd ulicą Księżycową od Chomiczówki) trwać
będzie modelarskie święto: Dzień Małego Lotnictwa.

Poznajesz?
� Tak 30 lat temu wyglądał
jeden z przystanków
autobusowych
na Powstańców Śląskich.

Na pierw szym pla nie cha rak te ry -
stycz ny, war szaw ski ika rus (tę sk ni -
cie za ni mi?), spra wia ją cy wra że nie,
jak by przy go to wy wał się do star tu
z pły ty lot ni ska Ba bi ce. W tle Ra -
dio wa i sklep ty pu SAM w bu do wie.

Fo to gra fia po cho dzi z ar chi -
wum do mo we go Mał go rza ty Chy -
czew skiej. Wię cej zdjęć, przed sta -

wia ją cych daw ne Be mo wo, mo żna
zna leźć na stro nie cab.waw.pl

DG
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Od kil ku dni pro stych na praw
swo je go ro we ru mo żna do ko nać
w dwóch ru chli wych punk tach
Be mo wa. Pierw sza sta cja znaj du je
się tuż obok ro we rów Ve tu ri lo
przy ra tu szu, dru ga – obok sto ja -
ków sta re go ty pu, sto ją cych
przy wej ściu do Be mow skie go
Cen trum Kul tu ry Art.Bem.

Ma łe, nie po zor ne sta cje za wie -
ra ją wszyst ko, cze go mo że po trze -
bo wać ro we rzy sta po awa rii: wkrę -
ta ki (pła ski, krzy żo wy, TORX
T25), klucz na staw ny, klu cze pła -
skie (8×10 mm i 13×15 mm), ze -
staw im bu sów w rę ko je ści, ły żki
do opon i – co chy ba naj wa żniej -
sze – pomp kę z ada pte rem do za -
wo rów ka żde go ty pu. Po sia da cze
smart fo nów mo gą ze ska no wać

na sta cji kod QR, dzię ki któ re mu
zdo bę dą szcze gó ło wą in struk cję
pod sta wo wych na praw. Po nie waż
ko rzy sta nie ze sta cji jest dar mo we,
po zwa la za osz czę dzić czas i pie -
nią dze… z cze go nie ucie szą się
za pew ne wła ści cie le oko licz nych
ser wi sów. Pew ną nie do god no ścią
be mow skich sta cji jest to, że
– w od ró żnie niu od np. tych
na Bród nie i w Mię dzy le siu – nie
ma mo żli wo ści za wie sze nia na nim
lek kie go ro we ru tu ry stycz ne go.

Sta cje te go ty pu sta nę ły wcze -
śniej m.in. w Śród mie ściu, na Wo -
li, Bia ło łę ce, Tar gów ku i w Ło -
mian kach. Pierw sza w Pol sce
znaj du je się od ro ku przy sta cji
me tra na Mło ci nach.

DG

Mamy serwis rowerowy
� Dwie nowe samoobsługowe stacje naprawy rowerów
pojawiły się na Bemowie. Czy będzie z nich pożytek?

Be mo wo jest war szaw skim pio -
nie rem ro we ru pu blicz ne go – wła -
dze dziel ni cy uru cho mi ły dwa la ta
sys tem Be mo wo Bi ke, da jąc tym
sa mym „ko pa na roz pęd” wło da -
rzom War sza wy i dzię ki te mu ma -
my dziś Ve tu ri lo. Dziel ni ca ma
do brą, jak na na sze wa run ki, sieć

dróg ro we ro wych, ale wy ni ki War -
szaw skie go Po mia ru Ru chu Ro -
we ro we go, prze pro wa dzo ne go
przez Zie lo ne Ma zow sze na zle -
ce nie Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go, mó wią sa me za sie bie:
miesz kań cy Be mo wa nie do je -
żdża ją ro we ra mi do pra cy i nie
ko rzy sta ją z dwóch kó łek na co

dzień. Co in ne go w so bo ty:
w oko li cach skrzy żo wa nia Ka li -
skie go i Ra dio wej zli czo no do 72
osób na go dzi nę. Ro we rzy ści ko -
rzy sta ją z tych ulic głów nie po to,
by do stać się do la sów.

Wy ni ki po mia ru wska zu ją ta kże
kie ru nek, któ ry po win ni obrać sa -
mo rzą dow cy pro jek tu jąc sieć
dróg ro we ro wych. Jak wy ka zał
po miar, war szaw scy ro we rzy ści,
gdy nie ma ją do dys po zy cji dro gi
ro we ro wej, ko rzy sta ją za zwy czaj
– ła miąc pra wo – z chod ni ka, któ -
ry uzna ją za bez piecz niej szy

od jezd ni. Ozna cza to, że dwie
trze cie z nich nie ma wy god nej
mo żli wo ści do je cha nia do la sów
z cen trum dziel ni cy, bo na więk -
szo ści uli cy Ra dio wej dro gi ro we -
ro wej nie ma.

Zgło szo ny do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go pro jekt bu do wy dro gi
od Po wstań ców Ślą skich do Ebro
prze padł w gło so wa niu, gro ma -
dząc jed nak aż 1791 gło sów
(do re ali za cji za bra kło ich 118).
Koszt bu do wy wy niósł by nie ca -
łe 170 tys. zł.

DG

Rowerem po Bemowie?

Nadal tylko rekreacyjnie
� Wyniki Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego dla Bemowa są jasne: rower
jest tu nadal narzędziem rekreacji, a nie środkiem codziennego transportu.

W soboty
w okolicach skrzyżowania
Kaliskiego i Radiowej
zliczono do 72 osób
na godzinę. Rowerzyści
korzystają z tych ulic
głównie po to, by dostać
się do lasów.



– Po wa ka cyj nej prze rwie po -
wra ca my do pod ró ży po wi niar -
skich re gio nach. Ja ki jest nasz
ko lej ny kie ru nek?

– Au stria.
– Nie jest to kraj, o któ rym

my śli my w pierw szej ko lej no ści
szu ka jąc eu ro pej skich win.

– Fak tycz nie, Au stria jest na -
dal tro chę nie do ce nia na. Przez
dłu ższy czas by ła uwa ża na
za pro du cen ta win nie naj lep szej
ja ko ści. Jed na kże po 1985 ro ku
wpro wa dzi ła naj bar dziej ry go ry -
stycz ne pra wo w świe cie wi na eu -
ro pej skie go. Od tej po ry bia łe
wi na z Au strii są pro duk ta mi naj -
wy ższej kla sy.

– Tyl ko bia łe?

– W więk szo ści. Au stria le ży
w stre fie, w któ rej na tu ral ne wa -
run ki kli ma tycz ne i geo lo gicz ne
two rzą ide al ne pod ło że do pro -
duk cji nie po wta rzal nych win bia -
łych.

– Czy li in ny kli mat sprzy ja od -
mia nom bia łym, a in ny czer wo -
nym?

– Oczy wi ście. Na przy kład
dzię ki wy raź ne mu po dzia ło wi
na se zo ny i zna czą cym ró żni com
tem pe ra tur po mię dzy dniem
a no cą wi na bia łe sta ją się nie -
zwy kle de li kat ne.

– Ja kie to wi na?
– W przy pad ku Au strii na le ży

wspo mnieć o naj wy ższej ja ko ści
rie slin gu, ale rów nież nie na le ży

za po mi nać o od mia nie grüner
vel tli ner, nie jed no krot nie lek ce -
wa żo nej, a po tra fią cej wznieść
się na wy ży ny sma ku.

– Czym cha rak te ry zu je się
grüner vel tli ner?

– To fla go wy szczep Au strii.
Do lat 80-tych uży wa ny był
do pro duk cji pro stych win.
Po wpro wa dze niu no wych prze pi -
sów oka za ło się, że mo żna z nie -
go wy cza ro wać do sko na łe wi no:
świe że, fi ne zyj ne, nie jed no krot -
nie z pie przo wo -ko rzen nym aro -
ma tem, nie tyl ko przy jem ne
w pi ciu, ale ta kże do sko na -
le kom po nu ją ce się z po -
tra wa mi.

– A co

z czer wo ny mi au striac ki mi wi na -
mi? Od ja kie goś cza su są co raz
bar dziej wi docz ne na na szych
pół kach.

– Cie ka wost ką mo że być fakt,
że u wie lu wi nia rzy wła śnie naj -
lep sze czer wo ne wi na wy ku py wa -
ne są naj szyb ciej.

– Dla cze go?
– Dzię ki wpro wa dzo nym prze -

pi som ogra ni cza ją cym wy daj ność
i wpro wa dze niu dę bo wych be -
czek, a przede wszyst kim do kład -
no ści wi nia rzy, ja kość czer wo -
nych win z te go kra ju wy raź nie
wzro sła, do rów nu jąc śród ziem -

no mor skim.
– Do ja kich win mo -

żna przy rów nać
au striac kie?

– Bez wąt pie nia styl
tych win, szcze gól -

nie czer wo nych, mo żna by
po rów nać z wi na mi z Hisz -
pa nii lub z Pie mon tu. Są one
rów nie ele ganc kie, przez
nie któ rych na zy wa ne wi na mi
„ży la sty mi”. Do brze zrów no -
wa żo ne i we lu ro wo -mięk kie.
Nie da się ukryć, iż wi na
z Au strii zaj mu ją co raz wy -
ższą po zy cję w ogól nej kla -
sy fi ka cji win na świe cie
i pną się po wy ży nach sma -
ku.

– Jak za tem wy bie rać wi -
na z te go kra ju?

– Au striac kie trun ki nie
są pro duk tem ma so wym.
Na le ży po sta wić na miej sco -
we szcze py. Za rów no bia łe,
bę dą ce du mą Au strii, jak
i czer wo ne. W cza sach, gdy
świa to we wi niar stwo dą ży
do jed no li to ści, Au stria ma
w za na drzu trzy czer wo ne
szcze py: blaufränkish, st.
Lau rent oraz zwe igelt.

WA KA CYJ NE POD RÓ ŻE � AU STRIA

Oskar Langridge
pro wa dzi

Zakątek z winami 
przy ul. Wrocławskiej 18 

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Pawilon Rosy Bailly 1B 505-603-975

NAUKA

JJ..  aannggiieellsskkii  ddllaa  ddzziieeccii  ii mmłłooddzziieeżżyy..  BBeemmoowwoo--
JJeelloonnkkii..  666611  ––  116622--002266

·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 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
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn  –– 55 zzłł//mm22,,
mmaalloowwaanniiee  ppoommiieesszzcczzeeńń  oodd  44 zzłł//mm22 553311--443300--774411

·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

DOM I OGRÓD
·Ogrodnictwo i sprzątanie posesji tel.
503-850-516

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  ZZĘĘBBOOWWEE  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa..
TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·RENCISTĘ LUB EMERYTA NA PARKING,
BIELANY, WYMAGANA NIEKARALNOŚĆ.
602-346-959

ODDAM ZA DARMO
·POLA, sunia 8 lat, 14 kg. Bezdomna po śmierci
opiekuna. Zdrowa, sterylizowana, pogodna,
charakterna, toleruje koty. SZUKA DOMU. Tel.
781-472-791, 00-968-755

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

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 Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

Ogłoszenie drobne nadasz na
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Główne nuty aromatyczne w odmianie grüner veltliner to wapień i owoce cytrusowe, takie jak
cytryna i grejpfrut. Można wyczuć też zielone niuanse roślinne, a także aromat białego pieprzu.
Jednak to, co sprawia, że wina z tego szczepu są tak wyjątkowe, to mineralność, która wręcz

eksploduje na podniebieniu



„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. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 27 sierpnia - 10 września.

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 11

Na sza czy tel nicz ka zna la zła
za wy cie racz ką ano nim, w któ rym
sta now czo, acz kol wiek bez gróźb
czy wul ga ry zmów, po ra dzo no jej
nie par ko wać w oko li cy znaj du ją -
cych się tu skle pów. Tro chę się
prze ję ła, bo ta kie in for ma cje czę sto
ro dzą ró żne nie mi łe kon se kwen cje.
Ulicz ka, o któ rej mo wa, to dro ga
ser wi so wa, po mię dzy Gór czew ską
a Na rwik. Ty po wo osie dlo wa, bar -
dzo bli sko gra ni cy mia sta.

– Są siad ka też ta ki do sta ła. To
nie nor mal na sy tu acja, ale nikt tu taj
do te go się nie przy zna je – mó wi.

Prze py chan ka do ty czy zna ków
na te mat wła sno ści te re nu w oko -
li cy skle pu. Par king przy skle pie,
we dług in for ma cji na ta bli cy, jest
pry wat ny. Sęk w tym, że to nie -
praw da. Zo stał wy bu do wa ny
z pie nię dzy pu blicz nych.

– A pro blem jest ta ki, że
przy tej wą skiej ulicz ce po obu

stro nach obo wią zu je za kaz za -
trzy my wa nia po jaz dów i ten
par king to je dy ne miej sce,
w któ rym mo żna le gal nie usta -
wić au to – opo wia da pa ni Mał -
go rza ta.

– Par king jest wła sno ścią pu -
blicz ną. Par ko wać tam mo że ka -
żdy – utrzy mu je Za rząd Miej skich
In we sty cji Dro go wych, któ ry zle -
cił swe go cza su wy ko na nie te go
par kin gu.

– Te zna ki zo sta ły tam usta wio -
ne nie le gal nie. Bę dą zdję te. Ma łe
skle py nie mo gą wy ma gać spe cjal -
nych miejsc par kin go wych – po -
twier dza rzecz nik urzę du dziel ni -
cy Ma riusz Gru za.

Po na szym zgło sze niu obok
par kin gu sta nął znak in for mu ją -
cy, że te ren jest wła sno ścią pu -
blicz ną. Znik nął po kil ku dniach
i za stą pił go in ny – „te ren pry wat -
ny”.

Do je go usta wie nia oczy wi ście
nikt się nie przy zna je, a urzęd ni cy
nie wie dzą, gdzie in ter we nio wać.
Czy na praw dę „nie wia do mo”,
ko mu mo że za le żeć na swo bod -
nym par ko wa niu pod skle pem?

mac

Tajemnicze anonimy za wycieraczkami
� Przed rokiem osiedlowe uliczki w tej okolicy były przebudowywane. I wtedy też
zaczęła się przepychanka między mieszkańcami a… no właśnie. Rzekomo, nie
wiadomo kim. „Życzliwy” wkłada tubylcom za wycieraczki anonimy, w których dość
uprzejmie poleca nie parkować w okolicach sklepów przy Górczewskiej 246 i 250.

Nowy punkt
na kawowej
mapie Bemowa
� Na Bemowie przybywa
miejsc, w których można
napić się dobrej kawy.
Jednym z nich jest Aero
Cafe, promujące
alternatywne metody
parzenia.

Sto isko Ae ro Ca fe mo żna spo -
tkać w so bo ty od 9.00 przed ha lą
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
przy Obroń ców To bru ku 40,
na Tar gu Dru gie Śnia da nie.
Na tych, któ rzy ocze ku ją tra dy cyj -
ne go wło skie go eks pre su do ka wy,
cze ka nie spo dzian ka w po sta ci
przy rzą dów wy glą da ją cych jak in -
stru men ta rium sza lo ne go che mi ka
a cze ka nie w ko lej ce przy po mi na
oglą da nie po ka zu sztuk mi strza.

Atrak cją dla ka wo szy są też sa -
me ziar na, pa lo ne w jed nej z war -
szaw skich pa lar ni… na dzień
przed tar giem. Be mow scy mi ło -
śni cy czar ne go na po ju po win ni
z otwar ty mi rę ka mi przy jąć no we
miej sce, zwłasz cza że ka wiar nie
ist nie ją ce w dziel ni cy – i to wli cza -
jąc sie ciów ki – mo żna po li czyć
na pal cach dwóch rąk.

DG




