
Nowe połączenie między Jelon-
kami a Włochami jest już prawie
gotowe. Decyzja o tym, jakie linie
autobusowe będą kursować al. 4
Czerwca, jeszcze nie zapadła.

Propozycja ZTM zakłada utwo-
rzenie nowej linii 220, kursującej
z Nowego Bemowa przez Po-
wstańców Śląskich, Wrocławską,
Radiową, Kaliskiego, Lazurową,
al. 4 Czerwca, Poczty Gdańskiej,
Dzieci Warszawy, Skotoszewską,
Prystora, Ryżową (z podjazdem
do stacji WKD Opacz), Ryżową,
Środkową, Szyszkową i al. Kra-
kowską do pętli przy parkingu
P+R. Autobusy podjeżdżałyby
na przystanki co 15 minut w go-

dzinach szczytu i co 20 minut po-
za szczytem i w weekendy.

Ze względu na ciągły brak au-
tobusów uruchomienie nowego
połączenia wiązałoby się z cięcia-
mi istniejących. 122 pojechałoby
trasą skróconą z Gwiaździstej
na Nowe Bemowo, nie zmieniając
częstotliwości kursowania. Z ko-
lei 177 zostałoby skrócone na tra-
sę Ursus-Ratusz – WKD Opacz.

– Wprowadzenie nowego ukła-
du linii oznaczałoby spełnienie
postulatów mieszkańców Bemo-
wa w sprawie uruchomienia bez-
pośredniej linii autobusowej, kur-
sującej wzdłuż całego odcinka La-
zurowej od Połczyńskiej do Ra-

diowej oraz mieszkańców osiedla
Skorosze, dotyczącego poprawy
połączenia z Bemowem i gimna-
zjum przy Chrościckiego – wyja-
śnia Magdalena Potocka, rzecz-
niczka ZTM.

Propozycja nie spotkała się ze
zrozumieniem pasażerów, korzy-
stających z przystanku „Rodła”.
Mieszkańcy Bemowa V w ciągu
kilku dni zebrali ponad 900 pod-
pisów za pozostawieniem 122
na ul. Żołnierzy Wyklętych i z ta-
ką propozycją spotkali się w be-
mowskim ratuszu z radnymi oraz
Michałem Piwowarskim z ZTM.

– Z punktu widzenia budżetu
ZTM nie ma żadnego znaczenia,

czy 122 i 220 będą kursować pro-
sto przez Powstańców Śląskich,
czy naokoło przez Żołnierzy Wy-
klętych albo Wrocławską – powie-
dział Piwowarski. – To nie gene-
ruje dodatkowych kosztów, a na-

wet lepiej, żeby autobus „pokręcił
się” po osiedlu i zabrał więcej pa-
sażerów.

Już po kilkunastu minutach
rozmowy udało się wypracować
rozwiązanie kompromisowe, któ-

re radni dwóch komisji przegłoso-
wali jednomyślnie. Propozycja za-
kłada, że 122 pojedzie – tak jak
teraz – przez Piastów Śląskich,
Żołnierzy Wyklętych, Powstańców
Śląskich i Radiową, kończąc trasę
na Starym Bemowie. Nowa li-
nia 220 miałaby kursować trasą
Nowe Bemowo – Powstańców
Śląskich – Piastów Śląskich – Żoł-
nierzy Wyklętych – Wrocławska
– Radiowa – Kaliskiego – Lazuro-
wa – al. 4 Czerwca – Poczty Gdań-
skiej – Dzieci Warszawy – Skoto-
szewska – Prystora – Ryżowa
(z podjazdem do stacji WKD
Opacz) – Środkowa – Szyszkowa
– al. Krakowska – P+R al. Kra-
kowska. Propozycja ta ma bardzo
duże szanse przyjęcia.

ZTM czeka z wprowadzeniem
zmian tras na otwarcie ostatniego
odcinka al. 4 Czerwca 1989 roku
(tzw. Nowolazurowej), które na-
stąpi wiosną.

Dominik Gadomski

Bemowo po konsultacjach
� Zarząd Transportu Miejskiego proponuje korektę układu linii autobusowych po otwarciu całej al. 4 Czerwca 1989 roku,
roboczo nazywanej Nowolazurową.
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Ogłoszenie
PRACA

Poszukujemy serwisantów
i monterów urządzeń
chłodniczych oraz

handlowców
602-18-95-36

Mieszkańcy
Bemowa V w ciągu kilku
dni zebrali ponad 900
podpisów
za pozostawieniem 122
na Żołnierzy Wyklętych
i z taką propozycją
spotkali się w bemowskim
ratuszu z radnymi oraz
Michałem Piwowarskim
z ZTM.
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Otwarta 36 lat temu Hala Wola
błyskawicznie stała się centralnym
punktem Jelonek. W jej najbli-
ższym otoczeniu wyrósł bazar
i dziś – mimo że na osiedlu jest
już kilka marketów – pozostaje
najpopularniejszym miejscem
handlu. Niestety ranga nie idzie
w parze z jakością. Hala już daw-
no powinna przejść kapitalny re-
mont, bazarowe budki najlepsze
czasy mają dawno za sobą, domi-
nuje tandeta, krzywe chodniki
i wydeptane trawniki. Wdrażany

przez warszawski samorząd we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Architektów Polskich program
„Centra Lokalne” jest szansą
na stworzenie centrum Jelonek
z prawdziwego zdarzenia.

– Wszelkie dobudowy, rozbu-
dowy hali o towarzyszące jej tar-
gowisko z nieregularnym (bo dyk-
towanym formą działek) kształ-
tem wypadają nieatrakcyjnie i za-
miast zapraszać, działają odpy-
chająco – zwracają uwagę urbani-
ści z SARP w swoim raporcie.
– Efekt ten pogłębia stosowanie
tanich materiałów charaktery-
stycznych dla obiektów tymczaso-
wych (blacha), które źle spraw-
dzają się w ciepłych porach roku.
Obiektom nie towarzyszy prze-
strzeń publiczna, w której chcia-
łoby się przebywać.

Jako receptę – oczywiście poza
remontem przestrzeni wokół hali
– SARP proponuje otwarcie np.
kawiarni, samoobsługowej księ-
garni albo punktu bibliotecznego.
Warto zastanowić się także
nad stworzeniem w Hali Wola wi-
tryn, które „otworzyłyby” budy-
nek na zewnątrz i przekształce-
niem bazaru w taki sposób, by
budki nie tworzyły zamkniętych
„tuneli”. To jednak tylko luźne
propozycje.

W ramach programu „Centra
Lokalne” warszawski samorząd
wyda do 2021 roku prawie 85 mln

zł na rewitalizację najważniej-
szych miejsc w poszczególnych
dzielnicach. W pierwszej kolejno-
ści rewitalizacja czeka bazary Ró-
życkiego i na Trockiej oraz willę
przy Siarczanej na Targówku Fa-
brycznym. W drugiej – pl. Grun-
waldzki, pl. Hallera, osiedla Nie-
dźwiadek i Falenica, przedwojen-
ny dom przy Modlińskiej 257,

skwer Broniewskiego „Orszy”
oraz ulice Kondratowicza, Nałę-
czowską, Mołdawską i Chruściela.

Okolice Hali Wola jeszcze po-
czekają na swoją kolej. Dla
mieszkańców Jelonek najistot-
niejsze jest, że żadne zmiany nie
zostaną wprowadzone bez kon-
sultacji z nimi. Jakie byłyby pro-
pozycje, gdyby rozmowy o rewita-
lizacji terenu miały odbyć się już
teraz? Czekamy na opinie.

Dominik Gadomski

Jak zmienić okolice Hali Wola?
� Okolice Hali Wola zostały wytypowane do rewitalizacji „w dalszej kolejności” w ramach
programu „Centra Lokalne”. Czy centrum Jelonek wkroczy wreszcie w XXI wiek?

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie 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 oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Stowarzyszenie Miastodwa
i Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola
udowodniły, że blaszane pawilony
handlowe nie muszą być straszy-
dłami. Odrażający pawilon w po-
bliżu skrzyżowania Powstańców
Śląskich z Radiową został prze-
malowany na odcienie szarości
i czerni, pozbawiony pstrokatych
reklam i wyposażony w szyldy jed-
nakowej wielkości. Niestety pa-
trząc na końcowy efekt można od-
nieść wrażenie, że… najemcy ze-
psuli wszystko co mogli. Według
pierwotnej koncepcji wszystkie
szyldy miały zostać zaprojektowa-

ne przez profesjonalnego grafika,
ale nie doszło to do skutku – kup-
cy po prostu dostosowali rozmiary
reklam, zaś niektórzy dodatkowo
wykleili szyby. A przecież jaskra-
wy szyld jest ostatnią rzeczą, jakiej
potrzebują klienci… Pawilon z ad-
resem „Uniejowska 6” nie był i już
nie będzie perłą architektury, ale
mimo wszystko jest niezłym przy-
kładem naprawienia zdewastowa-
nej, zalepionej reklamami prze-
strzeni publicznej. I oazą normal-
ności, której Bemowo bardzo po-
trzebowało.

Dominik Gadomski

Metamorfoza blaszaka
przy Uniejowskiej
� Po kilku miesiącach od rewitalizacji sprawdziliśmy,
jak miewa się pawilon handlowy przy Uniejowskiej.

Warto
zastanowić się także
nad stworzeniem w Hali
Wola witryn, które
„otworzyłyby” budynek
na zewnątrz
i przekształceniem bazaru
w taki sposób, by budki
nie tworzyły zamkniętych
„tuneli”. To jednak tylko
luźne propozycje.

Większość najemców ograniczyła się do prostego, niedużego szyldu
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Tego wszystkiego można się by-
ło dowiedzieć na spotkaniu histo-
rycznym, które zapoczątkowało
cykl dla miłośników przeszłości
dzielnicy. Odbywają się co środę
w Bemowskim Centrum Kultury
i jest współorganizowane przez
Cyfrowe Archiwum Bemowa.
Na pierwsze przybyło ponad sto
osób i organizatorzy zapowiadają,
że jeśli taka frekwencja się utrzy-
ma (cykl kończy się w czerwcu),
w kolejnym sezonie powstanie
książka o historii Bemowa.

Wracając jednak do historii
W 1972 powstał „Zespół Miesz-

kaniowy Bemowo”, który miał być
w założeniach zaczątkiem zespolo-
nej zabudowy wielorodzinnej.
W kolejnym roku Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Starówka” rozpo-
częła budowę „Zachodniego Zespo-
łu Mieszkaniowego”, który miał po-
nad milion metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej. Składały się
na nie m.in. osiedla „Jelonki” oraz
„Lazurowa”. Ponieważ jednak ob-
szar był bardzo duży, w 1978 po-
wstała Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wola”, która planowała wybudo-

wanie osiedli „Górczewska”, „Gór-
ce” i „Bemowo”. Rozpoczęto budo-
wę bloków z wielkiej płyty, jednak
nie obyło się bez wpadek – po sezo-
nie zimowym 1978/79 w powstają-
cych budynkach stwierdzano np. fa-
talne sposoby odprowadzania wody,
co skutkowało zalewanymi piwnica-
mi. Bez względu jednak na to ode-
brano w tym roku pierwszych 57 bu-
dynków w stanie surowym.

Dla wybrańców
Pierwsi mieszkańcy osiedla tra-

fili na Secemińską 3. Było to
w 1980 roku. Żeby zostać miesz-
kańcem któregoś z osiedli, trzeba
było należeć do spółdzielni, która
zajmowała się przydziałami,

ewentualnie pracować w jednym
z okolicznych zakładów (które
miały prawo do kilku procent lo-
kali na osiedlach, jako współzało-
życiele SM „Wola”) albo… być
wojskowym. To jednak nie wszyst-
ko – trzeba było wpłacić wkład
mieszkaniowy w wysokości ówcze-
snych 20 tysięcy złotych, co stano-
wiło równowartość dwóch pralek
„Polar”. Sama budowa nie należa-
ła do najtańszych – koszt jednego
metra kwadratowego wyceniano
na blisko 7 tysięcy złotych, pod-
czas gdy średnia pensja wynosiła 6
tysięcy. Chętnych jednak nie bra-
kowało, a na mieszkańców czekały
trzy lokale kulturalne, biblioteka
na Widawskiej i Klub Mieszkań-

ców „Wzlot”. Zimą przy Szad-
kowskiego powstawało lodowisko.

Słabo było z innymi udogodnie-
niami – przychodnie zdrowia poja-
wiły się dopiero w 1986 roku, pierw-
sze przedszkole – przy Secemińskiej
– w 1984. Brakowało szkół, dlatego
blisko 1200 dzieci z Bemowa było
dowożonych do placówek na Woli.
Telefony pojawiły się w latach 90.,
centrala telefoniczna powstała
przy Człuchowskiej i obsługiwała
Jelonki i Bemowo. Na tym drugim
osiedlu zarejestrowano 7 tysięcy nu-
merów, na Jelonkach – 16 tysięcy.

Choć Bemowo miało być budo-
wane według zasady „trzech rado-
ści urbanisty”, czyli światła, ziele-
ni i przestrzeni, już w 1985 roku

narzekano, że osiedla tu są „kloc-
kowate”, szare, brzydkie a szkoły
przepełnione. Plusy? Bliskość La-
su Bemowskiego i Puszczy Kam-
pinoskiej oraz duże mieszkania.

A jak jest teraz?
(wt)

PS. Dziękujemy Cyfrowemu
Archiwum Bemowa za udostęp-
nienie swoich zbiorów. Jednocze-
śnie przypominamy, że CAB
wciąż gromadzi zdjęcia z dzielnicy
i będzie wdzięczne za przekazy-
wanie swoich fotografii do sko-
piowania. Wystarczy zajrzeć
na stronę www.cab.waw.plbądź
skontaktować się z twórcami Ar-
chiwum.

Kiedyś tu było lotnisko…

Tak budowano nasze „klockowate” Bemowo
� Jeszcze czterdzieści lat temu próżno było szukać Bemowa na oficjalnych mapach. Jako teren wojskowy, na którym znajdowało się lotnisko,
było miejscem o znaczeniu strategicznym. Aż do końcówki lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy zapadła decyzja o budowie tu kilku
osiedli mieszkaniowych.

Człuchowska w roku 1976 Budowa osiedla Lazurowa (obecnie Rozłogi)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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Zarząd Dróg Miejskich podpisał
umowę na projekt drogi rowero-
wej, która połączy południowe Je-
lonki ze ścisłym centrum Warsza-
wy. Będzie się ona rozpoczynać
na granicy Warszawy i biec po po-
łudniowej stronie Połczyńskiej,
Wolskiej i Kasprzaka do ronda Ty-
betu, przy czym odcinek na wschód
od Ordona zbuduje inwestor po-
wstającego obok osiedla. Będący
w złym stanie technicznym odcinek
na Wolskiej (między Fortem Wola
a Sowińskiego) czeka przebudowa.

– Po zakończeniu robót uklęknę
tam i ucałuję asfalt – żartuje jeden
z mieszkańców na stronie miej-

skiego pełnomocnika ds. rowerów.
– Mógłbym książkę napisać o ró-
żnych przypadkach z jazdy rowe-
rem wzdłuż tej ulicy. Kilka tysięcy
razy już to zaliczyłem, poznałem
każdą dziurę i zdążyłem szczerze
znienawidzić ten odcinek.

Budowa drogi zostanie skoor-
dynowana z opóźnionym projek-
tem z budżetu partycypacyjnego,
według którego powstanie droga
po północnej stronie Połczyńskiej
(od Powstańców Śląskich do Sze-
ligowskiej) oraz drogami plano-
wanymi razem z budową torów
tramwajowych na Kasprzaka.

Dominik Gadomski

Rowerem z Jelonek
prosto na Wolę
� Budowa drogi dla rowerów na Połczyńskiej zbliża się
wielkimi krokami. Jelonki zostaną wreszcie połączone z Wolą.

Sama wiedza często jednak nie
wystarczy. Dlatego też, aby wes-
przeć Państwa w Waszych pro-
blemach, podjęliśmy współpracę
z warszawską Kancelarią LEX
Nawigator. Specjalnie dla czytel-
ników „Echa”, profesjonalni
prawnicy gotowi są przyjrzeć się
każdej sprawie i nieodpłatnie za-
rekomendować właściwe rozwią-
zanie.

W jakich sytuacjach pomaga-
my? Potencjalnych problemów
może być mnóstwo. Wiele insty-
tucji publicznych jako podstawo-
wą metodę działania przyjęło łu-
pienie obywateli. Zaczynając
od często niesłusznie i na wyrost
nakładanych kar i mandatów
przez ZUS, który łatając swój
budżet powszechnie odmawia
wypłaty zasiłków macierzyńskich,

nie przyznaje należnych rent
i emerytur czy wreszcie każe pra-
cownikom zwracać świadczenia
chorobowe.

Biurokracja i bezprawie to
jednak nie tylko domena urzę-
dów. Wielu z nas przechodzi
prawdziwą gehennę w kontak-
tach z bankami, firmami ubez-
pieczeniowymi czy np. niesłusz-
nie przysłanymi windykatorami.
Jakie szanse ma pojedynczy oby-
watel z starciu z wielką, między-
narodową korporacją zatrudnia-
jącą sztaby prawników? Teore-
tycznie niewielkie. Chcemy to
zmienić.

Szczególne wsparcie dedykuje-
my dla biznesu, w tym przede
wszystkim dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Kontrole
z urzędu skarbowego, sanepidu

czy innych instytucji do przyjem-
nych nie należą, ale przecież to
nie koniec świata. Pod warun-
kiem, że ma się wsparcie specja-
listów, wiedzących jak rozma-
wiać i postępować z urzędnika-
mi, którzy wbrew pozorom przy-
chodząc do firmy wcale nie mo-
gą wszystkiego.

Tylko dla Czytelników „Echa”:
darmowa analiza prawna Twojej
sprawy w Kancelarii Adwokac-
ko-Radcowskiej Lex Nawigator.
Korzystając z naszego projektu
oszczędzasz nawet do 500 zł,
które musiałbyś wydać na komer-
cyjnego prawnika.

Umów się na spotkanie już
dziś. Zadzwoń pod nr 511-525-050
Lub wyślij maila na adres:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.



Przez kilkadziesiąt godzin
w Warszawie nie było wtedy żad-
nego opadu, a nawierzchnia ulic
była perfekcyjnie czarna, co ozna-
cza, że szlam nie powstał tego
ranka w wyniku pochlapania bło-
tem spod kół przejeżdżających sa-
mochodów. Brud i szlam narosły
dlatego, że autobus od jakichś
dwóch tygodni nie był myty.

Tak wyglądają zimą warszaw-
skie autobusy. Co ciekawe: nie
wszystkie, tak jakby w niektórych
zajezdniach pracownicy Miejskich
Zakładów Autobusowych opano-
wali sztukę mycia, a w niektórych
nie. Chodzi o zajezdnie MZA,
gdyż nieliczne autobusy prywatne
kursujące w żółto-czerwonych
barwach są perfekcyjnie wymyte.
Wymyte (mniej więcej) są zawsze
również tramwaje, nie rozumiem
więc usprawiedliwiania się MZA,
że w zimie nie można umyć auto-
busów, bo woda, mróz itd. Woda
plus mróz chyba bardziej powinny
szkodzić pojazdom napędzanych
prądem elektrycznym, niepraw-
daż? A jeżeli rzeczywiście nie mo-
żna umyć wozu rano przed wyjaz-
dem na mróz, to może trzeba to
zrobić wieczorem, zaraz po po-
wrocie do zajezdni? Ale już słyszę
ten argument: „Zawsze robiliśmy
to rano!”

Niestety, choć od komercjaliza-
cji, polegającej na przekształceniu
przedsiębiorstwa komunalnego

w spółkę prawa handlowego, mi-
nęło właśnie trzynaście lat, MZA
jest nadal przede wszystkim za-
kładem pracy, a nie firmą świad-
czącą usługi dla klientów. Najlep-
szą tego ilustracją jest fakt, iż au-
tobus ma prawo odjechać z przy-
stanku 3 minuty przed zapisanym
w rozkładzie czasem odjazdu.
Rozkłady jazdy są bowiem przez
pracowników MZA traktowane
jak harmonogram pracy, a nie jak
oferta dla klienta.

Ta tzw. dopuszczalna tolerancja
czasowa, zatwierdzona przez Za-
rząd Transportu Miejskiego, spra-
wia mi wiele radości szczególnie
w zimie, gdy czekając na zielone
światło na przejściu dla pieszych,
widzę po drugiej stronie ul. Po-

wstańców Śląskich odjeżdżający
przed czasem mój autobus, kursu-
jący o tej porze co 15 minut…

Wierząc naiwnie, że służby pra-
sowe ZTM i MZA czytują poświę-
cone im artykuły, chciałem zapy-
tać: dlaczego w tym sezonie zrezy-
gnowano z zasady zobowiązującej
kierowców autobusów pośpiesz-
nych i ekspresowych do zabiera-
nia pasażerów z wszystkich mija-
nych przystanków, gdy temperatu-
ra powietrza spadnie poniżej (bo-
daj) minus 7 stopni Celsjusza?

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Dlaczego autobusy MZA są takie brudne?
� „Co to takie brudne?” – narzekała kobieta szukająca w szaroburej warstwie szlamu
guzika otwierającego drzwi autobusu, który podjechał do przystanku przy ulicy
Lazurowej. Cały autobus był oblepiony tym szlamem, od kół po dach. Przez zarosłe
brudem okna nic nie było widać od środka. Świeciło pięknie słońce, błyszczał śnieg,
ale przez szyby ledwo przenikały kształty i kolory świata.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5
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400-metrowy fragment Nowo-
lazurowej między Połczyńską
i Lazurową miał być ukończony
w grudniu 2015 roku. Od Połczyń-
skiej rzeczywiście wygląda na go-
towy, ale na pozostałym odcinku
wciąż trwają prace, a końca jakoś
nie widać. Winny opóźnienia oka-
zał się słup energetyczny, który
stał przy zachodniej jezdni. W po-
łowie stycznia rozpoczął się jego
demontaż, a dopiero po przełą-
czeniu zasilania na nową sieć
energetyczną będzie możliwe do-
kończenie brakującego odcinka.
Kierowcy wciąż zatem cisną się
w wąskiej ulicy Szeligowskiej, któ-
ra po zakończeniu robót stanie
się ślepa.

Firma Strabag, która buduje
łącznik, nie zostanie obciążona
żadnymi karami, bo nie miała
wpływu na termin usunięcia słupa
uzgodniony przez Zarząd Miej-

skich Inwestycji Drogowych z do-
stawcą energii, czyli RWE.

Kiedy więc ostatecznie zostanie
otwarty nowy łącznik między
ul. Lazurową a Połczyńską? Za-
rząd Miejskich Inwestycji Drogo-
wych zapowiada, że jeśli pogoda
pozwoli, to jeszcze w tym kwartale.
Według rzeczniczki ZMID Małgo-
rzaty Gajewskiej najbardziej praw-
dopodobnym terminem otwarcia
tego fragmentu jest marzec.

ZMID przygotowuje się także
do budowy kolejnego odcinka No-
wolazurowej od Sterniczej do Gór-
czewskiej. Kończy się wykup grun-
tów, a w najbliższych dwóch latach
na tę inwestycję przewidzianych
jest w budżecie ok. 57 mln złotych.
Na razie do dyspozycji kierowców
jest ponad 3,5-kilometrowy odci-
nek Nowolazurowej od al. Jerozo-
limskich do ul. Połczyńskiej.

(wk)

Wiaduktem na Lazurową w marcu?
� Budowa Nowolazurowej złapała w ostatnich dniach
kolejne opóźnienie. Tym razem winnym jest… słup
energetyczny, który uniemożliwiał dokończenie prac.
Rozpoczęto już jego demontaż.



Bary mleczne kojarzą się wielu
z peerelowskim skansenem. Tym-
czasem im jest ich mniej, tym
większą nostalgią otaczane są
przez warszawiaków znużonych
ofertą drogich restauracji albo
„śmieciowej” gastronomii. Choć
w całej stolicy zostało ich kilkana-
ście, spotyka się tu pełen przekrój
społeczeństwa – to chyba najbar-
dziej demokratyczna instytucja
żywienia!

Dla wielbicieli „demokratycz-
nych” jadłodajni doskonałą wia-
domością będzie pewnie fakt, że
od niedawna pierwszy typowy,
i z nazwy i z charakteru, bar

mleczny działa także na Bemo-
wie. W Galerii Bemowo, na I pię-
trze, naprzeciwko salonu obuwni-
czego CCC, otworzyła nowy lokal
sieć Mleczarnia Jerozolimska.

Sieć powstała w 2010 roku, dziś
ma już osiem punktów, m.in. w Ale-
jach Jerozolimskich, na Emilii Pla-
ter, przy Bagatela, w Wola Parku
i CH Reduta. Bary Mleczarni są
nieco inne niż peerelowskie gar-
kuchnie.

– Nie przaśne, ale skromnie
eleganckie i oferujące dania wy-
kraczające poza „zestaw obowiąz-
kowy” – reklamuje właściciel Ka-
mil Hagemajer.

Rzeczywiście. Mleczarnia na
Bemowie także wystrojem nie
przypomina barów mlecznych ro-
dem z PRL-u. Wnętrze jasne, ko-
lory pastelowe. Nowe stoły, krze-
sła, blaty. Zamiast plastikowych
sztućców – najprawdziwsze noże
i widelce. Ale już jadłospis jest

zupełnie typowy dla mlecznych
barów z prawdziwego zdarzenia,
z takimi klasykami jak: kasza gry-
czana, jajecznica na maśle, piero-
gi, naleśniki, pomidorowa i oczy-
wiście kompocik.

– To naprawdę bar mleczny.
Mogę się posługiwać tym sformu-
łowaniem, bo dostaję państwową
dotację na wyłącznie naturalne
produkty spożywcze, a moja ma-
rża nie może być wyższa niż 30
procent – tłumaczy Hagemajer.

Ceny? Oczywiście przystępne,
choć odrobinę wyższe niż w ba-
rach, które przetrwały transfor-
mację ustrojową. Zupy: pomido-
rowa, ogórkowa, grochowa, pie-
czarkowa – 3,90 zł. Flaki z bułecz-
ką, barszcz z białą kiełbasą, żurek
– 5,90 zł. Z dań mięsnych najdro-
ższy jest placek po węgiersku

z gulaszem i warzywami
– 15,90 zł, najtańszy zaś bigos
– 7,90 zł. Za tradycyjnego scha-
boszczaka trzeba dać 11,90 zł. Jak
w każdym mlecznym pełny wybór
pierogów: leniwe – 7,90 zł, ruskie
– 8,90 zł, ze szpinakiem i serem
feta – 9,90 zł. Kompot zafundo-
wać sobie można za jedyne 2 zł.

Tanio, ale czy smacznie? Prze-
ważają raczej pozytywne opinie:

– Naleśniki z serem zaliczone,
dobre. Ogórkowa też dobra,
i kompot – pisze na facebooko-
wym profilu sieci gość nowego
punktu na Bemowie.

– Bardzo dobre pierogi! Mało
na Bemowie miejsc, gdzie można
dobrze zjeść – dodaje inny.

Może by tak wspólnie pójść
tropem niedrogiego jedzenia
w naszej dzielnicy i sporządzić coś
w rodzaju rankingu miejsc war-
tych odwiedzenia? Czekamy
na opinie naszych czytelników.

Wojciech Kałużyński

Mój, całkowicie subiektywny, ranking najlepszych barów mlecznych w Warszawie
1. Bambino (ul. Krucza 21) – Od lat karmi studentów, emerytów, a także biznesmenów z pobliskich firm.

Bywał tu także Andrzej Gołota!
2. Sady (Krasińskiego 36) – Jedyny na Żoliborzu. Domowo, smacznie, nostalgicznie!
3. Biedronka (Grójecka 79) – Największe porcje na całej Ochocie! Polecam zupy.
4. Ząbkowski (Ząbkowska 2) – 50 lat tradycji! Wciąż niedrogo i często całkiem smacznie!
5. Pod Barbakanem (Mostowa 27) – Też tradycja. Choć dzisiaj trochę eksportowa, więc nieco drożej niż

przewidywałyby peerelowskie normy.

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

5-POKOJOWE I WIĘKSZE SPRZEDAM
·Na sprzedaż: Piękne, 2-poziomowe
mieszkanie w wysokim standardzie.
Pow. 260 m2, 7 pokoi, 3 łazienki, widna
kuchnia, taras, kominek. Bemowo-
Jelonki, ul. Połczyńska. Kontakt: JRPW
Nieruchomości, 660-750-341,
biuro@jrpw.pl

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·KUPIĘ działkę, dom, Łomianki i okolice
606-664-487

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Naprawa Telefonów GSM, Tabletów
514-420-300
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

·Pogotowie Komputerowe 514-420-300

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
668-681-916
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256
·Drenaż limfatyczny, leczenie obrzęków
limfatycznych. tel.505-349-469
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

PPRROOTTEEZZYY  DDEENNTTYYSSTTYYCCZZNNEE::  aakkrryylloowwee,,
sszzkkiieelleettoowwee,,  eellaassttyycczznnee  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa..

TTeell..  660077--887733--006699

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

·Roznoszenie gazetek Kaufland TEL.
606-957-893

RÓŻNE
·Kupujemy sprzęt AGD, RTV, Elektronikę. Tel.
780-090-020
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

SZUKAM PSA
·ZAGINĄŁ PIES – Karo – 11 letni kundelek,
jeszcze do niedawna mieszkaniec Palucha. Boi
się samochodów i obcych ludzi, lubi psy.
Łagodny. Średniej wielkości (do kolan, 17 kg),
brązowo-szary, beżowe łapki, siwa mordka, duże
uszy, lewe ucho wystrzępione. Ma czerwone,
parciane szelki z adresówką w kształcie serca
zawierającą dane kontaktowe. Szczepiony,
w trakcie przyjmowania leków nasercowych.
Czip:985120021086500 Widzisz go – DZWOŃ:
Ida 694-689-970 Straż Miejska 986 NAGRODA

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, mundury,
dokumenty, zdjęcia, pocztówki, książki tel.
601-336-063
·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

OGŁOSZENIA DROBNE

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć
plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Prawdziwy bar mleczny zawitał na Bemowo
� Od niedawna w Galerii Bemowo działa nowy bar mleczny sieci „Mleczarnia Jerozolimska”.



Ha łas ge ne ro wa ny przez au to -
bu sy i sa mo cho dy to je den z naj -
po wa żniej szych pro ble mów, z ja -
ki mi bo ry ka ją się współ cze sne
mia sta. Je śli raz wpu ści się ruch
o du żym na tę że niu w bli skie są -
siedz two do mów – tak jak na Gór -
czew skiej i Po wstań ców Ślą skich
– zmniej sze nie ha ła su do po zio -
mu, któ ry nie za gra ża zdro wiu
miesz kań ców, jest przy na szych
mo żli wo ściach fi nan so wych i tech -
nicz nych prak tycz nie nie mo żli we.
Po zo sta je usta wia nie szpe cą cych
mia sto ekra nów aku stycz nych.
Dziw na war szaw ska mo da spra -
wia, że ekra ny mie nią się naj bar -
dziej ohyd ny mi od cie nia mi zie le ni
(dla cze go? o tym za chwi lę)
i słusz nie bu dzą sprze ciw oko licz -
nych miesz kań ców.

Wśród pro jek tów do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go na rok 2017
mo żna zna leźć dwie ró żne pro po -

zy cje po ra dze nia so bie z ekra no -
wym pro ble mem. „Oczysz cza ją ce
po wie trze pną cza” to po mysł
Alek san dry i Asi Kru gły oraz
„Be mo wian ki”:

– Ekra ny ty pu „zie lo na ścia na”,
któ rych jed nym z ele men tów kon -
struk cyj nych jest ocyn ko wa na siat -
ka, sta no wią ca jed no cze śnie pod -
po rę dla pną czy, de dy ko wa ne są
wła śnie ro śli nom – przy po mi na ją
au tor ki pro jek tu. – Pa nel, któ ry
po wstał wie le lat te mu w Da nii
z my ślą o two rze niu szczel nych zie -
lo nych ścian, miał słu żyć ja ko ogro -
dze nia aku stycz ne wy ko rzy sty wa ne
w prze strze ni miej skiej, har mo nij -
nie wpi su jąc się w da ne oto cze nie.
W Pol sce stał się w ostat nim cza sie
ab so lut nym nu me rem je den, ty le
tyl ko że bez ro ślin no ści.

In ny po mysł ma Mag da Lesz -
ko, au tor ka pro jek tu „Pięk niej sza
Gór czew ska”:

– Pro jekt za kła da wy ko na nie
mu ra li na ekra nach aku stycz nych
wzdłuż Gór czew skiej, po stro nie
gra ni czą cej z osie dlem Przy jaźń.
Mu ra le ma ją od wzo ro wy wać to,
co z per spek ty wy uli cy po zo sta je
nie wi docz ne: ukry tą za ekra na mi
część Be mo wa. Jest to na wią za nie
do kon cep cji ar chi tek ta To ma sza
Ro spęd ka „Al ter na tyw ny Plan
Za go spo da ro wa nia”, na gro dzo nej
w kon kur sie Re:Uto pie, wska zu ją -
cej na po trze bę po wsta nia ta kie go
wy ró żni ka przy Gór czew skiej.

Mu ral przed sta wia ją cy drew nia -
ne dom ki mógł by nie tyl ko oży wić
oko li cę, ale też na co dzień przy -
po mi nać war sza wia kom o ist nie -
niu ma low ni cze go osie dla Przy jaźń
i za chę cać do od wie dzin na nim.

We dług wstęp nych kosz to ry sów
ob sa dze nie ekra nów na wia duk cie
Po wstań ców Ślą skich nad S8 wi no -
blusz czem kosz to wa ło by 14.800 zł,
zaś mu ral na Gór czew skiej
– 164.300 zł. Oba pro jek ty są te raz
na eta pie we ry fi ka cji. Gło so wa nie
tra dy cyj nie od bę dzie się w czerw cu.

Do mi nik Ga dom ski

Zamalować czy wysadzić?
� Osłaniają mieszkańców przed hałasem, ale szpecą miasto. Lubią je tylko ich
producenci. Ekrany akustyczne.

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu me -
ra mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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Nie ozna cza to jed nak, że pro -
jekt bę dzie zre ali zo wa ny. Naj -
pierw mu si przejść przez we ry fi ka -
cję, a w czerw co wym gło so wa niu
zdo być od po wied nio du żo gło sów.
Od wy ni ków gło so wa nia bę dzie
za le ża ło, czy na Żoł nie rzy Wy klę -
tych bę dą po sa dzo ne no we drze -
wa. A te go wła śnie chcą pro jek to -
daw cy – usu nię cia znisz czo nych
ła wek wzdłuż uli cy od Mor cin ka
do Ka wy, za stą pie nia ich no wy mi
oraz wła śnie po sa dze nia po nad
trzy dzie stu drzew w ró żnych

punk tach uli cy. Wstęp ny kosz to -
rys tych prac to 49 ty się cy zło tych.
Te raz to sze ro ka uli ca z ude rza ją -
cą pust ką mię dzy jezd nią a chod -
ni ka mi i nie ma zna cze nia fakt, że
aku rat jest zi ma. Wię cej drzew nie
tyl ko zmie ni es te ty kę, ale też wy -
ła pie spa li ny z po wie trza, o czym
też war to pa mię tać. A ław ki rów -
nież się przy da dzą, zwłasz cza je śli
przyj dą let nie upa ły – w be to no -
wej dżun gli za wsze do brze mieć
miej sce na chwi lę od de chu.

(red)

Pustka na Żołnierzy Wyklętych
� Na Żołnierzy Wyklętych jest za mało zieleni? Projekt
„dodrzewienia” tej ulicy trafił właśnie do przyszłorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego.

W pol skich wa run kach ka żde
przej ście dla pie szych przez jezd -
nię szer szą niż dwa pa sy ru chu jest
miej scem po ten cjal nie nie bez -
piecz nym. Na pół noc nym od cin ku
Wro cław skiej pa sy są czte ry i na -
wet za mon to wa ne na przej ściach
azy le nie spra wia ły, że pie si czu li
się mniej za gro że ni po trą ce niem.
Dla te go wśród pro jek tów do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go na bie żą cy
rok zna la zło się „Bez piecz ne
przej ście przez ul. Wro cław ską”.
Pro jekt zdo był w gło so wa niu po -
nad 1500 gło sów i zo stał już zre ali -
zo wa ny przez Za rząd Dróg Miej -
skich. Do je żdża jąc do przej ścia
dla pie szych przy skrzy żo wa niu
z Bla to na kie row cy sa mo cho dów
oso bo wych mu szą te raz zwol nić
do 30 km/h i prze je chać po pro -
gach wy spo wych.
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Wrocławska z progami
� Na Bemowie są już pierwsze efekty budżetu
partycypacyjnego na rok 2016. Właśnie
zamontowano nowe progi zwalniające.

Kierowcy muszą zwolnić




