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Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720

Dąbrowski wraca
czy PO-PiS na Bemowie?
�Komitet byłego burmistrza Jarosława Dąbrowskiego wygrał wybory do rady
dzielnicy Bemowo.

Dąbrowski będzie miał 9 manda-
tów w radzie. Po siedmiu radnych
będą mieć Prawo i Sprawiedliwość
oraz Platforma Obywatelska,

a dwóch Bemowska Wspólnota Sa-
morządowa. Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej nie zdobył ani jednego
mandatu.

Triumf Dąbrowskiego nieko-
niecznie może oznaczać powrót je-
go ekipy do dzielnicowego ratusza.
Nieoficjalnie wiadomo, że Platfor-
ma Obywatelska jest gotowa doga-
dać się z PiS-em, a nawet oddać tej
partii stanowisko głównego burmi-
strza, byle tylko nie dopuścić do po-
wrotu Dąbrowskiego. Lokalni dzia-
łacze PO mają zakaz prowadzenia
jakichkolwiek rozmów w sprawie
koalicji z ludźmi byłego burmistrza.
Mazowieckie władze partii zakaz
ten mogły wydać m.in. z tego powo-
du, że nie mają pewności co do lo-
jalności wobec partii nowo wybra-
nych radnych PO. Obawa, że w od-
powiednim momencie staną
po stronie Dąbrowskiego, jest
w warszawskiej Platformie dość po-
wszechna.

Czy w ogóle możliwa jest w War-
szawie koalicja PO-PiS? Oficjalnie
warszawskie władze PO zaprzecza-
ją, że jakiekolwiek rozmowy na ten
temat są prowadzone. Z kolei
od działacza PiS wiemy nieoficjal-
nie, że propozycja takiej koalicji pa-
dła. Sam Dąbrowski deklaruje
w rozmowie z „Echem” gotowość
współpracy z każdym, kto skupi się
na sprawach Bemowa, a nie poli-
tycznych rozgrywkach. (red)

Rozmowa z Jarosławem Dąbrowskim
na stronie 2.

Nieoficjalna pełna lista nowych radnych Bemowa:
KWW Jarosław Dąbrowski burmistrzem DLA BEMOWA:
Łukasz Lorentowicz, Jarosław Dąbrowski, Monika Pietrzak, Wiesława
Schubert-Figarska, Adam Zawistowski, Barbara Szczołek, Krzysztof Zy-
grzak, Aleksandra Zięba, Paweł Gala
Platforma Obywatelska:
Maciej Ryszkowski, Ewa Przychodzień-Schmidt, Paweł Rafalski, Joanna
Wośko-Matryba, Jakub Gręziak, Marta Sylwestrzak, Jarosław Oborski
Prawo i Sprawiedliwość:
Wojciech Klażyński, Marcin Wierzchowski, Adam Niedziałek, Teresa
Świderska, Marek Cackowski, Kacper Siwik, Zbigniew Chmiel
Bemowska Wspólnota Samorządowa:
Hanna Głowacka, Robert Podpłoński



Od 13 lat Fort Chrzanów, poło-
żony między Połczyńską a Szeligow-
ską, znajduje się w użytkowaniu de-
welopera Mak Dom, który w za-
mian za pozwolenie na budowę
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch
osiedli obiecał mieszkańcom Bemo-
wa rewitalizację zabytku, obiekty
sportowe i publiczny park.

– Do dzisiaj zachowały się frag-
menty fortyfikacji, które zostaną
odrestaurowane a wkomponowa-
na zabudowa będzie swoim cha-
rakterem podkreślać piękno tego
miejsca – pisze na swojej stronie
Mak Dom, zachęcając do kupna
mieszkania na nowym osiedlu.
– Obok planowanego centrum tu-
rystyczno-kulturalno-rekreacyjno-
-biznesowego firma Mak Dom
buduje osiedle mieszkaniowe zin-
tegrowane z charakterystyczną
dla tej części Bemowa architektu-
rą osiedlowo-ogrodową.

Rzeczywistość nie jest jednak
tak piękna, jak folder reklamowy.
Kontrola przeprowadzona
w czerwcu przez konserwatora za-
bytków wykazała, że właściciel nie
opiekuje się fortem w dostateczny
sposób. Miesiąc później Biuro Go-
spodarowania Nieruchomościami
m.st. Warszawy wezwało dewelo-
pera do zwrotu Fortu Chrzanów
z powodu złamania warunków
umowy z 2001 r. Ponieważ Mak
Dom odmówił, sprawa trafiła
do sądu. Oczekujący na zwrot for-
tu bemowscy miłośnicy zabytków
już teraz apelują o zaplanowanie
działań.

– Jako mieszkańcy możemy do-
prowadzić do sytuacji, w której
nieuczciwy deweloper zapłaci
za zmarnowane 14 lat oczekiwa-
nia i niezrealizowane zobowiąza-
nia – mówi historyk Maciej Bar-
tosiak, inicjator akcji „Odzyskaj-
my Fort Chrzanów dla bemo-
wian”. – Wspólnie z władzami
dzielnicy zaplanujmy i przepro-

wadźmy zagospodarowanie tego
miejsca. Poprzez aktywne uczest-
nictwo w konsultacjach i osobiste
zaangażowanie możemy stworzyć
przyjazne miejsce. Zachęcam
więc, abyśmy wiosną, po odzyska-
niu przez miasto fortu, wspólnie
posprzątali teren.

– Jeśli zapadnie wyrok nieko-
rzystny dla dewelopera i fort zo-
stanie przekazany dzielnicy, bę-
dziemy oczywiście chcieli zwrócić
go mieszkańcom – mówi rzecznik
bemowskiego ratusza Mariusz
Gruza. – To do nich należy decy-
zja, w jakim kierunku powinna iść
rewitalizacja. Pewnym wzorem
może być Fort Bema, od kilku lat
funkcjonujący jako miejsce kultu-
ry i rekreacji. Jednak zanim po-
myślimy o rewitalizacji Fortu
Chrzanów, musimy poczekać
na prawomocny wyrok.

Ponieważ fort nie jest własno-
ścią samorządu, w przyszłorocz-
nym budżecie nie można było za-

planować żadnych inwestycji
z nim związanych. Wszystko wska-
zuje więc na to, że na rewitalizację
poczekamy co najmniej do 2016
r., a w przyszłym roku – jeśli sąd
przyzna rację samorządowi – cze-
ka nas tylko wspólne sprzątanie.

Fort Chrzanów powstał pod ko-
niec XIX wieku jako element
umocnień rosyjskiej Twierdzy
Warszawa, której centrum stano-
wiła żoliborska Cytadela. Zada-
niem załogi fortu była obrona szo-
sy poznańskiej i linii kolejowej.
Umocnienia zostały częściowo ro-
zebrane tuż przed I wojną świato-
wą, ucierpiały także podczas oku-
pacji niemieckiej a następnie zo-
stały zapomniane. Dopiero
w 2006 r. Fort Chrzanów został
wpisany do rejestru zabytków.

Więcej informacji o inicjatywie
mieszkańców można znaleźć
na stronie facebook.com/Fort-
ChrzanowDlaBemowian.

DG

Sprawa w sądzie

Fort Chrzanów popada w ruinę
� XIX-wieczny porosyjski fort, który mógłby stać się wizytówką dzielnicy, służy jako
śmietnik. Mieszkańcy Bemowa apelują o interwencję.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Co dalej z Bemowem?
�Rozmowa z Jarosławem Dąbrowskim, liderem lokalne-
go komitetu „Dla Bemowa”, który wygrał wybory do rady
dzielnicy.

– Pana komitet wygrał wybory
do rady dzielnicy Bemowo, jedna-
kże do stworzenia większości po-
trzebna jest koalicja. Woli Pan
z PiS czy PO?

– Natychmiast po ogłoszeniu ofi-
cjalnych wyników wyborów, jako lo-
kalny i niepartyjny komitet miesz-
kańców zaproponujemy współpracę
wszystkim ugrupowaniom. Dla nas
liczy się tylko dobro Bemowa i re-
alizacja jak najlepszego programu
dla naszej dzielnicy. Decyzje
o ewentualnych koalicjach zapadną
właśnie pod tym kątem, a układanki
personalne naprawdę nie będą de-

cydujące. Jestem przekonany, że
dotychczasowe spory mogą zejść
na dalszy plan, a wszyscy powinni-
śmy po prostu wziąć się do inten-
sywnej pracy. Przez ostatnie pół ro-
ku Bemowo zmarnowało wystar-
czająco dużo czasu.

– W tzw. kuluarach mówi się, że
na Bemowie możliwa jest koalicja
Platformy z PiS-em, tylko po to,
aby nie dopuścić Pana do władzy.
To prawda?

– Wierzę, że mimo odgórnych
nacisków, nowo wybrani radni
uszanują wyniki demokratycznych
wyborów. Są przecież mieszkańca-

mi tej dzielnicy i to Bemowo po-
winno być dla nich najważniejsze.
Nie wyobrażam sobie, aby ktokol-
wiek, czy to z PO czy z PiS, był
w stanie spojrzeć w oczy swoim wy-
borcom głosując za porozumie-
niem tych dwóch od lat zwalczają-
cych się partii, byle tylko nie rządził
wybrany w wyborach lokalny komi-
tet. Niestety, od pewnego czasu
mam wrażenie, że głównym celem
warszawskiej centrali PO jest robie-
nie na złość mieszkańcom Bemo-
wa. Najpierw przysłano na stanowi-
sko burmistrza partyjnego działa-
cza z Zielonki, a teraz chodzą słu-
chy, że z zemsty za przegrane wy-
bory, Platforma jest w stanie nawet
oddać całą władzę PiS-owi. Liczę
jednak na to, że w końcu przyjdzie
otrzeźwienie, a decyzje nie będą
podejmowane pod wpływem urażo-
nych ambicji czy osobistych uprze-
dzeń.

– Załóżmy, że jednak uda się Pa-
nu stworzyć większość. Jakie będą
pierwsze decyzje?

– Pewnie nikogo nie zaskoczę
mówiąc, że będziemy po prostu
konsekwentnie realizować nasz po-
gram. Jeśli chodzi natomiast o ko-
lejność, to niemalże natychmiast
będziemy chcieli wydłużyć godziny
pracy ratusza oraz istotnie zmniej-
szyć liczbę urzędników, oczywiście
poza tymi zajmującymi się bezpo-
średnią obsługą interesantów. Pie-
niądze podatników zupełnie bez
sensu wydawane teraz na pensje,
zostaną przeznaczone na inwesty-
cje i inne realne potrzeby miesz-
kańców. Trzeba się też pilnie zająć
dotychczas ignorowanym proble-
mem korków związanych z budową
linii tramwajowej. Rozwiązaniem
doraźnym, ale skutecznym, będzie
ręczne kierowanie ruchem przez
policję. Człowiek będzie zawsze
mógł reagować na bieżąco i ela-
styczniej niż zaprogramowana sy-
gnalizacja świetlna rozładowywać
powstające zatory komunikacyjne.

Rozmawiał bw

Wierzę,
że mimo odgórnych
nacisków, nowo wybrani
radni uszanują wyniki
demokratycznych
wyborów.
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W rejonie skrzyżowania Po-
wstańców Śląskich z Górczewską
tory są już gotowe, podobnie jak
nowa jezdnia między Dywizjo-
nu 303 a Radiową. Najmniej za-
awansowane są prace przy Radio-
wej, gdzie nowa nawierzchnia mia-
ła być ułożona na istniejących pły-
tach betonowych, ale po rozpoczę-
ciu robót związanych z odwodnie-

niem stwierdzono niestabilność
podłoża. Trzeba więc zdemonto-
wać płyty i wymienić podbudowę
jezdni a na fragmencie skrzyżowa-
nia wymienić nawet… grunt.

– W trakcie budowy jest toro-
wisko tramwajowe na odcinku
od Secemińskiej do Czerwonych
Maków, węzeł rozjazdowy
na skrzyżowaniu Radiowa/Po-

wstańców Śląskich oraz torowisko
na Radiowej – mówi Michał Po-
wałka, rzecznik Tramwajów War-
szawskich. – Obecnie usuwane są
pozostałe kolizje z infrastrukturą
podziemną, budowane są chodni-
ki, parkingi i ścieżki rowerowe.
Chcemy jak najszybciej urucho-
mić tramwaj na nowym torowisku
oraz docelowy układ drogowy. Li-

czymy, że wszystkie prace zakoń-
czą się 20 grudnia.

Po zakończeniu prac budowla-
nych czekają nas jeszcze odbiory
techniczne, które na pewno nie za-
kończą się przed Sylwestrem.
Tramwaje pojadą nowymi torami
w styczniu. Zgodnie z wynikami

konsultacji społecznych będą to li-
nie 11 i 28. Pierwsza kursować bę-
dzie przez całe Bemowo, stano-
wiąc kręgosłup komunikacyjny
dzielnicy i zapewniając dojazd
do stacji metra Młociny i Rondo
Daszyńskiego oraz na Ochotę.
Druga zostanie wycofana z Dywi-
zjonu 303 oraz Radiowej i pojedzie
nowymi torami, a następnie Gór-
czewską na osiedle Górczewska.

Na otwarcie nowej drugiej
jezdni między Górczewską a Ra-
diową trzeba będzie poczekać
dłużej. Na razie nie wiadomo,
kiedy zakończą się prace nad nią.

DG

W styczniu tramwaj
� Budowa ostatniego odcinka linii tramwajowej na Powstańców Śląskich jest prawie
zakończona. Wszystko wskazuje na to, że skorzystamy z niego po Nowym Roku.

Tramwaje
pojadą nowymi torami
w styczniu. Zgodnie
z wynikami konsultacji
społecznych będą to
linie 11 i 28.





Pan Piotr, mieszkający przy
ul. Kaliskiego, zadzwonił do nas
bardzo zaniepokojony. – Nie wie-
my, czy na pewno cały obszar Lasu
Bemowskiego jest pod ochroną.
Kilkakrotnie słyszeliśmy o planach
zabudowy domkami jednorodzin-
nymi obszaru pomiędzy ulicami
Kaliskiego a Grotowską, doliczając
też przedłużenie Westerplatte.
Do kogo ten teren należy i czy Bo-
ernerowo jest na pewno pod ochro-
ną konserwatorską? – dopytuje.

Wnioski o zabudowę
Co ustaliliśmy? Właścicielem te-

renu jest miasto stołeczne Warsza-
wa, Las Bemowski to faktycznie ob-
szar chroniony. Użytkownikiem
wieczystym jego części jest nato-
miast Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wieża pilota” mająca zgodę
na usunięcie drzew uznanych
za chore. Już w kwietniu 2007 roku
spółdzielnia złożyła wniosek w spra-
wie ustalenia warunków zabudowy.

– Polegać to miało na budowie
zespołu budynków jednorodzin-
nych wolno stojących i w zabudo-
wie bliźniaczej z drogą dojazdo-
wą, infrastrukturą, z przyłączami
oraz sieciami: kanalizacyjną, ga-
zową i telefoniczną. Tamten
wniosek został jednak odrzucony.
Wnioskodawca się odwołał, ale
ten wniosek został też odrzucony,
w roku 2011 – informuje wicebur-
mistrz Adam Łossan.

Mieszkańcy Boernerowa nie
chcą dodatkowych sąsiadów,
a wśród nich szerzą się tylko plot-
ki i spekulacje.

– Przy samej Radiowej wojskowi
mają plany wybudować super osie-
dla dla swoich chłopców, ponieważ
brakuje im miejsc. Chodzi o dwie
działki, które należą do miasta
– przy samym przystanku i miniza-
jezdni autobusowej Fort Radiowo.
Może więc nie tylko SM „Wieża”
ma tutaj swój interes – donosi nam
jeden z czytelników.

Wiceburmistrz Łossan odpo-
wiadając na interpelację radnego
wskazuje, że działka będąca
w wieczystym użytkowaniu spół-
dzielni nie stanowi gruntu leśne-
go, jest zakwalifikowana w ewi-
dencji jako Bi, czyli inne tereny
zabudowane. A co to oznacza?
– Ta działka formalnie nie jest te-
renem leśnym. Tak została zakwa-
lifikowana w ewidencji gruntów
i chociaż istnieją rozmaite ograni-
czenia dotyczące np. wycinki
drzew, to jednak nie jest pod cał-
kowitą ochroną – dopowiada
rzecznik urzędu Mariusz Gruza.
Tym większe więc zaniepokojenie
obrońców przyrody.

Wycięli drzewa, co dalej?
Sprawie bacznie przyglądają się

przedstawiciele nieformalnego sto-
warzyszenia „NIE dla wycinki La-
su Bemowskiego”, którzy skrzyk-

nęli się przez profil utworzony
na Facebooku. Ze swoimi wątpli-
wościami wybrali się do ratusza.

– Spotkanie u burmistrza, 20
października, miało wyjaśnić, co
się dzieje w Lesie Bemowskim
i dlaczego na jednej z działek zo-
stały oznakowane drzewa. Za-
pewniono nas, że dalszej wycinki
nie będzie. Kontrowersje wzbu-
dziło oznakowania drzew i samej
działki w kolorze różowym.

Oficjalne stanowisko spółdziel-
ni „Wieża” jest takie, że oznako-

wanie powstało na skutek „głu-
piego żartu”, bądź mogło zostać
zrobione przez grupy rekonstruk-
cyjne, które grają na tym terenie
w paintball – opowiadają człon-
kowie grupy „NIE dla wycinki”.

– Wielbiciele broni ASG strze-
lają jednak w forcie/strzelnicy,
broń ta zwykle jest na kulki
i w ogóle nie pozostawia śladów.
Do żadnej z tych gier nie stosuje
się także podziału ziemi przypo-
minającego oznaczenia geodezyj-
ne (chodzi o słupki) – komentują.

Spotkanie u burmistrza nie roz-
wiało wątpliwości. – Usłyszeliśmy,
że jeśli kiedykolwiek pojawią się
plany zabudowy, dzielnica będzie
je rozpatrywała i skrupulatnie oce-
niała – czy dane drzewo pójdzie
pod piłę, czy nie. W naszej ocenie
oznacza to koniec końców zezwo-
lenie na wycinkę, bądź dziwną
i niekształtną zabudowę, aby drze-
wa ominąć. Burmistrz zadeklaro-
wał, że nie będzie tolerował dzi-
kich wycinek i jeśli ktokolwiek za-
uważy, że w lesie na wspomnianej
działce dochodzi do cięcia, pocią-

gnie właściciela do odpowiedzial-
ności. Ponadto otrzymaliśmy za-
pewnienie, że teren działki zostaje
objęty szczególną opieką przez
urząd z racji niewyjaśnionych dzia-
łań ze znakowaniem drzew. I co?
Dwa tygodnie później dowiedzieli-
śmy się, że 4 listopada działkę od-
wiedzili geodeci, którzy pobierali
próbki ziemi. W jakim celu? We-
dług naszego geodety ślady
na drzewach i słupki (startery)
w ziemi posłużyły do rysowania
mapy terenu, prawdopodobnie
pod budowę – komentują.

Dalszej wycinki ma nie być
Urząd dzielnicy wciąż zaprze-

cza. – 19 maja zarząd dzielnicy
wydał decyzję zezwalającą Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Wieża Pi-
lota” na usunięcie z tej działki
drzew martwych, zamierających,
w słabym stanie zdrowotnym. Wy-
cinka została zakończona
w pierwszej połowie sierpnia.
W wydziale ochrony środowiska
nie jest prowadzone żadne postę-
powanie w sprawie usunięcia ko-
lejnych drzew z tego terenu. Trze-
ba pamiętać, że taka decyzja jest
niezbędna do przeprowadzenia
legalnej wycinki – informuje
rzecznik urzędu Mariusz Gruza.

mac

Możliwe jest osiedle domków nad Lasem Bemowskim?
� Las Bemowski i Boernerowo to specyficzne miejsce – osiedla pod lasem, z drzewami niemal zaglądającymi
do okien. I wciąż pojawiają się pogłoski o planach wybudowania osiedla domków jednorodzinnych, co mogłoby
wiązać się z wycinką części starych i sporo wartych drzew. – Czy to możliwe? – pytają mieszkańcy.
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Ta działka
formalnie nie jest terenem
leśnym. Tak została
zakwalifikowana
w ewidencji gruntów
i chociaż istnieją rozmaite
ograniczenia dotyczące
np. wycinki drzew, to
jednak nie jest
pod całkowitą ochroną
– mówi rzecznik urzędu
Mariusz Gruza.





W latach 2015–2022 władze
Warszawy, PKP Polskie Linie Ko-
lejowe i PKP S.A. dokonają prze-
budowy całego stołecznego węzła
kolejowego, w ramach której wy-
remontowane zostaną cztery naj-
bardziej zaniedbane linie w aglo-
meracji, a także powstaną nowe
stacje w granicach miasta. Dla be-
mowian najważniejsza jest decy-
zja o budowie oczekiwanych
od lat stacji przy Połczyńskiej
i Górczewskiej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, w 2022 r. cały układ ko-
munikacyjny Bemowa zostanie
wywrócony do góry nogami. Mię-
dzy P+R Połczyńska a Fortem
Wola otwarta zostanie stacja
SKM-ki, z której możliwa będzie
przesiadka w kierunku zachodnim
(do Gołąbek i Ożarowa Mazo-
wieckiego) oraz północno-wschod-
nim. Jeśli wybierzemy opcję drugą,
dojedziemy do węzła przesiadko-
wego z metrem przy Wola Parku.
Stąd już prosta droga bez przesia-
dek linią M2, którą będzie można
dojechać do centrum, na Targó-

wek i Bródno. Z kolei dalsza pod-
róż SKM-ką będzie oznaczać przy-
stanki na nowej stacji przy Powąz-
kowskiej, Dworcu Gdańskim, zoo,
przy Radzymińskiej (tu także bę-
dzie nowa stacja) i dalej aż
do Rembertowa.

Z SKM-ki na Bemowie z pew-
nością nie będzie korzystać tak
wielu pasażerów, jak z linii metra,
jednak każda kolejna stacja,

a zwłaszcza węzeł przesiadkowy
przy Wola Parku, przyczyni się
do zmniejszenia korków na Wol-
skiej i Górczewskiej i da więcej mo-
żliwości szybkiego dojazdu
do Dworca Gdańskiego i Święto-
krzyskiej, skąd można przesiąść się
praktycznie w dowolnym kierunku.

Jeśli chodzi o bezpośrednie relacje,
SKM-ka będzie bezkonkurencyjna
w dojeździe np. do zoo i oczywiście
w podróżach do Ożarowa Mazo-
wieckiego i Rembertowa. Przy oka-
zji okaże się także, czy budowa
P+R Połczyńska miała sens. Jeśli
zainteresowanie dojazdem
do Dworca Gdańskiego będzie du-
że, parking zapełni się samochoda-
mi z gminy Babice. Może się jednak
okazać, że pasażerom spoza War-
szawy bardziej będzie opłacać się
dojazd do SKM-ki już w Ożarowie
i parking opustoszeje zupełnie.

Poszkodowani planowanymi in-
westycjami mogą się czuć miesz-
kańcy osiedli przy Strąkowej i Bata-
lionu „Miotła”, obok których SKM-
-ka będzie przejeżdżać bez zatrzy-
mywania. Pozostanie im dojazd au-
tobusem do stacji metra Księcia Ja-
nusza.

Wszystkie inwestycje w SKM-kę
będą w sumie kosztować aż 25 mld
zł. Warszawa wyda 11 mld, PKP
Polskie Linie Kolejowe – 8 mld,
PKP S.A. – 6 mld.

DG

Górce i Jelonki będą mieć SKM-kę
� Po latach oczekiwania projekt linii SKM-ki między Bemowem a Wolą nabiera realnych
kształtów. Ze stacji Połczyńska i Górczewska pojedziemy najpóźniej za osiem lat.
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W niedzielne popołudnie
na ulicach osiedla Przyjaźń są sa-
mi mieszkańcy. Tu ktoś spaceruje
z dzieckiem, tam ktoś grabi liście
w ogródku… normalny dzień. Nie
byłoby w tym nic dziwnego gdyby
nie fakt, że to osiedle unikatowe
w skali Polski, które powinno
przyciągać spacerowiczów z całej
Warszawy. Być może reaktywacja
klubu Karuzela ożywi nieco okoli-
cę, ale zacząć trzeba od podstaw,
czyli posprzątania terenu. Dziś
mieszkańców i turystów wchodzą-
cych na osiedle Przyjaźń od stro-
ny Górczewskiej witają pomazane
tablice informacyjne i dosłownie
oblepione śmieciami ekrany aku-
styczne.

Osiedle Przyjaźń powstało w la-
tach 50. ubiegłego wieku na potrze-
by rosyjskich budowniczych Pałacu
Kultury i Nauki. Materiały budow-
lane pozyskano częściowo z… nie-
mieckiego obozu jenieckiego koło
Olsztyna. Część domków przyje-
chała z Finlandii w ramach umowy
„domki za węgiel”. Po oddaniu Pa-
łacu Kultury do użytku Rosjanie
wyjechali, a w osiedlu zamieszkało
kilka tysięcy wykładowców i stu-
dentów warszawskich uczelni. Dziś
osiedle Przyjaźń jest już zabytkiem,
miejscem o niepowtarzalnej atmos-
ferze. Domki fińskie na Jazdowie
władze Warszawy zamierzają zbu-
rzyć. Czy Przyjaźń przetrwa?

DG

Osiedle Przyjaźń

Gdzie są turyści?
� Jedyne tego typu osiedle akademickie w Polsce jest
dumą Bemowa. Przynajmniej w teorii. O ile same domy
i ogródki są bardzo zadbane, o tyle dziurawe uliczki
i pozaklejane śmieciami tablice nie zachęcają do spacerów.

Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie
z planem, w 2022 r. cały
układ komunikacyjny
Bemowa zostanie
wywrócony do góry
nogami.



Spektakl dla dzieci „Podróż
z Pchłą Szachrajką” wyreżysero-
wała Anna Seniuk, która z sobie
właściwym poczuciem humoru
połączyła wiersze Juliana Tuwi-
ma i Jana Brzechwy w ciekawą
historię. Jej motywem przewod-
nim jest podróż Pchły Szachraj-
ki, która na swojej drodze spoty-
ka postaci z innych bajek, w tym

Samochwałę, Skarżypytę i zwie-
rzęta z „Zoo” Brzechwy. Przed-
stawienie to jest inne od kla-
sycznych propozycji dla naj-
młodszych.

Bilety 10 zł.
Bemowskie Centrum Kultu-

ry, ul. Górczewska 201, tel.
22 532–04–00.

kc

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.
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Podróż z Pchłą Szachrajką
� 23 listopada o godz. 13.00 Art.Bem zaprasza na
Teatralny Poranek Bajkowy: „Podróż z Pchłą Szachrajką”.

22 listopada punktualnie
o godz. 16.00 rozpocznie się bajka
o dwóch skrzatach, które chcą za-
trzymać odchodzące lato. Jeż, Misio
i Żaba bezskutecznie próbują prze-
konać je, że jesień jest również pięk-
ną porą roku. Dopiero osobiste spo-

tkanie z panią jesienią sprawi, że
skrzaty uwierzą swoim przyjaciołom.

Teatrzyk dla dzieci od 3 lat,
wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna, ul. Ko-
narskiego 6.

kc

Teatr dla dzieci – za darmo
� Biblioteka na Konarskiego 6 zaprasza maluchy
na teatrzyk „Na jesiennym liściu”.

Andrzejki w Kitce
� Kitka, wolska kawiarnia
z salą zabaw dla dzieci, 29
listopada zaprasza
na andrzejki.

Kitka to miejsce dla dorosłych i dla
dzieci. Napijemy się tu kawy, zjemy
słodkie wypieki, ciepłe posiłki a wie-
czór spędzimy przy daniach włoskich
serwowanych z lampką wina.

Mnóstwo atrakcji odnajdą tu
nasze pociechy: salę zabaw, kin-
derbale czy kreatywne warsztaty.

W najbliższym czasie Kitka za-
prasza na Andrzejki – 29.11,
godz. 16.00. Wstęp 30 zł.

Kitka, ul. Banderii 4 lokal U2,
tel. 790–437–574, www.kitka-
-as.pl.

(red)

Podczas zajęć plastycznych,
śpiewów, tańców dzieci oraz ro-
dzice mają dobrze się bawić,
a wisienką na torcie będą odwie-
dziny Świętego Mikołaja z wor-
kiem zasłużonych prezentów.

Mikołajki w Klubie Mam po-
prowadzi Sylwia Nagiel – student-
ka Akademii Wychowania Fizycz-
nego z krwi i kości, zagorzała fan-
ka różnego rodzaju sportów oraz
zabaw i gier rekreacyjnych.

I grupa – dzieci do 2 lat
– godz. 10.00–11.30

II grupa – dzieci od 2 do 6 lat
– godz. 17:00–18:30

Zapisy: warsztaty@klub-
mam.com(w tytule: „Mikołajki

+ imię i nazwisko dziecka +
grupa I lub II), opłata 20 zł.

Klub Mam na Bemowie spo-
tyka się na ul. Konarskiego 83
(Osiedle Przyjaźń).

kc

Mikołajki w klubie mam
� 5 grudnia bemowski klub mam zaprasza dzieci
wraz z rodzicami na mikołajkową zabawę.

Będą tańce, zabawy plastyczne
oraz oczywiście wróżenie – co
czeka nas w przyszłości.

Spotkanie odbędzie się 28 listo-
pada – w godz. 10–11.30 klub za-
prasza maluchy w wieku 8–18 mie-

sięcy, od 12 do 13.30 bawić się bę-
dą starszaki – 1,5 roku – trzy latka.

Zapisy: warsztaty@rodzicera-
zem.org, w tytule należy podać ha-
sło: „Andrzejki”. Koszt: 20 zł, ro-
dzeństwo 15 zł. kc

Andrzejkowe wróżby
� Bemowski klub mam organizuje zajęcia nawiązujące
do tradycji andrzejkowych wróżb. Zaproszone są nawet
maluszki ośmiomiesięczne.

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

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

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

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Ja po czu łem, że zbli ża się ka ta -
stro fa, gdy re je stru jąc we wrze -
śniu li sty wy bor cze zo ba czy łem, iż
w no wym sys te mie kom pu te ro -
wym da ne kan dy da tów w trak cie
pro ce du ry re je stra cji kil ka krot nie
wpi su je się ręcz nie do kom pu te ra,
na pod sta wie do ku men tów pa pie -
ro wych wy two rzo nych (tzn. wy -
dru ko wa nych z te goż sys te mu)
w po przed nich eta pach re je stra -
cji. Dla te go po ja wia ły się błę dy li -
te ro we w na zwi skach kan dy da -
tów, a na wet zni ka ły ca łe li sty.
Nie świad czy to jed nak szcze gól -
nie źle o oso bach wpi su ją cych da -
ne, na to miast fa tal nie o urzęd ni -
kach, któ rzy by li od po wie dzial ni
za wpro wa dze nie no we go sys te -
mu w PKW. PKW po pro stu nie
wie, do cze go słu ży in for ma ty ka:
da ne kan dy da ta po win ny być raz
po bie ra ne ze spi su wy bor ców
i ob ra bia ne wy łącz nie w sys te mie
elek tro nicz nym. Tym cza sem spo -
sób ko rzy sta nia z kom pu te rów

przez PKW przy po mi na wbi ja nie
gwoź dzi za po mo cą smart fo na.

Pi szę ten fe lie ton przy oka zji
wy bo rów, by wspo mnieć wy bit ne -
go miesz kań ca dziel ni cy Be mo wo,
sę dzie go Mie czy sła wa Ba re ję. Sę -
dzia Ba re ja od 1990 r. peł nił
funk cję wo je wódz kie go ko mi sa -
rza wy bor cze go i prze wod ni czą ce -
go Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej
w War sza wie. W 1997 r. PKW
wpro wa dza ła no wy sys tem in for -
ma tycz ny z po dob nym suk ce sem
jak obec nie i po wstał gi gan tycz ny
ba ła gan. Naj go rzej by ło w War -
sza wie, gdyż tu jest naj wię cej ob -
wo dów gło so wa nia: mie li śmy za -
mie sza nie w ko mi sjach i tłum
prze wod ni czą cych ko mi sji cze ka -
ją cych do ra na na pla cu Ban ko -
wym. Ba re ja ja ko je dy ny był
w sta nie za pa no wać nad cha osem,
któ ry wte dy po wstał. Wiem to

i pa mię tam, gdyż by łem peł no -
moc ni kiem jed ne go z ko mi te tów
wy bor czych. Po nie waż jed nak za -
mie sza nie w sie dzi bie war szaw -
skiej ko mi sji wy bor czej po ka za ła
te le wi zja, sę dzia Ba re ja zo stał od -
wo ła ny. Praw dzi wy od po wie dzial -
ny za ten ba ła gan, prof. Woj ciech
Łącz kow ski, po że gnał się w ak sa -
mit ny spo sób ze sta no wi skiem
prze wod ni czą ce go PKW, gdy
wszy scy o nim za po mnie li. Póź -
niej sę dzia Ba re ja zo stał nie słusz -
nie oska rżo ny o kłam stwo lu stra -
cyj ne, co przy pła cił zdro wiem
i śmier cią w 2003 r.

Po stać Mie czy sła wa Ba rei sym -
bo li zu je też istot ną zmia nę w war -
szaw skim sa mo rzą dzie. Do kład -
nie dwa dzie ścia lat te mu, po wy -

bo rach sa mo rzą do wych, zo stał on
wy bra ny na funk cję pre zy den ta
m.st. War sza wy (wów czas pre zy -
den ta wy bie ra ła Ra da Gmi ny
War sza wa -Cen trum) – na nie ca ły
mie siąc. Je go po przed nik, Sta ni -
sław Wy ga now ski, zo stał w 1990 r.
wy bra ny na tę funk cję ja ko ce nio -
ny urba ni sta, bez żad nych ko no -
ta cji par tyj nych. Ba re ja zo stał wy -
bra ny ta kże ja ko au to ry tet, ale
dzia ło się to już w za mie sza niu
walk par tyj nych. Kan dy da tu ra je -
go na stęp cy, Mar ci na Świę cic kie -

go, by ła wy łącz nie wy ni kiem
uzgod nień po mię dzy par tia mi
i roz po czę ła szko dli wy pro ces
upar tyj nie nia sto łecz ne go sa mo -
rzą du.

Choć trze ba przy znać, że cza sy
pre zy den tów Świę cic kie go i Pi -
skor skie go ja kimś nad mier nym
upar tyj nie niem, w po rów na niu
z póź niej szy mi prak ty ka mi, nie
grze szy ły…

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

www.bia lec ki.net.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Nie tyl ko na Be mo wie

Wspo mnie nie pre zy den ta Ba rei
� O kompromitacji Państwowej Komisji Wyborczej, która nie była w stanie przygotować systemu informatycznego na wybory 16 listopada, napisano
już dużo. Że może być niedobrze, mówiło się od dawna, przynajmniej od nieudanego testu nowego systemu na trzy tygodnie przed dniem wyborów.

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

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?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 19-28 listopada.



Kon trakt spon sor ski zo stał pod -
pi sa ny na naj bli ższą run dę na kwo -
tę 50 tys. zł. Na ko szy ka rzy spad ną
też kon kret ne obo wiąz ki. – Naj -
lep si za wod ni cy ze spo łu bę dą
obec ni na spo tka niach w szko łach,
a ta kże pod czas im prez ama tor -
skich na dziel ni co wych bo iskach
i po dwór kach. Chce my w ten spo -
sób pro mo wać ko szy ków kę wśród
naj młod szych – mó wi bur mistrz
Krzysz tof Strzał kow ski.

– Gdy by nie Be mo wo, nie wia -
do mo, ja ka by ła by na sza przy -

szłość. Sta ra my się po zy ski wać
roz ma itych part ne rów i ma my ich
co raz wię cej. Wy ma ga nia w I li dze
są wy ższe niż w ni ższych kla sach
roz gryw ko wych. Dla te go ta ka po -
moc, łącz nie z prze bu do wą ha li,
jest bar dzo po trzeb na – stwier dził
Ro bert Cha bel ski, pre zes sek cji
ko szy ków ki Le gii War sza wa.

Na ra zie Wi la nów
Po wy wal cze niu awan su do I li -

gi zmie ni ły się wy ma ga nia i ha la
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji

na Be mo wie już nie speł nia ła
stan dar dów. Mia sto prze zna czy ło
na re mont obiek tu 1,5 mln zł, ale
oka za ło się, że nie są to wy star -
cza ją ce środ ki. W ha li są już no -
wo cze sne ko sze na jaz do we, try -
bu ny te le sko po we oraz no wy, wy -
cy kli no wa ny par kiet. Li sta ko -
niecz nych ro bót jest jed nak jesz -
cze dłu ga. Kosz ty się zwięk sza ją,
roz pi sy wa ne są ko lej ne prze tar gi
na ko lej ne pra ce. OSiR cze ka, aż
Ra da War sza wy ze chce przy znać
do dat ko wy 1 mln zł. Szan se są
spo re, ale prac to nie przy spie szy.

Na ra zie ko szy ka rze roz gry wa ją
me cze I li gi w ha li na Wi la no wie.
Cze ka ją tyl ko, kie dy wró cą na Be -
mo wo. Przy Obroń ców To bru ku
wła śnie usta wio no try bu ny.

A ja ko cie ka wost kę mo że my
po dać, że me cze Le gii w War sza -
wie od li sto pa da po ka zu je sta cja
Oran ge Sport. Ja ko je dy nej dru -
ży ny z gro na pierw szo li gow ców.

mac

Koszykarze Legii na Bemowie w przyszłym roku
� Bemowo już trzeci rok z rzędu będzie wspierać sekcję koszykarzy Legii, którzy grają
i trenują w hali przy ul. Obrońców Tobruku. Ale na Bemowie koszykarzy w tym roku nie
zobaczymy. Remont hali wciąż się wydłuża. I znacznie podrożał.

NIERUCHOMOŚCI
·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

NAUKA
·Rosyjski 793-990-330

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13

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/

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. Tel. 796-698-555

ZDROWIE I URODA

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

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

źródło: bem
ow

o.w
aw.pl

Przy po mnij my: wio sną ów cze -
sny wi ce bur mistrz Be mo wa Pa weł
Buj ski oska rżył wi ce pre zy den ta
War sza wy Ja ro sła wa Dą brow skie -
go (by łe go bur mi strza Be mo wa)
o nie go spo dar ność i mob bing.
Dą brow ski po dał się do dy mi sji
w sto łecz nym ra tu szu i ja kiś czas
póź niej wy stą pił z Plat for my Oby -
wa tel skiej. Dy mi sję zło żył wów -

czas ta kże Krzysz tof Zy grzak
– wi ce bur mistrz, a wcze śniej wie -
lo let ni rzecz nik pra so wy dziel ni -
cy. I choć je go re zy gna cja nie by ła
po wią za na z za rzu ta mi Buj skie go,
to do ty czy ły one ta kże i je go. To
Zy grzak był ini cja to rem do bro -
wol ne go prze zna cze nia pie nię dzy
z na gród człon ków za rzą du dziel -
ni cy na ce le spo łecz ne. Buj ski

twier dził, że los tych pie nię dzy
jest nie ja sny. Pół ro ku póź niej
pro ku ra tu ra umo rzy ła śledz two
w tej spra wie.

– Po sze ściu mie sią cach od fał -
szy wych za rzu tów Paw ła Buj skie -
go, zdy mi sjo no wa ne go wi ce bur -
mi strza Be mo wa, mo żna mieć je -
dy nie gorz ką sa tys fak cję, że pro -
ku ra tu ra nie stwier dzi ła ja kie go -
kol wiek zła ma nia pra wa – ko -
men tu je Krzysz tof Zy grzak.
– Od sa me go po cząt ku za pew nia -
li śmy, że sta wia ne pu blicz nie
oskar że nia nie ma ją nic wspól ne -
go z fak ta mi, co wła śnie po twier -
dzi ła nie za leż na pro ku ra tu ra,
uma rza jąc do cho dze nie. Zgod nie
z za po wie dzią pod ję cia od po -
wied nich kro ków praw nych, in -
for mu ję, że wo bec Paw ła Buj skie -
go zo stał skie ro wa ny do są du pry -
wat ny akt oska rże nia, gdyż po mó -
wie nie jest w Pol sce prze stęp -
stwem za gro żo nym ka rą po zba -
wie nia wol no ści do ro ku – sko -
men to wał de cy zję pro ku ra tu ry
Krzysz tof Zy grzak.

(red)

Pierwszy wątek „afery bemowskiej” umorzony
� Prokuratura Rejonowa na Woli umorzyła postępowanie w sprawie pieniędzy
z nagród członków zarządu, o sprzeniewierzenie których oskarżał swoich kolegów
były wiceburmistrz Paweł Bujski. Był to jeden z wątków w tzw. aferze bemowskiej.

O ile pierw sze dwa punk ty dzia -
ła ły tyl ko w so bo ty, to no wo po -
wsta ły punkt przy Szad kow skie -
go 2A czyn ny jest od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 10.00–19.00
i w so bo ty 10.00–15.00. Jest jed nak
ha czyk: punkt nie przyj mu je pra -
lek, lo dó wek, du że go sprzę tu AGD
czy te le wi zo rów z ki ne sko pa mi.
Mo żna tu jed nak bez płat nie po zo -
sta wić ka żdy in ny sprzęt elek trycz -
ny i elek tro nicz ny, od od ku rza czy,

przez kom pu te ry, su szar ki, sprzęt
au dio, ka ble i prze wo dy a na pi lo -
tach czy ra dio bu dzi kach koń cząc.

Je śli jed nak chce my po zbyć się
sprzę tu, któ re go ga ba ry ty nie po -
zwa la ją na po zo sta wie nie w któ rymś
z ist nie ją cych punk tów, al bo też je go
ga ba ry ty nie na le żą do naj po ręcz -
niej szych – za wsze mo żna umó wić
się na bez płat ny od biór elek tro śmie -
ci pod nu me rem tel. 22 22–333–00.

(red)

Dokąd elektrośmieci?
� Do tej pory punkty zbierania elektrośmieci w dzielnicy
były dwa: jeden przy zbiegu Oławskiej i Osmańczyka, drugi
– przy dzielnicowym ratuszu. Teraz dołączył do nich trzeci.
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(Jeszcze wówczas) partyjni koledzy: Paweł Bujski, Jarosław
Dąbrowski, Krzysztof Zygrzak i Albert Stoma
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Pro jekt Alei zo stał skro jo ny
na mia rę mo żli wo ści tej lo ka li za cji
i znacz nie ró żni się od pla nów pier -
wot nych, któ rych wi zu ali za cje na dal
są do stęp ne pu blicz nie. Ta kże re ali -
za cja pro jek tu po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Już pierw sze dni dzia -

łal no ści wy bie gu spor to we go po ka -
za ły, że ko eg zy sten cja z miesz kań ca -
mi bę dzie trud na. Część na szych po -
stu la tów zo sta ło, na szczę ście,
uwzględ nio nych, jak choć by naj wa -
żniej szy – zmia na oświe tle nia tak,
by nie prze szka dza ło ono w nor mal -

nym ży ciu. Na dal pro ble mem jest
jed nak ha łas, ja ki ge ne ru je wy bieg
spor to wy, zwłasz cza gdy wo kół ru rek
i na bo isku do siat ków ki po ja wia ją
się dzie ci i mło dzież gim na zjal na,
któ ra nie po tra fi ina czej się po ro zu -
mie wać jak krzy kiem. Nor my ha ła -
su bar dzo czę sto są wie lo krot nie
prze kro czo ne i nie jest dla mnie
żad nym ar gu men tem twier dze nie, że
to ha łas wiel ko miej ski.

Nie ste ty, wie lo krot ne zwra ca nie
uwa gi na to zja wi sko, kry ty ka
na por ta lach spo łecz no ścio wych
(tak ulu bio nych przez spo łecz ni ków)
nie wie le zmie nia. Te raz co praw da
ży cie na wy bie gu spor to wym z po wo -
du au ry na szczę ście cał kiem za mar -
ło, ale oba wiam się, że ze zdwo jo ną
si łą bę dzie my mie li z tym zja wi skiem
do czy nie nia, jak tyl ko bę dzie cie plej.
Jed nym z roz sąd nych roz wią zań pro -
ble mów wy da je się prze nie sie nie tych
„ha ła so gen nych” urzą dzeń na dru gą
stro nę, tak aby są sia do wa ły z ga ra -
ża mi a nie z bu dyn kiem miesz kal -
nym. Ge ne ral nie, usy tu owa nie wy -

bie gu spor to we go w tym miej scu
urą ga zdro we mu roz sąd ko wi. Je śli
jed nak już tu jest, to pro gram dzia ła -
nia po wi nien być jed no znacz nie
spor to wy. Urzą dza nie pik ni ków
z gło śną mu zy ką, kon cer tów bęb nia -
rzy czy choć by za wo dów w tań cach
zum by z gło śni ka mi roz krę co ny mi
na full – jest kpi ną z miesz kań ców!
Or ga ni za to rzy tych za baw po win ni
zro zu mieć, że uczest ni cy roz ry wek
przy cho dzą tu na chwi lę, na go dzi nę
czy dwie. My mu si my tu żyć.

Ale ja Spor tów Miej skich po wsta -
ła ja ko sztan da ro we przed się wzię -
cie władz dziel ni cy, jed nak jak się
wy da je z po mi nię ciem, lub co naj -
mniej lek ce wa że niem, gło sów prze -
ciw nych. Wciąż trud no jest zna leźć
od po wie dzi na wie le py tań, któ re
w związ ku z jej usy tu owa niem ci -
sną się na usta.

Kie dy i w ja kim try bie zo sta ły
prze pro wa dzo ne kon sul ta cje spo -
łecz ne, na któ re po wo łu ją się dzia -
ła cze spo łecz ni?

Ja kie in ne, al ter na tyw ne miej sca
lo ka li za cji by ły w tych kon sul ta -
cjach pro po no wa ne?

Dla cze go wy bra na zo sta ła lo ka li -
za cja przy ul. Peł czyń skie go, choć
z ana li zy przy go to wa nej na zle ce nie
władz dziel ni cy przez fir mę Kaps -
-Ar chi tek ci wy raź nie wy ni ka, że
usy tu owa nie Alei tuż obok bu dyn ku

miesz kal ne go mo że ro dzić kon flik ty
z miesz kań ca mi, a ta kże że lo ka li -
za cja przy ul. Peł czyń skie go nie po -
zwo li na re ali za cję wszyst kich za -
kła da nych funk cji? War to przy po -
mnieć, że w kon cep cji opra co wa nej
w ro ku 2011 r. za kła da no usy tu -
owa nie przy uli cy Ko nar skie go.

Czy tel nik

Od po wia da rzecz nik urzę du dziel -
ni cy Be mo wo, Ma riusz Gru za:

– Po cząt ko wo lo ka li za cją Skwe -
ru Spor tów Miej skich miał być te -
ren przy Ko nar skie go, jed nak nie -
mal w ostat niej chwi li przed bu do -
wą oka za ło się, że do tych grun tów
są rosz cze nia, dla te go za pa dła de -
cy zja o szu ka niu in ne go miej sca.
Jed nym z nich był wła śnie te ren
przy Pe łczyń skie go i to miesz kań cy
w gło so wa niu więk szo ścią gło sów
wska za li, że tam wła śnie ma zo stać
umiesz czo na Ale ja Spor tów. Za -
an ga żo wa ły się w gło so wa nie ta kże
lo kal ne wspól no ty.

Je śli cho dzi o ha łas – wy ma ga -
my od or ga ni za to rów im prez, by
prze strze ga li go dzin trwa nia wy -
da rzeń i nie do pusz cza li do nad -
mier nej gło śno ści. Roz ma wia my
ta kże z miesz kań ca mi oko licz -
nych do mów. Po za dzia ła nia mi
do raź ny mi nie ma my mo żli wo ści
in ne go za po bie ga nia ha ła so wi.

List do „Echa”

Kpina z mieszkańców w Alei Sportów
� Sami domagacie się opinii Czytelników na temat działalności Alei Sportów Miejskich,
dlatego pozwalam sobie przypomnieć, że pomimo wielkiego entuzjazmu jej twórców,
istnienie Alei budzi też sporo kontrowersji i jest dużą uciążliwością dla sąsiadów.
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