
Za 200 tysięcy złotych w jednym
z bemowskich parków mogłaby po-
wstać namiastka tropików – nie-
wielki zbiornik wodny z piaszczystą
plażą, na niej hamaki i leżaki
a obok urządzenia do wytwarzania
mgiełki wodnej. Do przyjemnego
spędzenia upalnych dni brakuje tyl-
ko drinków z palemką, niepraw-
daż? Do tego atrapa pirackiego
statku i sztuczny rekin jako atrakcje
dla najmłodszych. To latem, a zi-

mą? Zimą można wykorzystać te-
ren jako lodowisko – niewielkie, bo
zakładana wielkość oczka wodnego
to 150 metrów kwadratowych.

Gdzie dokładnie? Możliwości
jest kilka – albo w parku
przy Górczewskiej, ewentualnie
na terenie Fortu Bema. A jeśli
nie – pozostają jeszcze glinianki.

Jak się wam podobają takie
„bemowskie Hawaje”?

(red)

Plaża na Bemowie
� Bemowo chce dostępu do morza? Można snuć takie przypuszczenia, ale
rzeczywistość jest banalna – do budżetu partycypacyjnego zgłoszono projekt
utworzenia na Bemowie… plaży.
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chce być
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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

Pomysłów na park Górczewska
było już tyle, że gdyby zrealizować
tylko połowę (najlepiej tę najroz-
sądniejszą) powstałoby kilka par-
ków bez linii wysokiego napięcia
nad głowami i bez parkingu, z któ-
rego prawie nikt nie korzysta. Kie-
dy poprzedni burmistrz Krzysztof
Zygzak chciał tu budować wodny
park rozrywki, jeden z naszych
czytelników komentował:

– Zajmijcie się najpierw przy-
ziemnymi sprawami: wymianą
chodników, śmieciami, estetyza-
cją a nie wydawaniem grubej kasy
na jakieś parki wodne.

Trudno odmówić mu racji. Park
ciągle przechodzi jakieś liftingi,
ale interwencyjne w gruncie rze-
czy inwestycje wciąż nie są w sta-
nie trwale zmienić jego pustynne-
go i smutnego oblicza.

– Kiedy skończy się chaotyczna
zabudowa tego parku pseudoudo-
godnieniami? Już i tak znaczną
część zajął parking, który chyba

nigdy się nie zapełnił i chyba się
nie zapełni, bo imprez w amfite-
atrze prawie nie ma. Chodniki
trzeba naprawić (który to już
raz?) i koniecznie drzew dosadzić
– komentuje inny czytelnik.

Te proste recepty ratusz niby
bierze sobie do serca. W tym ro-
ku park czekają takie nowości
jak: kącik malucha z altanką, bo-
isko do bocce, przenośne boisko
do ringo i siatkówki, hamaki i sie-
dziska dla dzieci do lat 3 na huś-
tawkach.

Gołym okiem widać jednak, że
to drzew brakuje najbardziej, by
pustą przestrzeń dało się miano-
wać parkiem z prawdziwego zda-
rzenia. Tymczasem na ostatniej
komisji inwestycji radni zwrócili
się do zarządu dzielnicy o wygo-
spodarowanie środków na wyre-
montowanie alejki spacerowej
prowadzącej od amfiteatru w stro-
nę ul. Lazurowej oraz doświetle-
nie parku, ze szczególnym

uwzględnieniem alejki w kierunku
ul. Kryształowej. Burmistrz Adam
Lipiński zapowiada, że remont
alejki zostanie przeprowadzony
jeszcze w tym roku. Niestety na ra-
zie nie możemy liczyć na usunięcie
linii wysokiego napięcia i zakopa-
nie kabli pod ziemią. – Koszty są
bardzo wysokie i myślę, że obecnie
mamy wiele innych priorytetów
– komentuje radna Marta Sylwe-
strzak. Władze tłumaczą też, że
ograniczone plany inwestycyjne
podyktowane są nieuregulowanym
statusem własności gruntów. Park
jest poszatkowany, a do części
gruntów są roszczenia. Trzeba za-
tem czekać na decyzję sądu.

Trampoliny, boiska i plaża
Swoje projekty zagospodarowa-

nia parku Górczewska zgłosili
w tym roku mieszkańcy także w ra-
mach kolejnego budżetu partycy-
pacyjnego. Fantazja dopisała! Jed-
na z propozycji, o której piszemy

w tym wydaniu, dotyczy stworzenia
w parku za 200 tys. zł namiastki
„tropikalnej plaży”. Są też jednak
bardziej prozaiczne projekty. Padła
między innymi propozycja grun-
townego remontu i przebudowy
alejek łącznie z wymianą na-

wierzchni na asfaltową wzdłuż alei
Jordana na odcinku od amfiteatru
do ul. Lazurowej. Koszt – 774 tys.
zł. W komentarzach do projektu
głosy poparcia idą w parze z postu-

latami, by nawierzchnia nie była
jednak asfaltowa.

Dwa podobne do siebie pomy-
sły dotyczą wzbogacenia parkowej
flory. Jeden zakłada nasadzenia
starych odmian jabłoni oraz wiśni
i orzechów włoskich w miejscu,
gdzie już rosną drzewa owocowe,
w okolicach ul. Kryształowej
(koszt: 4 tys. zł), drugi przewiduje
stworzenie ogólnodostępnego sa-
du owocowego z łąką kwietną
(koszt: 19,5 tys. zł). Jest też po-
mysł na budowę huśtawki rodzin-
nej i ustawienie kilku trampolin
dla najmłodszych (koszt: 27 tys.
zł) oraz projekt boiska do koszy-
kówki i siatkówki o nawierzchni
poulitarenowej, ze sztucznym
oświetleniem, ogrodzeniem I ław-
kami (za 333 tys. zł). Już w czerw-
cu będziemy mogli oficjalnie po-
przeć te wizje lub je odrzucić.

Czy to wszystko zrekompensuje
brak drzew na tym terenie?

(wk)

Będą kiedyś drzewa w parku Górczewska?
� Sad owocowy, kwietna łąka, huśtawki, trampoliny czy hawajska plaża? Asfaltowa aleja? Mieszkańcy sypią pomysłami na park Górczewska,
choć ten rozpaczliwie potrzebuje głównie… drzew.

Władze
tłumaczą, że ograniczone
plany inwestycyjne
podyktowane są
nieuregulowanym
statusem własności
gruntów. Park jest
poszatkowany,
a do części gruntów są
roszczenia. Trzeba zatem
czekać na decyzję sądu.
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Gdy w 1998 roku sprowadziłem
się do nowego bloku na Górczew-
ską, za oknami miałem piękny wi-
dok. Zadbane ogródki działkowe
z drzewkami owocowymi, małymi
domkami i altankami. Latem cię-
żko pracowali na nich starsi ludzie,
by zachwycały swoją urodą, feerią
barw kwiatów, wypielonymi grząd-
kami. Gdy słońce zaczynało zacho-
dzić, zbierali się do domów, lub
– jak siwowłose małżeństwo przyje-
żdżające tu swoim fiatem 127 – sie-
dzieli w cieniu jabłoni i wiśni,
wspominając minione lata. Działo
się to blisko dwie dekady temu

na terenie ogródków działkowych
między Górczewską a Narwik, tam
gdzie dziś straszą zdziczałe krzaki
i zdewastowane altanki, w których
gnieżdżą się bezdomni.

W końcu lat 90. XX wieku by-
łem dzieckiem, ale dobrze pamię-
tam barwy i zapachy nowego miej-
sca. Po przeprowadzce ze stołecz-
nego Bródna, które miało asfalto-
we ulice, betonowe chodniki, a do-
okoła były bloki i parkingi, na Be-
mowie czułem się jakbym trafił
do innego wymiaru. Uliczka Na-
rwik była gruntowa, biegł wzdłuż
niej rów melioracyjny. Okablowa-

nie – napowietrzne. Dookoła małe
domki z ogródkami, no i właśnie
te altanki przed moim blokiem.
Niektórzy gospodarze hodowali
wtedy drób, więc codziennie rano
budziło mnie pianie koguta. Ni-
czym niezwykłym nie były bażanty
lądujące na łące albo sarenki przy-
chodzące na posiłek między altan-
ki. Był to świat swojski i piękny,
dziś spotykany właściwie tylko
w ckliwych serialach.

Ogródki działkowe między
Górczewską a Narwik były
skromne, ale zadbane. Ogrodzo-
ne siatką, z furteczkami. Starsza

pani przyjeżdżała przez całe lato
o świcie i harowała, by na swoim
kawałku ziemi zaprowadzić po-
rządek. Wszystkie grządki wypie-
lone co do źdźbła, kwiaty podle-
wane, by nie uschły. A ich barwy!
Cała paleta. Niestety, kilka lat te-
mu staruszka umarła. Najpierw
zarosły grządki, potem „złomia-
rze” ukradli metalową siatkę
ogrodzeniową. W końcu włamali
się do maleńkiej altany i w niej
zamieszkali.

Działki obok też straciły swoich
właścicieli. Umarli, a ich ukocha-
ne ogródki zdziczały. Dwie altan-

ki spłonęły. Do gołębnika
z lat 70., który wyglądał jak do-
mek dla lalek, wciąż jednak przy-

jeżdżał miłośnik ptactwa i „wy-
prowadzał je na podniebny spa-
cer”. Z czasem też umarł a jego
gołębiarskie królestwo zajęli bez-
domni, którzy zdewastowali do-
mek i zaśmiecili okolicę do tego
stopnia, że ratusz wywiózł stąd
trzy ciężarówki odpadków. Go-
łębnik jest w fatalnym stanie.
Część się zawaliła, część jeszcze
się trzyma. Szkoda, że ten sielski
świat został skazany na śmierć
w męczarniach.

(pik)

Wspomnienia niebieskiego mundurka

Tak umierają ogródki działkowe przy Górczewskiej
� To smutne, ale prawdziwe: na każdego przyjdzie pora. Umierają ludzie, do wieczności odchodzą też domy, ogrody i całe ulice. Znikają też
ogródki działkowe. Część z nich zostaje wyparta przez nowe budownictwo, część po prostu dziczeje i znika w gąszczu krzaków, a altanki stają
się schronieniem dla bezdomnych, łazików i pijaków.

Niektórzy
gospodarze hodowali
wtedy drób, więc
codziennie rano budziło
mnie pianie koguta.
Niczym niezwykłym nie
były bażanty lądujące
na łące albo sarenki
przychodzące na posiłek
między altanki. Był to
świat swojski i piękny, dziś
spotykany właściwie tylko
w ckliwych serialach.

Zdewastowana altanka
Zdewastowane, zawalone gołębniki zamieszkałe przez

bezdomnych

Zadbane ogródki na zdjęciu lotniczym z 2008 roku Widok od ulicy Lazurowej na zachód w 1999 roku
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„Wesoły kierowca” zasłynął
swoim niecodziennym podejściem
do pracy – witał pasażerów auto-
busu, dowcipkował na temat wa-
runków jazdy, komentował sytu-
acje na drodze. Wszystko z pomo-
cą autobusowych interkomów,
a jeśli chciał coś przekazać współ-
użytkownikom drogi – robił to
z pomocą samodzielnie wykony-
wanych tabliczek, na których mo-
żna było przeczytać „Uśmiechnij
się!”, „Miłego dnia” czy też „Pod-
wieźć Cię?”. Przejazd z nim ura-

stał do rangi wydarzenia towarzy-
skiego. – Słuchaj jechałem dzisiaj
z najbardziej postrzelonym kie-
rowcą autobusu, jaki tylko może
być – mówił jeden z redakcyjnych
znajomych. – Aż żal było wysia-
dać i iść do roboty. Nie wiesz, kie-
dy można go jeszcze spotkać?

Nie wszystkim jednak odpowia-
dało poczucie humoru pana Ro-
berta – na jego zachowanie poja-
wiały się skargi. Pod koniec ubie-
głego roku „Wesoły kierowca”
stracił pracę.

Nie na długo – przeszedł
„do konkurencji”. Zamiast w ITD
Michalczewski, będzie teraz praco-
wał głównie na linii 122 obsługiwa-
nej przez Mobilis. Tyle że pasażero-
wie mogą nie mieć okazji poznać
głosu Chilmończyka – nie we
wszystkich autobusach zamontowa-
ne są mikrofony, którymi kierowcy
mogą przekazywać komunikaty…

Kiedy będzie można przejechać
się z Wesołym Kierowcą na li-
nii 122? W Walentynki, między 6.00
a 14.00, później 19 lutego (także
od rana do wczesnego popołu-
dnia). 24 lutego poprowadzi auto-
busy od 14.00 do 21.00, a jeszcze
później – 27 lutego, także mię-
dzy 14.00 a 23.00.

(wt)

Linia 122 zyskała Wesołego Kierowcę
� Robert Chilmończyk, najsłynniejszy warszawski kierowca autobusów, wraca
za kierownicę. Zmienił mu się pracodawca i rejon, którym jeździ – będzie można go
teraz spotkać na Bemowie.

…i właśnie dlatego je kochamy.
Podczas pracy nad artykułem o Ma-
ryninie miałem przyjemność poznać
mieszkającego wśród ogródków
działkowych kota, któremu moja
obecność najwyraźniej przeszkodzi-

ła w konsumpcji obiadu. Mam na-
dzieję, że jego mina, mówiąca „Tra-
fiłeś do złej dzielnicy, kochaniutki”,
nie jest oficjalnym stanowiskiem
mieszkańców Bemowa.

Dominik Gadomski

Migawka z okolicy

Bemowski kot roku
� Jak powszechnie wiadomo, koty gardzą ludźmi
i potajemnie planują zdobycie władzy nad światem…

Na te i inne pytania odpowie-
dzi przyniesie spektakl „Alicja
w krainie czarów” na podstawie
powieści Lewisa Carrolla.
A prócz znanych przygód dziew-
czynki, która raz rośnie a raz
maleje, ściga Białego Królika
i spotyka Szalonego Kapeluszni-
ka, będzie można też zobaczyć
sztuczki iluzjonisty.

27 lutego, godz. 11.00 i 13.00,
bilety – 10 zł.

Bemowskie Centrum Kultury,
Górczewska 201.

Alicja w krainie czarów
� Co wspólnego ma ze sobą prosiak i pieprz? Jak w krainie kart gra się
w krokieta? I czy można zobaczyć uśmiech bez kota?

źródło:bem
ow

skie.pl

Robert Chilmończyk

źródło:Facebook/R
obertC

hilm
ończyk



Autobusy linii 397 miały wyje-
chać na ulice Bemowa już we wrze-
śniu ubiegłego roku, ale na prze-
szkodzie stał przedłużający się re-
mont Marymonckiej. Ostatecznie
nowa linia ruszy w poniedziałek 15
lutego i będzie obsługiwać w godzi-
nach szczytu trasę: Koło – Księcia
Janusza – Księcia Bolesława
– Obrońców Tobruku – Rudnickie-
go – Perzyńskiego – Żeromskiego
– al. Zjednoczenia – Stare Bielany.

– Dzięki nowej linii liczba kur-
sów na ul. Obrońców Tobruku
wzrośnie z pięciu do ośmiu w cią-
gu godziny w czasie szczytu – in-
formuje Zarząd Transportu Miej-
skiego – Propozycja poprawy ko-
munikacji na ul. Obrońców To-
bruku została wypracowana
w trakcie ubiegłorocznych konsul-
tacji społecznych.

(dg)

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.
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Niewiele brakowało, by kolejny
osiemdziesięciolatek stracił 30 ty-
sięcy złotych. Dzwoniący do niego
„policjant” uprzedził, że może
paść ofiarą przestępstwa, bo pra-
cownicy banku współpracują
z przestępcami i zamierzają
ukraść jego pieniądze przelewając
je na inny rachunek. W trakcie
rozmowy telefonicznej informo-
wał 87-latka, że policja wie już
o oszustwie i prosił o pomoc w za-
trzymaniu przestępcy. Starszy pan
poszedł więc do banku, by wypła-
cić pieniądze, ale tam pracownik
zaczął podejrzewać, że oszczęd-

ności trafią w ręce prawdziwych
oszustów. Zaalarmował policję,
a ta błyskawicznie przyjechała
do banku, zgarniając oszusta.

Teraz policjanci z Bemowa szuka-
ją innych oszukanych – zwłaszcza
osoby, która 27 stycznia w okolicach
centrum handlowego na Powstań-
ców Śląskich przekazywała pienią-
dze dwudziestolatkowi. Można
dzwonić na numer telefonu dyżur-
nego KP Bemowo 22 60 32 580 lub
pisać na adres e-mail: oficer.praso-
wy.krp4@ksp.policja.gov.pl

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Kto wręczył 20 tysięcy
złotych oszustowi?
� Podczas zatrzymania Patryka T. znaleziono
przy nim 20 tysięcy złotych. To pieniądze, jakie wyłudził
metodą „na policjanta”. Jeśli pod koniec stycznia ktoś
z Was bądź bliskich oddał komuś taką sumę – powinien
zgłosić się na policję.

Oba projekty są reakcją na pro-
blemy z włączeniem się do ruchu
samochodów wyjeżdżających
z ul. Dywizjonu 303 w Lazurową.
Pierwszy zakłada umieszczenie
na tym skrzyżowaniu sygnalizacji
świetlnej, drugi budowę ronda. Jest
to bodaj jedyna szansa na zlikwido-
wanie problemu. Z tego, co udało
się nam ustalić w Zarządzie Miej-
skich Inwestycji Drogowych, Zarzą-
dzie Dróg Miejskich oraz w dziale
inwestycji urzędu miasta wynika, że
nie ma żadnych konkretnych pla-
nów na najbliższe lata, związanych
z przebudową ul. Lazurowej na od-
cinku od trasy S8 do ul. Kocjana
(a nawet dalej). W tym roku wresz-
cie wpisano poszerzenie Lazurowej
na odcinku od Szeligowskiej
do Górczewskiej do budżetu mia-
sta, wstępnie można spodziewać się
budowy tego odcinka w ciągu naj-
bliższych dwóch lat.

Sygnalizacja
Sygnalizacja świetlna powinna

rozwiązać problem z wyjazdem
z Dywizjonu 303, poprawi bezpie-
czeństwo, co w kontekście planowa-

nej budowy szkoły może być istot-
ne, ale pewnie ograniczy przepusto-
wość ruchu. Korki w godzinach
szczytu będą zatem jeszcze większe.
Problemem może okazać się fakt,
że bardzo blisko tego skrzyżowania
z lewej i prawej strony są już świa-
tła. W projekcie jest także propozy-
cja utworzenia pasa dla skręcają-
cych w prawo. Jeżeli będą światła,
może nie będzie on konieczny. Sza-
cowany koszt: 300 tys. zł.

Rondo
Budowa ronda ma na celu nie

tylko ułatwienie włączania się
do ruchu z ulicy Dywizjonu 303,
ale – zdaniem projektodawcy – po-
zwoli też na łatwiejszy skręt w lewo
w kierunku trasy S8 i Górczewskiej

oraz uspokoi ruch tranzytowy
na Lazurowej. Takie rozwiązanie
zapewne rzeczywiście mogłoby
zmniejszyć korki podczas szczytów
komunikacyjnych. Na tym ciągu
komunikacyjnym już jest rondo
przy Radiowej i Kaliskiego. Spraw-
dza się całkiem nieźle. Dobrym po-
mysłem wydaje się też pas do skrę-
tu w prawo. Rozwiąże problem
skręcających w stronę WAT. Poda-
ny przez projektodawcę koszt to 85
tys. zł, co wydaje się sumą zdecydo-
wanie niedoszacowaną.

Oba projekty muszą teraz zo-
stać zweryfikowane pozytywnie,
a dopiero potem poddane
w czerwcu pod głosowanie. Który
wydaje się Wam lepszy?

(wk)

Światła czy rondo na Lazurowej?
� O dofinansowanie w ramach budżetu partycypacyjnego starają się dwa różne
projekty organizacji ruchu na skrzyżowaniu Lazurowej i Dywizjonu 303. Który lepszy?

źródło:autor
projektu/google

źródło:w
ola.policja.w

aw.pl

W poniedziałek nowe autobusy
na Obrońców Tobruku
� Z kilkumiesięcznym opóźnieniem rusza nowa linia
autobusowa, która dowiezie mieszkańców ul.
Obrońców Tobruku do metra i tramwajów.

źródło:bem
ow

o.w
aw.pl



Jak na razie, argumenty w me-
dialnych wypowiedziach polity-
ków nie są zbyt merytoryczne.
Jednym z głównych powodów po-
działu Mazowsza ma być umożli-
wienie biedniejszej części woje-
wództwa pozyskanie kolejnych
dotacji unijnych z Funduszu Spój-
ności, tymczasem wypowiadające
się osoby mylą dotacje w okresie
finansowania 2014–2020 z per-
spektywą 2021–2027 (budżety
Unii Europejskiej są siedmiolet-
nie). Nie mówi się o rodzących się
w wyniku podziału potrzebach in-
frastrukturalnych, takich jak

choćby budynki dla siedziby no-
wego województwa. Planowaną
stolicą okrojonego Mazowsza ma
być zapewne Radom, skoro jedną
z osób optujących za zmianą jest
były wieloletni prezydent tego
miasta, dziś poseł PiS Andrzej
Kosztowniak. Związany z konku-
rencyjnym Płockiem, marszałek
województwa Adam Struzik pro-
testuje z kolei przeciwko podzia-
łowi także dlatego, że po zmia-
nach przestałby mieć szansę
na pracę w Warszawie, z którą
związał się na wiele sposobów,
na przykład pełniąc od lat z porę-

ki Hanny Gronkiewicz-Waltz za-
szczytną dla lekarza internisty
i mazowieckiego samorządowca

funkcję członka Rady Nadzorczej
spółki Tramwaje Warszawskie
(3000 zł ekstra miesięcznie; to
zresztą niejedyna rada nadzorcza
pana marszałka).

Wracając do dzielnic – obecna
sytuacja, w której finansujemy
diety ponad czterystu dzielnico-

wych radnych nie mających żad-
nych poważnych kompetencji, jest
nie do utrzymania. Na Bemowie
wewnętrzny konflikt w PO po-
między Hanną Gronkie-
wicz-Waltz a Jarosławem Dą-
browskim doprowadził ją do ab-
surdu. Od 15 października ubie-
głego roku rada dzielnicy zebrała
się formalnie raz i w tym czasie
podjęła tylko jedną merytoryczną
uchwałę: zaopiniowała dotyczący
Bemowa projekt załącznika
do uchwały budżetowej miasta
na 2016 r. Nikt braku aktywności
rady nie zauważył, nikomu to nie
zaszkodziło ani nie pomogło.
A gdyby opinii o projekcie rada
dzielnicy też nie wydała, rada
miasta i tak by budżet uchwaliła.

Bemowo jest przykładem skraj-
nym, ale nie jedynym. Uważam,
że zmiana ustawy to dobry mo-
ment na radykalne zwiększenie
samorządności warszawskich

dzielnic i ich samorządów. Odby-
łoby się to z korzyścią dla całego
miasta, a byłoby zgodne i z Euro-
pejską Kartą Samorządu Teryto-
rialnego, na którą lubią powoły-
wać się jedni politycy, i z zasadą
pomocniczości katolickiej nauki
społecznej, na którą lubią powo-
ływać się drudzy. Jeżeli jednak
nie ma woli politycznej do ukró-
cenia centralizacji władzy w War-
szawie, to status radnych należy
sprowadzić do ich realnego zna-
czenia – bezinteresownej pracy
społecznej, tak jak dzieje się to
w radach dzielnic Krakowa czy
Gdańska. Przynajmniej rady się
trochę odpartyjnią.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

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

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
·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
·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

RReemmoonnttyy  mmaalloowwaanniiee,,  ttaappeettoowwaanniiee,,  2255--lleettnniiee
ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,,  zzłłoottaa  rrąącczzkkaa  oossoobbiiśścciiee

660011--333355--888866

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 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
·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

·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!
·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256

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

TTeell..  660077--887733--006699

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Roznoszenie gazetek Kaufland TEL.
606-957-893

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Kupujemy sprzęt AGD, RTV, Elektronikę. Tel.
780-090-020
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ TEL.
504-017-418
·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

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

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na 

www.dodaj-ogloszenie.pl

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
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Nie tylko na Bemowie

Czy rady dzielnic są potrzebne?
� Na marginesie trwającej dyskusji o złych i dobrych stronach podziału województwa mazowieckiego na dwie części: stołeczną i mazowiecką,
obejmującą biedniejszą część obecnego województwa, warto pamiętać, że byłaby to dobra okazja do zmiany ustroju samej Warszawy i jej dzielnic.

Na Bemowie
wewnętrzny konflikt w PO
pomiędzy Hanną
Gronkiewicz-Waltz
a Jarosławem
Dąbrowskim doprowadził
ją do absurdu. Od 15
października ubiegłego
roku rada dzielnicy
zebrała się formalnie raz
i w tym czasie podjęła
tylko jedną merytoryczną
uchwałę.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



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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Wi dok dzi czych ro dzin na Bia -
ło łę ce czy Bie la nach nie jest ni -
czym dziw nym, jed nak we dług le -
śni ków po pu la cja dzi ków roz ra sta
się nad mier nie. Przed kil ko ma la -
ty dzik za ata ko wał mę żczy znę
z psem, we wrze śniu 2013
w Chosz czów ce sta do dzi ków roz -
szar pa ło in ne go czwo ro no -
ga. I choć z na tu ry dzi ki nie wy ka -
zu ją agre sji wo bec czło wie ka,
w przy pad ku kon tak tu z psa mi
pusz czo ny mi lu zem na te re nach
le śnych, nie użyt kach, mo gą się
bro nić i w efek cie skrzyw dzić
czwo ro no ga.

W związ ku z bra kiem mo żli wo -
ści sku tecz ne go roz wią za nia pro -
ble mu po pu la cji dzi ków przy po -
mo cy ła pa nia ich w odłow niach,
pre zy dent War sza wy wy da ła de cy -
zję na od strzał 80 sztuk dzi ków.
– To ra dy kal ne roz wią za nie, ale

w obec nej sy tu acji nie ma my in -
ne go wyj ścia – mó wi An dże li ka
Gac kow ska, wi ce dy rek tor La sów
Miej skich.

Dla cze go ra dy kal ne? W War -
sza wie jest bli sko 30 odłow ni, któ -
re po zwa la ją na schwy ta nie dzi -
ków żyw cem, a na stęp nie wy wie -
zie nie ich do la sów z da la od mia -
sta. Ty le tyl ko, że dzik to in te li -
gent ne zwie rzę i do odłow ni
wcho dzi nie wie le osob ni ków. Do -
dat ko wo odłow nie są czę sto za -
nie czysz cza ne lub nisz czo ne przez
lu dzi i przez to mniej sku tecz ne.

Stąd de cy zja o pod ję ciu bar dziej
zde cy do wa nych kro ków w po sta ci
od strza łu. De cy zja po zwa la ją ca
na od strzał za wie ra szcze gó ło we
pro ce du ry po stę po wa nia. – Mię -
dzy in ny mi przed roz po czę ciem
dzia łań mu si my przed sta wić szcze -
gó ło wy har mo no gram dzia łań

w biu rze ochro ny śro do wi ska, po li -
cji, Cen trum Za rzą dza nia Kry zy -
so we go War sza wy i stra ży miej -
skiej – mó wi An dże li ka Gac kow -
ska. – Tyl ko wte dy, gdy zo sta nie on
za ak cep to wa ny, bę dzie my mo gli
za cząć dzia łać. Ka żdo ra zo wo mu -
si my mieć za bez pie czo ny te ren,
na któ rym bę dzie pro wa dzo ny od -
strzał a ak cja bę dzie się od by wać

zgod nie z za sa da mi bez pie czeń -
stwa – z da la od do mów, przez
upo wa żnio nych pra cow ni ków La -
sów Miej skich oraz przy współ pra -
cy in nych słu żb. De cy zja o od strza -
le jest trud na, ale we dług le śni ków
nie ma in nej mo żli wo ści, by sku -
tecz nie re ago wać na pe ty cje
miesz kań ców.

A co się sta nie z od strze lo nym
dzi kiem? Cóż, za si li bu dżet Skar -
bu Pań stwa. Dzi ki tra fią bo wiem
do punk tu sku pu, a po zy ska ne
w ten spo sób pie nią dze – do bu -
dże tu Skar bu Pań stwa.

Od strzał pro wa dzo ny bę dzie
od 30 kwiet nia 2016 r.

(wt)

Będą strzelać do dzików
� Według szacunków Lasów Miejskich w Warszawie żyje około tysiąca dzików. Ich
obecność w mieście jest coraz większym problemem dla miasta – według leśników
zwierzęta mogą być niebezpieczne.

Do odłowni
wchodzą tylko młode
osobniki. Te dorosłe,
a więc potencjalnie
bardziej niebezpieczne,
schwytać się nie
pozwalają. Stąd decyzja
o rozwiązaniu
drastycznym: odstrzale.

Be mo wo ma już dość roz bu do -
wa ną sieć li nii tram wa jo wych, ale
ich pręd kość – je śli nie li czyć od cin -
ka od da ne go do użyt ku w ubie głym
ro ku – po zo sta wia wie le do ży cze -
nia. Roz wią za niem te go pro ble mu
ma być prio ry tet na skrzy żo wa -
niach, wdra ża ny wła śnie na skrzy -
żo wa niach Po wstań ców Ślą skich

z Czu my, obok stra ży po żar nej
i przy pl. Kasz te lań skim. W na stęp -
nej ko lej no ści tram wa je przy spie szą
na skrzy żo wa niach z Człu chow ską
i Sy nów Puł ku oraz na Po łczyń skiej
i Wol skiej. Nie wia do mo jesz cze,
o ile skró ci się dzię ki te mu czas
prze jaz du na Wo lę i Śród mie ścia.

Do mi nik Ga dom ski

Szybciej do centrum
� Idą dobre czasy dla komunikacji szynowej
na Bemowie i Jelonkach. Na Powstańców Śląskich
i Połczyńskiej tramwaje wreszcie będą mieć priorytet
na skrzyżowaniach.

Spek takl dla dzie ci opar ty jest na di sney ow skiej baj ce o El zie i An -
nie. Ta pierw sza ma lo do we mo ce, któ re przy spa rza ją wie le kło po tów.
Gdy ucie ka ze swe go kró le stwa, sio stra wraz z do staw cą lo du Kri stof -
fem i bał wan kiem Ola fem wy ru sza na ra tu nek… Spek takl prze zna czo -
ny dla dzie ci po wy żej trze cie go ro ku ży cia.

21 lu te go, godz. 11.00 i 13.00, bi le ty – 10 zł.
Be mow skie Cen trum Kul tu ry, Gór czew ska 201.

Podpis

Kraina Lodu – teatr na Bemowie
� Siostrzana miłość potrafi być niebezpieczna – o czym
będzie można się przekonać 21 lutego w Bemowskim
Centrum Kultury.

źródło: bem
ow

skie.pl




