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Fort Chrzanów znajduje się
przy ulicy Kopalnianej i stanowi je-
den z elementów pierścienia forty-
fikacji, którymi w czasach carskich
otoczona została Warszawa. Zada-
niem tej konkretnej budowli była
obrona linii kolejowej oraz szosy
poznańskiej, czyli dzisiejszej ulicy
Połczyńskiej. Ceglany budynek

otacza sucha fosa. Fort ma 400
metrów szerokości. Część zabudo-
wy zniszczono jeszcze w 1909 roku
podczas likwidacji Twierdzy War-
szawa. W czasie kampanii wrze-
śniowej bronił się tu 360 pułk pie-
choty, a po wojnie PSS Społem aż
do połowy lat dziewięćdziesiątych
prowadziło przetwórnię mięsną

oraz magazyn. Od tamtej pory za-
bytek po prostu niszczeje.

Fortu strzeże żandarmeria
Od kilkunastu lat fortem zarzą-

dza firma deweloperska Mak
Dom, która na Chrzanowie po-
stawiła już osiedla. Jednak zabyt-
kowe zabudowania ciągle są de-
wastowane a z terenu wycięto po-
nad 230 drzew. Dodatkowo tere-
nu fortu strzeże żandarmeria woj-
skowa, policja i straż miejska – ze
względu na znalezione tu w mar-
cu ponad dwieście butli z okre-
su I wojny światowej.

Mieszkańcy sąsiednich osiedli
mają tego serdecznie dość. Marzy
im się, aby fort pozostał zabytkiem
dostępnym dla spacerowiczów.

– Mogłaby tam powstać kawiar-
nia z placem zabaw, enklawa dla
dzikich zwierząt wraz ze ścieżką
edukacyjną. Jednak po tym, jak
Fort Chrzanów został sprzedany,

Zabytkowy Fort Chrzanów to kompletna ruina
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Odzyskać Fort Chrzanów
� Liczący sobie prawie 130 lat fort na Chrzanowie to kompletna ruina. Na dodatek
zagrodzona. Nikt nie może tu wejść, bo terenu strzeże żandarmeria wojskowa. Tymczasem
mieszkańcy chcą walczyć z deweloperem o odzyskanie zabytku dla bemowian.

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej

w gazetach bezpłatnych “Echo” oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



nie ma zgody na korzystanie z tere-
nu przez mieszkańców, który jest
jednym z trzech ostatnich zielonych
miejsc na Jelonkach, a dodatkowo
jednym z najstarszych obiektów
na Bemowie – mówi Maciej Barto-
siak. Jak dodaje, mieszkańcy mar-
twią się, że firma deweloperska do-
prowadzi do celowego zrujnowania
zabytku i zabudowy blokami i beto-
nem. – Zainspirowaliśmy i pomo-
gliśmy uczelni SGGW w przepro-
wadzeniu warsztatów o przyszłości
Fortu Chrzanów. Podczas spotka-
nia wystąpiło wielu prelegentów,
w tym przedstawiciele: stołecznego
konserwatora zabytków, dewelope-
ra, mieszkańców, miłośników forty-
fikacji, organizacji ekologicznej
oraz nauczycieli akademickich.
Przedstawiciel inwestora Franci-
szek Kozielec opowiedział zebra-
nym o planach firmy na przebudo-
wę fortów. Nikt ze zgromadzonych
nie miał jednak wątpliwości co
do tego, że fort nie powinien zostać
zmieniony w hotelowo-konferen-
cyjne centrum, lecz wyremontowa-
ny i oddany społeczeństwu – mówi
Maciej Bartosiak. Z relacją ze spo-

tkania można zapoznać się na face-
bookowym profilu „Odzyskajmy
Fort Chrzanów dla bemowian”, po-
przez który grupa społeczników
dzieli się zdobytymi informacjami
i organizuje się wokół tej ważnej
dla mieszkańców dzielnicy sprawy.

Miasto: nie będzie pozwolenia
Póki co budynek ciągle niszcze-

je. Burmistrz Bemowa Krzysztof
Zygrzak mówi, że to wynik nie-
udolności urzędu miasta.

– Deweloper nie spełnił warun-
ków zapisanych w umowie. Mia-
sto powinno odebrać mu fort,
który Mak Dom ma w użytkowa-
niu wieczystym. Wtedy można by-
łoby go wyremontować i stworzyć
na Chrzanowie teren rekreacyjny
podobny do tego na Forcie Bema
– mówi burmistrz.

Magdalena Łań z zespołu pra-
sowego stołecznego ratusza mówi
wprost: – Fort jest zabytkiem i de-
weloper nie uzyska zgody na jaką-
kolwiek jego przebudowę – kwi-
tuje sucho.

Poprosiliśmy o komentarz fir-
mę Mak Dom. Odpowiedzi wciąż,
niestety, nie otrzymaliśmy.

(PB)

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że stołeczny ratusz przekaże
Bemowu 35 milionów złotych
na budowę nowej szkoły podsta-
wowej przy ulicy Lazurowej
na Grotach. – Miasto złożyło
w naszym wydziale architektury
wniosek o budowę placówki.
Dzięki temu powstanie szkoła dla
tysiąca dzieci i maluchy z Chrza-
nowa nie będą musiały uczyć się
na trzy zmiany w istniejących pla-

cówkach – cieszy się Krzysztof Zy-
grzak, burmistrz Bemowa. Grze-
gorz Popielarz, pełnomocnik pani
prezydent ds. Bemowa nie po-
twierdza, ale i nie zaprzecza tym
informacjom. Zaznacza, że nowa
szkoła jest niezbędna i podkreśla,
że Bemowo dostało także 14,5
mln zł na modernizację podsta-
wówki przy ulicy Irzykowskie-
go 1A na Jelonkach Północnych.
– Dostaliśmy już potwierdzające
to dokumenty z placu Bankowego
– mówi zadowolony burmistrz.

Władze Bemowa kilka miesięcy
temu opracowały „Edukacyjny
Program Ratunkowy dla Bemo-
wa” zakładający stworzenie 4500
miejsc dla uczniów w dzielnico-
wych szkołach w ciągu najbli-
ższych lat. Zarząd Bemowa w ra-
mach przedsięwzięcia postuluje
m.in. budowę przedszkola na te-
renie Fortu Bema dla trzystu ma-

luchów, a także rozbudowę pod-
stawówek przy Brygadzistów
i Tkaczy, co w sumie da na-
wet 1200 dodatkowych miejsc.

O budowę szkoły przy Lazuro-
wej na jednej z ostatnich sesji po-
kłócili się dzielnicowi radni. Opo-
zycji nie podobała się lokalizacja
– skrzyżowanie Lazurowej i al.
Obrońców Grodna to według nich
zbyt daleko dla dzieci i rodzice
musieliby je zawozić tam samo-
chodami. Uważali, że lepsze miej-
sce dla placówki to rejon ul. Bata-
lionów Chłopskich. Na Grotach to
jednak jedyna w dzielnicy działka
o tak dużej powierzchni, która na-
leży do miasta i na której można
zbudować nową szkołę bez doku-
pywania gruntów. Budowa nowej
placówki potrwa dwa lata. Wszy-
scy mają nadzieję, że rozpocznie
się jeszcze w tym roku.

Przemysław Burkiewicz

Inwestycje
Bemowo zbuduje nową szkołę przy Lazurowej
� Wszystko wskazuje na to, że Bemowo będzie miało nową szkołę. – Urząd miasta
złożył w bemowskim wydziale architektury wniosek o realizację celu publicznego
przy ulicy Lazurowej. To ogromny sukces! – cieszy się Krzysztof Zygrzak, burmistrz
Bemowa. Poza tym dzielnica dostała też 14,5 mln zł na powiększenie szkoły
przy Irzykowskiego na Jelonkach.
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Masz polisę od niebezpiecz-
nych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by
wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Fundacja Lex Specialis
oferuje bezpłatną pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach
drogowych, powstałych przy wy-
konywaniu pracy, w sprawach
związanych z błędami medyczny-
mi oraz upadkami na drodze.
Z jej pomocą kwota odszkodowa-
nia może wzrosnąć kilkakrotnie!

Zawieranie umów ubezpiecze-
nia jest coraz bardziej powszech-
ne wśród Polaków. Zakup polisy
w wielu przypadkach jest obo-
wiązkowy. Dotyczy to głównie
ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. Istnieje
również grupa ubezpieczeń do-
browolnych – najpopularniejsze
są ubezpieczenia na życie. Fakt
faktem, że najchętniej ubezpie-
czyciele widzieliby swoich klien-
tów jedynie jako płatników skła-
dek. Problem zaczyna się, gdy
ubezpieczonemu lub poszkodo-
wanemu w wypadku należy zapła-
cić odszkodowanie. Ubezpieczy-
ciele znają różne sztuczki, by nie
wypłacić ani grosza…

Wypacają cztery razy za mało
Dlatego Fundacja Lex Specia-

lis chce pomagać osobom, któ-
rym ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokości kwot odszkodowań. Ze
statystyk sądowych, jak i analiz
spraw sądowych prowadzonych
przez prawników współpracują-
cych z fundacją wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe, niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Oznacza to, że za jeden procent
uszczerbku ubezpieczyciel zapłaci
jedynie tysiąc zł, a sąd za to samo
zaordynował cztery tysiące!

Jaki uszczerbek na zdrowiu?
Fundacja pomaga także ofia-

rom odmowy wypłaty odszkodo-
wania w przypadku niewielkich
szkód (schorzenia nie są trakto-
wane jako trwałe uszczerbki
na zdrowiu; najczęściej dotyczy
to drobnych złamań, zwichnięć,
urazów tkanek miękkich).

Przyczynami zaniżania przez
lekarzy ubezpieczycieli procento-
wego uszczerbku na zdrowiu jest
brak bezpośredniego badania po-
szkodowanego oraz błędna anali-

za dokumentacji medycznej. Ró-
żnice są kolosalne: w jednej ze
spraw uszczerbek na zdrowiu te-
go samego ubezpieczonego jeden
lekarz określił na 4%, a lekarz in-
nego ubezpieczyciela na… 12%.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczy-

ciel wypłacił kwotę tysiąc zł oraz
zaproponował ugodę przy dopłacie
marnych 500 zł. W wyniku działań
fundacji dopłacił kwotę pięciu ty-
sięcy zł a sprawa nie jest zakończo-
na. Po skierowaniu jej do sądu po-
szkodowany może liczyć na kwotę
dwudziestu tysięcy zł dopłaty. Pod-
pisując ugodę bez pomocy prawnej
poszkodowany traci możliwość do-
magania się dalszych wypłat.

W przypadku odmowy wypłaty
zadośćuczynienia za śmierć krew-
nego z wypadku drogowego przed
2008 rokiem, pomimo że Sąd Naj-
wyższy nakazał w wielu orzecze-
niach wypłatę pieniędzy na rzecz
członków rodzin ofiar wypadków,
ubezpieczyciele odmawiają wypła-
ty. Powołują się na brak podstawy
prawnej żądania.

Jeżeli spotkał Cię podobny
problem lub odniosłeś obrażenia
i nie zawiadomiłeś ubezpieczy-
ciela – zgłoś się do nas. Nasi
prawnicy i konsultanci udzielą Ci
potrzebnej bezpłatnej porady lub
bezpłatnie sporządzą pismo
do ubezpieczyciela.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas
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Blado. Tak można określić za-
angażowanie bemowian w budżet
partycypacyjny. Okazało się, że
wzięło w nim udział procentowo
najmniej uczestników w stosunku
do całej Warszawy. 4,6% plasuje
nas na ostatnim miejscu w rankin-
gu dzielnic. Jedynym usprawiedli-
wieniem dla takiej frekwencji jest
„dzieło Zarządu Dróg Miej-
skich”, czyli niedopuszczenie
do głosowania bardzo ciekawych
projektów, co mogło spowodować

decyzję wielu mieszkańców o za-
angażowaniu się w innych dzielni-
cach. Zamiast jednak narzekać
na frekwencję, zobaczmy co zo-
stanie zrealizowane z puli ponad
dwóch milionów złotych? Priory-
tety są jasne: to ścieżki rowerowe.
Mieszkańcy chcieliby, aby wzdłuż
głównej arterii dzielnicy – ul. Po-
wstańców Śląskich – powstała
ścieżka rowerowa i chodnik.
Kosztowałoby to ponad 315 tysię-
cy złotych. Ścieżka rowerowa

i chodnik powstaną także wzdłuż
ul. Radiowej, co pochłonie ponad
pół miliona złotych. Oto pełna li-
sta inwestycji, które zostaną zre-
alizowane według potrzeb zgło-
szonych przez mieszkańców:
• Ścieżka rowerowa i chodnik

– ul. Powstańców Śląskich
– Osiedle Bemowo V,
ul. Millera, pętla Nowe
Bemowo, ul. Żołnierzy
Wyklętych – 315.800 zł.
Głosowały 2232 osoby

• Bemowo bez komarów
– wieża dla jerzyków
na terenie Fortu
Bema 10 000 zł, 2199 głosów

• Ścieżka rowerowa i remont
chodnika
– Radiowa 591 600 zł,
głosowało 2190 osób

• Dojście do ulicy Górczewskiej
z Nowych Górc – przejście
nad torami do Wola Parku
i stacji metra, 190.000 zł,
głosowało 2136 osób

• Modernizacja parku
Górczewska cz. II, 300 335 zł,
głosowało 1895 osób

• Budowa brakującego ciągu
chodnika – Powstańców
Śląskich
– Bemowo III, 151 600 zł,
głosowało 1851 osób

• Akcja „Trawnik wolny
od psich kup – psia
stacja”, 900 zł, głosowało 1675
osób

• Huśtawka dla małych dzieci
(poniżej 3 lat) na placu zabaw
w parku Górczewska, 700 zł,
głosowało 1674 osób

• Renowacja boisk
przy podstawówce
przy ul. Brygadzistów,
koszt 450 253 zł,
głosowało 1660 osób

• Budki dla ptaków
– koszt 22 645 zł,
głosowało 1559 osób

• Czytelnia wśród kwiatów
– przyjazny skwer z zielenią
i biblioteką plenerową
(przy skateparku), koszt 1687 zł,
głosowało 1525 osób

• Bezpieczne przejście przez
ul. Wrocławską,
koszt 12.000 zł,
głosowało 1507 osób

• Relaks na hamaku
w bemowskich parkach,
koszt 15.000 zł,
głosowało 1491 osób

• Pachnące różane zakątki
w bemowskim parku, koszt
8000 zł, głosowało 1484 osób

• Forty „niepsiekupne”,
koszt 2250 zł, głosowało 1436
osób

• Darmowe zajęcia dla
mieszkańców, koszt 9564 zł,
głosowały 1422 osoby

• Suchą stopą na Fort Bema,
koszt 25 000 zł,
głosowały 1402 osoby

• Ukwiecone Stare Bemowo,
koszt 1500 zł, głosowały 1363
osoby

• Joga dla wszystkich
w bemowskich parkach,
koszt 3520 zł, głosowały 1303
osoby

• Poznaj Bemowo
z przewodnikiem,
koszt 3700 zł, głosowały 994
oosby.

PB

Budżet partycypacyjny na Bemowie

Priorytet przegranych: ścieżka rowerowa na Powstańców Śląskich
� Ale wstyd! Dzielnica Bemowo okazała się zupełnie nieobywatelska. Za projektami budżetu partycypacyjnego zagłosowało łącznie 5438 mieszkańców.
Daje to w sumie 4,6% osób głosujących. Priorytety to budowy ścieżek rowerowych, troska o środowisko i modernizacja parku Górczewska.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3



Tytułem wstępu – odnosząc się
do kwestii podmiotu uprawnione-
go do wypowiedzenia umowy
o administrowanie – pragnę wska-
zać, iż Zarząd Wspólnoty Miesz-
kaniowej, zgodnie treścią ustawy
o własności lokali, „kieruje spra-
wami wspólnoty mieszkaniowej
i reprezentuje ją na zewnątrz oraz
w stosunkach między wspólnotą
a poszczególnymi właścicielami
lokali” (art. 21 ust. 1 u.w.l.). Po-
nadto Zarząd „jest powołany
do samodzielnego podejmowania
czynności zwykłego zarządu”
(art. 22 ust. 1 u.w.l.). Biorąc to
pod uwagę – Zarząd ma prawo
zawrzeć lub wypowiedzieć umowę
o zarządzanie lub administrowa-
nie, gdyż jest to czynność nie
przekraczająca zwykłego zarządu
– a zatem, co do zasady, nie wy-
maga zgody członków Wspólnoty.

Kiedy konieczny jest podpis
dwóch członków zarządu?

Istotne jest przy tym prawidło-
we działanie zarządu, biorąc
pod uwagę zasady reprezentacji
Wspólnoty przez zarząd wynikają-
ce z ustawy o własności lokali.
W praktyce obsługi Wspólnot
Mieszkaniowych pojawiają się
niekiedy wątpliwości interpreta-
cyjne członków zarządów dotyczą-
ce zastosowania art. 21 ust. 2 usta-
wy o własności lokali w zakresie
niezbędnej liczby członków zarzą-
du do prawidłowej reprezentacji
wspólnoty na zewnątrz w przed-
miocie podejmowania czynności
w imieniu Wspólnoty. Najczęściej
wątpliwości te powstają w przy-
padku funkcjonowania we Wspól-
nocie Mieszkaniowej zarządu
dwuosobowego. Podnoszone są
argumenty, iż literalna wykładnia
słowa „kilka” (zarząd kilkuosobo-
wy) zgodnie ze Słownikiem Języka
Polskiego oznacza „w sposób
przybliżony liczbę od trzech

do dziewięciu” a zatem przy za-
rządzie dwuosobowym do prawi-
dłowej reprezentacji wystarczy je-
den członek zarządu. Tymczasem
błąd powyższy wynika z nieprecy-
zyjnego odczytywania treści prze-
pisu, który w rzeczywistości mówi
o zarządzie „wieloosobowym”.
Zgodnie zaś z powszechnie przy-
jętą interpretacją tego zwrotu
i przepisu, w którym się on znaj-
duje, a także tradycją innych ure-
gulowań prawnych dotyczących
wspólnej reprezentacji organów
kolegialnych, zarząd składający
się z więcej niż jednej osoby musi
być reprezentowany przez co naj-
mniej dwie osoby i wszelkie
oświadczenia w imieniu wspólnoty
musi podpisać dwóch członków
zarządu. Wypada powołać się
w tym miejscu na konkretne zapi-
sy doktryny prawa własności loka-
li, zgodnie z którymi jeżeli zarząd
wspólnoty mieszkaniowej jest jed-

noosobowy, wówczas osoba peł-
niąca funkcję jedynego członka
zarządu składa za wspólnotę
wszelkie oświadczenia woli; nato-
miast „gdy zarząd jest wielooso-
bowy (co najmniej dwuosobowy),
oświadczenia woli składają przy-
najmniej dwaj członkowie zarządu
(art. 21 ust. 2 WłLokU)”. (Prawo
rzeczowe, System prawa prywat-
nego, tom 3 J. Pisuliński, pod red.
Prof. E. Gniewka, 2013). Podob-
nie wskazuje Komentarz do usta-
wy o własności lokali Strzelczy-
ka/Turleja (Warszawa, 2013)
– zgodnie z art. 21 ust. 2, „gdy za-
rząd jest kilkuosobowy, oświad-
czenia woli za wspólnotę mieszka-
niową składają przynajmniej dwaj
jego członkowie. Zasada” dwóch
podpisów „, jak niekiedy określa
się reprezentację łączną – obowią-
zującą w zarządach dwuosobo-
wych lub wieloosobowych – doty-
czy reprezentacji czynnej, czyli

składania oświadczeń woli w imie-
niu wspólnoty mieszkaniowej.
(…) W razie wyboru zarządu
dwuosobowego skuteczne złoże-
nie oświadczenia woli w imieniu
wspólnoty mieszkaniowej wymaga
jednomyślności członków zarzą-
du.” Okoliczność ta jest jednako-
wo interpretowana zarówno
w orzecznictwie sądów, jak i przez
doktrynę, a zatem odmienna in-
terpretacja znaczenia przepisu
art. 21 ust. 2 ustawy o własności
lokali od przedstawionej powyżej
jest błędna i nie znajduje uzasad-
nienia. Powyższa okoliczność jest
szczególnie istotna w praktyce
funkcjonowania Wspólnoty
Mieszkaniowej, gdyż nieprawidło-
wa reprezentacja Wspólnoty skut-
kuje brakiem ważności decyzji
podjętych przez Wspólnotę, a za-

tem również wszelkich umów i zo-
bowiązań zawartych przez jej za-
rząd. Konieczne jest zatem zadba-
nie ze strony zarządcy bądź admi-
nistratora Wspólnoty, aby zarząd
Wspólnoty miał świadomość tak
skonstruowanych przepisów w ce-
lu uniknięcia niekorzystnych kon-
sekwencji kontraktowych dla
Wspólnoty Mieszkaniowej.

Tomasz Kilichowski
radca prawny

Prawidłowa reprezentacja Wspólnoty
� Po ostatnim artykule otrzymaliśmy od Czytelników wiele pytań i dziesiątki telefonów. Odpowiadając na wiele wątpliwości, dziś chcemy
odnieść się do zagadnień dotyczących zasad reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez jej zarząd właścicielski.

Zarząd ma
prawo zawrzeć lub
wypowiedzieć umowę
o zarządzanie lub
administrowanie, gdyż
jest to czynność nie
przekraczająca zwykłego
zarządu – a zatem, co
do zasady, nie wymaga
zgody członków
Wspólnoty.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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Kruszyńska to sympatyczna
uliczka we wschodniej części Jelo-
nek. Jej zabudowę stanowią dom-
ki jednorodzinne. Nie ma tu du-
żego ruchu, jest cicho i spokojnie.
Mir mieszkańców burzy jedynie
Jacek Zenon P. – właściciel pose-
sji nr 15. Mężczyzna przeobraził
swoją działkę w wysypisko śmieci,
a właściwie skład starych okien.
– Codziennie mu je przywożą, na-
wet w niedzielę – mówi jeden
z sąsiadów (nazwisko do wiado-
mości redakcji). – Ma jakiś dziw-
ny układ z firmami remontowymi.
Płacą mu grosze i w zamian mogą
na działce składować stare okna
– wyjaśnia. Drewnianych ram
z szybami jest tu kilka tysięcy.
Parcela wraz z domem dosłownie
zniknęły w śmieciach. – Kiedyś tu
była piękna działka. Oczywiście,
gdy żyli rodzice pana Jacka. Jego
mama dbała o ogród. Były krze-
wy, a jakie kwiaty! Ludzie zatrzy-

mywali się, by na te cuda popa-
trzeć! – opowiada mieszkanka
Kruszyńskiej. W tym czasie pan P.
zaczął pić. Matka staruszka z tru-
dem znosiła jego ekscesy. – Przy-
prowadzał do domu kumpli,
a matce kazał sprzątać i gotować.
Wypisz wymaluj „Ballada o Ja-
nuszku”! W końcu starowinka
przeniosła się do córki, a syn sto-
czył się na samo dno. W tej rude-
rze mieszkają z nim jeszcze kum-
ple. I jakaś kobieta nawet, co im
gotuje jedzenie – dodaje.

Działka poza tym, że jest skła-
dowiskiem śmieci, przeszkadza
także z innych powodów. – Śmier-
dzi. I lęgną się szczury. Psy czy
koty z całej ulicy łapią gryzonie,
które żyją w śmietnisku pana Jac-
ka – mówi jeden z sąsiadów.

Posesja przy Kruszyńskiej 15
jest doskonale znana w wydziale
ochrony środowiska bemowskie-
go ratusza. – Znamy ten problem,

ale nie możemy nic zrobić. Nie
możemy zmusić pana P. do pozby-
cia się tych okien. Tym bardziej,
że twierdzi on, że są mu niezbęd-
ne do życia – rozkłada ręce Jolan-
ta Bonder z sekretariatu wydzia-
łu. Na Kruszyńską co jakiś czas
przyjeżdża straż miejska. W tym
roku była wzywana trzy razy. Mo-
nika Niżniak, rzeczniczka strażni-
ków, mówi, że właściciel posesji

został ukarany zgodnie z obowią-
zującym taryfikatorem. Ze wzglę-
du na to, że wszyscy wiedzą, że
chodzi o Jacka P., nie może po-
dać, jak ukarano śmieciarza. – Li-
czymy, że deweloper odkupi
od rodziny działkę i postawi po-
rządny dom. Posesję pod nume-
rem 17 już wykupił, i czyha na tę
– mówią mieszkańcy Kruszyń-
skiej.

Pan P. nie chciał z nami rozma-
wiać. Na widok fotoreportera
schował się w swoim domu.

Przemysław Burkiewicz

Ostatnio bardzo często stołecz-
ne spółdzielnie mieszkaniowe wy-
mieniają asfaltowe chodniki i cią-
gi jezdne między blokami na bru-
kowane. Robotnicy kują zniszczo-
ną masę bitumiczną sprzed dzie-
sięcioleci, a w jej miejsce układają
betonowy bruk o różnych kolo-
rach. Mieszkańcy są podzieleni
w swoich opiniach co do kostki
– obawiają się, że szybko pobru-
dzi się ona od cieknącego z pod-
wozia oleju silnikowego, odkształ-
ci od przejeżdżających śmieciarek
albo będzie powodować hałas.

– Turkotanie wózków emerytek
o poranku jest po prostu dener-
wujące – mówią.

Jeden z mieszkańców osiedla
Bemowo I zwrócił uwagę, jak bu-
dowany jest chodnik wzdłuż ulicy
Secemińskiej. – Pośrodku stoją la-
tarnie. Czy tak buduje się chodni-
ki w cywilizowanym kraju? – pyta.
Okazuje się, budowa nie jest pro-
wadzona tak „hop-siup”. Projek-
tant miał jednak koncepcję, jak
zbudować chodnik bez konieczno-
ści wydawania pieniędzy na prze-
stawienie słupów latarń. Wystar-
czy te słupy ominąć, co na osiedlu
Bemowo I nie wygląda tragicznie,
ponieważ zamiast opływowego
kształtu ułożono strzelisty trójkąt.
Prawie modernizm!

(PB)

Modernizm czy bareizm?
� – Na ulicy Secemińskiej dzieją się cuda. Robotnicy
budują chodnik, pośrodku którego stoją słupy latarń
– zaalarmował nas Czytelnik z osiedla Bemowo I.

Ballada o Januszku na Jelonkach
� Właściciel działki przy ulicy Kruszyńskiej 15 zrobił ze swojej posesji skład starych
okien. – Zwożą mu je codziennie. Dostaje za to parę złotych na wódkę, a my cierpimy
przez śmieciarza – mówią sąsiedzi.

Działka
poza tym, że jest
składowiskiem śmieci,
przeszkadza także
z innych powodów.
– Śmierdzi. I lęgną się
szczury. Psy czy koty
z całej ulicy łapią
gryzonie, które żyją
w śmietnisku pana Jacka
– mówi jeden z sąsiadów.



Temat dekomunizacji nazw ulic
wraca co jakiś czas jak bumerang.
Prawicowi radni lustrują życiorysy
osób, które zostały w PRL uhono-
rowane ulicą w stolicy. Pierwsza
fala wymiany tabliczek miała miej-
sce na przełomie lat 80. i 90.
– zniknęły wtedy ulice komuni-
stów. Aleja Świerczewskiego to
dziś Solidarności, plac Dzierżyń-
skiego na nowo stał się Bankowym
a Juliana Marchlewskiego na Woli
zastąpił papież Jan Paweł II. Co
kilka lat wymieniane były nazwy
kolejnych ulic, których patron miał
lewicowy życiorys. Choć radni czy-
nili to z wielką radością, mieszkań-
cy byli przerażeni kosztami. Poza
tablicami z nazwami ulicy czy nu-
merami domów, z własnej kieszeni
musieli pokryć koszty wymiany do-
kumentów czy pieczątek.

Teraz znów nadchodzi kolejna
fala dekomunizacji. Olga Johann
i Filip Frąckowiak, radni miejscy
z Prawa i Sprawiedliwości, przy-
gotowali kolejną listę ulic, które
w ich mniemaniu należy usunąć.

Okazuje się, że na Bemowie są
trzy takie ulice.

Od POW do Sobczaka
Ulica Michała Sobczaka, działa-

cza Komunistycznej Partii Polski,
którego rozstrzelali Niemcy, miała

przedtem inne nazwy. Osiedle Bo-
ernerowo wybudowano w latach
trzydziestych dla pracowników Mi-
nisterstwa Poczt i Telegrafów. Lo-
kalne ulice otrzymały nazwy miłe
dla ucha sanacyjnych polityków:
Aleksandry Piłsudskiej, premiera
Aleksandra Prystora czy ministra
Boernera. Jedna otrzymała imię
Polskiej Organizacji Wojskowej.

Do dziś na niektórych domach za-
chowały się przedwojenne tablice
z tą nazwą. Po 1945 roku likwido-
wano wszystko, co kojarzy się z Pił-
sudskim i ulicę P.O.W. przemiano-
wano na Ludwika Waryńskiego.
Gdy Boernerowo przyłączono
do Warszawy, okazało się, że jedna
ulica Waryńskiego już jest, dlatego
tej na Boernerowie nadano nowe-
go patrona: Michała Sobczaka.

Gdy na terenie dawnego lotni-
ska zbudowane zostało wielkie
osiedle mieszkaniowe, wśród mi-
łych nazw, takich jak Orlich
Gniazd czy Czerwonych Maków
znalazły się także ulice lewicow-
ców: działacza KPP Jana Kędzier-
skiego czy uczestnika powstania
warszawskiego w szeregach Armii
Ludowej – Wacława Szadkowskie-
go. Teraz radni PiS uważają, ze
wszyscy trzej nie zasługują na uli-
ce i należy je zmienić. Kilka lat te-
mu przygotowano nawet propozy-
cję następcy dla ulicy Szadkow-
skiego. Nowym patronem miałby
zostać Stanisław Szenic, historyk

i autor książkowej monografii
cmentarza Powązkowskiego.

Ludzie nie chcą
Przeprowadziliśmy sondę wśród

mieszkańców Bemowa, czy uważają
dekomunizację ulic za dobry po-
mysł. Okazuje się, że niekoniecznie.
– Radnym chyba się nudzi. Powinni
najpierw tu przyjechać i zobaczyć,
jak ta ulica wygląda, a nie myśleć
o jej nazwie – mówi proszący o ano-
nimowość mieszkaniec ulicy Sob-
czaka. – Dziura na dziurze. Zachę-
cam do zainteresowania się na-
wierzchnią – dodaje. Przeciwni są
także mieszkańcy innych ulic.
– A kto to w ogóle był ten Kędzier-
ski? – pyta zdziwiona pani Ewa,
mieszkanka jednego z bloków.
– Nie, nie zgadzam się. Zaczyna się
od likwidacji nazw, a jeszcze trochę

i kości będą wykopywać na cmenta-
rzu. Poza tym rozumiem, że pani
Johann zarobi pieniądze na koszty
wymiany dokumentów i zasponso-
ruje nam tę zabawę? – pyta. Prze-
ciwni są też panowie Wiesław i Bog-
dan, emeryci, którzy wyszli na spa-
cer z psami. – Szadkowski był po-
wstańcem warszawskim, a to, że był
w AL… Każdy jest za jakąś opcją
polityczną. Poza tym, żeby to był
morderca, jak Beria czy Dzierżyń-
ski, to byłbym za usunięciem go.
Ale powstaniec? Nie, nie, jesteśmy
zdecydowanie przeciw – deklarują.

Pozostaje pytanie, czy radni
w ogóle biorą pod uwagę zdanie
mieszkańców. Od ćwierćwiecza
wygląda na to, że chyba jednak
nie. Zwłaszcza, gdy chodzi o na-
zwy ulic.

Przemysław Burkiewicz

Trzech patronów na Bemowie do wymiany?
� Stołeczni radni znów wzięli się za to, co dla wielu mieszkańców jest mało istotne. Po raz kolejny w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat lustrują
życiorysy patronów ulic. Ci z lewicowymi poglądami mają zniknąć. Na Bemowie dotyczy to trzech ulic.

Czy radni
w ogóle biorą
pod uwagę zdanie
mieszkańców.
Od ćwierćwiecza
wygląda na to, że chyba
jednak nie. Zwłaszcza,
gdy chodzi o nazwy ulic.

Przy Kędzierskiego i Szadkowskiego mieszka kilka tysięcy osób
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które zdobyły już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórze-
nia materiału na kursie matural-
nym.

Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Większa część naszych słuchaczy
to osoby czynne zawodowo. Wy-
kształcenie średnie jest dla nich
często warunkiem uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i wyższej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,

którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia na-
szego Liceum, nie ponosząc
kosztów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym. Nie-
którzy korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygotowu-
jący do matury w 2016 roku.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Odrowąża 15,
Warszawa. www.aschools.pl, 22 110–00–99

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. Naukę w AS Liceum mogą
łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.
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Ulica Górczewska przebiega
nad torami kolejowymi między
Ulrychowem a Górcami na estaka-
dzie tak długiej, że mieszkańcy No-
wych Górc muszą nadrobić kilo-
metr, żeby przedostać się do cen-
trum handlowego Wola Park. Tak
wygląda teoria. Praktyka pokazuje,
że wszyscy chodzą na skróty przez
tory. A to jest nie tylko nielegalne,
ale też wyjątkowo niewygodne.

Projekt budowy schodów na es-
takadę z okolicy ulic Budy
i Grodkowskiej został złożony już
do pierwszej edycji budżetu par-
tycypacyjnego, ale dopiero w tym
roku zdobył odpowiednią liczbę
głosów (ponad 2100). W przy-
szłym roku za 190 tys. zł powsta-

nie 120-metrowy chodnik i scho-
dy, prowadzące na szczyt wiaduk-
tu. Niestety będą to tylko schody
bez windy a wyjście ze schodów
będzie prowadzić wprost na dro-
gę rowerową, ale lepszy rydz…

A będzie to dopiero początek
poważnych zmian na granicy Be-
mowa i Woli. Za siedem lat bę-
dzie tam funkcjonować stacja
SKM-ki, zaś 300 metrów dalej,
w głąb Woli – stacja metra. Roz-
wiązaniem idealnym dla miesz-
kańców Nowych Górc byłoby
przejście podziemne pod pero-
nem SKM-ki, zakończone z obu
stron rampami. Póki co będą
oczekiwane od lat schody.

Dominik Gadomski

Którędy z Górc do Wola Parku?
� W przyszłym roku powstaną wreszcie schody łączące
Grodkowską z Wola Parkiem.

Trzy bloki komunalne są w za-
sadzie gotowe. Czwartego nie
udało się postawić, ponieważ po-
przedni burmistrz Krzysztof
Strzałkowski nie doszedł do po-
rozumienia z wykonawcą i firma
Skanska zeszła z placu budowy.
Obecny burmistrz Krzysztof Zy-
grzak prosił urzędników z placu
Bankowego o uruchomienie
przynajmniej przedszkola w par-
terze jednego z budynków. – Nie
ma możliwości uruchomienia

placówki i jednoczesnego prowa-
dzenia robót w sąsiedztwie. By-
łoby to bardzo uciążliwe dla
dzieci z przedszkola. Dlatego
w trosce o najmłodszych zdecy-
dowaliśmy się na odłożenie ter-
minu realizacji tej inwestycji
– tłumaczy Bartosz Milczarczyk,
rzecznik prezydent Hanny Gron-
kiewicz-Waltz. Teraz trzeba cze-
kać aż ostatni blok zostanie wy-
budowany. Potrwać to może
przynajmniej dwa lata.

A istniejące trzy domy komu-
nalne niszczeją i zarastają chasz-
czami. Drzewka ozdobne schną.
Dzieci mogą jedynie popatrzeć
na pięknie wyposażone place za-
baw. Kierowcy – na ogrodzone
miejsca parkingowe. – Płakać się
chce, jak się patrzy na taką niego-
spodarność – komentuje przecho-
dząca obok mieszkanka.

Polityczne rozgrywki niezgrab-
nie tłumaczone troską o dzieci?

(SD)

Niezasiedlone bloki na Górcach straszą
� To przykry widok. Nowe domy komunalne przy Pełczyńskiego jeszcze nie są
otwarte, a już niszczeją.

Dzieci mogą jedynie popatrzeć na pięknie wyposażone place zabaw
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Był kiedyś taki dowcip. „Radio
Erewań podaje, że w Moskwie
rozdają moskwicze. Okazało się
że nie w Moskwie, a w Leningra-
dzie, nie rozdają, tylko kradną
i nie moskwicze, lecz rowery”.
Najwyraźniej leningradzkie kli-
maty odżywają w Warszawie co
lato, co objawia się kradzieżami
rowerów.

Jednoślady znikają w mgnieniu
oka. – Podjechałam rowerem
do sklepu spożywczego. Weszłam
na pięć minut i gdy wyszłam, ro-
weru już nie było – skarży się pani
Ewa, która zadzwoniła do redak-
cji. Dwa rowery zostały skradzio-
ne panu Robertowi. – Jeden stał
w garażu. Drugi przypięty był
do ogrodzenia nieruchomości.
Oba zniknęły jednej nocy. Ochro-
niarze, naturalnie, nikogo nie wi-
dzieli – żali się.

Podkomisarz Joanna Banaszew-
ska, oficer prasowa wolskiej i be-
mowskiej policji potwierdza, że zło-
dzieje kradną rowery. W pierwszym
półroczu mieszkańcy dzielnicy zgło-
sili 53 kradzieże. I zachęca, aby jed-
noślady oznakować na komisaria-
cie. – Zachęcamy naszych miesz-
kańców, aby oznakować swój rower.
Należy zgłosić się do komisariatu
policji Warszawa Bemowo
przy ul. Raginisa 4, w każdy czwar-
tek w godz. 10.00–18.00 i bezpłatnie
oznakować swój rower – zachęca.

– Z chęcią oznakuję nowy ro-
wer – mówi pan Robert i dodaje,
że mimo oznakowania, nie będzie
go już zostawiał poza mieszka-
niem. – Lepiej się trochę wysilić,
by wnieść jednoślad na górę i zo-
stawić go na balkonie, niż potem
płakać po stracie – mówi.

Przemysław Burkiewicz

Bezpieczeństwo
Kradną rowery choć to nie Leningrad
� Plaga kradzieży rowerów na Bemowie. Łupem złodziei
padają bicykle zostawiane pod sklepami, na klatkach
schodowych, w garażach zamkniętych osiedli czy nawet
przypięte do ogrodzeń. Policja zachęca, by właściciele
rowerów zgłaszali się w komisariacie i dokonali
bezpłatnego oznakowania swojego jednośladu.

Lepiej się wysilić i wnieść rower na balkon

Każdy dzień przynosi nowe
wiadomości z budowy długo wy-
czekiwanej ulicy Nowolazurowej.
Arteria, która ma docelowo połą-
czyć Bemowo z Ursusem i Wło-
chami, a w dalekiej przyszłości
prowadzić do mostu Skłodow-
skiej-Curie, stanie się wybawie-
niem dla kierowców utykających

w korkach na Lazurowej, Po-
łczyńskiej i Dźwigowej.

Ostatnio zmieniona została or-
ganizacja ruchu u zbiegu Połczyń-
skiej i Nowolazurowej. Kierowcy
otrzymali tam do dyspozycji no-
wą, równą jezdnię. Stara zostanie
rozebrana. Powierzchnia wiaduk-
tu nad linią kolejową została już

zaizolowana i lada dzień ruszą
prace przy asfaltowaniu jezdni.
Aby wiadukt mógł w tym miejscu
powstać, niezbędna była przebu-
dowa sieci wysokiego napięcia.

Ostatnio Zarząd Miejskich In-
westycji Drogowych podpisał
umowę na budowę kolejnego od-
cinka Nowolazurowej. Chodzi
o fragment między Połczyńską
a skrzyżowaniem Lazurowej, Sze-
ligowskiej i Sterniczej, którą fir-
ma Strabag zbuduje za 8,6 mln zł.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem – chrzanowski odcinek
arterii będzie gotowy jeszcze
w grudniu. Trzymamy kciuki!

(PB)

Umowa na Nowolazurową
�Kolejne dobre wiadomości z budowy ulicy Nowolazurowej. Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych podpisał umowę z wykonawcą na budowę odcinka między Połczyńską
a Sterniczą na Chrzanowie. Niedługo też rozpocznie się asfaltowanie wiaduktu nad torami PKP.
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ID

Pomysł na plenerową bibliote-
kę nie jest nowy, a na Bemowie

przygotowania do realizacji trwa-
ły od dłuższego czasu. Teraz już

wiadomo, że na Osiedlu Przyjaźń
będzie można wypożyczyć książkę
bez konieczności zakładania kart
bibliotecznych czy jakiejkolwiek
innej rejestracji. 29 sierpnia, pod-
czas Pikniku Twórczego, zostanie
uruchomiona wypożyczalnia
w starym ulu.

Co jeszcze oprócz „przecięcia
wstęgi”? Organizatorzy zaplano-
wali piknik z kreatywnym prze-
twarzaniem starych sprzętów
pod okiem doświadczonych fa-
chowców, wspólne grillowanie,
pierwszą wymianę książek w bi-
blioteczce, a także śpiewanie tra-
dycyjnych piosenek. Wstęp wolny
– impreza rusza w południe
w okolicach kortu tenisowego.

(red)

Książki ze starego ula
� Statystyki czytelnictwa pikują – Polacy czytają coraz
mniej. A gdyby tak wyjść z książkami do nich?



Bemowskie Centrum Kultury
mieści się przy ulicy Górczew-
skiej 201, w budynku szkoły.
Uczniów na Bemowie przybywa,
więc jest zapotrzebowanie na więcej
sal lekcyjnych. Już teraz BCK uży-
cza szkole część swoich pomiesz-
czeń. Urzędnicy uznali, że czas
z tym skończyć i wziąć się za organi-
zację nowych miejsc i szkół. – Nowa
szkoła powstanie przy ulicy Lazuro-
wej, rozbudowane zostaną także
podstawówki przy Irzykowskiego
i Oławskiej – wylicza Grzegorz Po-
pielarz, pełnomocnik ratusza
do spraw Bemowa.

Nowe miejsce znajdzie się także
dla BCK, które ustąpi miejsca wła-
śnie szkole. Nowa lokalizacja to

jedna z willi przy ulicy Jerzego Wal-
dorffa na terenie Fortu Bema. Trwa
obecnie inwentaryzacja budynku,
która pozwoli ocenić, jakie będą
koszty jego adaptacji. Jak mówi peł-
nomocnik Popielarz, nowa siedziba
centrum kultury byłaby gotowa
za dwa lata. Do obecnego budynku
dobudowane zostanie nowe skrzy-
dło. – Wszystko jest ustalone z kon-
serwatorem zabytków – mówi
Grzegorz Popielarz. W sumie nowe
BCK będzie miało ponad tysiąc
metrów powierzchni i pomieści za-
równo sekcje z Górczewskiej, jak
i z tymczasowej filii mieszczącej się
w budynku nowej podstawówki
przy Zachodzącego Słońca.

(LARS)

Jako osoba regularnie korzystają-
ca z oferty Art.Bemu z nadzieją
przyjąłem informację o planach bu-
dowy nowej siedziby. Mamy w War-
szawie kilka niezłych i jedną rewela-
cyjną (Służewieckiego Domu Kultu-
ry) realizacji architektonicznych po-
dobnych instytucji. Niestety obecna
siedziba Art.Bemu do udanych nie
należy – zarówno estetycznie jak
i funkcjonalnie. Wykorzystanie tere-
nu na Forcie Bema ma niewątpli-
wie wiele zalet – co oczywiste wyni-
kających z lokalizacji w otoczeniu
zieleni. Dobry projekt architekto-
niczny może pozwolić na zrealizo-
wanie świetnego założenia.

Jednak niepokoi mnie ta lokali-
zacja – przede wszystkim szkoda,
że nie przeprowadzono w tej spra-
wie konsultacji z mieszkańcami…
Dlaczego nie pojawiają się inne
propozycje do przedyskutowania?
Dlaczego uważam tę lokalizację
za niepokojącą? Jak rozumiem
chodzi o willę w okolicy ronda
na ulicy Waldorffa.

1. Słaba komunikacja miejska
– najbliższy przystanek to bodaj
Fort Bema z tylko jednym auto-
busem 197 (odjazdy co 15 minut,
a w szczycie co 10 minut). Druga
wersja to przystanek przy gen.
Maczka, ale tutaj autobus (122)
jedzie z Bemowa przez Żoliborz
i czas dojazdu jest długi.

2. Dojazd na przystanek to ma-
ły problem – gorzej z dojściem.
Dla zdrowego człowieka w ładną
pogodę nie ma problemu. Może
trochę gorzej z dzieckiem, bo idąc
od Obrońców Tobruku droga bę-
dzie wiodła przez duży teren placu
zabaw. Ale co z osobami niepeł-
nosprawnymi? Co z osobami star-
szymi? Co z bezpieczeństwem
wieczorem? Co w przypadku złej
pogody? Ta trasa będzie już na-
prawdę mało przyjemna.

3. Umiejscowienie na skraju
dość rozległej dzielnicy (przykła-
dowo dla mieszkańca końca ulicy
Człuchowskiej czas dojazdu we-

dług serwisu jakdojade.pl to
ok. 40 minut).

4. Fatalna jakość drogi dojaz-
dowej dla samochodów osobo-
wych.

To miejsce uważam za świetne
na filię domu kultury, otwartą
na działania plenerowe (i pewnie
niekonieczna byłaby rozbudowa).
Jako głównej siedziby po prostu
się jej obawiam. Mam nadzieję,
że moje (a pewnie nie tylko moje)
wątpliwości zostaną rozwiane
przez podjęcie dialogu z miesz-
kańcami nad lokalizacją nowej
siedziby Art.Bemu. Właśnie dlate-
go, że jest to ważna i potrzebna
instytucja.

Bartłomiej

Komentuje burmistrz
dzielnicy Krzysztof Zygrzak

– O planach przeniesienia
Art.Bemu do Fortów Bema do-
wiedziałem się z prasy i portali
społecznościowych – mówi
Krzysztof Zygrzak, burmistrz
Bemowa. – To najlepiej świadczy
o sposobie traktowania władz
dzielnicy przez stołeczny ratusz.
Nie zmienia to faktu, że w obec-
nej lokalizacji ośrodek kultury
musi ograniczyć swą obecność,
bo zajmowane przezeń pomiesz-
czenia są potrzebne szkole. Zga-
dzam się w całości z Czytelni-
kiem, że całkowite przenosiny
na Waldorffa są pomysłem chy-
bionym, bo marginalizują dostęp
do kultury np. dla mieszkańców
Jelonek. Rozpatrujemy nato-
miast możliwość przenosin nie-
których zajęć do innych szkół
na terenie Bemowa – do sal,
które nie mogą być wykorzysta-
ne podczas lekcji, natomiast
sprawdzą się jako miejsca zajęć
kulturalnych. Jest taka możli-
wość w szkołach przy Andriolle-
go czy Anieli Krzywoń. Na naj-
bliższej sesji rady dzielnicy bę-
dziemy nad tym dyskutować.
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Zła propozycja dla Art.Bemu
� Niepokoi mnie ta lokalizacja – pisze jeden
z naszych czytelników.

Bemowskie Centrum Kultury przeniesie się do Fortu Bema?
� Art.Bem wyniesie się z budynku przy ulicy Górczewskiej do nowej lokalizacji – przy ulicy Waldorffa na terenie Fortu Bema.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jej zastępca Jarosław Jóźwiak i pełnomocnik ratusza do
spraw Bemowa Grzegorz Popielarz oglądają ruinę, w której po remoncie i rozbudowie zamierzają

umieścić Bemowskie Centrum Kultury



2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Dwa duże pokoje z możliwością na 3 pokoje,
64 m2, Wrocławska 18 505-603-975

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Kawalerka 18 m2 Sady Żoliborskie
własnościowa zamienię na 2-pok do 40 m2

Bemowo. DOPŁACĘ 696-019-497

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym, 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-86-79, 80 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
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Remonty, malowanie, prace przydomowe. Tel.
604-425-104

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

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty. Kompleksowo i profesjonalnie!
514-062-446
·AA Kompleksowe remonty gwarancja
792-520-035

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do 20.000 zł.
Tel. 668 – 681-916
·Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
668-681-916
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
668-681- 916
·Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł.
Tel. 668 – 681-916
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 668-681-916
·Atrakcyjna pożyczka minimum formalności.Tel.
668-681-916
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·Gotówka do ręki bez BIK. Biuro na Pradze. Tel
531-338-217

PPoożżyycczzkkaa  ddoo  2255000000  zzłł  tteell..  666633--227711--550088

·POŻYCZKI pozabankowe, tel. 727-925-066

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Prywatny operator pocztowy zatrudni
osobę na stanowisko listonosza. Praca
stała w pełnym wymiarze godzin. Tel.
509-595-521
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00
·Zatrudnię Kucharza. Warszawa Bielany.
530-867-783

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

RÓŻNE
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418

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

Ogłoszenia drobne 
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010



W la tach osiem dzie sią tych
i dzie więć dzie sią tych wszy scy
śmia li się z tra ban tów. A że sta re,
a że brzyd kie, a że ha ła su je
i śmier dzi spa li na mi. Tek tu ro we
po rsche, ford kar ton, sak soń ski
mer ce des, my del nicz ka – tak po -
gar dli wie okre śla ne by ły tra ban ty,
czy li sa mo cho dy pro du ko wa ne
w la tach 1957–1991
w NRD-owskim Zwic kau.
Za „na szych cza sów” naj bar dziej

zna ny był dwu su wo wy tra -
bant 601, któ ry wy stę po wał
w wer sjach „s” oraz „de lu xe”.
Do pie ro pod ko niec ist nie nia blo -
ku so cja li stycz ne go w Eu ro pie fa -
bry ka prze pro wa dzi ła mo der ni za -
cję mo de lu. No wy, 1.1, miał sil nik
volks wa ge na po lo. Po dob ną zmia -
nę prze szedł in ny wschod nio nie -
miec ki kla syk – wart burg, któ ry
naj pierw był li mu zy ną zo sta wia ją -
cą za so bą nie bie ską chmu rę spa -

lin, a pod ko niec lat 90. za chwy cał
ci szą sil ni ka gol fa.

Tra bant z par kin gu u zbie gu Po -
wstań ców Ślą skich i Wro cław skiej
kie dyś był jed ną z ty się cy my del ni -
czek, któ re tur ko ta ły so bie po war -
szaw skich uli cach. Dziś jest w fa tal -
nym sta nie – po wo li zra sta się z pod -
ło żem. Szko da ta kie go au to mo bi lu.
Cho ciaż kto wie, mo że znaj dzie się
pa sjo nat, któ ry od no wi tę ma szy nę?

(PB)

Migawka z okolicy

Tekturowe porsche z Wrocławskiej
� Kiedyś był szczytem marzeń, potem obiektem drwin, a dziś obok fiata 126p i syrenki
jest lanserskim królem. No, może księciem. Trabant 601, dwusuwowe cacko z Saksonii,
niszczeje smutno na bemowskim parkingu.
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Te ren po se sji przy uli cy La zu ro -
wej 168 zo stał ogro dzo ny już czte -
ry la ta te mu, jed nak do pie ro te raz
roz po czę ły się pra ce bu dow la ne.
Ro bot ni cy po zby wa ją się resz tek
fun da men tów sta rych do mów
i rów na ją te ren. La da dzień roz -
pocz ną się ro bo ty ziem ne
przy bu do wie fun da men tów.

W sze ścio pię tro wym bu dyn ku
znaj dą się 122 miesz ka nia. Bę dą
mia ły po wierzch nię od 31 do 66
me trów kwa dra to wych. Lo ka le bę -
dą mia ły od jed ne go do trzech po -
koi, a ka żde miesz ka nie zo sta nie
wy po sa żo ne w bal kon. Znaj dą się
tu trzy klat ki scho do we, w ka żdej
bę dzie win da. Na par te rze nie bę -
dzie lo ka li użyt ko wych, by – jak
na swo jej stro nie in ter ne to wej pi sze

de we lo per – „nie stwa rzać miesz -
kań com ucią żli wo ści”. Osie dle zo -
sta nie, oczy wi ście, ogro dzo ne.

Ty le, że skle py ra czej nie spra -
wia ły by kło po tów. Uli ca La zu ro wa,
przy któ rej sta nie blok, jest bar dzo
ru chli wa. Obok znaj du je się przy -
sta nek au to bu so wy. Od stro ny pół -
noc nej in we sty cja bę dzie gra ni czyć
z wia duk tem li nii ko le jo wej pro wa -
dzą cej do Hu ty Ar ce lor Mit tal
na Bie la nach. Co dzien nie, przy naj -
mniej dwa ra zy na do bę, je żdżą tę -
dy skła dy ze zło mem i wę glem.

To ko lej ne osie dle w tej oko li cy.
W kwar ta le ulic La zu ro wa – Dy -
wi zjo nu 303 – Ło ku ciew skie go
– al. Obroń ców Grod na swo je
osie dle bu du je fir ma Dor Gro up.

Prze my sław Bur kie wicz

Mieszkania z widokiem na pociągi
� Takie mieszkanie to nie lada gratka dla… miłośnika
kolejnictwa. Przy ulicy Lazurowej właśnie rusza budowa
osiedla, które będzie niemal stykać się z wiaduktem linii
kolejowej prowadzącej do huty na Bielanach.




