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W tym roku w najpopularniej-
szym parku na Bemowie zostaną
wytyczone ścieżki biegowe, po-
wstanie wybieg dla psów, żwirowe
alejki zostaną utwardzone i przy-
będzie kwiatów. Tak zdecydowali
mieszkańcy, głosujący w pierwszej
edycji budżetu partycypacyjnego.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy do-

kładnie rozpocznie się moderni-
zacja parku Górczewska. Obecnie
inwestycja jest na bardzo wcze-
snym etapie przygotowywania do-
kumentacji przetargowej. Tym-
czasem miłośnicy parku już
przedstawiają kolejne pomysły.
Budowę kilkadziesiąt metrów
od amfiteatru Jacksona fontanny

i kafeterii zaproponował Maciej
Galczewski, jednak jego projekt
nie przeszedł etapu preselekcji.

– Miejsce takie byłoby oazą od-
poczynku po ciężkim dniu oraz
znakomitym miejscem na spędze-
nie czasu z rodziną pośród zieleni
– pisze projektodawca. – Wieczo-
rem podświetlona fontanna spra-
wiałaby niepowtarzalny klimat dla
dorosłych i wspaniałą uciechę dla
najmłodszych.

W pomyśle widać pewne echo
Multimedialnego Parku Fontann
na Podzamczu, bo w godzinach
wieczornych w programie fontan-

Czego potrzebuje
park Górczewska?
� W ubiegłym roku prawie 2 tys. mieszkańców zagłosowało za modernizacją parku
Górczewska. Inwestycja jeszcze się nie zaczęła, a już są kolejne pomysły.

dokończenie na stronie 2

Może
najpierw zasadźmy
drzewa w parku
Górczewska, żeby nie był
tylko psim polem, lecz
w końcu stał się parkiem?
Fontanny i inne ozdoby
owszem, ale w miejscu
które jest parkiem, a nie
pustym polem
z nielicznymi drzewami
– komentuje jeden
z mieszkańców.

Poszukujemy
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać
na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna



Absolwent Paramedycznego i Technicznego In-
stytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-
kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pa-
say na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej ro-
dziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie i jest uznawany za jedne-
go z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów w ciele człowieka i skutecznie je elimi-
nuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.
James skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób:
– nowotworowych, chorobach organów
wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormonalnych,

– zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:

10.04-24.04
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

ny zna la zł by się po kaz świetl ny.
Na ca ły pro jekt trze ba by ło by wy -
dać ok. 253 tys. zł. Pierw sze ko -
men ta rze by ły scep tycz ne.

– Mo że naj pierw za sadź my
drze wa w par ku Gór czew ska, że -
by nie był tyl ko psim po lem, lecz
w koń cu stał się par kiem? Fon -
tan ny i in ne ozdo by ow szem, ale
w miej scu, któ re jest par kiem,
a nie pu stym po lem z nie licz ny mi
drze wa mi.

O na sa dze niu drzew pa mię ta ła
Mar ta Syl we strzak, któ ra zgło si ła
pro jekt pt. „Mo der ni za cja par ku
Gór czew ska cz.II”. Je go ele men ty
to dzie sięć mniej szych drzew igla -
stych i jed no du że (któ re mo gło by
słu żyć w grud niu za cho in kę), no -
wa na wierzch nia si łow ni ple ne ro -
wej (obec na prak tycz nie unie mo -
żli wia ko rzy sta nie nie peł no spraw -
nym), ma ły plac za baw, prze no -
śne bo iska do rin go i siat ków ki,
bo isko do boc ce, sto lik sza cho wy.
Koszt: po nad 300 tys. zł. Czy

miesz kań cy zde cy du ją się wy dać
tak du żą su mę na park Gór czew -
ska dru gi rok z rzę du?

A mo że war to prze zna czyć nie -
ca łe 16 tys. zł na prze kształ ce nie
czę ści traw ni ka w łą kę kwiet ną?
„Za łącz my park Gór czew ska”
– pro po nu je Ma ciej Po dy ma. Je -
go po mysł to atrak cyj na wi zu al nie
łą ka o po wierzch ni 500 m2, bę dą -
ca do mem dla wie lu ga tun ków ro -
ślin i owa dów. Jesz cze tań szą
kon cep cję uatrak cyj nie nia par ku
ma au tor pro jek tu „Pach ną ce ró -
ża ne za kąt ki”, któ ry chciał by
prze ko nać są sia dów do wy da -
nia 2,4 tys. zł na na sa dze nia hi sto -
rycz nych od mian róż (za rów no
przy Gór czew skiej, jak i w For cie
Be ma).

Wszyst kie te kon cep cje są
z pew no ścią cie ka we i war te roz -
wa że nia. Za sta na wia ją ce jest co
in ne go. Wszy scy twier dzą, że
w par ku Gór czew ska bra ku je
drzew. A nikt nie zgło sił pro jek tu
po rząd ne go za drze wie nia.

Do mi nik Ga dom ski

dokończenie ze strony 1

Czego potrzebuje
park Górczewska?

Gdy pa ni Ha li na (na zwi sko
do wia do mo ści re dak cji) z uli cy
Zię bic kiej do sta ła pi smo z be mow -
skie go ra tu sza, no gi się pod nią
ugię ły. Urzęd ni cy w do ku men cie
po in for mo wa li ją, że wsku tek za -
war te go ak tu no ta rial ne go mię dzy
ma gi stra tem a spół dziel nią miesz -
ka nio wą opła ty zo sta ły zwięk szo ne
za pięć lat wstecz! Akt do ty czył
od da nia grun tu w użyt ko wa nie
wie czy ste, a na je go mo cy przed -
sta wi cie le obu stron uzna li, że
opła ta rocz na zo sta nie zmie nio na
w wy ni ku „ak tu ali za cji opłat rocz -
nych z 2008 ro ku”. – Od kie dy
pra wo dzia ła wstecz?! Mo ja „zak -
tu ali zo wa na” opła ta wy no si ty siąc
zło tych, a zwe ry fi ko wa ne, czy li
pod wy ższo ne kwo ty za la ta 2010
i 2011 ra zem z od set ka mi to w mo -
im przy pad ku dwa ty sią ce zło tych.
A ter min za pła ty to sie dem dni
od mo men tu otrzy ma nia pi sma.

To gran da!!! Chy ba urzęd ni cy ma -
ją lu dzi za doj ne kro wy – mó wi pa -
ni Ha li na.

Urzęd ni cy ze zwo li li na wnie sie -
nie opła ty w ra tach. Nie zbęd ne
do te go jest jed nak przed sta wie -
nie „kil ku” do ku men tów: ko pii
rocz nych ze znań po dat ko wych
za ostat nie trzy la ta, oświad cze nia
o do cho dach uzy ski wa nych w bie -
żą cym ro ku wraz z po świad cze -
niem o za rob kach z za kła du pra -
cy, od cin ka ZUS itp.; oświad cze -
nia o po sia da nych nie ru cho mo -
ściach; oświad cze nia o środ kach
pie nię żnych po sia da nych na ra -
chun kach ban ko wych oraz lo ka -
tach in we sty cyj nych, oświad cze nia
o po sia da nych środ kach trans por -
to wych, któ rych wła ści cie lem lub
le asin go bior cą jest wnio sko daw ca
lub człon ko wie je go ro dzi ny,
oświad cze nia wnio sko daw cy o do -
cho dach osób po zo sta ją cych

z nim we wspól nym go spo dar -
stwie do mo wym.

Pi smo pod pi sa li peł no moc ni cy
pre zy dent mia sta dla Be mo wa
– Grze gorz Po pie larz i Ma rek Li -
piń ski.

– To bez czel ność i aro gan cja.
Tak nie po win no być – de ner wu je
się na sza czy tel nicz ka.

Przed sta wi li śmy spra wę rad nym
Be mo wa. – Za wia do mi li śmy o tym
pro ble mie za rząd dziel ni cy.
Po Wiel ka noc ny zor ga ni zu je my spo -
tka nie z miesz kań ca mi, gdzie roz da -
my go to we pi sma do pa ni pre zy dent
War sza wy z wnio skiem o anu lo wa -
nie tych ab sur dal nych na le żno ści. To
nie do po my śle nia, że by bez praw nie
pod wy ższyć opła ty i na do da tek
za kil ka lat wstecz. Mam na dzie ję,
że to tyl ko nie kom pe ten cja urzęd ni -
ków, a nie zło śli we dzia ła nie – mó wi
rad ny Łu kasz Lo ren to wicz.

Prze my sław Bur kie wicz

Mieszkańcy zszokowani podwyższeniem opłat
� Mieszkańcy Bemowa masowo otrzymują z urzędu informację o tym, że muszą
zapłacić podatek gruntowy. I to o wiele więcej, niż do tej pory, ponieważ kwota
została podwyższona. – Urzędnicy podnieśli mi opłatę z niecałych trzystu złotych
rocznie do prawie tysiąca. I to za lata ubiegłe. To granda, przecież prawo nie działa
wstecz! – denerwuje się pani Halina z ulicy Ziębickiej na Górcach. – Zorganizujemy
spotkanie z mieszkańcami, będziemy chcieli doprowadzić do anulowania tych
należności. Tak nie może być – grzmi radny Łukasz Lorentowicz.
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Kie dy na prze ło mie lat 50. i 60.
ubie głe go stu le cia słyn ny wło ski
re ży ser Fe de ri co Fel li ni krę cił
„Słod kie ży cie”, któ re go ty tuł jak
ulał pa so wał by do hi sto rii pa ni
Ali ny, PRL -owska rze czy wi stość
nie wie le mia ła wspól ne go z „do -
lce vi ta”. Ale wła śnie w tam tych
cza sach za kład pro du ku ją cy tor ty,
ba ja der ki, a zwłasz cza – spe cjal -
ność za kła du – rur ki z kre mem
– prze ży wał roz kwit.

– Wła śnie „za ko mu ny” by ło
u nas naj le piej. Tak na praw dę ni -
cze go nam nie bra ko wa ło – wspo -
mi na wła ści ciel ka cu kier ni.

Nie by ło pra wie ni cze go
Rzecz ja sna wszyst ko za le ży

od punk tu sie dze nia. Pa ni Ali na
ja ko żo na wy so kiej ran gi ofi ce ra
Woj ska Pol skie go (pod -
czas II woj ny świa to wej prze szedł
szlak aż do Ber li na, był za ufa nym
Woj cie cha Ja ru zel skie go)
przez 10 lat pra co wa ła w za rzą -
dzie woj sko wo -hi sto rycz nym szta -
bu ge ne ral ne go. Nie tym jed nak
chcia ła się zaj mo wać. Za na mo wą
przy ja ciół ki, kie row nicz ki dzia łu
ewi den cji wy dzia łu dziel ni co we go

PZPR, na by ła pra wo do dzie rża -
wy te re nu na Je lon kach i w kwiet -
niu 1975 ro ku na ro gu Pusz czy
Sol skiej i Drze wo ryt ni ków sta nął
nie wiel ki par te ro wy bu dy nek
z piw ni cą, gdzie jest pra cow nia
i gdzie po wsta ją te wszyst kie pysz -
no ści. Ty le, że tych ulic jesz cze
wte dy nie by ło. Zresz tą, nie by ło
pra wie ni cze go. Wo kół sta ły
drew nia ne cha łu py, kil ka set me -
trów da lej koń czy ło się mia sto,
na wprost by ły po la upraw ne.
Osie dla i blo ki miesz kal ne do pie -
ro za czy na ły po wsta wać.

Dzię ki współ pra cy z nie miec ką
fir mą Dr. Oet ker na ska lę ma so -
wą szła pro duk cja ru rek z kre -
mem – we dług nie miec kiej re cep -
tu ry, ale uspraw nio nej przez pa -
nią Ali nę. – Mia łam też au to mat
do lo dów. Do dziś zda rza ją się
klien ci, któ rzy te lo dy pa mię ta ją.
Te raz w dni po wsze dnie w ogó le
prak tycz nie nie ma ru chu.

Otwar te tyl ko w week en dy
Cu kier nia jest otwar ta tyl ko trzy

dni w ty go dniu. W piąt ki, so bo ty
oraz nie dzie le. – Ja mam już 80 lat,
a wszyst ko ro bię sa ma. Kie dyś mia -

łam trzy pra cow ni ce, te raz tyl ko pa -
nią, któ ra sprze da je to war. Je stem
sprzą tacz ką, pro du cen tem, wszyst -
kim w jed nej oso bie – mó wi. – Po za
tym urzą dze nia ma my na prąd

i gdy by dzia ła ły sie dem dni w ty go -
dniu, splaj to wa li by śmy – do da je.

– Przy zwy cza ili śmy się do tej
cu kier ni. Stoi od kąd pa mię -
tam. I fak tycz nie wszyst ko tu bar -
dzo do bre, ka żde zwy kłe ciast ko
– mó wi nam star sza pa ni pro wa -
dzą ca za rę kę chłop czy ka.

Jak dłu go jesz cze? Pa ni Ali na
nie ma na stęp ców. Ro dzi na nie

po szła w jej śla dy. – Sa mi in ży nie -
ro wie, praw ni cy. Mąż też ra czej
nie chlu bił się tym, że to pro wa -
dzę i jak przy cho dził, to ra czej
od za ple cza. Tyl ko mnie szaj ba
od bi ła – mó wi wła ści ciel ka cu -
kier ni.

Pod czas na szej roz mo wy do cu -
kier ni zaj rza ło kil ka osób, a więc
mo że z po py tem nie jest aż tak
naj go rzej. Ele ganc ka ko bie ta ku -
pu je ba ja der kę, ro żek z po rzecz -
ko wo -jabł ko wym na dzie niem (są
też z brzo skwi nio wym) i ba becz kę
z ma li ną, po la ną ja sno cze ko la do -
wą po le wą.

– Żo na mnie przy sła ła z po le ce -
niem za mó wie nia cia sta na świę ta
– mó wi pan w śred nim wie ku.

To wszyst ko mo je
Bu dy nek na Je lon kach pa ni

Ali na ku pi ła na wła sność. Do pie -
ro na eme ry tu rze!

– Przy naj mniej nie mu szę pła cić
za dzie rża wę. Te raz to już wszyst -
ko mo je. Ku pi łam to na po cząt -
ku XXI wie ku, po ra dził mi tak
ów cze sny wi ce bur mistrz Be mo wa
Sta ni sław Pa weł czyk. Po mysł był
bar dzo do bry, bo spół dziel nia Je -
lon ki cią gle pod wy ższa ła czynsz.
By li zresz tą bar dzo za wie dze ni,
chcie li grunt do brze po tem sprze -
dać, a ja im po krzy żo wa łam pla ny.

Pró bo wa li to od zy skać są dow nie,
ale nic mi już nie mo gli zro bić
– cie szy się pa ni Ali na.

Jej słod ki biz nes prze trwał
czter dzie ści lat, mi mo że – jak
mó wi cu kier nicz ka – nie zno si
eks tra wa gan cji.

– Kie dyś przy szła do nas klient -
ka i za ży czy ła so bie tort w kształ -
cie sa mo cho du, w któ re go wnę -
trzu stał by chło piec z pił ką. By ła -
bym w sta nie coś ta kie go zro bić,
ale się nie zgo dzi łam. Nie chcę,
że by po tem lu dzie się śmia li. Tort
mu si być ele ganc ki – mó wi. Do da -
je, że na po cząt ku jej pra cy trze ba
by ło spo ro się na mę czyć, że by zo -
stać cu kier ni kiem: ucią żli we prak -
ty ki w ce chu, do głęb ne po zna wa -
nie rze mio sła. – Te raz cech ko ja -
rzy się głów nie z tym, że trze ba im
pła cić 300 zł mie sięcz nie. Wszyst -
ko się zde gra do wa ło. Wiel kie
skle py wy sta wia ją na pół kach wy -
ro by prze są czo ne che mią, czę sto
bez sma ku. Lu dzie to ku pu ją, bo
ta nio, szyb ko, pod rę ką. U mnie
che mii nie ma. Na szczę ście zda -
rza ją się klien ci, któ rzy jesz cze
do nas zaj rzą i ma ją sza cu nek dla
sztu ki – mó wi pa ni Ali na.

Ży czy my stu słod kich lat! Obie -
cu je my wpaść do cu kier ni, kie dy
stuk nie jej rów ne pół wie ku.

Ma ciej We ber

40 lat cukierni z Jelonek
� 40 lat minęło… Alina Ryczko prowadzi malutką cukiernię przy ul. Reżyserskiej 9,
na rogu Puszczy Solskiej i Drzeworytników, od 1975 r. Kiedy zaczynała, wokół nie było
prawie niczego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Kiedyś przyszła
do nas klientka
i zażyczyła sobie tort
w kształcie samochodu,
w którego wnętrzu stałby
chłopiec z piłką. Byłabym
w stanie coś takiego
zrobić, ale się nie
zgodziłam. Nie chcę,
żeby potem ludzie się
śmiali. Tort musi być
elegancki – mówi pani
Alina.
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Po dłu żną dział kę o po dwój nym
ad re sie Gór czew ska 238 i Na -
rwik 13 opi sy wa li śmy kil ka krot nie.
Przez wie le lat na tym te re nie
znaj do wa ły się ogród ki dział ko we
i go łęb ni ki. Jesz cze dzie sięć lat te -
mu chęt nie wy po czy wa li tu eme ry -
ci, któ rzy dba li o swój ka wa łek

zie mi, ho do wa li pięk ne kwia ty,
dba li o drzew ka owo co we. Sta rym
fia tem 127 przy je żdżał star szy pan
ho du ją cy bia łe go łę bie. Nie ste ty,
czas oka zał się bez li to sny. Gdy
użyt kow ni cy dzia łek po umie ra li,
ich miej sce za ję li bez dom ni.
Ogro dy za ro sły krza ka mi i chasz -

cza mi. Kil ka al ta nek spło nę ło,
za to przez ostat nie la ta wy ro sła
tu gó ra śmie ci. W oko li cy czuć by -
ło smród ury ny, w oko li cy bie ga ły
szczu ry. Miesz kań cy oko licz nych
osie dli mie li te go ser decz nie dość
i za sy py wa li urzęd ni ków proś ba mi
o po sprzą ta nie, zaś stra żni ków
miej skich o upo mnie nie pi ja ków.
Do pie ro po na szej in ter wen cji
dział ka zo sta ła po sprzą ta na – cię -
ża rów ki wy wio zły kil ka ton śmie ci,
pu szek, bu te lek, fo lii, po pę ka nych
skrzyń, znisz czo nych me bli, sta -
rych opon i in ne go pa skudz twa.

Przy tej oka zji po ja wi ły się po -
my sły miesz kań ców, by na tym te -
re nie trwa le za pro wa dzić po rzą -
dek. – Ro sną do rod ne drze wa.
Wy star czy wy ciąć krza ki, wy ty czyć
ście żki – mó wi Ma rio la Brzo zow -
ska z uli cy Na rwik 17. Wtó ru je jej
mąż. – Po sta wie nie ła wek i ko szy
na śmie ci to żad na fi lo zo fia.
Grunt na le ży za orać i po siać tu
tra wę. Po trzeb ne bę dą ze trzy
lam py, by miej sce nie przy cią gnę -

ło pi ja ków – mó wi pan Mar cin
i do da je, że część przy ul. Na rwik
mo żna wy ko rzy stać na par king
– w oko li cy nie ma ogól no do stęp -
nych miejsc po sto jo wych, przy sa -
mej uli cy sto ją zna ki za ka zu po -
sto ju. – Mo że jesz cze si łow nia
ple ne ro wa, ta ka jak na La zu ro wej
przy Dy wi zjo nu 303? – do da je.

Co ja kiś czas w oko li cy roz wie -
sza ne są in for ma cje o wy da niu
wa run ków za bu do wy dla by łych
ogród ków dział ko wych. Czy sta ną
tu blo ki?

Po li cja szu ka wła ści cie la
Nic z te go. Przy naj mniej przez

kil ka naj bli ższych lat. – Po se sja
jest bar dzo za dłu żo na – wy ja śnia
Sła wo mir Mróz z wy dzia łu ochro -
ny śro do wi ska be mow skie go
urzę du. – Na do da tek oka za ło się,
że wła ści cie la dział ki szu ka po li -
cja. Kie dy po pro si li śmy mun du ro -
wych o po moc w usta le niu ad re -
su, że by we zwać go do po sprzą ta -
nia po se sji, oka za ło się, że Piotr

Sz. ulot nił się jak kam fo ra – mó wi
Sła wo mir Mróz. Dział ka jest za -
dłu żo na na kil ka mi lio nów zło -
tych. – Wcho dzą w to kre dy ty

sprzed po nad dwu dzie stu lat, od -
set ki, na le żno ści dla urzę du skar -
bo we go, Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych, za dłu żo na jest ta kże
hi po te ka po se sji – wy li cza urzęd -
nik. Sło wem: dział ka wy klę ta.
– Ale lep sze zdzi cza łe ogro dy niż
blok – ko men tu ją miesz kań cy.

Prze my sław Bur kie wicz

Działka
jest zadłużona na kilka
milionów złotych.
– Wchodzą w to kredyty
sprzed ponad dwudziestu
lat, odsetki, należności
dla urzędu skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, zadłużona
jest także hipoteka posesji
– wylicza urzędnik.

Posesja jest zadłużona na grube miliony a właściciela szuka policja

Działka przy Górczewskiej nigdy nie zostanie zabudowana?
� Podłużna działka między ulicami Górczewską a Narwik na Górcach budzi w mieszkańcach okolicznych osiedli niesmak i irytację.
Zdewastowane ogrody porosły dzikimi chaszczami, a altanki działkowe zajęli bezdomni. – Urzędnicy powinni pogonić pijaków, rozebrać rudery
i zrobić tu skwer albo parking – grzmią mieszkańcy. Nic z tego, bowiem teren jest nie do ruszenia.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

Pod czas kon cer tu dzie ci po zna -
ją no wy in stru ment – fa got,
a wraz z nim opo wieść o dziel nym
skrza cie. Nie za brak nie rów nież

we so łych za baw z chu s tą ani ma -
cyj ną oraz ma lo wa nia pie cząt ka -
mi ko lo ro wej łą ki, na któ rej
miesz ka bo ha ter. Wstęp wol ny.

Przed szko le or ga ni zu je ta kże
bez płat ne za ję cia ada pta cyj ne we
wtor ki (g. 16–18) oraz so bo ty
(g. 10–12). Na uczy cie le za chę ca ją
do uczest nic twa dzie ci wraz z ro -
dzi ca mi.

Przed szko le Po ma rań czo wa
Ciuch cia, ul. Ka li skie go 23B,
www.po ma ran czo wa -ciuch cia.pl.

kc

Koncert „Dzielny Skrzat”
� 18 kwietnia o godz. 10.00 przedszkole Pomarańczowa
Ciuchcia zaprasza wszystkie dzieci w wieku od roku
do czterech lat na bezpłatny koncert w wykonaniu
artystów Filharmonii Narodowej.

Król i Kró lo wa prze ży wa ją pro -
blem suk ce sji: ro dzi na kró lew ska
nie do cze ka ła się bo wiem mę skie -

go po tom ka i te raz ca łą na dzie ję
po kła da w przy szłym mę żu Księ -
żnicz ki. Pla nu ją zor ga ni zo wa nie

wiel kie go ba lu, pod czas któ re go
Księ żnicz ka bę dzie mo gła po znać
kan dy da tów do swo jej rę ki. Nie -
ste ty, ży ją ca w swo im świe cie
Księ żnicz ka, już od da ła swo je ser -
ce Księ ciu… za klę te mu w ża bę.

Bi le ty 10 zł.
Be mow skie Cen trum Kul tu ry,

ul. Gór czew ska 201,
tel. 22 532–04–00.

kc

Teatralny Poranek Bajkowy

O księciu zaklętym w żabę
� 12 kwietnia, o godz. 11.30 i 13.00 dzieci obejrzą pełną
niezwykłych zwrotów akcji opowieść o akceptacji
i tolerancji.

Na stro nie Li tur gicz nej Słu żby
Oł ta rza przy pa ra fii Mat ki Bo żej
Kró lo wej Anio łów przez pe wien
czas wid niał wpis pt.: „Ma my
czyt nik li nii pa pi lar nych”.

– W naj bli ższym cza sie po bra ne
zo sta ną od ci ski li nii pa pi lar nych
– gło sił ko mu ni kat. – Ka żdy z mi -
ni stran tów, któ ry bę dzie wpi sa ny
do sys te mu mu si pod pi sać zgo dę
na prze cho wy wa nie od ci sków li nii
pa pi lar nych.

In for ma cja zo sta ła zdję ta ze
stro ny po tym, jak obie gła In ter -
net (tra fi ła m.in. na po pu lar ny
por tal Wy kop), wy wo łu jąc szy der -
cze ko men ta rze… na wet wśród
ka to lic kich skraj nych kon ser wa ty -
stów. O spra wie na pi sa ła ta kże
stro na „Echo Chry stu sa Kró la”
(zbie żność nazw z ty tu łem na szej
ga ze ty ab so lut nie przy pad ko wa),
uzna jąc obec ność czyt ni ka od ci -
sków pal ców na Be mo wie za je -
den z symp to mów „roz wa la nia
Ko ścio ła” przez ma so ne rię i po -
czą tek znie wa la nia lu dzi, któ re go

ko lej nym eta pem bę dą przy mu so -
we chi py pod skór ne. Ale wróć my
na Be mo wo.

– Chciał bym uspo ko ić wszyst -
kich scep ty ków, gdyż udział w no -
wym sys te mie jest do bro wol ny!
– na pi sał na pa ra fial nej stro nie
ksiądz Ma te usz Szer szeń. – Jed -
no cze śnie chciał bym moc no za -
zna czyć, że urzą dze nie nie prze -
cho wu je ca łe go zna ku li nii pa pi -
lar nych, ale na pod sta wie li nii
two rzy spe cjal ny kod, któ ry re -
agu je na li nie pa pi lar ne kon kret -
nej oso by. Przy po mi nam rów nież,
że ist nie je mo żli wość wy ro bie nia
so bie kar ty ma gne tycz nej, któ ra
ta kże za pi su je obec ność na urzą -
dze niu.

Be mow scy mi cha li ci nie są żad -
ny mi pio nie ra mi a spraw dza nie
od ci sków pal ców mi ni stran tów
jest prak ty ką co raz po pu lar niej szą
w ka to lic kich pa ra fiach w ca łej
Pol sce. Pój ście z du chem po stę pu
czy na ru sza nie pry wat no ści?

DG

Ministrancie, pokaż odciski palców
� Ministranci z kościoła katolickiego
przy ul. Markiewicza zostali wyposażeni w… czytnik linii
papilarnych. Ma on pomóc w sprawdzaniu obecności.

„Prot i Fi lip” to za baw na opo -
wieść o dwóch przy ja cio łach
– Pro cie i Fi li pie, któ rych naj le -
piej okre śla po wie dze nie „kto się
czu bi, ten się lu bi”. W sy tu acjach

kry zy so wych – wsko czy li by za so -
bą w ogień, ale na co dzień nie
prze pusz czą żad nej oka zji, że by
spła tać so bie fi gla. Spek takl za
po mo cą dow cip nych dia lo gów,

za ska ku ją cych i peł nych hu mo ru
sy tu acji, po ka zu je jak wiel ką war -
to ścią w ży ciu jest przy jaźń i sza -
cu nek dla dru giej oso by.

Sce na riusz spek ta klu zo stał na -
pi sa ny w opar ciu o naj słyn niej sze
wier sze pol skich pi sa rzy – Ja na
Brze chwy i Ju lia na Tu wi ma. Jest
to ro dzaj te atru, któ ry czer pie in -
spi ra cje od naj lep szych mi strzów
bły sko tli we go żar tu – Ka ba re tu
Star szych Pa nów, Fli pa i Fla pa
oraz Char lie go Cha pli na

Bi le ty 10 zł.
Be mow skie Cen trum Kul tu ry,

ul. Gór czew ska 201,
tel. 22 532–04–00.

kc

Prot i Filip na Bemowie
� 19 kwietnia o godz. 11.30 i 13.00 w Art.Bemie zostanie
zaprezentowany teatrzyk „Prot i Filip”.



Orze cze nie NSA do ty czy tyl ko
te re nów pu blicz nych. W prak ty ce
ozna cza to, że nie mo żna po sta -
wić ta blicz ki z za ka zem wpro wa -
dza nia psów na traw ni ku przy uli -
cy. Je śli jed nak ta kie za ka zy są
usta wia ne, mo żna je za ska rżyć.
W War sza wie to się jesz cze nie
zda rzy ło.

Cham i tak nie sprząt nie
Ta blicz ki są czę sto usta wia ne

na te re nach wspól not i spół dziel -
ni miesz ka nio wych. Na przy kład
przy ul. Gór czew skiej 242 za kaz
ist nie je i w traw ni ki przed blo ka -
mi wbi te są zna ki in for mu ją ce
o za ka zie wy pro wa dza nia psów.
– To i tak fik cja – mó wi miesz ka -
niec osie dla, któ ry pro si o za cho -
wa nie je go ano ni mo wo ści. – Co

z te go, że jest za kaz? Wła ści cie le
czwo ro no gów bez skrę po wa nia
po zwa la ją, by pie ski ob si ka ły tu je
al bo zro bi ły ku pę na traw ni ku
pod czy imś oknem – mó wi. Część
z miesz kań ców ko rzy sta z do star -
cza nych przez urząd dziel ni cy pa -
pie ro wych to reb na zwie rzę ce od -
cho dy. Więk szość nie ste ty nie.
– A la tem śmier dzi, mu chy la ta ją
– de ner wu je się lo ka tor.

Po dob nie jest na są sied nim
osie dlu „Na rwik”. Na ogro dze niu,
któ re cią gnie się wzdłuż czte rech
blo ków, wi szą bia łe ta blicz ki in for -
mu ją ce o za ka zie wy pro wa dza nia
zwie rząt na te ren osie dla. – Ty le że
nasz te ren zo stał okro jo ny, bo
część prze ję ło mia sto pod po sze -
rze nie uli cy La zu ro wej – mó wi pa -
ni Ka mil la z La zu ro wej 159. – Ma -

my tu jed nak ta kie go są sia da, któ -
ry zo sta wia swo je go kun del ka
na ca ły dzień na bal ko nie i fu trzak
szcze ka z tę sk no ty. A gdy go wy -
pro wa dza, to pies ob si ku je mur
– ska rży się miesz kan ka bu dyn ku.

Oka zu je się, że ta blicz ki so bie,
a prze pi sy so bie. Zgod nie z §29
utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści
na te re nie m.st. War sza wy,
„utrzy mu ją cy zwie rzę ta do mo we
są zo bo wią za ni za pew nić, by
zwie rzę ta nie za nie czysz cza ły
miejsc prze zna czo nych do wspól -
ne go użyt ku. W szcze gól no ści

utrzy mu ją cy i wy pro wa dza ją cy
zwie rzę ta do mo we są zo bo wią za -
ni do bez zwłocz ne go usu wa nia
od cho dów tych zwie rząt”. Czy li
za bra nia ku py w pa pie ro wą to -
reb kę i wy rzu ce nia jej do śmiet ni -

ka. – Te ta blicz ki to tak na praw dę
fik cja. Nie ma ją żad nej mo cy.
Czło wiek kul tu ral ny po sprzą ta,
a cham nie – mó wi nam je den
z pra cow ni ków spół dziel ni.

Prze my sław Bur kie wicz

Zakaz wyprowadzania psów nielegalny
� Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ustawianie tabliczek informujących
o zakazie wyprowadzania psów na trawniki jest niezgodne z prawem. Przepis
ogranicza bowiem swobodę czworonogów. Oznacza to, że właściciele piesków
będą teraz masowo występować o usuwanie tabliczek we wspólnotach
i spółdzielniach mieszkaniowych.

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·SPRZEDAM bezpośrednio 2 pok. 36 m2 Jelonki,
ul. Ro zł ogi po generalnym remoncie. 1 piętro.
Kuchnia z AGD, szafy. 305.000 zł do negocjacji
tel. 692-331-319

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356

FINANSE
·Brakuje Ci gotówki? SZYBKA POŻYCZKA OD
200 ZŁ DO 25.000 ZŁ. Zadzwoń lub wyślij sms
o treści KASA. 668-681-916

·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Zatrudnię ochroniarza Bemowo tel.
570-989-851

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 601 – 336-063
·Kupię medale, odznaki, odznaczenia
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

„Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU
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O czym chcesz
czy tać „Echu”?

Zgłoś
nam
temat!
redakcja@gazetaecho.pl
lub 519-610-435




