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Budowa centralnego odcin-
ka II linii metra jest zakończona,
obecnie trwają odbiory technicz-
ne. Ogłoszono już także przetarg
na budowę trzech kolejnych sta-
cji, dzięki którym metro przybliży
się do Bemowa. Stacje Płocka,
Młynów i Księcia Janusza zostaną
otwarte w 2018 r. Oznacza to, że
za cztery lata czeka nas kolejna
rewolucja komunikacyjna. Do
stacji Płocka będzie można doje-
chać z Bemowa tramwajem, ale
bliżej będzie autobusem do Księ-
cia Janusza – np. z ratusza Bemo-
wa to zaledwie pięciominutowa
podróż.

Bemowianie chcieliby jednak
wreszcie dojechać metrem
do centrum, na Ursynów i Targó-
wek. Na Facebooku strona „Me-

tro szybciej na Bemowo”, założo-
na przez burmistrza Krzysztofa
Strzałkowskiego, ma już 2000 po-
lubień. Treści póki co na niej ma-
ło, za to w komentarzach pełno
przedwyborczych przepychanek:

– Jak dobiją do 100 tys. polu-
bień, to sprzedadzą stronę a pie-
niądze przeznaczą na budowę
metra na Bemowie – to na razie
najpopularniejszy komentarz.

Kiedy metro dojedzie na Be-
mowo? Czy są na to pieniądze?
Czy najpierw będzie budowa
na Bródnie, czy na Bemowie? – te
pytania pojawiają się w rozmo-
wach o podziemnej kolei. Zanim
na nie odpowiemy, przypomnij-
my, jakie stacje zaplanowano
w naszej dzielnicy. Wszystkie na-
zwy są robocze i prawie na pewno

się zmienią, ale lokalizacje są
ostateczne. I tak pierwsza za gra-
nicą Woli będzie stacja Górce,
zlokalizowana przy ratuszu. Póź-
niej metro zatrzyma się na sta-
cjach Lazurowa (na rogu z Gór-
czewską), Chrzanów (przy Szeli-
gowskiej) i Karolin (na rogu Po-
łczyńskiej i Sochaczewskiej).
Na Karolinie powstanie także sta-
cja techniczno-postojowa, taka
jak na Kabatach.

– Miasto przygotowuje się
do ogłoszenia przetargu 3+2, czy-
li rozbudowy II linii metra do sta-
cji Bródno i Górce – mówi
Agnieszka Kłąb, zastępczyni
rzecznika prasowego Warszawy.
– W najbliższym czasie rozpoczną
się prace projektowe nad nimi.
Fundusze na budowę tych odcin-
ków są zabezpieczone, w 85% jest
to dofinansowanie unijne. Aktu-
alna perspektywa unijna kończy
się w 2020 r., ale projekty można
rozliczać jeszcze przez dwa lata.
Stacja Górce zostanie oddana
do użytku właśnie w 2022 r. II li-
nią metra będzie można wtedy
dojechać z bemowskiego ratusza
na Bródno.

Reszta niepewna
A co ze stacjami Lazurowa,

Chrzanów i Karolin? Zwłaszcza
w rejonie tej pierwszej trwa inten-
sywna budowa kolejnych osiedli,
pozbawionych zupełnie komuni-
kacji szynowej.

dokończenie na stronie 2

Metro tylko do ratusza?
� Miasto przygotowuje się do otwarcia pierwszej stacji metra na Woli. Mieszkańcy
Bemowa pytają „Kiedy metro dotrze do nas?”.

źródło:W
ikim

edia
C

om
m

ons



– II linia metra powinna być
zbudowana co najmniej od Lazu-
rowej do Bródna, albo w ogóle
bez odcinka zachodniego – uważa
Robert Chwiałkowski ze stowa-
rzyszenia SISKOM. – Na odcinku
zachodnim największe obciążenie
pasażerami będzie na stacjach
Górce i Lazurowa. Doprowadze-
nie II linii do stacji Księcia Janu-
sza nie ma sensu bez szybkiej
kontynuacji dalej na zachód.

Jak widać szybkiej kontynuacji
nie będzie, bo po otwarciu stacji
Księcia Janusza poczekamy na ko-
lejną trzy lata. A jak długo będą
czekać mieszkańcy Lazurowej?
W maju były radny sejmiku mazo-
wieckiego Maciej Białecki pisał
w „Echu”, że „pozostała część II li-
nii na dofinansowanie unijne się
nie załapie i metro na Bemowo
do 2022 r. nie dotrze”. Już wiado-
mo, że nie dotyczy to stacji przy ra-
tuszu, ale co z kolejnymi?

– W tym momencie jeszcze nie
ma ustalonej daty ukończenia
trzech ostatnich stacji na Bemo-
wie. – przyznaje rzeczniczka.
– Ostatnie trzy stacje rzeczywiście
nie będą już finansowane z aktu-

alnej perspektywy unijnej, ale
po 2020 r. będzie przecież kolej-
na. Warszawa zawsze dostawała
unijne dotacje na rozbudowę ko-
munikacji miejskiej a Unia Euro-
pejska nie przestanie dofinanso-
wywać ekologicznych środków
transportu.

Po 2020 r. fundusze unijne ma-
ją być jednak mniejsze i mogą po-
jawić się problemy z finansowa-
niem ostatnich trzech stacji. Nie-
oficjalnie mówi się, że szansą
na zabezpieczenie dla nich pie-
niędzy jest likwidacja janosikowe-
go. Jeśli dojdzie ona do skutku,
Bemowo stoczy walkę o kilkaset
milionów złotych z Białołęką, sta-
rającą się o budowę odgałęzie-
nia II linii.

– Trzeba zrobić wszystko, by
metro budować jak najszybciej
do końca. Zakończenie trasy
na stacji Bemowo Ratusz (robo-
czo Górce – przyp. red.) jest bez
sensu, a niepewność przyszłego fi-
nansowania może odłożyć dokoń-
czenie budowy na wiele lat. Musi-
my „załapać się” na unijne finan-
sowanie w latach 2014–2020 z ca-
łym metrem – mówi były bur-
mistrz Jarosław Dąbrowski.

DG

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Metro tylko do ratusza?
dokończenie ze strony 1

Szkoła kiedyś taki basen miała,
ale został zburzony. Podczas
ostatniej sesji rady dzielnicy
o planach opowiadała przewodni-
cząca rady rodziców uczniów tej
szkoły Barbara Tomala. – Do na-

szej szkoły uczęszcza 800 dzieci.
Mamy projekt takiego 15-metro-
wego basenu, który wieczorami
mógłby służyć także rodzicom.
Lekcje wf często odbywają się
u nas na korytarzach. To powodu-
je częste zwolnienia z tych zajęć.
Basen jest bardzo potrzebny. Ko-
rzystaliby z niego uczniowie wielu
bemowskich szkół – postulowała.

Jakiego basenu potrzebujemy?
Na Bemowie z pewnością po-

trzebny jest kolejny basen. Ten
przy Oławskiej, działający
pod skrzydłami Ośrodka Sportu
i Rekreacji, nie przyjmie przecież
wszystkich chętnych. Dotychczas
jednak była mowa o budowie
ogólnodostępnego aquaparku. To
koszt przynajmniej 30 mln zł, pły-
walnia szkolna – 5 mln.

Władze przekonują,
że taka wystarczy

Na Facebooku, z inicjatywy
urzędników, powstał już profil
„Odbudujmy basen na Brygadzi-
stów”. Ludzie chętnie „lajkują”,
niedawno był nawet konkurs dla
dzieci, jak wyobrażają sobie nowy
basen.

Po tylu latach zapomnienia nie
mówimy już nawet o odbudowie
– obiekt będzie powstawał niemal
od podstaw.

Dlaczego poprzedni zarząd
dzielnicy nie chciał zgodzić się
na budowę przyszkolnego basenu?

– Byliśmy przeciwko, bo po-
przedni projekt zakładał budowę
pełnowymiarowego basenu, które-

go koszt wyniósłby blisko 15 mln
zł. Pomysł budowy niewielkiego
basenu uważamy za słuszny. Li-
cząc po najtańszych kosztach
na taki obiekt należałoby wydać
tylko 3 mln, a to już zupełnie „inny
system walutowy”. Uważamy, że
na wzór pomysłu „boisko w każdej
szkole” należałoby wręcz ruszyć
z hasłem „basen w każdej szkole”
i może znowu Bemowo byłoby tu
prekursorem. Tak więc, mały ba-
sen przyszkolny jak najbardziej.
O ile nie kolidowałoby to z pla-
nem budowy dużego basenu dla
wszystkich mieszkańców. Jelonki
nie mają gdzie pływać. W przyszło-
ści należałoby więc wybudować
także znacznie większy basen, ze
zjeżdżalniami i całym zapleczem,
prawdopodobnie przy parku Gór-
czewska – mówi były wicebur-
mistrz Krzysztof Zygrzak.

– Będziemy się starać, aby w bu-
dżecie pojawiły się pieniądze na ten
cel. Mamy dopiero wstępny projekt
załącznika budżetowego, ale na po-
moce naukowe dla szkół dostanie-
my z miasta 2,4 mln zł. Powstanie
pływalni to perspektywa kilku lat
– uważa burmistrz Krzysztof Strzał-
kowski. Najbardziej prawdopodob-
ne rozwiązanie to: w przyszłym ro-
ku pieniądze na projekt, budowa
w kolejnym. Oczywiście, o ile będą
na to pieniądze.

W szkole przy Brygadzistów
dzieci są zadowolone z pomysłu.
Jak bardzo mogą być zawiedzione
po nadchodzących wyborach?

mac

Wróci basen przy Brygadzistów?
� – Będziemy chcieli wybudować basen w szkole przy ul. Brygadzistów
– zadeklarował burmistrz Krzysztof Strzałkowski. To chwyt przedwyborczy czy realna
szansa na porządną pływalnię?

Myśleliśmy,
aby w przyszłości
wybudować znacznie
większy basen, ze
zjeżdżalniami i całym
zapleczem,
prawdopodobnie
przy parku Górczewska
– tłumaczy były
wiceburmistrz Krzysztof
Zygrzak.
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Mężczyzna był byłym policjan-
tem, ostatni raz żywego widziano
go dzień wcześniej. Później naj-
prawdopodobniej ze znajomymi
poszedł do swego mieszkania,
gdzie raczono się alkoholem. Co
było dalej – nie wiadomo jeszcze
dokładnie, rano zaś Krzysztofa C.
w lokalu przy Synów Pułku znalazła
– w kałuży krwi – jego przyjaciółka.
Pogotowie wezwane na miejsce
stwierdziło zgon w wyniku pobicia.

Policjanci pół godziny później
mieli już wytypowanego podejrza-
nego. Po wejściu do mieszka-

nia 34-letniego Tomasza K. znale-
ziono tam telefon oraz laptop, na-
leżący do zmarłego. Mężczyźnie
postawiono zarzut zabójstwa
– okazało się, że zakatował
Krzysztofa C., bo ten przed kilko-
ma laty doprowadził do jego
uwięzienia.

Teraz odpowie za zabójstwo
w warunkach recydywy. Na pro-
ces poczeka w areszcie, grozi mu
od 12 lat więzienia aż po dożywo-
cie.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

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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Niedawno w budynkach przy
Czumy i Pirenejskiej wybuchły
pożary. W jednym i drugim przy-
padku wóz strażacki nie mógł jed-
nak podjechać pod budynek, bo
droga pożarowa była zastawiona
samochodami. Szczęście w nie-
szczęściu – że nic się nikomu nie
stało. Dla bemowskich strażaków
to nihil novi. Jak wykazała prze-
prowadzona przez nich kontrola,
podobne utrudnienia z pewnością
zdarzą się podczas kolejnych ak-
cji, w tym przy ul. Szobera, Peł-
czyńskiego i Rozłogi czy zjeżdża-
jąc z ul. Powstańców w wąskie
osiedlowe uliczki.

– Wystarczy, że na łuku skrętu
drogi zaparkuje samochód osobo-
wy i wóz strażacki już ma problem.
Jeżeli stoi auto, a „tylko” się pali
i życie ludzkie nie jest zagrożone,
to możemy sobie jakoś poradzić,
rozwijając wąż strażacki na odpo-
wiednią długość, choć oczywiście
to też zajmuje czas. Gorzej jeżeli
ktoś znajduje się na balkonie czy
parapecie, a my musimy podje-
chać z podnośnikiem. Postawione
słupki nie są aż takim problemem
– wprawdzie wydłużają czas dojaz-

du na miejsce, ale w takich wypad-
kach piłujemy je, zawijamy, aby
nie uszkodziły one opon i możemy
jechać dalej – wyjaśnia Sławomir
Sierpatowski, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 na Be-
mowie.

W dzień nie ma, w nocy są
Strażacy robią co mogą, aby

drogi pożarowe były drożne, ale
przypomina to walkę z wiatraka-
mi. Kiedy bowiem przyjeżdżają
w dzień aut nie ma, ale już pod-
czas nocnej akcji, kiedy ludzie
wrócili do domów, pojazdy zasta-
wiają każdą dostępną przestrzeń
– aż po drzwi do klatki schodowej.

Co więcej, strażacy boją się
przestawiać auta, które tarasują
im drogę. Czynią to wyjątkowo
– z największą ostrożnością i oba-
wą – w razie uszkodzeń pojazdu
mogą bowiem zostać pociągnięci
do odpowiedzialności za zniszczo-
ne mienie, mimo iż działają w sta-
nie wyższej konieczności.

Okazuje się również, że specja-
listyczny sprzęt w postaci tzw. ro-
lek, które pozwalają na przesunię-
cie auta, działa tylko na gładkim

podłożu… Nie mają więc zastoso-
wania na bruku czy kostkach. Ka-
żda taka akcja to też strata czasu,
a przecież w takich wypadkach li-
czy się każda sekunda.

– Kiedy będziemy znajdować
się w mieszkaniu, które płonie,
zapewne trudno nam będzie zro-
zumieć, ze strażacy nie dojadą
z powodu blokady czy źle zapar-
kowanego samochodu. Parkując
proszę o trochę wyobraźni
– sprawdźmy, czy nie jesteśmy
na drodze pożarowej! – dobitnie
kwituje kapitan Artur Landy
z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej.

amk

Zamiast z pożarem walczą z autami
� Notorycznie zdarza się, że bemowscy strażacy, zamiast walczyć z ogniem,
„walczą” z samochodami czy słupkami, zastawiającymi im dojazd. A przecież
w walce o ludzkie życie czy mienie, liczy się każda sekunda.

Zabójstwo na Synów Pułku
� Kiedy w miniony czwartek w mieszkaniu na Bemowie
znaleziono umierającego 40-latka, nic jeszcze nie
wskazywało na to, że został pobity na śmierć z zemsty.

Kiedy będziemy
znajdować się
w mieszkaniu, które
płonie, zapewne trudno
nam będzie zrozumieć, że
strażacy nie dojadą
z powodu blokady czy źle
zaparkowanego
samochodu – kwituje
kapitan Artur Landy.
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– Dlaczego uważa Pan, że War-
szawie potrzebna jest zmiana
na stanowisku prezydenta? Oce-
niając ostatnie lata, wielu war-
szawiaków daje w sondażach
Hannie Gronkiewicz-Waltz zielo-
ne światło.

– Tej prezydentury nie da się
oceniać w kategoriach „czarne”
albo „białe”. Z całą pewnością
Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrwa-
ła stolicę z zapaści inwestycyjnej,
do której doprowadzili jej po-
przednicy. Jednocześnie cztery la-
ta samodzielnych rządów PO
w Warszawie to przede wszystkim
nieustające pasmo podwyżek:
czynszów, użytkowania wieczyste-
go, cen biletów komunikacji miej-
skiej, opłat za przedszkola i żłob-
ki, wodę, nieczystości i śmieci. To
prywatyzacja Stołecznego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej
skutkująca – przed czym ostrzega-
liśmy – wzrostem cen o 20%, li-
kwidacja szkolnych stołówek, do-

datków motywacyjnych dla na-
uczycieli, cięcia w komunikacji
i ogromne opóźnienia inwestycyj-
ne. I do tego arogancja władzy
w kontaktach z mieszkańcami,
która doprowadziła do referen-
dum w sprawie odwołania pani
prezydent. Dopiero w obliczu te-
go zagrożenia Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zmieniła taktykę. Na-
gle okazało się, że można wpro-
wadzić budżet partycypacyjny,
można zrobić konsultacje społecz-
ne, można zadbać o lokatorów
z reprywatyzowanych kamienic.

– Na błędach człowiek uczy się
najszybciej, a budżet partcypacyj-
ny okazał się wielkim sukcesem!

– SLD już kilka lat temu pro-
ponował wprowadzenie budżetu
partycypacyjnego. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zgodziła się na ten
– jak sama mówiła – eksperyment
dopiero pod presją. Na tyle nie
wierzyła w racjonalność pomy-
słów ludzi, że przeznaczyła do pu-

li budżetu partycypacyjnego zale-
dwie 26 mln zł. Tymczasem bu-
dżet Warszawy, po stronie wydat-
ków, to 14 mld zł! Więc ile da-
ła? 0,2%! A sukces akcji dotyczą-
cej budżetu, liczba głosów miesz-
kańców, przeszedł wszelkie ocze-
kiwania. Gdyby to ode mnie zale-
żało, natychmiast zwielokrotnił-
bym kwotę do dyspozycji miesz-
kańców. To musi być co naj-
mniej 130–140 mln zł.

– I pozostawi Pan ludziom de-
cyzję, na co wydać takie pienią-
dze?

– A czemu nie? W przeciwień-
stwie do urzędników ludzie liczą
każdy grosz. Jeżeli warszawiacy te
pieniądze dostaną do dyspozycji,
to zobaczą i uwierzą, że mogą
zmieniać to miasto. Zaczną się
zastanawiać, jak przekształcić
swoje osiedle, swoją dzielnicę, co
by się przydało. Właśnie w takich
okolicznościach ludzie utożsamia-
ją się z miastem. Stają się jego

obywatelami, a nie konsumenta-
mi usług miejskich.

– Każdy z kandydatów powta-
rza to samo: poprawimy jakość
życia. To slogany, nie konkrety.
Co zamierza Pan w Warszawie
zmienić?

– Musimy na nowo określić
priorytety rozwoju miasta i skon-
sultować je z mieszkańcami.

Trzeba zapewnić miejsca
w żłobkach i przedszkolach dla
każdego dziecka. I powinny to
być miejsca bezpłatne, jak zrobił
to ostatnio prezydent Matyjasz-
czyk w Częstochowie.

Trzeba dokonać zmian w ko-
munikacji miejskiej, bo ona może
być tania, ale pieniędzy nie należy
pozyskiwać kolejnymi podwyżka-
mi cen biletów, tylko racjonaliza-
cją zatrudnienia w administracji
ZTM oraz pozyskiwaniem dodat-
kowych środków z transportowej
infrastruktury.

Obecnie miasto miasto rozwija
się nierównomiernie, bo jego pra-
wa część została przez rządzącą
ekipę zapomniana. Uważamy, że
priorytetem musi stać się rozwój
budownictwa komunalnego i re-
monty istniejących kamienic. Nie
każdego stać na kredyt w banku,
ale miasto stać, żeby zapewnić
mieszkanie tym, którzy tego kre-
dytu nie dostaną. Zacząć należy
od wykorzystania kilku tysięcy ist-
niejących pustostanów i urucho-
mienia partnerstwa publiczno-
-prywatnego do wspólnego budo-
wania lokali mieszkalnych. To po-
wszechnie obowiązująca praktyka

na całym świecie i nie mogę zro-
zumieć, dlaczego Warszawa z te-
go rozwiązania nie skorzystała!

– To przecież za rządów Hanny
Gronkiewicz-Waltz powstało naj-
więcej mieszkań komunalnych
w Warszawie po 1989 r…

– A ile mieszkań komunalnych
ubyło z powodu reprywatyzacji?
Dziś właśnie reprywatyzacja jest
największym problemem Warsza-
wy. Pilnie potrzebna jest ustawa
w tej sprawie. Jej brak pokazuje
niemoc Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. Miasto zwraca spadko-
biercom byłych właścicieli, lub co
gorsza handlarzom roszczeń, te-
reny szkół, boiska, parki i kamie-
nice z lokatorami. Wydaje ogrom-
ne pieniądze na odszkodowania.
My natomiast uważamy, że trzeba
przede wszystkim zadbać o inte-
resy lokatorów mieszkających
w budynkach zwracanych byłym
właścicielom lub ich spadkobier-
com. W tym jest różnica: przez
pryzmat czyich interesów patrzy-
my na miasto.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Priorytetem musi stać się rozwój budownictwa komunalnego i remonty istniejących kamienic
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– Czy darmowa komunikacja,
którą Pan proponuje, jest w ogóle
możliwa?

– Oczywiście. Mój projekt wpro-
wadzenia całkowicie bezpłatnej ko-
munikacji jest rozłożony na cztery
lata. Jeśli warszawiacy zdecydują się
mnie wybrać na prezydenta War-
szawy, to w 2018 roku będą jeździć
za darmo.

– A skąd wziąć na to pieniądze?
– Nie będę podwyższał żadnych

podatków ani opłat, ponieważ one
i tak są już w Warszawie za wysokie.
Pieniądze na bezpłatną komunika-
cję będą pochodzić z udziału miasta
w podatkach tych osób, które
mieszkają i pracują w Warszawie,
ale nie są warszawskimi podatnika-
mi. Szacuje się, że takich osób jest
nawet 750 tysięcy. Wystarczy, że
około 250 tysięcy z nich zdecyduje
się płacić swoje podatki w stolicy,

a darmowa komunikacja będzie za-
pewniona. Oczywiście osoby, które
nie zdecydują się płacić w Warsza-
wie podatków, czy turyści, będą mu-
sieli opłacać swój przejazd.

– Jak chce Pan skłonić do płace-
nia podatków w Warszawie?

– To się będzie po prostu opła-
cać. Tylko dzięki temu, iż nie bę-
dzie opłat z tytułu korzystania
z miejskiej komunikacji, każdy
mieszkaniec zaoszczędzi rocznie
około 1300 złotych. Mieszkańcy
stolicy, w szczególności ci, którzy
jeżdżą samochodami, tracą tygo-
dniowo w korkach wiele godzin,
które w skali roku dają blisko 20
dni. Chcę im zaoszczędzić czasu
i pieniędzy. Darmowa komuni-
kacja to mniejsze korki, czyste
powietrze, zadowoleni mieszkań-
cy i zdrowsza przestrzeń do ży-
cia.

– Podejmowano już próby prze-
konywania mieszkańców do płace-
nia podatków w Warszawie. Bez za-
uważalnych efektów.

– Niezbędna jest konkretna
i atrakcyjna oferta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obecna, adresowana do posiada-
czy Karty Warszawiaka, niczego
przecież nie obniża, a jedynie chro-
ni przed skutkami ostatnich podwy-
żek. Dodam też, że ta swoista zmia-
na podatkowej przynależności jest
dość prosta i nie wymaga przecież
ani zmiany meldunku, ani wymiany
dokumentów.

– Co poza darmową komuni-
kacją ma Pan do zaoferowania
warszawiakom: rodzicom i dzie-
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne. Uwa-
żam, że należy postawić na szybkie
technologie budowy nowych przed-
szkoli, które umożliwią ich powsta-
wanie tam, gdzie są teraz najbar-
dziej potrzebne. Co więcej, dopro-
wadzę do tego, że rodzice nie będą
ponosili opłat z tytułu uczęszczania
dziecka do przedszkola. Edukacja,
także ta przedszkolna, musi być
po prostu bezpłatna i dostępna dla
wszystkich.

– Warszawa się starzeje. Jest Pan
na to przygotowany?

– Rzeczywiście, coraz większa
liczba warszawiaków to seniorzy,
którzy z jednej strony potrzebują
opieki oraz pomocy w różnych
sferach, a z drugiej – jako pełno-
prawni mieszkańcy Warszawy
– mają prawo oczekiwać oferty
godnego i ciekawego życia. Będę
rozwijał ofertę adresowaną spe-
cjalnie do seniorów i nie mówię
tu tylko o wsparciu dla Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Położę
duży nacisk na wykreowanie spe-
cjalnych propozycji dla tej grupy
mieszkańców. Od systemu zniżek
w ramach Karty Warszawiaka,
przez wzbogacenie programu do-
mów kultury i zapewnienie dostę-
pu do obiektów i infrastruktury
szkolnej, programy wolontariatu,
aż po wdrożenie programu obsłu-
gi administracyjnej samotnych se-
niorów przez telefon i z dojazdem
do domu.

– Czy na poziomie miasta można
poprawić sytuację warszawskich
pacjentów?

– Przede wszystkim nie uważam,
aby panaceum na wszelkie proble-
my była postępująca komercjaliza-
cja placówek służby zdrowia. Zdro-
wie nie może być traktowane jak to-
war. Samorząd musi za to wykorzy-
stywać te instrumenty, które ma,
np. profilaktykę, która zmniejsza
przecież zapotrzebowanie i koszty
opieki zdrowotnej. Tu w sposób
szczególny zadbam o odbudowanie
medycyny szkolnej, w tym zwłaszcza
o profilaktykę stomatologiczną.
Przecież już przeszło 80% warszaw-
skich sześciolatków ma próchnicę!
Opieką i specjalnymi programami
chcę też objąć osoby w grupie wie-
kowej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Zapropo-
nuję też stworzenie systemu moni-
torowania dostępności świadczeń
zdrowotnych we wszystkich placów-
kach służby zdrowia – niezależnie
od tego, czy podlegają samorządowi
Warszawy czy województwa mazo-
wieckiego. Chciałbym, aby łatwiej
było się dostać po raz pierwszy
na wizytę do lekarza specjalisty. To
często decyduje o pomyślności całe-
go procesu leczenia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta,
to w 2018 roku będą jeździć za darmo
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Strona internetowa Alei nie
jest aktualizowana od końca
sierpnia, w Generatorze Pomy-
słów, który miał być narzędziem
zgłaszania przez mieszkańców
swoich koncepcji, widać obecnie
tylko trzy pomysły.

– Aleja sportów miejskich była
flagowym projektem Bemowa.
Miała być przykładem wzorowej,
w pełni obywatelskiej i oddolnej
inwestycji, zarówno na etapie
projektu, budowy, jak i bieżącego
funkcjonowania – mówi były bur-
mistrz Jarosław Dąbrowski.
– O ile realizację udało się szczę-

śliwie doprowadzić do finału, tak
działanie tego miejsca pozostawia
wiele do życzenia.

– W pierwszym etapie urząd
dzielnicy miał przekazać wybudo-
wany obiekt do Art.Bemu. Podyk-
towane było to tym, że o ile urząd
nie może zarabiać na prowadzo-
nej przez siebie działalności, o
tyle Art.Bem, jako jednostka kul-
tury, ma taką możliwość – dodaje
były wiceburmistrz Krzysztof Zy-
grzak. – Rozwiązanie to umożli-
wiałoby np. odpłatne udostępnia-
nie skweru na komercyjne zawody
czy treningi sportowe i tym samym

zmniejszało kwoty wydawane z bu-
dżetu na utrzymanie obiektu. Ko-
lejnym etapem miało być wyłonie-
nie przez Art.Bem w konkursie
operatora lokalu znajdującego się
w Alei. To właśnie najemca miał
przejąć część zadań związanych np.
z wypożyczaniem sprzętu, ochroną
czy konserwacją przestrzeni, reali-
zując jednocześnie przedstawiony
w konkursie program działań kul-
turalno-sportowych.

– Kawiarnia zostanie otwarta
wiosną – zapowiada Mariusz
Gruza, rzecznik bemowskiego ra-
tusza. – Jej funkcja będzie nie tyl-
ko gastronomiczna, ale także kul-
turalna. Można mówić nawet
o klubokawiarni. Natomiast jeśli
chodzi o program wydarzeń na zi-
mę, to pragnę uspokoić, na prze-
łomie października i listopada zo-
stanie przedstawiony ich harmo-
nogram. Aleja będzie działać
przez całą zimę.

A jak Państwo oceniają działal-
ność Alei Sportów Miejskich?
Czekamy na opinie na e-mail:
redakcja@gazetaecho.pl.

DG

Aleja Sportów Miejskich „przysiadła”?
� Wygląda na to, że po początkowym boomie na imprezy w Alei Sportów Miejskich
dzieje się coraz mniej.

Jakie to choroby? Poczynając
od stanów zapalnych dróg odde-
chowych, przez zapalenie płuc,
opon mózgowych i mózgu aż
po sepsę. Bakterie wyjątkowo ła-
two zasiedlają organizm człowieka
i wędrują po nim kolonizując ko-
lejne narządy. Najbardziej naraże-
ni na infekcję są ludzie starsi, z ob-
niżoną odpornością oraz dzieci.

I właśnie by zapobiegać zaka-
żeniom pneumokokami u dzieci,
na Bemowie prowadzony jest
program bezpłatnych szczepień.
Aby z niego skorzystać, trzeba
tylko spełnić kilka warunków:
dziecko musi być w wieku 24–36
miesięcy, a jego rodzice muszą
mieszkać w Warszawie. Szczepie-
nia, sfinansowane przez urząd
miasta, prowadzone są w nastę-
pujących przychodniach (tam ta-
kże można zasięgnąć szczegóło-
wych informacji):
• ul. Wrocławska 19

(22 638–29–43),
• ul. Czumy 1 (22 666–10–14),
• ul. Powstańców Śląskich 19

(22 664–44–80 wewn. 17 lub 3),

• ul. Cegielniana 8
(22 863–87–65),

• ul. Janiszowska 15
(22 846–12–56).

Jak dowiedzieliśmy się
w SZPZLO Warszawa Bemo-
wo-Włochy, który prowadzi
szczepienia, program, trwający
od września, ma potrwać trzy la-
ta, a szczepionek „wystarczy dla
wszystkich”.

Szczepienia przeciw pneumo-
kokom nie są obowiązkowe.
Koszt jednej dawki wynosi
od 270 do 370 złotych – na Be-
mowie można to jednak zrobić
bezpłatnie.

(red)

Bezpłatne przeciwko pneumokokom
� Pneumokoki są jednymi z najpowszechniejszych,
a przy okazji najbardziej groźnych bakterii, jakie
zagrażają człowiekowi. Można zapobiegać chorobom
przez nie wywoływanym – szczepiąc dzieci.



Brychczy przyjechał do Warsza-
wy w 1954 roku ze Śląska i został
w stolicy na dobre. Gdyby grał

w piłkę w lepszych czasach, zapew-
ne wylądowałby w jednym z naj-
większych światowych klubów.

Jest jednym z najlepszych w histo-
rii strzelców polskiej ekstraklasy.
Z Legią jako piłkarz czterokrotnie
zdobywał mistrzostwo, dochodził
też do półfinału Pucharu Europy.
Potem był w niej trenerem, cho-
ciaż najczęściej asystentem kolej-
nych trenerów. Ci się zmieniali,
a on trwał w kolejnych ekipach.
Kiedy w połowie lat 90. ubiegłego
stulecia jeden ze szkoleniowców
nie widział go w sztabie, to wywar-
to na nim taką presję, że „Kici”
natychmiast wrócił.

Kochają go kibice, kochają pił-
karze. W wieku 80 lat wciąż
uczestniczy w treningach, a tech-
niki mogą mu pozazdrościć wszy-
scy obecni zawodnicy. Jak „Kici”
na treningu ustawi piłkę kilkana-
ście metrów od bramki, zawsze
trafia tam, gdzie chce. A kolejni
bramkarze mogą tylko pokornie
wyjąć piłkę z siatki.

W tym roku władze Legii uczyni-
ły go honorowym prezesem klubu.
– Ja tego nie potrzebuję. Moim ży-
ciem jest boisko i szatnia – podkre-
śla skromnie. Rzadko udziela wy-
wiadów. Na uroczystość odsłonięcia
muralu ściągnięto go podstępem.
Trener bramkarzy Krzysztof Do-
whań, który po treningach zawsze
go odwozi do domu, powiedział, że
tym razem muszą koniecznie poje-

chać na Bemowo. I nasz bohater
już nie mógł się wycofać. Osobiście
dokonał odsłonięcia muralu.

Malowidło zostało wykonane
przez 14 osób. Ma 28,5 metra wyso-
kości i ponad jedenaście szerokości.
– Zwróciliśmy się o pozwolenie
do administracji osiedla, czyli Spół-
dzielni Mieszkaniowej Wola. Pro-
jekt został sfinansowany z zysku po-
chodzącego ze sprzedaży szalików-
-cegiełek z motywem flagi Lucjana
Brychczego oraz koszulek – infor-
mują chłopcy ze Stowarzyszenia Ki-
biców Legii Warszawa. Na miejscu
klubowej legendzie towarzyszyli
obecni piłkarze Legii Miroslav Ra-
dović i Jakub Rzeźniczak.

– To zaszczyt mieć na bloku po-
dobiznę takiego człowieka. Cho-
ciaż z drugiej strony nie chcemy tu-
taj ciekawskich, dlatego poprosili-

śmy, aby nie podawać adresu,
pod którym należy szukać tego mu-
ralu – mówi jeden z mieszkańców.

Trudno przeoczyć jednak takie
malowidło. Chociaż – nie tak ła-
two je znaleźć. Uniejowska to
niewielka osiedlowa ulica, pomię-
dzy Radiową, Powstańców Ślą-
skich a Wrocławską. Dziwić może
też wybór bohatera malunku
– murale są zwykle tworzone dla
upamiętnienia historycznych wy-
darzeń, czasem dla zabawy. Jeśli
przedstawia postacie, to głównie
już te nieżyjące. A pan Lucjan ży-
je i czuje się znakomicie. Pod ka-
żdym względem to chlubny wyją-
tek. Na Bemowie, przy Górczew-
skiej, niedaleko Lazurowej, jest
już ulica Kazimierza Deyny, innej
wielkiej postaci Legii.

mac
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Gigantyczny mural na Uniejowskiej
� Lucjan Brychczy jest żywą legendą Legii Warszawa. Właśnie minęła 60. rocznica jego pojawienia się w klubie. Z tej okazji z inicjatywy kibiców,
wspartych przez klub z Łazienkowskiej, przy ul. Uniejowskiej odsłonięto gigantyczny mural. „Nasza legenda” głosi napis na dziesięciopiętrowym bloku.

Lucjan Brychczy

źródło:w
w

w.legia.net

Ten rejon Bemowa jest specy-
ficzny. Niedaleko płyty lotniska,
gdzie lądują samoloty prywatne
oraz szybowce od lat stoi rząd wil-
li, pomiędzy którymi wije się sieć
wąskich, osiedlowych uliczek.
Obok Ligonia i Korfantego, z obu
stron okrążonych przez domki

jednorodzinne, jest Sosnowiecka.
O tyle inna, że wille są tylko z jed-
nej strony, a z drugiej stoją bloki.

– Kiedy budowano te bloki, po-
trzeba było założyć media. Po tej
operacji w nawierzchni naszej uli-
cy powstały wybrzuszenia, a w in-
nych miejscach wgłębienia. Kie-

rowcy urywają tam zawieszenie.
Jedni ze strachu jadą powoli, inni
próbują przeskoczyć, jadąc bardzo
szybko. Na takiej wąskiej osiedlo-
wej uliczce to niebezpieczne. Pisa-
liśmy listy, tworzyliśmy listy spo-

łeczne. I nic. Nikt nie zareagował
nawet wtedy, kiedy zamiast mo-
dernizacji wymyśliliśmy progi
zwalniające. Dlaczego nikt tą ulicą
nie chce się zająć? To zdumiewają-
ce – dziwi się czytelnik.

Po raz pierwszy Sosnowiecka
była w planach remontowych już
w roku 2003. Podobnie jak
w 2011, ale za każdym razem wy-
padała z listy. – Ostatni remont
był tutaj właściwie jeszcze za ko-
muny. Zobaczcie, jakie wtedy bu-
dowali solidne tymczasowe drogi!
Sam nie wiem – cieszyć się z tego
czy nie? – dodaje mieszkaniec.

Mieszkańcy mają kolejną obiet-
nicę. – Ulica Sosnowiecka znalazła
się w planie remontów na rok 2016.
A w przyszłym roku zamierzamy
wykonać dokumentację – mówi
rzecznik urzędu dzielnicy Mariusz
Gruza. mac

Interwencja

Niechciana lekcja historii
� Kto wie, co to trylinka? Sześciokątne płyty betonowe
używane zazwyczaj do budowy nawierzchni parkingów
i tymczasowych dróg. Znają ją doskonale mieszkańcy
ulicy Sosnowieckiej. „Tymczasowo” od 30 lat przekonują
się, jak niewygodnie jeździ się po niej autem czy rowerem.











Piknik sąsiedzki na Coopera
25.10, godz. 12.00–16.00 – piknik sąsiedzki: Uro-

dziny generała Coopera. W programie: piosenki
Ordonki, wspólne śpiewanie, modele samolotów
z I wojny światowej, stoisko z klockami Lego, sto-
iska artystyczne: robienie kotylionów, niepodległo-
ściowych kwiatów i kartek, zabawa „Zrób King
Konga”, konkurs wiedzy o M. Cooperze, możli-
wość zrobienia zdjęcia z elementami stroju ułana,
tort urodzinowy

Miejsce: ul. Coopera.

Halloween w Nutka Café
25.10, godz. 17.00 i 18.30 – Wieczór strachów

i zagadek.
Historie o duchach, przerażające konkursy, naj-

trudniejsze w świecie zagadki. Będzie strasznie,
trochę śmiesznie, ale na pewno ciekawie!

Na godz. 17.00 Nutka zaprasza dzieci w wie-
ku 3–5 lat, a na 18.30 dzieci w wieku 6–8 lat.

Obowiązuje rezerwacja: e-mail: info@nutkaca-
fe.pl. Koszt 35 zł (przedpłata) lub 45 zł w dniu za-
jęć. Liczba miejsc ograniczona.

Kawiarnia Nutka Café, ul. Obozowa 82A, tel.
692–925–550.

Teatrzyk: „Król zwierząt”
26.10, godz. 13.00 – Teatralny Poranek Bajkowy:

„Król zwierząt”.

W królestwie dżungli następują przełomowe
zmiany. Dotychczasowy król już nie chce dłużej być
władcą. Kto zostanie nowym królem i uratuje
dżunglę? Bajka kolorowa, zabawna i interaktywna.
Przedstawienie uczy zachowań savoir-vivre oraz
przestrzega, że nie powinno się oceniać innych tyl-
ko po pozorach.

Bilety 10 zł.
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska

201, tel. 22 532–04–00

Spotkanie muzyczne
26.10, godz. 12.30 – spotkania muzyczne dla

dzieci: „Stare czy nowe?”
Muzyka polska od baroku po współczesność

– utwory polskich kompozytorów: A. Jarzębskiego,
R. Twardowskiego i K. Pendereckiego.

Awangardowe brzmienia muzyki współczesnej
wyzwolą niezwykłe pokłady dziecięcej wyobraźni.

Miejsce: sala widowiskowa ośrodka Michael,
ul. Markiewicza 1.

Święto ziemniaka
26.10, godz. 12.00–16.00 – piknik sąsiedzki

– Święto Ziemniaka
W programie: pieczenie ziemniaka, gry i zabawy

tematyczne, warsztaty artystyczne, występ Hamak
Band.

Miejsce: Fort Bema

Zajęcia podróżnicze
26.10, godz. 12.30 – spotkanie z cyklu „Podróżni-

czek”. Tym razem spotkanie familijne pt. „O Pari…
perskie opowieści” adresowane do dzieci od 6 lat,
bilety 10 zł.

W programie spotkanie z Joanną Borowską, ar-
tystką fotografem i archeologiem.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1,
tel. 22 834–65–47.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

�W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Wstęp na targ – czy raczej flea
market – jest bezpłatny. Jest tyl-
ko jeden warunek: na Konar-
skiego 83 będzie można prowa-
dzić transakcje jedynie po an-
gielsku. Ma to być bodziec
do szlifowania swoich umiejęt-
ności językowych. Od południa
do godziny 15.00 będzie można
nie tylko zrobić zakupy, ale też
poznać ofertę kursów języko-
wych współorganizatora (jest

nim szkoła Lady Language) czy
spróbować ciast upieczonych
przez członkinie Klubu Mam
na Bemowie (to drugi organiza-
tor imprezy), ale też np. zapisać
dziecko na warsztaty plastyczne.

Zapisy sprzedających: kursyla-
dylanguage@gmail.com.

We cordially invite! (coś tam
jednak z nauki angielskiego zo-
stało…)

(red)

Biznes na flea markecie
� Brzmi fatalnie? Czystą angielszczyzną na pewno
lepiej – angielski pchli targ odbędzie się 25
października na Bemowie.

Współorganizatorem imprezy jest bemowski klub mam

źródło:K
lub

m
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ie/Facebook

Poranek teatralny

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

informuje,
że nnaa ttaa  bbllii  ccyy  ooggłłoo  sszzeeńń  ww ssiiee  ddzzii  bbiiee  OOśśrroodd  kkaa  pprrzzyy uull.. OOłłaaww  sskkiieejj 33aa

oraz na stro nie in ter ne to wej 
hhttttpp::////wwwwww..bbee  mmoo  wwoo..wwaaww..ppll//ssppoorrtt__ii__rree  kkrree  aaccjjaa//oossiirr//oossiirr//pprrzzee  ttaarr  ggii//  

wy wie sił wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nych do naj mu.



Już w la tach 80. plan usta no wił
w tej oko li cy za bu do wę miesz ka -
nio wo -usłu go wą. Do wy bu do wa -
nych w tam tym okre sie blo ków
miesz kal nych do cho dzi ły ko lej ne
skle py, lecz ni ce, za kła dy usłu go -
we. Jest ich w tej oko li cy nie zwy -
kle du żo, na cze le z Ha lą Wo la,
któ rej na zwa obec nie ni jak się ma
do ad mi ni stra cyj ne go po dzia łu
mia sta. Z dru giej stro ny to na ma -
cal ny do wód hi sto rii – kie dy ha lę
bu do wa no, nie by ło jesz cze Be -
mo wa, któ re po wsta ło – przy po -
mnij my – 20 lat te mu.

– Kie dyś by ła chy ba naj no wo -
cze śniej szym miej scem w ca łym
mie ście. Pa mię tam, jak sta łam tam
w ko lej ce po ry by, któ re po da wa -
no owi nię te w ga ze ty. Sprze daw ca
naj czę ściej wy bie rał „Express Wie -
czor ny” … – wspo mi na spo tka na
pod skle pem pa ni Bar ba ra.

Wzo ru jąc się na Wę grzech obok
sto isk spo żyw czych, wa rzyw nych
i go spo dar stwa do mo we go zor ga -
ni zo wa no dział War szaw skiej
Spół dziel ni Ogrod ni czej, Cen tra li
Ryb nej czy Hor tex -u. Na ów cze -
sne cza sy by ło to roz wią za niem

no wa tor skim. Nie trze ba do da -
wać, że nie prak ty ko wa no wów -
czas sprze da ży bez po śred niej.

– Ha la Wo la by ła naj więk szą
i naj le piej za opa trzo ną pla ców ką
han dlo wą w War sza wie. Przy je -
żdża li klien ci z ca łe go mia sta
i oko lic, mi mo że w za ło że niach
mia ła słu żyć miesz kań com oko -
licz nych osie dli: Je lon ki, La zu ro -
wa, Gór czew ska i Be mo wo. Te raz
ka żda dziel ni ca ma swo ją ga le rię.
Ni by więc przy je żdża mniej lu dzi,
cze mu więc cią gle oko li ca
upstrzo na jest by le jak za par ko -

wa ny mi au ta mi? – za uwa ża pan
Ma ciej.

Są pro ble my z par ko wa niem
– Zro bi li śmy wszyst ko, co by ło

mo żli we. Oprócz miejsc par kin go -
wych stwo rzy li śmy dwa par kin gi
płat ne: je den od stro ny ul. Świe tli -
ków i dru gi obok przy chod ni
od stro ny Po wstań ców Ślą skich.
Na wię cej so bie nie mo że my po -
zwo lić, bo ogra ni cza nas za bu do -
wa – mó wi Ana tol Świe rzak, pre -
zes za rzą du Ha li Wo la. – Je den
z tych par kin gów kosz tu je zło tów -
kę za go dzi nę. Na dru gim mo żna
bez opła ty stać dwie, a po tem się
nie opła ca, bo ka żda go dzi na kosz -
tu je 10 zł. W ten spo sób znacz nie
ogra ni czy li śmy tłok. Miej sca par -
kin go we przy sa mej Człu chow skiej
na le żą do Za rzą du Dróg Miej -
skich i na ich stan nie ma my wpły -
wu. Na przy kład już dru gi mie siąc
stoi tam po jazd re kla mu ją cy skup
sa mo cho dów i nic z tym nie mo -
żna zro bić, do pó ki nie ła mie prze -
pi sów. Zmia ny przez nas wpro wa -
dzo ne spo wo do wa ły, że miejsc nie
blo ku ją miesz kań cy al bo przy jezd -

ni, któ rzy zo sta wia li au ta na ca łe
dnie – mó wi pre zes.

Wia do mo – nie by ło by z tym
żad ne go pro ble mu, gdy by w od po -
wied nim cza sie za dba no o par kin gi
przy sa mej ha li, jed nak w tam tych
cza sach lu dzie nie mie li ta kie go
do stę pu do mo to ry za cji jak dzi siaj.

Po uli cach jeź dzi ło kil ka krot nie
mniej sa mo cho dów niż obec nie.

– Na par kin go wy tłok wpływ
ma też tar go wi sko wo kół ha li,
a prze cież han dlu ją cy mu szą
gdzieś usta wiać po jaz dy, w związ -
ku z czym dla tzw. nor mal nych
kie row ców nie ma już miej sca
– kwi tu je pan Ma ciej.

„Nor mal ni” kie row cy par ku ją
więc w ca łej oko li cy.

mac

Mieliśmy chodzić na piechotę
� Od 34 lat przy Człuchowskiej niezmiennie króluje Hala Wola. Z każdej strony obstawiona autami.

Hala Wola
była kiedyś największą
i najlepiej zaopatrzoną
placówką handlową
w Warszawie. Przyjeżdżali
klienci z całego miasta
i okolic, mimo że
w założeniach miała
służyć mieszkańcom
okolicznych osiedli:
Jelonki, Lazurowa,
Górczewska i Bemowo.

źródło: halaw
ola.com

.pl
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W przy szłym ro ku za koń czy się
bu do wa osie dla La zu ro wy Za ką tek
przy skrzy żo wa niu Ster ni czej
i Roz ło gi – ra zem 111 miesz kań, 14
lo ka li usłu go wych i 150 miejsc par -
kin go wych. Nie co da lej, przy La zu -
ro wej 14E, bu du je się 75 miesz kań
i aż 270 miejsc par kin go wych.
Przy Ba ta lio nów Chłop skich ro śnie
ko lej ne osie dle, Osie dle Pod Słoń -
cem na 240 miesz kań. Obok po -
wsta je in we sty cja o dość eg zo tycz -
nej na zwie Ac cent Vert – to rów -
nież za bu do wa miesz ka nio wa (140
lo ka li). Jesz cze wię cej miesz kań,
bo aż 300, za ofe ru je osie dle MY
Be mo wo. I wresz cie osie dle Zie lo -
ny Na rwik, ma ją ce po wstać już

po pół noc nej stro nie Tra sy Obroń -
ców Grod na – ko lej nych 290 lo ka -
li. Pra wie wszyst kie wy mie nio ne in -
we sty cje zo sta ną od da ne do użyt ku
pod ko niec przy szłe go ro ku. 1100
no wych miesz kań, za sie dlo nych
w więk szo ści przez mło de ma łżeń -
stwa z dzieć mi, to – li cząc lek ką rę -
ką – po nad 3000 no wych miesz -
kań ców Be mo wa.

Z no we go miesz ka nia trze ba ja -
koś do je chać do pra cy, a naj wię cej
miejsc pra cy w War sza wie znaj du -
je się w cen trum, na Słu żew cu
i w oko li cy ul. Ka sprza ka na Wo li.
Jak do je chać tam z La zu ro wej?
Pod ko niec przy szłe go ro ku miesz -
kań cy za chod nie go Be mo wa bę dą

ob ser wo wać bu do wę me tra
na Wo li. Sta cja Chrza nów
przy ul. Sze li gow skiej po wsta nie
– we dług obec nych pla nów – do -
pie ro po 2022 r. Po zo sta je więc
au to bus. W 2015 r. La zu ro wą kur -
so wać bę dą E -5 i 105 – pierw szym
bę dzie mo żna do je chać (nie ste ty
tyl ko w go dzi nach szczy tu) do ron -
da Da szyń skie go i tam prze siąść
się do me tra al bo tram wa ju, dru -
gim – wol niej, ale do sa me go ści -
słe go cen trum. Przy do brym wie -
trze, czy li bra ku kor ków na Po -
łczyń skiej, bę dzie mo żna do trzeć
do cen trum w pół go dzi ny, na Wo -
lę w 25 min. Do jazd na Słu że wiec
bę dzie bar dziej skom pli ko wa ny.

Co praw da 189 je dzie bez po śred -
nio z La zu ro wej na Ma ry nar ską,
ale stoi w kor kach na Dźwi go wej.
Chcąc omi nąć tu nel mię dzy Be -
mo wem a Wło cha mi i sko rzy stać
z ko mu ni ka cji szy no wej, trze ba je -
chać na Słu że wiec przez cen trum
– me trem i tram wa jem al bo SKM -
-ką. Czas? Pra wie go dzi na.

Więc mo że ro we rem? Jak po -
ka zu je prak ty ka, dwie trze cie ro -
we rzy stów – gdy nie ma od po -
wied niej in fra struk tu ry – wo li je -
chać chod ni kiem niż jezd nią.
Na La zu ro wej roz wią za nia dla ru -
chu ro we ro we go nie ma wca le,
bę dzie za to na ca łej dłu go ści Po -
wstań ców Ślą skich i Po łczyń skiej.
Po prze do sta niu się – le gal nie czy
nie – przez Je lon ki, bę dzie mo żna
dość ła two do je chać do tram wa ju
(któ ry po wi nien jeź dzić tro chę
szyb ciej niż obec nie, dzię ki prze -
kształ ce niu nie któ rych przy stan -
ków w „na żą da nie”). Przy da ło by
się za tem wię cej sta cji ro we ru pu -
blicz ne go, bo ta na ul. Roz ło gi
na pew no nie wy star czy.

A sa mo chód? 1000 miesz kań to
po nad 1000 sa mo cho dów. Teo re -
tycz nie, gdy by re ali zo wać ofi cjal ną
po li ty kę mia sta, na le ża ło by zo sta -
wiać au to na naj bli ższym par kin gu
P+R. Pro blem jest ta ki, że P+R
Po łczyń ska nie umo żli wia prze siad -
ki do me tra ani SKM -ki, a je dy nie
do tram wa ju. Bar dziej praw do po -
dob ne jest, że 1000 no wych sa mo -
cho dów po je dzie da lej do cen trum,
kor ku jąc Ka sprza ka i Pro stą.

Ale nie sa mą pra cą be mo wia -
nin ży je. Cza sem trze ba zro bić za -

ku py, cze mu na prze ciw wy cho dzi
por tu gal ska sieć z owa dem w lo go
– w oko li cy La zu ro wej ma już
dwa skle py. Na na praw dę du że
za ku py mo żna wy brać się do hi -
per mar ke tu przy Gór czew skiej.
Czy li źle nie jest, choć nie któ rzy
za pew ne wo le li by ba zar al bo ma -
łe skle py. W nie któ rych no wych
osie dlach par te ry bę dą prze zna -
czo ne na usłu gi, więc skle pów
przy bę dzie.

Cie ka wie pre zen tu ją się ob wo dy
szkół – dzie ci z La zu ro wej pój dą
aż do czte rech ró żnych pod sta wó -
wek – nr 301, 306, 316 i 350
– i trzech gim na zjów – nr 81
i 82,85. A gdzie od po cząć po pra cy
i ode bra niu dzie ci ze szko ły? Naj -
bli ższym zor ga ni zo wa nym i do brze
wy po sa żo nym par kiem jest park
Gór czew ska, prze ży wa ją cy po po -
łu dnia mi i w week en dy praw dzi we
ob lę że nie. Te re ny „zie lo ne” znaj -
du ją się teo re tycz nie na za chód
od La zu ro wej. Łą ki i po la z wi do -
kiem na ob wod ni cę – cze mu nie?

DG

Pod koniec
przyszłego roku
mieszkańcy zachodniego
Bemowa będą
obserwować budowę
metra na Woli. Stacja
Chrzanów
przy ul. Szeligowskiej
powstanie – według
obecnych planów
– dopiero po 2022 r.
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Ponad tysiąc mieszkań powstaje przy Lazurowej
� Trwa intensywne zabudowywanie zachodniej granicy Bemowa. Przy ul. Lazurowej i w jej najbliższej okolicy w budowie jest pięć osiedli. Jakie
„atrakcje” czekają nowych mieszkańców?



– Zre zy gno wał Pan z funk cji
wi ce bur mi strza Be mo wa pod ko -
niec kwiet nia, tuż przed zdy mi -
sjo no wa niem ca łe go za rzą du
dziel ni cy. Uciecz ka?

– Ab so lut nie nie. Na urlo pie
bez płat nym prze by wa łem prze cież

od grud nia 2013 ro ku. Mo ja re zy -
gna cja by ła spo wo do wa na nie uzy -
ska niem zgo dy na peł nie nie funk -
cji w sa mo rzą dzie po po wo ła niu
na no ta riu sza. De cy zja ta, pod ję ta
z przy czyn for mal nych, nie ozna -
cza ła jed nak re zy gna cji z dal sze go

dzia ła nia w sa mo rzą dzie. Dla te go
kan dy du ję.

– Star tu je Pan w wy bo rach
do ra dy dziel ni cy będąc
jednocześnie wraz z by łym bur mi -
strzem Ja ro sła wem Dą brow skim
twórcą ko mi tetu „Dla Be mo wa”.
Sporo mieszkańców dziwi się, że
nie jesteście już w PO? 

– Ja ko miesz ka niec tej dziel ni -
cy chcę, aby da lej roz wi ja ła się tak
dy na micz nie, jak w ostat nich la -
tach. Bur mistrz Ja ro sław Dą -
brow ski i lu dzie wo kół nie go sku -
pie ni, w prze ci wień stwie do ja -
kich kol wiek in nych par tii, na -
praw dę to gwa ran tu ją. Po pro stu
spraw dzi li się w prak ty ce. Nie
mo gę spo koj nie pa trzeć, jak funk -
cjo nu ją obec ne, tym cza so we wła -
dze dziel ni cy, przy sła ne na Be mo -
wo z Zie lon ki.

– To zna czy jak? 
– Be mo wo przez nie udol ność

i brak si ły prze bi cia obec nych
władz jest kon se kwent nie mar gi -
na li zo wa ne i po mi ja ne przez wła -
dze War sza wy. Przy kła dy? Brak
de cy zji o szyb kiej bu do wie me tra
na Be mo wo, a cho dzi rap tem
o dwie sta cje wię cej wo bec pier -
wot nych za po wie dzi. Ostatnio
powstało 21 do dat ko wych wy po -
ży czal ni ro we ro wych na Mo ko to -
wie, Pra dze  Po łu dnie, Wo li, w Wi -
la no wie i Ur su sie. A na Be mo -
wie? Ani jed ne go no we go ro we -
ru. Hucz nie ogła sza ne in we sty cje
w żłob ki: trzy na Bia ło łę ce,
po jed nym w Rem ber to wie,
na Wo li, Pra dze Po łu dnie
i w Waw rze. Na Be mo wie zno wu

nic. Nie stać nas na prze cięt ność
i rzą dy lu dzi, któ rzy ze stra chu
o wła sne ka rie ry nie wy chy lą się,
aby nie pod paść swo im par tyj nym
zwierzch ni kom. Pod sta wo wym za -
da niem do bre go bur mi strza jest
sku tecz na wal ka o swo ją dziel ni cę
i in te re sy jej miesz kań ców. I mam
na dzie ję, że na Be mo wie po wy -
bo rach zno wu tak bę dzie.

– Wal ka o Be mo wo jest dość
agre syw na z obu stron. Py sków ki
w in ter ne cie, szka lu ją ce kan dy da -
tów ulot ki, prześmiewcze filmiki.
Po co ta awan tu ra?

– Na rze czy wi stość i obiek tyw ną
oce nę więk szo ści roz sąd nych
miesz kań ców nie mo żna wpły nąć,
np. wy da jąc jed ną, ano ni mo wo
szka lu ją cą ko goś ulot kę. Te go, jak
bar dzo uda ło się zmie nić Be mo wo
w ostat nich la tach, nie da się jed -
nak za ma zać. Nasz plan dzia łań dla
dzielnicy jest am bit ny, ale zu peł nie
re al ny. I co naj wa żniej sze – zgod ny
z ocze ki wa nia mi miesz kań ców.

– Za tem trzy naj wa żniej sze
prio ry te ty?

– Ca ły nasz pro gram, do stęp ny
na stro nie dla be mo wa.pl, obej mu -

je aż 14 wa żnych punk tów, trud no
więc wy brać tyl ko trzy. Ale spró -
buj my. Je den: me tro na Be mo wo
jak naj szyb ciej, o tym już wspo mi -
na łem. Dwa: ta nie i do stęp ne
miej sca w żłob kach i przed szko -
lach dla wszyst kich ma lu chów,
dzię ki współ pra cy z ist nie ją cy mi
pla ców ka mi nie pu blicz ny mi. Te
spra wy to ab so lut na ko niecz ność.
Trze cim prio ry te tem dla mnie oso -
bi ście bę dzie bu do wa no we go ba -
se nu spor to wo -re kre acyj ne go dla
Górc i Je lo nek. Be mow ski sa mo -
rząd będzie w naj bli ższych latach
stać ta kże i na ta kie in we sty cje.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Rozmawiał JK

Fo to gra fia po cho dzi z pry wat ne -
go ar chi wum Ma riu sza Rey ma na,
zo sta ła umiesz czo na w Cy fro wym
Ar chi wum Be mo wa (cab.waw.pl),
zbie ra ją cym sta re zdję cia na szej
dziel ni cy. Wi docz ne w tle blo ki
ma ją ad re sy Len ce wi cza 1 i 5
– dziś za bu do wa zo sta ła znacz nie
do gęsz czo na i gi ną one w dość

cha otycz nej pie rzei. Za par ko wa -
ne przed ni mi sa mo cho dy to dziś
wła ści wie za byt ki, pro du ko wa ne
głów nie w nie czyn nej już fa bry ce
na Że ra niu. Par kin gi wzłuż Po -
wstań ców Ślą skich są, jak wi dać,
naj bar dziej sta łym ele men tem
kra jo bra zu Be mo wa…

DG
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Trzy priorytety? Metro, opieka dla dzieci i basen
� Rozmowa z Krzysztofem Zygrzakiem, byłym wiceburmistrzem, kandydatem na radnego dzielnicy Bemowo.

Powstańców Śląskich: 30 lat minęło…
� Tak wyglądała okolica ul. Powstańców Śląskich
w połowie lat 80.
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NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

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 507-020-870

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

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555
·Remonty i wykończenia pod klucz
512-340-210
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  zzęębboowwee  –– 445500  zzłł//sszztt..  TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

RÓŻNE
·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

·Skup książek – dojazd 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, orzełki, szable, bagnety, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·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
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72018

Faun tle roy wal czył ra zem z Co -
ope rem w woj nie pol sko -bol sze -
wic kiej i był za ło ży cie lem „Eska dry
Ko ściusz kow skiej”. Pod wpły wem
wy da rzeń I woj ny świa to wej
na wła sny koszt wy je chał do Fran -
cji i za cią gnął się do Le gii Cu dzo -
ziem skiej. Po przy stą pie niu Sta nów
Zjed no czo nych do woj ny w 1918
ro ku otrzy mał od Pol skich Sił
Zbroj nych pro po zy cję ob ję cia sta -
no wi ska szko le niow ca pol skich pi -
lo tów, jed nak po spo tka niu z Co -
ope rem zmie nił zda nie i po sta no -
wił utwo rzyć eska drę ame ry kań -
skich pi lo tów, któ ra włą czy ła się
do wal ki o wol ność Pol ski. Faun tle -
roy i Co oper zo sta li ofi cjal nie przy -
ję ci w sze re gi na sze go woj ska.

– W kwiet niu 1920 ro ku do wo -
dzo na przez Faun tle roya 7 Eska -
dra wzię ła ak tyw ny udział w wy pra -
wie na Ki jów. Póź niej pod czas lo tu
bo jo we go do strzegł przy go to wy wa -
ną przez bol sze wi ków za sadz kę
na zbli ża ją cy się po ciąg z pol ski mi
żoł nie rza mi. Uda ło mu się wy lą do -

wać obok po cią gu i ostrzec żoł nie -
rzy. Za ten i in ne bo ha ter skie czy -
ny zo stał od zna czo ny Or de rem
Vir tu ti Mi li ta ri przez mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go. Póź niej był
m.in. mia no wa ny do wód cą pol -
skich wojsk lot ni czych fron tu po łu -
dnio we go. Pod czas słu żby w Woj -
sku Pol skim wy ko nał 82 lo ty bo jo -
we. Po po wro cie do USA współ -
pra co wał ze śro do wi ska mi po lo nij -
ny mi. Był jed nym z za ło ży cie li Fun -
da cji Ko ściusz kow skiej. Zmarł
w 1973 ro ku – przy bli ża syl wet kę
Faun tle roya prze wod ni czą cy ra dy
dziel ni cy Grze gorz Po pie larz.

Kon ty nu ato rem tra dy cji „Eska -
dry Ko ściusz kow skiej” jest 23.
Ba za Lot nic twa Tak tycz ne go
w Miń sku Ma zo wiec kim. W ra -
mach ak cji upa mięt nia ją cej naj -
bar dziej za słu żo nych dla jed nost -
ki pi lo tów na my śliw cach MIG -29
są ich por tre ty. Por tret Ce dri ca E.
Faun tle roya zna lazł się na sa mo -
lo cie o nu me rze bocz nym 42.

mac

Jest Coopera, będzie Fauntleroya
� Jakiś czas temu pisaliśmy o pomniku lotników
w czasie wojny broniących Bemowa. Jedna z ulic
na Chrzanowie nosi imię generała Meriana C.Coopera.
Teraz jest pomysł, żeby kolejną z ulic w tym rejonie
nazwać imieniem innego lotnika, także Amerykanina
– pułkownika Cedrica E. Fauntleroya.
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Mi na mi zrze dła, gdy za sta no -
wi łem się, jak mam się tam do -
stać. Nasz blok stoi w od le gło -
ści 600 m, ale od dzie la ją go
od cyr ku to ry ko le jo we. Na miot
stoi bo wiem pod wia duk tem
ul. Gór czew skiej, przy za chod nim
par kin gu cen trum han dlo we go
Wo la Park. Aby do nie go dojść
z naj bli ższe go przy stan ku au to bu -
so we go, trze ba prze drzeć się ja -
kieś 300 m przez par king i dro gi
we wnętrz ne cen trum han dlo we -
go, w tym po zba wio ne chod ni ków
ron do. Dla ty po wych klien tów
cyr ku, czy li ro dzin z dzieć mi
w wie ku „po nadwóz ko wym”, jest
to wy czyn nie mniej szy niż przej -
ście przez to ry ko le jo we od stro ny
mo je go osie dla.

Nie mniej szym pro ble mem lo -
ka li za cji cyr ku w tym miej scu jest
coś in ne go. Aby po sta wić na miot,
wła ści cie le cyr ku mu sie li wy ciąć
znaj du ją ce się tam drze wa. Idyl -

licz ny ob raz klau nów i akro ba tek
za kłó ca po stę po wa nie ad mi ni stra -
cyj ne w spra wie wy mie rze nia ka ry
za usu nię cie drzew bez wy ma ga -
ne go ze zwo le nia, ja kie wsz czął we
wrze śniu urząd dziel ni cy Wo la
(za to ra mi to już Wo la). By ły tam
nie tyl ko drze wa. Miesz kań cy
Górc pa mię ta ją, że w chasz czach
wśród drzew po miesz ki wa ły za ją -
ce, je że, śli ma ki win nicz ki, a ta kże
ba żan ty i in ne pta ki. Ni by nic
nad zwy czaj ne go, ale dla miesz -
kań ców blo ko wi ska po dru giej
stro nie to rów to spo ra atrak cja
spa ce ro wa. No i haust świe że go
po wie trza. W tej czę ści dziel ni cy
nie ma ich du żo.

Dwa dzie ścia lat te mu po nad
po ło wa wid no krę gu wi docz ne go
z okien na sze go blo ku na Gór -
cach (ma my miesz ka nie z okna mi

po obu stro nach bu dyn ku) by ła
zie lo na. Dziś nie wie le z te go zo -
sta ło – tyl ko ten za nie dba ny spła -
che tek zie le ni po mię dzy to ra mi
a Wo la Par kiem. Szko da go na za -
bu do wę, a już na pew no na prze -
kształ ce nie w kle pi sko, na któ rym
kil ka ra zy w ro ku mia ły by się od -
by wać ja kieś im pre zy.

Te ren ten, z wy jąt kiem ma łe go
skraw ka, któ re go wła ści cie lem
jest Skarb Pań stwa, na le ży
do pod mio tów pry wat nych. Nie
jest nie ste ty chro nio ny żad nym
miej sco wym pla nem za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go (swo ją
dro gą, to cie ka we, że ist nie ją cy
plan miej sco wy no szą cy na zwę
„Ulry chów” sta ran nie omi ja te ren
daw ne go za kła du ogrod ni cze go
Ja na Kry stia na Ulri cha, na któ -
rym wła śnie znaj du je się Wo la
Park). Zad baj my o nie go.

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

www.bia lec ki.net.pl

PS. Dzię ku ję pa ni Mo ni ce, są -
siad ce z ul. Za bo row skiej, któ ra
po ru szy ła nie bo i zie mię, by na -
gło śnić tę spra wę.

Nie tylko na Bemowie

Niezły cyrk za torami
� Wszyscy kochamy cyrk. Artystów w pięknych, błyszczących strojach, wykonujących
z narażeniem życia akrobacje pod samym dachem wielkiego namiotu, tajemniczych
iluzjonistów oraz budzących uśmiech klaunów. Dlatego w pierwszej chwili ucieszyłem
się, gdy zobaczyłem z okna budujący się nieopodal namiot Cyrku Zalewski.

„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 od 22 października do 5 listopada.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego
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