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Firma Profbud zaczyna przy
Waldorffa budowę pięciu budyn-
ków mieszkalnych. To kolejne
osiedle w pobliżu fortu. W pobli-
żu znajdują się segmenty osiedla
„Leśne”. Nowe osiedle będzie no-
sić groźnie brzmiącą nazwę
„Awangarda”. Groźną, bo awan-
garda w pobliżu bądź co bądź za-
bytkowego fortu nie najlepiej się
kojarzy. Na szczęście to tylko na-
zwa. Warunkiem budowy osiedla
jest zachowanie fortu w nienaru-
szonym kształcie i jak najmniejsza
ingerencja w otoczenie. Na wizu-

alizacjach prezentuje się to nieźle,
choć o jakimś organicznym wkom-
ponowaniu nowych bloków w spe-
cyfikę miejsca trudno mówić.

Gotowe w dwa lata
Na osiedlu powstanie oko-

ło 100 mieszkań, jak zapowiada
deweloper tworzonych „na mia-
rę”, część parterów zagospodaru-
ją lokale handlowe i usługowe.
Osiedle będzie oddawane
do użytku etapami. Pierwsze blo-
ki będą gotowe w połowie 2017
roku, a cała inwestycja ma zostać

ukończona do lutego 2018 roku.
Na ogólnodostępnym patio ma
się znaleźć fontanna, tereny spa-
cerowe i plac zabaw. Jedyny do-
jazd do osiedla ma prowadzić uli-
cą Waldorffa, która ma zostać po-
szerzona w ramach wspólnej in-
westycji dzielnicy i dewelopera.
Zakres inwestycji obejmuje budo-
wę ulicy o długości 1.300 m wraz
z odwodnieniem, oświetleniem,
ścieżką rowerową i chodnikami.
W 2016 zaplanowano wykonanie
aktualizacji dokumentacji projek-
towej i rozpoczęcie robót budow-
lanych, według zamierzeń jezdnia
zostanie ostatecznie przebudowa
do końca 2017. Również w obec-
nym roku powinny ruszyć prace
związane z przedłużeniem Pia-
stów Śląskich od Osmańczyka
do Waldorffa. Inwestycja obejmu-
je budowę ulicy Obrońców Tobru-
ku do Waldorffa (zaplanowaną
na 2016 r.) oraz – w drugim eta-
pie – od Osmańczyka ul. Obroń-

Bloki w Forcie Bema
� Przy Waldorffa na skraju Fortu Bema zaczyna się budowa nowego osiedla.

dokończenie na stronie 2



Jedną z atrakcji fortu jest fosa.
Powstał projekt oświetlenia trzech
mostów nad nią, by okolica zyska-
ła „wizerunkowo”. Dokładniej,
chodzi o iluminację zabytkowego,
żelaznego mostu fortecznego z fa-
bryki Lilpopa i dwóch drewnia-
nych. Dodatkowo z 80 tysięcy zło-
tych – bo na tyle wyceniono całość
– miałyby być zakupione świątecz-
ne ozdoby świetlne.

Trzeba jednak pamiętać, że za-
bytkowy most jest pod kuratelą
konserwatora zabytków. W ubie-
głym roku kilka niezłych projektów
zostało odrzuconych na etapie
sprawdzania tylko dlatego, że pro-
jektodawcy nie mieli odpowied-

nich dokumentów pozwalających
na ingerencję w zabytki. W tym ma
być łatwiej – gromadzeniem po-
zwoleń lub ich zdobywaniem mają
podobno pomagać urzędnicy.

Głosowanie nad zakwalifikowa-
nymi projektami – w czerwcu.

Warto wydać 80 tys. zł na taki
efekt?

(wt)

Mosty jak z bajki w Forcie Bema
� Marzy się wam bajkowy klimat na terenie Fortu? Wystarczy poprzeć projekt
zgłoszony do przyszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.
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Jeżeli podobne instalacje znaj-
dują się na Twojej działce, a nie
przypominasz sobie, abyś podpi-
sywał w przeszłości jakąś umowę
z przedsiębiorcą przesyłowym, to
powinieneś poważnie zaintereso-
wać się sprawą. Prawo stoi w tym
przypadku całkowicie po Twojej
stronie, masz więc dużą szansę
na uzyskanie całkiem sporej sumy

pieniędzy. Pierwszym krokiem
powinien być kontakt z prawni-
kiem, który przeanalizuje Twoją
sytuację. W ramach współpracy
z „Echem”, kancelaria adwokac-
ko-radcowska Lex Nawigator
może bez opłat wykonać dla Cie-
bie wstępną analizę prawną.

Jeśli Twoje przypuszczenia się
potwierdzą, możesz i powinieneś
zacząć działać. Każda firma
– nieważne czy prywatna czy
państwowa – ma obowiązek pła-
cić Ci za to, że jej instalacje znaj-
dują się na Twojej działce. Jeśli
tego nie robiła, prawnik w Two-
im imieniu będzie mógł
przed Sądem domagać się od-
szkodowania nawet za 10 lat
wstecz. Poza tym, jako właściciel
nieruchomości, możesz żądać ta-
kże uregulowania tej kwestii
na przyszłość. Fachowo nazywa
się to ustanowieniem służebności
przesyłu – oczywiście także nie

za darmo. To od Twojej decyzji
będzie zależało, czy zdecydujesz
się pobieranie stałej, corocznej
opłaty czy na jednorazowe wyna-
grodzenie za zgodę właścicielską
na lokalizację kabli czy gazocią-
gu na Twoim terenie.

O jakich pieniądzach mówi-
my? To oczywiście zależy, przede
wszystkim od tego gdzie znajduje
się działka i jak duża jej część
jest nielegalnie wykorzystywa-
na przez zakład energetyczny.
Średnie odszkodowania wynoszą
jednak zwykle od kilkunastu
do nawet KILKUSET TYSIĘ-
CY ZŁOTYCH.

Nie warto więc czekać, tylko
jak najszybciej podjąć starania,
w celu uzyskania tego, co zgod-
nie z prawem Ci się należy. Kan-
celaria Lex Nawigator może Ci
skutecznie w tym pomóc.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne
spotkanie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

ców Tobruku. Całość powinna być
gotowa na koniec 2018 r.

Osiedle Awangarda nie będzie
ogrodzone, co będzie chlubnym

wyjątkiem na tle dotychczasowych
osiedli w tej okolicy. To też cieszy.
Oby tylko urbanizacja tych tere-
nów nie posunęła się za daleko
w kierunku zabetonowania całej
zieleni.

(wk)

dokończenie ze strony 1
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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
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O Joannie Palicy zrobiło się gło-
śno pod koniec 2015 roku, kiedy ra-
diowa Trójka podczas dorocznych
licytacji zbierała środki na utworze-
nie przedszkola dla dzieci z niepeł-
nosprawnością sprzężoną.

– Niepełnosprawność sprzężona
to nic innego jak „siła złego na jed-
nego” – mówi Joanna Palica, pre-

zes Fundacji Koocham. – O ile jed-
na niepełnosprawność w małym
ciałku to nieszczęście, to co powie-
dzieć o sytuacjach, gdy schorzeń
jest kilka? Opieka nad takim dziec-
kiem to wyzwanie, wiem to najle-
piej, bo sama mam syna, który nie
chodził, nie mówił, ma wodogłowie,
padaczkę i ślepotę korową. Wiem

dobrze, że znalezienie placówki dla
maluchów dotkniętych przez życie
w takim stopniu to ogromny wysi-
łek, dlatego zdecydowałam się sa-
ma utworzyć miejsce dla dzieci
z podobnymi problemami.

Radiowe licytacje mają swój sku-
tek – od stycznia w Izabelinie (koło
Nieporętu), przy Szkolnej, działa

przedszkole dla dzieci z niepełno-
sprawnością sprzężoną. – Uczęsz-
cza do niego czworo dzieci, mamy
łącznie piętnaście miejsc – mówi
pani Joanna. – Nie jesteśmy w ża-
den sposób ograniczeni terytorial-
nie, tylko od rodziców zależy, czy
będą chcieli nam powierzyć swoje
pociechy. Przyjmiemy każde dziec-
ko z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, dla nas nie ma dzieci „trud-
nych”, „nieprzystosowanych”.
A w ramach czesnego oferujemy
pełną pomoc pedagogiczną i reha-
bilitacyjną – mamy specjalistów te-
rapii neurologopedycznej, metody
Sherborne, programu Knillów, sty-
mulacji polisensorycznej, dogotera-
pii, muzykoterapii i wielu innych
działań rehabilitacyjnych. Wszystko
na miejscu i codziennie – wiadomo
bowiem, że rehabilitacja musi być
prowadzona systematycznie i zaję-

cia raz w miesiącu nie przyniosą
żadnych efektów. Zatem rodzic od-
bierając o szesnastej pociechę nie
musi tułać się po Warszawie w po-
szukiwaniu rehabilitantów, bo peł-
ną opiekę ma u nas, zapewnioną
przez ludzi, którym zależy na dzie-
ciach.

Joanna Palica nie spoczywa
na laurach. – Zrobię wszystko, by
od września zaczęła działać szkoła
dla naszych podopiecznych. Może
„szkoła” to słowo ciut na wyrost,
bo powstałaby jedna klasa, ale to
dopiero początek. Dla nas, ale
– co chyba dużo ważniejsze – dla
tych dzieci.

A dlaczego fundacja nazywa się
„Koocham”? – „Kucham mamę”
to były pierwsze słowa pięciolet-
niego Alka po czteroletniej tera-
pii. Najpiękniejsze słowa świata
– mówi Joanna Palica.

Przedszkole dla Dzieci Niepełno-
sprawnych w Centrum Stacja Edu-
kacja-Rehabilitacja „Ooniwerek”

Szkolna 1, Izabelin
www.koocham.pl

Przedszkole z rehabilitacją – Koocham pod Nieporętem
� Masz niesłyszące dziecko z padaczką? A może Twój maluch ma porażenie mózgowe i wodogłowie? Żadne
przedszkole nie chce go przyjąć, a ty godzinami szukasz dla niego rehabilitantów? Teraz pełną opiekę znajdziesz dla
niego w jednym miejscu – Ooniwerku w Izabelinie w gminie Nieporęt.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

O pomyśle przeniesienia BCK
na teren Fortu Bema zrobiło się
głośno w zeszłym roku. Proponowa-
ną nieruchomość wizytowała prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz,
obejrzała wybrany budynek i wizję
zaaprobowała. I na jakiś czas spra-

wa ucichła. Już się wydawało, że być
może pomysł umarł śmiercią natu-
ralną. Ale nie. – W budżecie dziel-
nicy zaplanowana jest inwestycja re-
witalizacji i rozbudowy Willi Gene-
ralskiej pod nową siedzibę Bemow-
skiego Centrum Kultury. W tej

sprawie nic się nie zmieniło – mówi
rzeczniczka dzielnicy Bemowo An-
na Fiszer-Nowacka.

Będzie więc jak miało być.
BCK wyprowadzi się z Górczew-
skiej do Willi Generalskiej
przy Waldorffa, a jego dotychcza-

sową siedzibę przejmie szkoła.
Kończy się właśnie inwentaryza-
cja budynku. Skończyły się także
ustalenia z konserwatorem zabyt-
ków. Zgodnie z optymistycznym
planem nowa siedziba domu kul-
tury byłaby gotowa już w koń-

cu 2017 roku. Do obecnego bu-
dynku dobudowane zostanie no-
we skrzydło. W sumie nowe BCK
będzie miało ponad tysiąc me-
trów powierzchni i pomieści za-

równo pracowników z Górczew-
skiej, jak i tymczasowej filii
mieszczącej się w budynku szkoły
przy Zachodzącego Słońca.

Willa jest mocno zaniedbana,
częściowo zniszczona w pożarze.
Niszczeją także inne budynki
przy Waldorffa obecnie niewyko-
rzystywane. Jest jednak szansa, że
i one doczekają się rewitalizacji.
Włączono je bowiem do progra-
mu gruntownej odnowy Fortu.
Ma tu powstać ośrodek hippiczny
ze stajnią, ujeżdżalnią. Planowa-
na jest też budowa hali sportowej
z prawdziwego zdarzenia na 15
tysięcy miejsc i zespołu krytych
basenów. Inwestycje jednak
na pewno nie zaczną się w najbli-
ższej przyszłości. Ich realizacja
przewidziana w programie rewita-
lizacji Warszawy określona zosta-
ła wstępnie na rok 2022.

(wk)

Bemowskie Centrum Kultury jednak w Forcie Bema
� Bemowskie Centrum Kultury przeniesie się z Górczewskiej na teren Fortu Bema.

Zgodnie
z optymistycznym
planem nowa siedziba
domu kultury byłaby
gotowa już
w końcu 2017 roku.
Do obecnego budynku
dobudowane zostanie
nowe skrzydło.
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Pisaliśmy już o denerwujących
współpasażerach i ich nawykach.
Pytaliśmy też o najmniej typowe
skargi i pytania, jakie wpływały
od pasażerów, w tym o możliwość
przewozu martwego kota. Ale
tym razem popatrzymy na kie-
rowców.

Najczęstszą formą wylania swo-
ich kompleksów jest zwykłe
chamstwo. – Kierowca nocnej li-
nii N42 na pętli Górczewska za-

czął wyganiać pasażerów z auto-
busu. Żeby to jeszcze było nawet
stanowcze „wysiadać, koniec kur-
su” – trudno, nikt nie oczekuje
w autobusie Wersalu. Ale facet
zaczął bluzgać, wulgarnie i cham-
sko ubliżając wszystkim, którzy
nie wysiedli od razu. A kiedy za-
cząłem mu robić zdjęcia – usły-
szałem, żem ciota i pedał oraz
mam wypierd…lać. Rozumiem,
że bycie kierowcą odpowiedzial-

nym za bezpieczeństwo kilkuna-
stu czy kilkudziesięciu pasażerów
to zajęcie stresujące, ale są inne
metody na radzenie sobie ze stre-
sem – mówi pan Władysław.

Inna sytuacja, gdy kierowca
podnosi swój status moralny, ko-
rzystając z nieuwagi bądź niezna-
jomości realiów wśród pasażerów:
– Wychodząc z centrum handlo-
wego M1 Marki zobaczyłem stoją-
cy autobus 190 z wyświetlającym
się komunikatem: „za 1 min. od-
jazd”. Odruchowo przyspieszyłem
kroku, by zdążyć. Wciskałem gu-
zik (ten przy drzwiach) jednak te
się nie otworzyły. Ponowiłem pró-
bę przy następnych drzwiach – na-
dal nic. W końcu zdumiony wyko-
nałem krok w tył (często autobusy
na pętli mają drzwi zablokowane
poza jednymi otwartymi – skarży
się pan Paweł. – W tym momencie
podszedł w moją stronę pan, który

okazał się kierowcą i powiedział:
„mocniej wciśnij!”. Nie zareago-
wałem, spojrzałem ze zdumie-
niem, ten zaś powtórzył: „No,
mocniej wciśnij!”. W tym momen-
cie zrozumiałem, że mam do czy-
nienia z kierowcą – osobą odpo-
wiedzialną przecież za stan auto-
busu, który prowadzi. Dlatego też
polecenie wykonałem, podsze-
dłem ponownie do drzwi i naci-
snąłem guzik dużo mocniej. Gdy
kierowca powiedział, że za słabo,
podirytowany powiedziałem, że

mocno wciskam, na co ten skwito-
wał, cytat: „Jesteś debilem?”. I co
się proszę państwa okazało: auto-
bus stał co prawda wzdłuż linii
przystanku, jednakże stał w pew-
nej odległości od wiaty przystan-
kowej autobusu 190. Sądziłem, że
autobus stoi na przystanku; gdy
powiedziałem o tym kierowcy, ten
stwierdził, że „to nie jest przysta-
nek”. Dlatego drzwi były zabloko-
wane i guziki nie działały.

Sami przed kilku laty pisaliśmy
o tym, jak kierowcy potrafią trak-

tować „przyjezdnych”. To akurat
negatywne przykłady i wcale nie
oznaczają, że większość warszaw-
skich kierowców autobusów to
prostaki czy chamy. Z drugiego
bieguna jest przecież Wesoły Kie-
rowca, który oprócz wiernych fa-
nów ma też swoich przeciwników,
którzy woleliby, by nie okraszał
swoimi komentarzami podróży
i po prostu robił swoją robo-
tę. I znakomita większość kierow-
ców (płci obojga!) to właśnie „lu-
dzie środka” – bez zbędnych na-
pięć wożą nas z punktu A do B.
Swoją drogą, kobiety za kierowni-
cą autobusu chyba nie generują ta-
kich napięć jak mężczyźni. A na-
pięć jest sporo. – Od początku ro-
ku do połowy lutego tego roku
do Zarządu Transportu Miejskie-
go wpłynęło 350 skarg na prowa-
dzących pojazdy (łącznie – na kie-
rowców, motorniczych i maszyni-
stów) – mówi Małgorzata Potocka,
rzecznik ZTM. – Większość skarg
dotyczy nieodpowiedniego słow-
nictwa prowadzących pojazdy, nie-
otwierania pierwszych drzwi, nie-
wypuszczania z pojazdu na przy-
stanku, „szarpania” pojazdem
podczas jazdy, zamykania drzwi
przed nosem.

ZTM zapewnia też, że wszyst-
kie skargi są rozpatrywane, wobec
winnych są wyciągane konse-
kwencje a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym losie ich
skargi.

(wt)

Kierowca – cham? Oj, zdarza się…
� O zachowaniach pasażerów i kierowców warszawskich autobusów można napisać elaborat. To właśnie w komunikacji publicznej wyłażą
na wierzch wszystkie nasze i nie nasze wady, kompleksy i żale.

ZTM
zapewnia też, że wszystkie
skargi są rozpatrywane,
wobec winnych są
wyciągane
konsekwencje
a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym
losie ich skargi.



Wprost z ulicy wchodzi się mię-
dzy drewniane domki pomalowa-
ne na różne kolory. Wyglądają
niemal nierealnie, jak fragment
filmowej scenografii a nie oaza
pośrodku miasta. W dodatku film
jakby nie nasz, jakiś bardziej ro-
syjski, „duszoszczipatielnyi”. No
właśnie. Jakiś duch rosyjskich sił
w tych domkach jest jednak za-
klęty, choć stawiane były napręd-
ce i w zamyśle tylko na chwilę.
Po co? Po to, by mieli gdzie
mieszkać towarzysze radzieccy
– budowniczowie Pałacu Kultury.
Na początku lat 50. były tutaj
jeszcze dzikie pola. Tych, którzy
je uprawiali, wywłaszczono, teren
został ogrodzony i wybudowano
Posiełok Drużba. W 1952 roku
zjechali tu budowlańcy z całego
Związku Radzieckiego.

Rzeczpospolita studencka
Przyjechali i po trzech latach

wyjechali, a że w odbudowywanej
Warszawie nie mieli gdzie miesz-
kać sami warszawiacy (o studen-
tach nie wspominając), więc la-
tem 1955 roku właśnie studentów
zakwaterowano w osiedlu. I był to
początek anarchicznej tradycji te-
go miejsca. Na fali przedpaździer-
nikowej odwilży młodzież wyszła
z ideą przekształcenia kampusu
w niezależną republikę studenc-
ką. Tu, inaczej niż w zgrzebnej pe-
erelowskiej szarzyźnie, wolno by-
ło prawie wszystko. Władze aka-
demickie przestraszyły się nie tyle
wolności słowa, piętnowania „błę-
dów i wypaczeń”, co nieobyczaj-
nej obyczajowej swobody nijak li-
cującej z socjalistyczną moralno-
ścią. Na początku lat 60. wyrzuco-
no więc z kampusu kobiety, wró-
ciły dopiero połowie lat 70. Ulicz-
ki między domkami długo nosiły
nieoficjalne nazwy nadane na pa-
miątkę obyczajnych i nieobyczaj-
nych zdarzeń. Co działo się
w Alei Zbłądzonych Dziewcząt
można sobie wszak wyobrazić.

Ale nie tylko studenci mieszkali
w „Przyjaźni”. Na osiedlu są dwa
typy domków: długie, parterowe,
wielorodzinne, które mieszkańcy
do dziś nazywają blokami oraz
jednorodzinne, ze strychem, tro-
chę na wzór fiński. W czasach bu-
dowy Pałacu Kultury w tych lep-
szych mieszkali inżynierowie,
w tych gorszych robotnicy. Po wy-

jeździe radzieckich „stroitieli” tyl-
ko w „blokach” urządzono akade-
miki, w jednorodzinnych zaś za-
mieszkali bezdomni wykładowcy
i pracownicy naukowi. Do dziś ta
część osiedla nazywana jest profe-
sorskim.

Oaza wśród peerelowskiej
szarości

Profesorowie i studenci żyli tu-
taj w ciekawej symbiozie. W cza-
sach studenckich mieszkali tu

m.in. Leszek Balcerowicz, Jerzy
Bralczyk, czy aktor Krzysztof Ty-
niec. – I studenci, i większość ka-
dry szukali tego samego. Odtrutki
na codzienną beznadzieję i sza-
rzyznę. Osiedle było więc taką en-
klawą wolności – wspomina Jerzy
Bralczyk. Ponoć podczas srogich
zim z obu osiedli wydeptane były
tylko dwie ścieżki: jedna do przy-
stanku autobusowego, druga
do ul. Oświatowej, gdzie działała
zawsze pewna meta, na której
o każdej porze można było kupić
pół litra i coś na zakąskę.

Osiedle, z racji swej unikalnej
zabudowy, stało się w latach 80.
mekką opozycji. Działały tu dwie
podziemne drukarnie, do tego
stopnia zakonspirowane, że dru-
kujący ulotki i wydawnictwa
w jednej nie wiedzieli o istnieniu
drugiej.

Miasto w mieście
Co by nie mówić o socjalistycz-

nym budownictwie i centralnym
planowaniu, osiedle „Przyjaźń”
zorganizowane zostało całkiem
racjonalnie. Jako niemal samowy-
starczalny mikroorganizm, z któ-
rego na dobrą sprawę można się
było nie ruszać. Kiedyś były tu:

poczta, straż pożarna, przedszko-
le, szkoła, kotłownia, mięsny, ba
nawet łaźnia – najpierw dla ro-
botników, później dla studentów.
W PRL-u działała biblioteka,
klub studencki „Karuzela”, w któ-
rym od czasu do czasu coś cieka-
wego udawało się zorganizować
– w latach świetności grali tu Ma-
ryla Rodowicz, czy Jacek Kacz-
marski. Na co dzień próby miał
też chór. Było boisko do piłki no-
żnej, na które wciąż mówi się tu
„stadion”. Pamiętam je. W cza-
sach studenckich, w latach 90.,
grałem tu w meczu Uniwersytetu
z Politechniką. Było tak krzywe,
że można było nogi połamać. Ale
było. No i mecz wygraliśmy.

Na osiedlu była apteka, szewc,
duży domek zajmowało Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Oczywiście działała też stołówka
akademicka, w której można było
zjeść za grosze. Funkcjonowało
nawet kino! Najpierw nazywało się
„Student”, potem „Dar”.

W domkach akademickich wa-
runki były spartańskie. Domki
rzadko remontowano, były raczej
obskurne. Nie zapewniały ciepłej
wody, ani gazu. Bardzo późno po-
zakładano tu bojlery. Swoje do-
kładali tymczasowi mieszkańcy.
Budynki niszczały. – Przez dwa
tygodnie nie wyciągnęłam nic
z walizki, szafy były brudne, a naj-
gorsze były te długie koryta,
w których mieliśmy się myć
– wspomina jedna z mieszkanek
akademika w latach 80. Ale jakoś
trudno było tego miejsca nie po-
lubić. – Warunki marne, ale jaka
atmosfera. Totalna swoboda.
Wszyscy wszystkich znali. To
miejsce wymuszało życzliwość
między ludźmi – wspomina profe-
sor Bralczyk.

Czas, który się zatrzymał,
a jednak mija…

Z jednej strony, czas tu się jak-
by zatrzymał. Drewniane domki
w samym środku miejskiego zgieł-
ku są niemal wyjęte z innego cza-

su. A jednak to już nie to samo co
dawniej. Tego, co tu było, już nie
ma. Nie ma szewca, nie ma apte-
ki. W budynku kina dziś mieści
się klub „Kolorado” dla dzieci.
W „Karuzeli” powstała kawiar-
nia. Do osiedla zbliża się miasto.
Od strony Powstańców Śląskich
rośnie osiedle Przyjaciół. Za sta-
dionem nowe osiedle już jest,
z domofonem i podwójnym ogro-
dzeniem.

Zamieszkane domki wyglądają
ładnie, większość jest zadbana,
odnowiona. W niektórych wciąż
mieszkają studenci. Ale sporo zo-
stało też stałych mieszkańców:
emerytowani pracownicy nauko-
wi, ich rodziny, byli studenci, któ-
rzy pokochali to miejsce. Niektó-
rzy mieszkają tu nawet od 1955
roku i żyją w strachu przed buldo-
żerami. Boją się, że właściciel,
czyli Skarb Państwa pewnego
dnia ulegnie deweloperom, sprze-
da teren, osiedle zburzy i postawi
bloki.

(wk)
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Miejsca niezwykłe

Oaza wolności, czyli o historii osiedla „Przyjaźń”
� Pierwszy kontakt z osiedlem Przyjaźń jest naprawdę niesamowity. Wystarczy skręcić z ruchliwej ulicy Powstańców Śląskich, by znaleźć się
w innym świecie. Z miasta przenosi się człowiek na jakieś dziwne daczowisko, gdzie wielkomiejski zgiełk nieomal nie dociera.

Na początku
lat 60. wyrzucono więc
z kampusu kobiety,
wróciły dopiero połowie
lat 70. Uliczki między
domkami długo nosiły
nieoficjalne nazwy
nadane na pamiątkę
obyczajnych
i nieobyczajnych zdarzeń.
Co działo się w Alei
Zbłądzonych Dziewcząt
można sobie wszak
wyobrazić.



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

Biuro 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 poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.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 MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·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

·A Remonty kompleksowo, adaptacja mieszkań,
domów pod klucz; wieloletnie doświadczenie
796-959-339

·Autoryzowany serwis kotłów Junkers Buderus
Viessmann Beretta DeDietrich Vaillant,
konserwacje, tel. 608-328-334

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na 

www.dodaj-ogloszenie.pl

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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. 502-280-7206

– Wciąż są pro wa dzo ne ostat -
nie pra ce zwią za ne z ukła da niem
na wierzch ni chod ni ków, ście żek
ro we ro wych, mon ta żem wy peł -
nień ekra nów, oraz pra ce po rząd -
ko we – in for mu je rzecz nicz ka Za -
rzą du Miej skich In we sty cji Dro -
go wych Mał go rza ta Ga jew ska.

Przy po mnij my, że otwar cie wia -
duk tu ozna cza pew ne zmia ny

w do tych cza so wej or ga ni za cji ru -
chu. Od cię te zo sta ło po łą cze nie
Sze li gow skiej z No wo la zu ro wą
od stro ny Po łczyń skiej i jezd nia
na tym frag men cie sta ła się śle pa.
Zmie ni ły się ta kże tra sy kil ku
miej skich au to bu sów. No wym od -
cin kiem je żdżą li nie E -5, 105, 112,
197, 713, 743, N42, N45 i N52.

(wk)

Migawka z okolicy

Łącznik Nowolazurowej
wreszcie gotowy
� Odcinek Nowolazurowej łączący Lazurową
z Połczyńską jest nareszcie gotowy. Niespełna 500-
metrowy wiadukt został oddany do użytku
z dwumiesięcznym opóźnieniem.

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
BRYGADA BEZ NAŁOGÓW. WYCENA GRATIS.
TEL. 516-165-449 WWW.DRABINKA.PL

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
·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

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

TTeell..  660077--887733--006699

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po 20-
tej
·Przychodnia lekarska zatrudni personel
sprzątający. Tel. 600-810-876

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 Antyki, meble, obrazy, srebra, platery, grafiki,
książki, pocztówki, odznaki, odznaczenia, szable,
bagnety, mundury, ryngrafy, dokumenty, zdjęcia
tel. 504-017-418
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·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

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

KURSY, SZKOLENIA

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  nnaa  nnoowwyy  kkuurrss  ttaańńccaa  ttoowwaarrzzyysskkiieeggoo
uużżyyttkkoowweeggoo..  ZZaajjęęcciiaa  wwee  śśrrooddyy  oodd  2200..3300  nnaa
BBeemmoowwiiee,,  ookkoolliiccee  CCHH  CCaarrrreeffoouurr..  ZZAAPPIISSYY

tteelleeffoonniicczznniiee  lluubb  mmaaiilloowwoo,,  kkoonniieecczznnee
ppoottwwiieerrddzzeenniiee  mmiieejjssccaa  550011--008833--223388,,

mmaarrttaakkuubbiizznnaa@oo22..ppll



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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Czar cia mio tła to okre śle nie, ja -
kim na zy wa się cho ro bę drze wa,
spo wo do wa ną al bo mu ta cją ro śli ny,
al bo za ka że niem. Ob ja wia się spo -
rym sku pie niem ga łę zi u szczy tu
drze wa lub krze wu i mo że po wo do -
wać ob umar cie ca łej ro śli ny. Jed nak
na wet z ta kiej zmia ny mo że być po -
ży tek – ho dow cy czę sto wy ko rzy stu -
ją czar cie mio tły do two rze nia no -
wych od mian, bo ga łę zie za cho wu ją

ten nie ty po wy ro dzaj wzro stu i np.
po za szcze pie niu na zdro wej ro śli -
nie mo gą dać cie ka we po tom stwo.

Ten aku rat eg zem plarz, wy tro -
pio ny przez Las Be mow ski to naj -
więk sza zna le zio na czar cia mio tła
na Be mo wie. Ro śnie na mo drze -
wiu i choć dla drze wa jest cho ro -
bli wą na ro ślą, dla pta ków jest
świet nym schro nie niem.

(red)

Szatan zamiata na Bemowie!
� Poznać to można po czarciej miotle, jaką można
zobaczyć w Lesie Bemowskim, niedaleko Łosiowych Błot.

Nikt mnie jed nak nie prze ko na,
że po dob ny ga li ma tias mu siał po -
wstać, gdy sto sun ko wo nie daw no
bu do wa no ul. Peł czyń skie go krzy -
żu ją cą się z ul. Peł czyń skie go,
przy któ rej do my ma ją ad res uli cy
Po wstań ców Ślą skich, a mo żna
wśród nich zna leźć i ad res ul. Dy -
wi zjo nu 303, któ ra to uli ca w ca -
ło ści znaj du je się po dru giej stro -
nie dro gi eks pre so wej Al. Obroń -
ców Grod na, czy li na in nym kon -
ty nen cie. No ta be ne, sta ry prze -
bieg ul. Peł czyń skie go prze ci na
dro gę eks pre so wą i cie kaw je -
stem, czy ktoś w urzę dzie dziel ni -
cy wpad nie na ge nial ny po mysł,
by ja kie muś bu dyn ko wi na pół noc
od eks pre sów ki nadać ad res z uli -
cą Peł czyń skie go…

Nie let ni miesz kań cy bu dyn ków
po mię dzy ul. Peł czyń skie go i Na -
rwik a Gór czew ską uczęsz cza ją
do szko ły pod sta wo wej przy ul.
Szo be ra. Na Szo be ra jest też
przed szko le, któ re wspól nie ze
szko łą two rzy Ze spół Szkol no -
-Przed szkol ny nr 6, ale przed -
szko la ki do swo jej pla ców ki do -
cie ra ją z ro dzi ca mi, na to miast
ucznio wie już nie ko niecz nie. Ich
szlak pie szej wę drów ki wie dzie
przez pę tlę au to bu so wą „Osie dle
Gór czew ska”.

Po dob nie jak mrów ki, któ re
wy ty czy ły swo ją naj krót szą dro gę
przez śro dek po ko ju i po do bro ci

z niej nie zbo czą, ucznio wie ma -
sze ru ją przez tę część pla cu ma -
new ro we go pę tli, na któ rej nie
ma chod ni ka. Wy ni ka to z ukła du
przejść dla pie szych przez jezd nię
ul. Gór czew skiej. Kie dy uczniow -
ski szlak prze tnie ja dą cy au to bus,
sły chać od głos gwał tow ne go ha -
mo wa nia. To oczy wi ście do brze,
że au to bus za ha mo wał, ale
w przy pad ku mniej szych dzie ci
kie row ca mo że za któ rymś ra zem
nie za uwa żyć ma łe go prze chod nia
i bę dzie tra ge dia. A wy star czy ło by
po ło żyć tam nie ca łe sto me trów
chod ni ka.

Ta kich nie do god no ści co dzien -
ne go ży cia wo kół nas jest spo ro
i trud no na wet mieć pre ten sje
do kon kret ne go urzęd ni ka, że

w po rę o wszyst kim nie po my ślał.
Za ko mu ny do wal ki z nie do god -
no ścia mi słu ży ły ksią żki skarg
i wnio sków, te raz tę funk cję po -
win ny peł nić dy żu ry rad nych.
Tym cza sem spo śród sied mior ga
rad nych miej skich wy bra nych
z Be mo wa tyl ko jed na oso ba
(Alek san dra Shey bal -Ro stek)
peł ni re gu lar ne dy żu ry w na szej
dziel ni cy. Mo że w spra wie chod -
ni ka na pę tli au to bu so wej wy star -
czy ten fe lie ton?

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

www.bia lec ki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Niebezpieczna pętla Górczewska
� Przyzwyczaiłem się, że mieszkam na skrzyżowaniu ulicy Dębickiej z ulicą Dębicką,
przy czym jedna z nich ma numerację bloków mieszkalnych wybudowanych w latach
dziewięćdziesiątych, a prostopadła do niej uliczka zachowała numerację sprzed
wojny, na szczęście nie dublującą się z tamtą. Poplątane numery domów i przebiegi
ulic to wynik skomplikowanej historii Bemowa i Warszawy, tak jest w wielu miejscach
i trudno to zmienić, choć stwarza to problemy ludziom nie znającym okolicy.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego
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Przy po mnij my – w no cy z 14
na 15 grud nia przy My śli bor skiej
Pa weł Sur giel zwró cił stra żni kom
miej skim uwa gę, że za par ko wa li
sa mo chód na trzech miej scach
par kin go wych i ma ją od pa lo ny sil -
nik – gdy by w ten spo sób za cho wał
się „cy wil ny” kie row ca, był by man -
dat. Stra żni cy od po wie dzie li mę -
żczyź nie, że jest pi ja ny. Nie był,
za to za czął na gry wać te le fo nem
ca łą sy tu ację. To roz wście czy ło
stra żni ków na ty le, że mie li do ma -
gać się ska so wa nia fil mu, a po tem
za czę li bić 32-lat ka. We dług je go
re la cji wrzu ci li go do ra dio wo zu,
tam po trak to wa li ga zem pie przo -
wym, a póź niej wy wieź li do po bli -
skie go la su, gdzie gro zi li mu
śmier cią, je śli ko mu kol wiek opo -
wie o tej sy tu acji. Pan Pa weł spra -
wę na gło śnił – dwa dni póź niej
stra żni cy zo sta li dys cy pli nar nie
zwol nie ni, a prze ciw nim to czy się
te raz po stę po wa nie pro ku ra tor -
skie – usły sze li już za rzu ty prze -
kro cze nia upraw nień w ce lu osią -
gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej, zmu -
sza nie prze mo cą i groź ba mi ka ral -
ny mi do zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia o okre ślo nej tre ści

oraz po zba wie nie wol no ści, za co
gro zi do dzie się ciu lat wię zie nia.

Co im za rzu ca my?
W me diach za wrza ło, a przez in -

ter net prze la ła się fa la nie na wi ści
wo bec ca łej stra ży miej skiej. Po -
wsta je jed nak py ta nie – czy w związ -
ku z za cho wa niem dwóch (by łych
już) stra żni ków trze ba ne ga tyw nie
oce niać pra cę stra żni ków?

Przede wszyst kim – w żad nej
sy tu acji nie na le ży pa trzeć
na ogół przez pry zmat jed no stek.
To, że dwaj stra żni cy miej scy po -
bi li ko go kol wiek, nie zna czy prze -
cież, że wszy scy stra żni cy to ban -
dy ci. Tak sa mo jak nie ka żdy kie -
row ca au to bu su to cham lub we -
so łek, nie ka żdy ksiądz to pe do fil
i nie ka żdy po li tyk to zło dziej.
O tym za po mi na my naj czę ściej,
da jąc się po nieść emo cjom. Ow -
szem, zda rza ją się czar ne owce
– ale one tra fia ją się w ka żdym
śro do wi sku za wo do wym czy gru -
pie spo łecz nej. Czy to, że dwóch
funk cjo na riu szy prze kro czy ło
swo je upraw nie nia – bo ta kie za -
rzu ty po sta wi ła im pro ku ra tu ra
i za to zo sta li dys cy pli nar nie wy -

rzu ce ni z pra cy – ma ozna czać, że
ca łą for ma cję na le ży opluć a naj -
le piej roz wią zać?

25 tysięcy zgłoszeń
miesięcznie

Po pa trz my, czym zaj mu je się
straż miej ska w War sza wie. Do jej
za dań na le ży m.in. ochro na spo -
ko ju i po rząd ku w miej scach pu -
blicz nych, kon tro la ru chu dro go -
we go, za bez pie cza nie miejsc
prze stępstw czy po moc or ga ni za -
to rom im prez zbio ro wych
w utrzy ma niu po rząd ku. Do te go
do cho dzą in ter wen cje zwią za ne
ze zwie rzę ta mi (Eko Pa trol), któ -
rych wca le nie jest ma ło. Tyl ko
w grud niu ubie głe go ro ku miesz -
kań cy War sza wy wzy wa li stra żni -
ków do po nad 25,4 ty się cy in ter -
wen cji. Na Wo li – 2,8 ty sią ca ra zy,
Na Bie la nach – o ty siąc mniej.
Tar gó wek – 1,1 ty sią ca zgło szeń,
Bia ło łę ka – po nad ty siąc, Be mo -
wo – 980, Wa wer – bli sko 600.
Wszyst ko to w cią gu jed ne go mie -
sią ca, pod czas któ re go stra żni cy
za trzy ma li też 38 prze stęp ców.
Czy tak czę sto wzy wa się lu dzi
nie po trzeb nych? Ta kich, któ rych

trze ba się bać? Oczy wi ście mo żna
stwier dzić, że jak się ich utrzy mu -
je z po dat ków, to mo żna i trze ba
wy ma gać. Mia sto w tym ro ku za -
mie rza wy dać na utrzy ma nie stra -
ży miej skiej 141 mi lio nów zło tych.
Dla po rów na nia – pla no wa ne wy -
dat ki na ko mu ni ka cję miej ską to
bli sko 3,3 mi liar da przy wszyst -
kich miej skich wy dat kach zbli ża -
ją cych się do 14,7 mi liar dów.

Zaj mu ją się głu po ta mi
Naj czę ściej kry ty ka spa da

na nich za „bła he” in ter wen cje.
Głów nie ze stro ny tych, któ rych ta
in ter wen cja do tknę ła bez po śred -
nio. – Czę sto sły szy my „Za ro bo tę
się we źcie uczci wą, a nie za ka ra -
nie za par ko wa nie” – mó wią stra -
żni cy. Ty le, że czę sto wła śnie te
drob ne in ter wen cje, naj mniej wi -
docz ne, są naj bar dziej po trzeb ne.
Po nad po ło wa wszyst kich zgło szeń
do ty czy nie pra wi dło wo ści w ru chu
dro go wym – czy li m.in. wła śnie złe -
go par ko wa nia i za sta wia nia ulic
czy wjaz dów. Co trze cie – to spra -
wy zwią za ne z bez pie czeń stwem
i po rząd kiem pu blicz nym – za tem
wszel kie ak ty wan da li zmu, pi cie al -

ko ho lu w miej scach pu blicz nych
itp. Naj czę ściej cho dzi ło o za kłó ca -
nie ci szy noc nej (po nad 9 ty się cy
in ter wen cji w ubie głym ro ku). Co
dzie sią ta in ter wen cja to spra wy
zwią za ne ze zwie rzę ta mi (a by ły
wśród nich m.in. czar na wdo wa
w sa mo cho dzie spro wa dzo nym ze
Sta nów, eg zo tycz ne jasz czur ki czy
wąż w pu deł ku na par kin gu sa mo -
cho do wym). To, za co mo żna ga nić
stra żni ków, to sto sun ko wo ma ły
od se tek wła snych in ter wen cji
– nie ca ła jed na czwar ta. Ale czy to
słusz ny za rzut? Ilu na le ża ło by za -
trud nić lu dzi, że by na bie żą co pa -
tro lo wać uli ce War sza wy i jed no -
cze śnie być go to wym na we zwa -
nie? Z jed nej stro ny chcia ło by się,
by stra żni cy sa mi wie dzie li, gdzie
mo gą się tra fiać nie bez piecz ne sy -
tu acje, z dru giej – kto je śli nie
miesz ka niec wie naj le piej, co złe go
dzie je się w je go oko li cy? Wy star -
czy zgła szać. I wte dy ocze ki wać.

Z po nad 1500 stra żni ków
dwóch wy le cia ło z ro bo ty, bo nad -
uży li funk cji, za ufa nia i kom pe -
ten cji.

Dwóch.
Wik tor To moń

Pobity przez straż miejską
� Po doniesieniach mediów – także nas – o tym, jak dwóch strażników miejskich pobiło na białołęckim Tarchominie mężczyznę, który zwrócił im
uwagę, że źle zaparkowali swój służbowy samochód, przez internet przelała się fala nienawiści wobec całej straży miejskiej. Czy uzasadniona?

źródło: strazm
iejska.w

aw.pl

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


