
„Gdzie zbudować nową szkołę
podstawową, przedszkole i żło-
bek?” to pytanie, na które zarząd
i radni dzielnicy musieli odpowie-
dzieć jak najszybciej, zanim ist-
niejące placówki zapełnią się
w stopniu uniemożliwiającym
normalną pracę. Do tej pory naj-
częściej mówiło się o budowie

szkoły w rejonie węzła północnej
obwodnicy Warszawy i Lazuro-
wej, gdzie znajduje się odpowied-
nio duża działka należąca do mia-
sta. Mieszkające w tej okolicy
dzieci muszą dojeżdżać aż na Za-
chodzącego Słońca, więc nowa
szkoła zdecydowanie poprawiłaby
sytuację. Jeszcze większe proble-

my z brakiem placówek edukacyj-
nych są jednak na Chrzanowie.

– Według najnowszych prognoz
za kilka lat na osiedlu będzie
mieszkać 30 tys. osób – mówi bur-
mistrz Marek Lipiński. – Dlatego
podjęliśmy decyzję, że zespół
szkoły, przedszkola i żłobka powi-
nien powstać właśnie tam.

Rada Warszawy już przyznała
dzielnicy 34 mln zł na tę inwesty-
cję. Ponieważ na zachód od Lazu-
rowej nie ma ani jednej odpo-
wiednio dużej działki we włada-
niu samorządu, zostanie ona za-
kupiona z ogłoszenia od prywat-
nego właściciela. Najbardziej
prawdopodobne jest, że szkoła

stanie w okolicy Szeligowskiej.
Zarząd dzielnicy już negocjuje
z Zarządem Transportu Miejskie-
go uruchomienie linii autobuso-
wej, która dowoziłaby do celu
dzieci mieszkające w rejonie.

Otwarcie szkoły jest planowane
na rok 2019.

(dg)
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Nowa szkoła na Chrzanowie
� Nie przy węźle S8 z Lazurową, ale obok nowych osiedli w rejonie Szeligowskiej – bemowski samorząd podjął decyzję o lokalizacji nowej szkoły.

źródło:bem
ow

o.w
aw.pl

Mieszkające w okolicach Lazurowej dzieci dojeżdżają obecnie do szkoły na Zachodzącego Słońca



Na ostatniej sesji Rady Warsza-
wy Bemowo otrzymało dodatko-
we 40 mln zł na inwestycje, dzięki
czemu ich lista wydłużyła się
o kilka istotnych pozycji. Zaktu-
alizowany spis prezentuje się cie-
kawie, choć z pewnością nie wy-
czerpuje potrzeb mieszkańców.

Edukacja priorytetem Bemowa
W dzielnicy szybko przybywa

nowych mieszkańców, a zwłaszcza
rodzin z małymi dziećmi, którym
trzeba zapewnić miejsca w żłob-
kach, przedszkolach i szkołach.
Nowe żłobki powstaną
przy Obrońców Tobruku (2017)
i na Chrzanowie (2018), oddziały
przedszkolne – obok szkół
przy Traczy (2017), Thommego
(2017) i projektowanej na Chrza-
nowie (2019). Szkołę przy Irzy-
kowskiego czeka rozbudowa

(2017), kolejna stanie w rejonie
Szeligowskiej (2019).

Miliony na drogi
Tradycyjnie w Warszawie ogrom-

ne fundusze przeznaczane są
na poszerzanie jezdni i budowę no-
wych odcinków dróg. Jeszcze tym
roku czeka nas budowa otaczającej
Fort Chrzanów ulicy Kopalnianej,
kapitalna przebudowa ciągu Ro-
dła-Sosnowieckiej oraz brakujące-
go odcinka Coopera. W przyszłym
roku powinna być gotowa Lazuro-
wa, poszerzona do przekroju 2×2
na odcinku od Sterniczej do Gór-
czewskiej, Babimojska oraz zbudo-
wana praktycznie od nowa ul. Wal-
dorffa w Forcie Bema. W ro-
ku 2018 powinniśmy skorzystać
z przebudowanej Obrońców To-
bruku, brakującego odcinka Pia-
stów Śląskich między Obrońców

Tobruku a Powstańców Śląskich
i Księcia Bolesława między Wi-
dawską a Księcia Janusza.

Sport i kultura
Na ten rok planowana jest mo-

dernizacja boiska w Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy Obrońców
Tobruku, natomiast w roku 2018
będziemy cieszyć się zupełnie no-
wym Fortem Bema. Willa general-
ska przy Waldorffa ma zostać wy-
remontowana, rozbudowana o no-
wą część ze stali i szkła i stać się
siedzibą Art.Bemu lub jego filii.

Wszystkie wymienione wyżej in-
westycje są już wpisane do wielolet-
niej prognozy finansowej Warszawy,
na podstawie której planowane bę-
dą budżety na kolejne lata. Na dro-
dze w ich realizacji może stanąć wła-
ściwie tylko duży kryzys finansowy.

(dg)

Co powstanie na Bemowie?
� Drogi, szkoły, żłobki – oto aktualna lista najważniejszych inwestycji, które mają
zapewnione finansowanie do roku 2018.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Na urodzinową imprezę Klub
Mam na Bemowie zaprasza całe
rodziny. Będzie dyskoteka, zaję-
cia z filcem, wspólne eksperymen-
ty naukowe, stoliki edukacyjne,
teatrzyk kukiełkowy i konkursy
z nagrodami. Wszystkie atrakcje
będą darmowe!

2 kwietnia, godz. 10.30–13.30
oraz 15.00–17.00 – Klub Karuze-
la, Konarskiego 85.

Mamy organizują też siedem
– również bezpłatnych – spotkań
dla rodziców, poświęconych ro-
dzicielstwu. Ich harmonogram
dostępny jest na stronie www.ro-
dzicerazem.org.
• 31.03, godz. 18–20.

Rodzicielstwo poprzez
zabawę, miejsce: Klub Mam
na Bemowie
(ul. Konarskiego 83)

• 5.04, godz. 17–18.30. Jak
Uważność (Mindfulness)
może nam pomóc w relacjach

z ludźmi?, miejsce: Fit-art,
ul. Rozłogi 8.

• 8.04, godz. 18–20. Czy moje
dziecko jest inne? Spotkanie
dla rodzin dzieci ze spektrum
autyzmu, miejsce: Klub Mam
na Bemowie.

• 11.04, godz. 18–20. Empatia
– być bliżej siebie to być bliżej
innych, miejsce: Bemowskie
Centrum Kultury
ul. Górczewska 201, sala
taneczna nr 127.

• 12.04, godz. 18–20. Zdrowe
odżywianie rodziców i dzieci,
miejsce: Kawiarnia Ciuciubabka
ul. Pełczyńskiego 30 B.

• 13.04, godz. 18.30–20. Bez kar
i nagród, miejsce: Kawiarnia
Ciuciubabka
ul. Pełczyńskiego 30 B.

• 15.04 godz. 16–17.30. Wolna
Edukacja, miejsce: Cafe Jurta
ul. Obrońców Tobruku 30.

(wt)

Klub Mam ma urodziny
� Siódmą rocznicę powstania swojego klubu
bemowskie mamy będą świętować 2 kwietnia.

Willa generalska przy Waldorffa ma zostać wyremontowana, rozbudowana o nową część ze stali
i szkła i stać się siedzibą Art.Bemu lub jego filią
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Wystarczy skręcić z Powstań-
ców Śląskich w Człuchowską,
wejść w drugą przecznicę po le-
wej, by trafić na ulicę Kruszyńską.
Niby taką samą jak sąsiednie tyle,
że jej stan woła o pomstę do nie-
ba. Nawierzchnia jezdni jest
w opłakanym stanie, połatana,
nierówna. Chodniki zapadnięte
i dziurawe. Po dużym deszczu jest
tu jeden wielki staw, w którym to-
pią się samochody, a przechodnie
brodzą w wodzie po kostki. Niby
nic nadzwyczajnego, w stolicy
wiele ulic wymaga remontu, ale ta
jest wyjątkowo zaniedbana.

– Od połowy lat dziewięćdzie-
siątych staramy się o remont na-
szej ulicy – mówi mieszkający
od 40 lat na Kruszyńskiej pan
Wojciech. – Wysyłaliśmy pisma
do władz dzielnicy, apelowaliśmy,
prosiliśmy. Wciąż bez skutku.
Pod petycją do burmistrza podpi-
sali się wszyscy mieszkańcy. Od-
powiedzi wciąż jednak nie mamy.

Co na to władze dzielnicy?
Rzeczniczka urzędu Anna Fi-
szer-Nowacka odpowiada, że

„do tej pory w dzielnicy Bemowo
inwestowano w bardziej ruchliwe
i konieczne inwestycje drogowe”.
Obiecuje jednak, że sprawą zaj-
mie się komisja inwestycji i ładu
przestrzennego na jednym z naj-
bliższych posiedzeń. Oby z jakimś
skutkiem.

Życie na bombie
Na tym jednak nie koniec. Sen

z powiek mieszkańcom spędza
również rura gazowa przebiegają-
ca przy ulicy przez przydomowe
działki. Nitka gazowa jest stara,
ułożona na początku lat 80. i nie
spełnia obowiązujących norm.
Przyznaje to operator – Polska
Spółka Gazownictwa. – Eksplo-
atowany od 34 lat gazociąg jest
w bardzo złym stanie technicz-
nym, co stanowi ogromne niebez-
pieczeństwo wybuchu i jest zagro-
żeniem dla życia i zdrowia ludzi
– pisze w informacji skierowanej
do mieszkańców ulicy. – Żyjemy
na bombie gazowej – mówi pan
Wojciech. PSG chce więc stary
stalowe rury wymienić na plasti-

kowe. Mieszkańcy ulicy najpierw
się ucieszyli, ale – jak mówi pan
Wojciech – radość okazała się
przedwczesna. Po pierwsze PSG
chce zmienić parametry gazocią-
gu i zwiększyć ciśnienie gazu po-
zostawiając rury w dotychczaso-
wej lokalizacji. Mieszkańcy bar-
dzo się tego boją. Zwłaszcza ci,
których domy stoją niespełna
metr od gazociągu. Ponadto PSG
zaproponowała ustanowienie
na działkach nieodpłatnej służeb-
ności przesyłu, czyli wydzielenia
pasa o szerokości metra w celu
ułożenia rur oraz zapewnienia
swobodnego dostępu do urządzeń
gazowych w celu ich eksploatacji.
To także wzbudza opór mieszkań-
ców Kruszyńskiej. Wiąże się bo-
wiem z koniecznością usunięcia
z szerszego niż dotąd pasa
ochronnego drzew, krzewów
ogrodowych, a nawet zabudowań.
Poza tym ustanowienie służebno-
ści przesyłu jest na niektórych po-
sesjach utrudnione ze względu
na ich nieuregulowane stosunki
własnościowe.

Jeśli nie przepiszecie…
Mieszkańcy chcieliby, żeby ga-

zociąg ułożony został pod ulicą,
która przy okazji zostałaby wyre-
montowana. Pomysł wydaje się
rozsądny. Projektant instalacji
– firma DWM Chrustowscy z No-
wego Dworu Mazowieckiego tłu-
maczy jednak, że ułożenie gazo-
ciągu w pasie ulicy jest niemożli-
we z powodu ułożonych niekiedy
„wężykiem” przewodów elek-
trycznych, telefonicznych, prze-
biegającą pod ulicą instalacją wo-
dociągową i kanalizacyjną. – Pro-
jektant przystąpił ostro do działa-
nia, grożąc: nie zgodzicie się
na notarialne przepisanie części
działki, to odetniemy wam gaz
– mówi pan Wojciech. Wiesław
Chrustowski tłumaczy, że nie była
to żadna groźba, ale realna możli-

wość. Bo jeśli gazociąg nie zosta-
nie wymieniony, to trzeba będzie
wyłączyć go z eksploatacji ze
względu na bezpieczeństwo, a słu-
żebność przesyłu jest „procedurą
standardową”. Wobec tej patowej
sytuacji projektant spotkał się
z mieszkańcami i przedstawiciela-
mi władz dzielnicy.

– Niczego nie ustalono. Obie-
cano tylko słownie, że PSG odstą-
pi od pomysłu przepisywania no-
tarialnego części ogródków. Dalej
siedzimy na bombie gazowej
– mówi pan Wojciech. Sytuacja
jest faktycznie trudna, ale zarów-
no projektant, jak i PSG obiecują,
że sprawę w najbliższym czasie
rozwiążą. Miejmy nadzieję, że
stanie się to zanim niebezpieczna
instalacja spowoduje tragedię.

(wk)

Bomba gazowa na Kruszyńskiej?
� O remont swojej ulicy mieszkańcy nie mogą się doprosić od lat. W dodatku niemal
pod ich domami biegnie rura z gazem, którą Polska Spółka Gazownictwa chce
wymienić – żądając jednak przeniesienia prawa własności części działek.



55::3300
Dziś ra no wsta łam pod eks cy to wa na. Wiem,

że to bę dzie wy jąt ko wy dzień tak, jak za -
wsze wte dy, gdy sio stra pro si ko goś z ro dzi -
ny o wi zy tę. 
Oczy wi ście nie mam na my śli mo jej ro dzo -

nej sio stry, tyl ko mi sjo nar kę, któ ra miesz ka
w oko li cy. Jest naj mil szą oso bą ja ką znam.
Zaw sze ma dla nas czas, dla ka żde go ma
za re zer wo wa ny uśmiech, ta ki spe cjal ny,
prze zna czo ny dla tej kon kret nej oso by i dla
ni ko go wię cej. Cza sem, jak jest mi źle,
po pro stu idę ją od wie dzić – za pra sza wte dy
do kuch ni, czę stu je du żą krom ką chle ba
z kre mem cze ko la do wym – py cha!
No więc wczo raj ma ma po wie dzia ła mi, że

sio stra chce mnie wi dzieć. Ma ma pra cu je
w ośrod ku zdro wia, któ ry pro wa dzą sio stry
mi sjo nar ki. Do sta ła tę pra cę po śmier ci ta ty,
bo nie mie li śmy żad nych pie nię dzy – ani
na je dze nie, ani na na ukę dla mnie i ro -
dzeń stwa – tyl ko Dan niel i Fe stus – moi star -
si bra cia wciąż cho dzi li do szko ły. Oczy wi -
ście dzię ki sio strom, któ re zna la zły do brych
lu dzi, któ rzy wspie ra ją na szą ro dzi nę i pła cą
chłop com za edu ka cję. Gdy by nie to, oni też
mu sie li by zo stać w do mu. Dan niel nie dłu go
ma eg za mi ny koń co we – świet nie mu idzie
i chce iść na stu dia, że by zo stać le ka rzem
– to by ło by ogrom ne wspar cie dla ca łej na -
szej ro dzi ny. Ja i mo je młod sze ro dzeń stwo
mu sie li śmy zo stać w do mu. Ja by łam w 4
kla sie, kie dy ma ma po wie dzia ła mi, że wię -
cej do szko ły nie pój dę. Bar dzo mi by ło żal,
bo lu bi łam się uczyć. Na uczy cie le mó wi li, że
je stem mą dra i jak bę dę cię żko pra co wać to
da le ko zaj dę. Zaw sze mnie wspie ra li i ma -
rzy łam, że by być ta ka jak oni. Ale ży cie by -
wa nie prze wi dy wal ne. 
Za to wczo raj nie spo dzie wa nia ma ma po -

wie dzia ła, że sio stra chce się ze mną zo ba -
czyć, bo ma dla mnie no wi nę. Chcia łam
biec od ra zu, ale by ło już póź no i by ło by
nie ład nie nie po ko ić sio strę o tej po rze, po za
tym mia łam swo je obo wiąz ki w do mu, więc
sta ra łam się sku pić na nich, ale my śli
od wczo raj bie ga ją po mo jej gło wie jak sza -
lo ne. Ma ma się na wet tro chę zło ści ła, bo by -
łam ta ka roz trze pa na, ale ja tak bar dzo je -
stem cie ka wa o co mo że cho dzić.

77::3300
Ma ma po szła do pra cy. Dziś ma wró cić

wcze śniej, więc bę dę mo gła pójść do sio -
stry. The re sa i Ann – mo je młod sze sio stry
wró ci ły z wo dą ze stud ni. Te raz sie dzą
przed do mem i zmy wa ją na czy nia po wczo -
raj szym po sił ku. Ni gdy nie zmy wa my wie czo -
rem, bo jest zbyt ciem no. No i nie jest bez -
piecz nie cho dzić sa me mu po zmro ku. 
Ja ro bię pra nie – chłop cy wczo raj

po szko le gra li z ko le ga mi w pił kę. Ma my te -
raz po rę desz czo wą, więc ich ubra nia by ły
ca łe w bło cie. Cza sem cho dzę, po pa trzeć
jak gra ją – są wte dy ta cy szczę śli wi. Do sta li
nie daw no no wą pił kę od sio stry – nie pa mię -
tam, kie dy wi dzia łam ich tak uśmiech nię tych
i ra do snych jak tam te go dnia, kie dy wró ci li
i gra li we dwóch przed do mem. Po tem,
po ko la cji wszy scy się nią ba wi li śmy, ale po -
nie waż by ło ciem no to pił ka wciąż gdzieś
ucie ka ła. By ło du żo śmie chu. Lu bię ta kie
wie czo ry, kie dy ro bi my coś ca łą ro dzi ną. 

1122::0000  
By łam na tar gu ku pić ryż i tro chę wa rzyw

na obiad. The re sa i An n po szły po drew no,
że by by ło już go to we, kie dy ma ma wró ci
z pra cy. Te raz sie dzi my z dziew czyn ka mi
i uczę je tro chę czy tać – obie mu sia ły opu -
ścić szko łę jak by ły w 2 kla sie więc nie wie le
po tra fią. Sta ram się im po móc jak tyl ko po tra -
fię – mo że kie dyś wró cą do szko ły.

1144::0000
Ma ma wró ci ła z pra cy. Szcze rze mó wiąc

nie mo głam się już do cze kać. Bie gnę do sio -
stry. Ależ je stem pod eks cy to wa na!

1166::0000
Wie dzia łam! Wie dzia łam, że to bę dzie cu -

dow ny dzień! Jesz cze te raz ca ła drżę, kie dy
przy po mnę so bie ten mo ment. 
Przy szłam do sio stry, ale by ła aku rat za ję ta.

Po pro si ła, że bym chwi lę po cze ka ła. Da ła mi
ku bek her ba ty i ka nap kę z kre mem cze ko la -
do wym. To by ło bar dzo mi łe, bo od ra na zja -
dłam tyl ko ka wa łek chle ba, że by nie bur cza ło
mi bar dzo w brzu chu. Krem cze ko la do wy to
mo je ulu bio ne je dze nie – roz cho dzi się
po pod nie bie niu i jesz cze dłu go po je dze niu
je go smak zo sta je w bu zi.
W koń cu przy szła sio stra, usia dła obok

z ta kim uśmie chem, że już wie dzia łam, że za -
raz sta nie się coś do bre go. Z niej ema nu je
ta ka ra dość!
Wzię ła mnie za rę kę i za py ta ła: „Odet te, czy

chcia ła byś wró cić do szko ły?”
Tak bar dzo cze ka łam na ten mo ment!

Po ci chu ma rzy łam, że wła śnie po to sio stra
chcia ła mnie wi dzieć – że by speł nić mo je
ma rze nie!
Po wie dzia ła, że jest oso ba w in nym kra ju,

w ja kiejś Pol sce (nie wiem, gdzie to jest, ale
obie ca łam so bie, że się do wiem. Za py tam
Dan nie la – on wie wszyst ko) jest oso ba, któ ra
chcia ła by po móc mi i mo jej ro dzi nie i zo bo -
wią za ła się do opła ce nia kosz tów mo jej na uki
– bę dę mia ła no wy mun du rek, tor ni ster, ze -
szyt i dłu go pis, a mo że na wet kred ki! Bę dę
mo gła spo tkać się z przy ja ciół mi, któ rych wi -
du ję te raz du żo rza dziej. No i bę dę mo gła
się uczyć i kie dyś zo sta nę na uczy ciel ką.
Wiem to – tak się na pew no sta nie. 

1188::0000  
Wra ca łam do do mu jak na skrzy dłach. Oka -

za ło się, że ma ma już wcze śniej wie dzia ła
o wszyst kim, ale nie chcia ła mi mó wić – wo la -
ła, że by zro bi ła to sio stra. Kie dy przy szłam
uści snę ła mnie bar dzo moc no. Mia ła łzy
w oczach – ona też jest szczę śli wa. 
Dzi siej szy wie czór był ta ki mi ły. Wszy scy się

śmia li śmy, a dziew czyn ki na wet za tań czy ły dla
mnie ta niec na szczę ście. Ko cham mo ją ro dzi -
nę. A dzi siej szy dzień był wy jąt ko wy.
Te raz już koń czę, bo za padł zmrok

i przy świecz ce cię żko jest pi sać, a nie ma my
w do mu prą du.

ZZaa  ssttaa  nnaa  wwiiaasszz  ssiięę,,  cczzyy  OOddeett  ttee  iisstt  nniiee  jjee
nnaa  pprraaww  ddęę??  NNaa ppeeww  nnoo!!  BByyćć  mmoo  żżee  nniiee
mmaa  bbrraa  ttaa  DDaann  nniiee  llaa,,  kkttóó  rryy  cchhccee  zzoo  ssttaaćć
llee  kkaa  rrzzeemm,,  aa jjeejj  mmaa  mmaa  nniiee  pprraa  ccuu  jjee
ww mmii  ssyyjj  nnyymm  oośśrroodd  kkuu  zzddrroo  wwiiaa,,  aallee
nnaa ppeeww  nnoo  mmaa  mmaa  rrzzee  nniiaa,,  kkttóó  rree  wwssppóóll  nniiee
mmoo  żżee  mmyy  ssppeełł  nniićć..  AA cczzyy  jjeesstt  ccoośś  ppiięękk  --
nniieejj  sszzee  ggoo  nniiżż  uuśśmmiieecchh  ddzziieecc  kkaa??
RRaa  zzeemm  zz FFuunn  ddaa  ccjjąą  DDzziiee  ccii  AAffrryy  kkii  ii mmii  --

ssjjoo  nnaa  rrzzaa  mmii,,  kkttóó  rryycchh  ddzziiaa  łłaall  nnoośśćć  oorr  ggaa  nnii  --
zzaa  ccjjaa  wwssppiiee  rraa,,  mmoo  żżeesszz  wwyy  wwoo  łłaaćć
uuśśmmiieecchh..  AA ttoo  jjeesstt  bbeezz  cceenn  nnee!!
BByyćć  mmoo  żżee  nniiee  ddaa  ssiięę  zzaa  rraa  ddzziićć  ccaa  łłee  mmuu

zzłłuu,,  aallee  ffuunn  dduu  sszzee  uuzzbbiiee  rraa  nnee  zz 11%%  ssąą
ccoo  rroo  kkuu  zznnaa  cczząą  ccyymm  kkrroo  kkiieemm  kkuu  ttee  mmuu
ccoo  lleepp  sszzee..  WWiięęcc  sskkoo  rroo  mmoo  żżeesszz  pprrzzee  kkaa  --
zzaaćć  sswwóójj 11%%  ttoo  ddllaa  cczzee  ggoo  nniiee  OOddeett  ttee
ii jjeejj  pprrzzyy  jjaa  cciioo  łłoomm  zz AAffrryy  kkii??

Autor tekstu: Małgorzata Kałun

PAMIĘTNIK ODETTE – DZIEŃ Z ŻYCIA
AFRYKAŃSKIEGO DZIECKA

wwwwww..ddzziieecciiaaffrryykkii..ccoomm
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Nie wie le le piej by ło w mi nio -
nych la tach na Be mo wie, gdy
w ra dzie dziel ni cy bez względ ną
więk szość mia ła Plat for ma Oby -
wa tel ska, jed nak to, co zo ba czy -
łem 14 mar ca, sta no wi ło no wą ja -
kość. By ła to pierw sza se sja
po tym, jak Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w spo rze Han ny
Gron kie wicz -Waltz z wy bra ny mi
wła dza mi dziel ni cy przy znał ra cję
tym ostat nim. Jak wy trwa li ob ser -
wa to rzy be mow skie go sa mo rzą du
za pew ne wie dzą, pa ni pre zy dent
ra cji są du nie uzna ła i od wo ła ła
się od wy ro ku do Na czel ne go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go. Wi do mym
zna kiem sto sun ku Han ny Gron -
kie wicz -Waltz do orzecz nic twa
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go jest mia no wa nie kil ka
dni te mu ko lej ne go „ko mi sa rycz -
ne go” wi ce bur mi strza, któ rym
jest… prze mi ła ma łżon ka prze -
wod ni czą ce go ra dy dziel ni cy Tar -

gó wek, a za tem za pew ne w owej
dziel ni cy miesz ka ją ca.

Wra ca jąc do se sji 14 mar ca, pa -
no wał na niej nie opi sa ny cha os,
któ re mu na wet zna ny z twar dej rę -
ki prze wod ni czą cy ra dy Ja ro sław
Dą brow ski nie był w sta nie za ra -
dzić. Prze wod ni czą cy Dą brow ski
za pro sił na se sję Krzysz to fa Zy -
grza ka, któ ry we dług są du jest bur -
mi strzem Be mo wa, ale fo tel bur mi -
strza na se sji za jął Ma rek Li piń ski,
któ ry jest bur mi strzem Be mo wa
we dług Han ny Gron kie wicz -Waltz.
Bur mi strza Li piń skie go prze wod ni -
czą cy ra dy kon se kwent nie nie do -
pusz czał do gło su, w za mian za co
Li piń ski to czył sro go wzro kiem
po sa li. To cze nie wzro kiem mia ło
po wa żne skut ki: ja tej sro go ści nie
czu łem, ale ro bi ła ona wra że nie
na urzęd ni kach dziel ni co wych, któ -

rzy ba li się ode zwać mi mo za chęt
ze stro ny prze wod ni czą ce go ra dy
i bur mi strza Zy grza ka.

Z te go po wo du nie do wie dzie li -
śmy się, co by ło przy czy ną dra ma -
tycz ne go za sto ju w be mow skich
in we sty cjach w 2015 ro ku. Rad ni
wy ty ka li za nie cha nie bu do wy
ul. Ko pal nia nej, par kin gów
przy ul. Po wstań ców Ślą skich
i bu do wy z daw na ocze ki wa nych
ulic na Bo er ne ro wie. Pró bo wa li
też dys ku to wać nad kon tro wer syj -
nym po my słem prze nie sie nia Art -
Be mu do For tu Be ma, ale wo bec
mil cze nia urzęd ni ków nie by ło to
mo żli we. Do póź na w noc trwa ły
tyl ko dy wa ga cje, kto wła ści wie
rzą dzi dziel ni cą.

Ży czę świą tecz nie wszyst kim
miesz kań com, by be mow ska smu -
ta wresz cie się skoń czy ła. Jak
w wier szy ku sprzed sześć dzie się -
ciu lat, to jest nie do wy trzy ma nia.

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

www.bia lec ki.net.pl

Bemowska smuta już nie do wytrzymania
� W poniedziałek 14 marca, po raz pierwszy od dawna, byłem na sesji rady dzielnicy
Bemowo. Długo potem nie mogłem się otrząsnąć z ponurych wrażeń. Warszawski
samorząd cierpi na deficyt demokracji – wie o tym każdy, kto odwiedził sesję rady
miasta, na której poprzez zmianę regulaminu rady ukrócono dyskusje i sprowadzono
sesje do teatru formalnych opinii i mechanicznych głosowań, dzięki partyjnej
dyscyplinie o znanym z góry wyniku.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Mo wa, oczy wi ście, o wrot kach.
Dwie pa ry kó łek przy pi na ne
do bu tów po sta wi ły świat na gło -
wie. Na po cząt ku ubie głe go wie -
ku wrot kar nie ist nia ły w ka żdym
więk szym mie ście – mo żna tam
by ło na uczyć się jeź dzić czy pod -
szli fo wać swo je umie jęt no ści. Ale
naj więk szy bo om wrot kar ski to la -
ta 70. XX wie ku – po wsta wa ły
wte dy nie tyl ko miej sca do jaz dy,
ale ca łe lo ka le, do któ rych wstęp
był tyl ko na wrot kach, do któ rych
jeź dzi ło się na wrot kach i roz ma -
wia ło o… wszyst kim. Póź niej
wrot ki za czę ły być wy pie ra ne
przez de sko rol ki i rol ki, ale

– choć za in te re so wa nie ni mi jak -
by zma la ło – ma ją się do brze. Ba!
Dla mi ło śni ków czte rech kó łek
na bu tach po wsta je pierw sza
w tym stu le ciu dys ko te ka.

Wrot kar nia Rol ler Di sco ru szy -
ła 12 mar ca przy Po łczyń skiej 115.

Wstęp – 12 zło tych. Na miej scu
bę dzie mo żli wość wy po ży cze nia
wro tek. Wrot kar nia jest czyn na
przez ca ły ty dzień – od po nie -
dział ku do czwart ku od 15.00
do 21.00, w piąt ki – do 23.00.
W so bo ty go dzi ny otwar cia
to 12.00–23.00 a w nie dzie le
– 12.00–21.00.

(wt)

Wrotkowisko na Bemowie
� Kiedy Joseph Merlin w 1760 roku doczepił do butów
kółka nie przewidywał, że dwieście lat później niemal
cały świat oszaleje na punkcie jego wynalazku…

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego



Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest

dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw – Wólka Radzymińska 109 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

·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 MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·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

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na 

www.dodaj-ogloszenie.pl

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

·Sprzątanie mycie, tel. 571-398-521

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

·Naprawa komputerów i laptopów. Tel.
788-263-283

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

FINANSE
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

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.
792-029-201

·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

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
·Elektromontera, pomocnika tel: 721-473-080
instalacje mieszkaniowe

·Poszukuję do pracy stan. kasjer sprzedawca.
Stawka 13 zł brt/h + 2 zł premii/h zlecenie z ZUS
możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
513-188-090

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Nowość! www.plikdodruku.pl

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie
parowe TEL. 726-333- 922

·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, meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
książki, pocztówki, dokumenty, zdjęcia, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury, gotówka
601-336-063

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

BIURO DO WYNAJĘCIA
·Bezpośrednio biuro do wynajęcia Centrum
60 m2 3 pomieszczenia 606-809-455

– Mu su ją ce wi na to do bry
tru nek na ka żdą oka zję.

– Bez oka zji rów nież. Zwłasz cza
gdy za oknem tem pe ra tu ra bli ższa
jest dwu dzie stu kre sek, niż ze ra.

– Przy jem ne bą bel ki do star -
cza ją ce wra żeń sma ko wych
przy kon sump cji… To jest to!
Jak wy brać te naj lep sze?

– War to od po wie dzieć so bie
na py ta nie, do cze go nam one
są po trzeb ne. Czy ma ją być po -
da ne ja ko ape ri tif, to wa rzy szyć
nam w po sił ku, do peł niać de ser,
a mo że bę dzie my wzno sić to -
ast?

– Ró żne wi na na ró żne oka -
zje?

– W przy pad ku to a stów, je śli
chce my pod kre ślić pod nio sły
cha rak ter uro czy sto ści, po da je -
my szam pa na. Na ape ri tif, któ ry
ma za da nie po bu dzić ape tyt od -
po wied ni bę dzie rów nież szam -
pan lub zrów no wa żo ne wi no
mu su ją ce. Do po sił ku zde cy do -
wa nie naj lep szym kom pa nem
jest wy traw ne wi no mu su ją ce,
któ re pa su je za rów no do ryb
i owo ców mo rza, jak i umiar ko -
wa nie pi kant nej kuch ni azja tyc -
kiej.

– Naj bar dziej zna nym
– prócz szam pa na rzecz ja sna
– wi nem mu su ją cym jest wło -
skie pro sec co. Czy ró żnią się je -
dy nie kra jem po cho dze nia?

– Oczy wi ście, że nie. Ma ją
wie le ró żnic, cho cia żby od mia ny
wi no gron, z któ rych zo sta ły wy -
pro du ko wa ne. Szam pan to mie -
szan ka char don nay, pi not meu -
nier i pi not no ir, bądź też je den
z tych szcze pów. Pro sec co wy -
twa rza się z gron gle ra. A to do -
pie ro po czą tek ró żnic.

– Są in ne?
– Cho cia żby me to da pro duk -

cji. Szam pa na wy twa rza się me -

to dą tra dy cyj ną – po le ga ona
na wtór nej fer men ta cji wi na ba -
zo we go w bu tel ce. Sto su ją ją
rów nież pro du cen ci hisz pań -
skiej ca vy. Pro sec co pro du ku je
się me to dą Char ma ta – tu wtór -
na fer men ta cja wy wo ły wa na jest
w du żych, szczel nych ka dziach.

– In te re su ją ce.
– Cie ka wost ką mo że być rów -

nież fakt, że bu tel ka pro sec co
to ja kieś 2 do 4 at mos fer, zaś
szam pan aż 6–7. In ne są też nu -
ty sma ko we i za pa cho we.

– Czy mógł by nam Pan przy -
bli żyć tą kwe stię?

– Oczy wi ście. Szam pa ny za -
zwy czaj po sia da ją ak cen ty świe -
żo pie czo ne go chle ba, to stów,
kla ro wa ne go ma sła czy her bat -
ni ków, prze pla ta nych cza sem
z niu an sem mig da łów, skór ki
po ma rań czo wej i ja snych cze re -
śni. Ze wzglę du na fakt, że wi no
le ża ku je pod du żym ci śnie niem,
bą bel ki w kie lisz ku są mi kro -
sko pij ne, za to nie zwy kle trwa -
łe.

– A pro sec co?
– Ma ją ten den cję do bar dziej

owo co wo -kwia to wych nut. Od -

kryj my tu niu an se owo ców tro -
pi kal nych, orze chów la sko wych,
wa ni lii czy mio du.

– Dla cze go jest tak zna czą ca
ró żni ca w ce nie szam pa na
i pro sec co?

– Bez wąt pie nia pod sta wo -
wym wy znacz ni kiem ce ny szam -
pa na jest pro ces je go pro duk cji.

– To zna czy?
– Przede wszyst kim ręcz ne

zbio ry. Po za tym usta lo na zo sta -
ła mak sy mal na gę stość na sa dze -
nia – 10 tys. sa dzo nek na je den
hek tar, co da je od le głość jed ne -
go me tra po mię dzy sa dzon ka mi.

BABĘLKOWY ZAWRÓT GŁOWY, CZYLI CZYM SZAMPAN RÓŻNI SIĘ OD PROSECCO?

Jedynie produkty wytworzone w Szampanii, w północno
– wschodniej Francji, mają prawo nosić miano szampana.
Nazwa ta została zastrzeżona a geograficzny zasięg regionu
wyznaczony w latach 20. XX wieku. Wszystkie inne trunki

z bąbelkami to po prostu wina musujące

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://new
s.discovery.com

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206



Jesz cze dzie sięć lat te mu La zu ro -
wa by ła „ostat nią uli cą w War sza -
wie”, ale po bu do wie na Chrza no -
wie no wych osie dli sta ła się jed ną
z głów nych ulic dziel ni cy. Ran ga nie
idzie w pa rze z wi ze run kiem: chod -
ni ki są w fa tal nym sta nie, oświe tle -
nie sła be, bra ku je ja kie go kol wiek
roz wią za nia uła twia ją ce go jaz dę ro -
we rem. Zu peł nie ina czej pre zen tu je
się no wy, po łu dnio wy od ci nek
z dwie ma jezd nia mi i ekra na mi
aku stycz ny mi, na któ rym La zu ro wa
przy po mi na ra czej tra sę szyb kie go
ru chu. Te raz na prze bu do wę cze ka
środ ko wy frag ment uli cy.

– Do po ło wy kwiet nia ogło si my
prze targ na ak tu ali za cję pro jek tu
i bu do wę – mó wi Mał go rza ta Ga -
jew ska, rzecz nicz ka Za rzą du
Miej skich In we sty cji Dro go wych.
– Wy ko naw ca bę dzie miał 16 mie -
się cy na wy ko na nie tych prac.

Pra ce obej mą od ci nek do Gór -
czew skiej, ale bez skrzy żo wa nia z tą
uli cą. La zu ro wa bę dzie mieć dwie
jezd nie po dwa pa sy ru chu, dro gi

ro we ro we, chod ni ki i no we oświe -
tle nie – zo sta nie więc wła ści wie
zbu do wa na od no wa. Po nie waż nie
po wstał jesz cze osta tecz ny pro jekt,
nie wia do mo, ja ką do kład nie sze ro -
kość bę dzie mieć uli ca i czy sta ną
przy niej ekra ny aku stycz ne.

Prze bu do wa La zu ro wej bu dzi
opór zwo len ni ków zrów no wa żo ne -
go trans por tu zwra ca ją cych uwa gę,
że w re la cjach pół noc -po łu dnie uli -
ca zdu blu je pla no wa ną tra sę S7
oraz po sze rzo ną nie daw no Po -
wstań ców Ślą skich, wpro wa dzi tran -
zyt mię dzy Je lon ki i Chrza nów i ob -
ni ży po ziom ży cia na tych osie dlach.
Są jed nak ta kże opi nie prze ciw ne:

– Na le ży po sze rzać La zu ro wą
i nie przej mo wać się na rze ka nia -
mi, bo za wsze znaj dzie się ktoś,
ko mu coś tam prze szka dza. – to
je den z ko men ta rzy z na sze go fo -
rum. – Dwu jez dnio wa La zu ro wa
mu si zo stać do cią gnię ta do S8
i ten plan na le ży re ali zo wać bez
oglą da nia się na ja kie kol wiek
pro te sty.

Po ten cjal nie naj bar dziej kon -
tro wer syj ny frag ment prze bu do -
wy, ja kim jest prze bu do wa skrzy -
żo wa nia z Gór czew ską, zo sta ła
odło żo na na póź niej. Pier wot ny
pro jekt prze bu do wy za kła dał bu -
do wę wia duk tu w cią gu La zu ro -
wej, ale ta kie roz wią za nie ra czej
nie wzbu dzi sym pa tii miesz kań -
ców Górc i osie dla Co ope ra. Ko -
lej ną oka zją do zmian na skrzy żo -
wa niu bę dzie bu do wa sta cji me -
tra, któ ra ma po wstać w po bli żu
po 2022 ro ku.

(dg)

Zbudują Lazurową od nowa
� Trwają przygotowania do przebudowy jednej z najważniejszych ulic Bemowa
na szeroką arterię.
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Wszyst ko za czę ło się na Be mo -
wie – do jed ne go z od dzia łów
PKO BP wszedł star szy pan, któ ry
chciał wy pła cić 30 ty się cy zło tych.
Pra cow ni ca ban ku w roz mo wie
z klien tem wy czu ła jed nak, że
87-la tek mo że być ofia rą oszu sta,
uży wa ją ce go me to dy „na po li -
cjan ta”. I mia ła ra cję – chwi lę
wcze śniej do sta rusz ka za dzwo nił
ktoś in for mu jąc, że ja ko po li cjant
po trze bu je po mo cy w uję ciu nie -
uczci wych ban kow ców, a w tym
ce lu nie zbęd na jest wy pła ta pie -
nię dzy. A tym cza sem to wła śnie
ban kow cy by li uczci wi – nie tyl ko

pan nie stra cił oszczęd no ści, ale
też po wia do mio na szyb ko po li cja
schwy ta ła oszu sta, któ ry miał
przy so bie 20 ty się cy zło tych
od in nej oszu ka nej ko bie ty, któ rą
uda ło się od na leźć.

Ko men dant IV Re jo nu, insp.
Krzysz tof Krzy ża now ski spo tkał
się z dy rek to rem i pra cow ni kiem
ban ku dzię ku jąc za oby wa tel ską
po sta wę. A ja ko ma te rial ne wy ra -
zy owe go po dzię ko wa nia wrę czył
list gra tu la cyj ny wraz z pa miąt ko -
wą ta blicz ką.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Pracownica banku na Bemowie
udaremniła oszustwo
� „Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś”, a w bankach
czuwają, byśmy nie dali się oszukać. Pracownica jednej
z placówek bankowych na Bemowie udaremniła łatwy
zarobek oszustowi.

Pracownica banku otrzymała od komendanta list gratulacyjny
wraz z pamiątkową tabliczką




