
Jeszcze dziesięć lat temu plany
budowy drugiej linii metra zakła-
dały, że przebiegnie ona dokład-
nie przez środek największego
osiedla zachodniej Warszawy.
Stacje miały powstać pod skrzyżo-
waniami Człuchowskiej z Po-
wstańców Śląskich i Lazurową, co
zapewniłoby łatwy dostęp do me-
tra maksymalnie dużej liczbie
mieszkańców Jelonek. Zgodnie
z aktualnymi planami metro ma
omijać wszystkie największe sku-
piska bloków, a stacje zostaną
zbudowane przy skrzyżowaniach
Górczewskiej z Powstańców Ślą-

skich i Klemensiewicza oraz
w pobliżu Szeligowskiej i Połczyń-
skiej. Po protestach dziennikarzy,
radnych i mieszkańców wicepre-
zydent Jacek Wojciechowicz zlecił
zmianę projektu stacji planowa-
nej obok ratusza, która zostanie
przysunięta do skrzyżowania Po-
wstańców Śląskich z Górczewską
(nie będzie tam jednak wyjść
na przystanki tramwajowe). Jesz-
cze gorszy jest jednak projekt na-
stępnej stacji, która ma powstać
przed hipermarketem Tesco, oko-
ło 400 metrów od ważnego skrzy-
żowania.

– Skrzyżowanie ulic Górczew-
skiej i Lazurowej jest jednym
z większych węzłów komunikacyj-
nych Bemowa i ważnym punktem

przesiadkowym dla tysięcy miesz-
kańców nie tylko Bemowa, ale ta-

kże ościennych gmin – napisali
w oficjalnym stanowisku bemow-
scy radni z komisji inwestycji.
– W pobliżu skrzyżowania zlokali-
zowana jest pętla autobusowa
i tramwajowa, więc lokalizacja
stacji metra w powiązaniu z tą pę-
tlą wydaje się najbardziej racjo-
nalna.

W wypowiedzi dla „Gazety
Wyborczej” miejscy włodarze
tłumaczyli, że gdyby zbudować
stację bliżej granicy miasta, bie-
gnący po łuku tunel wyszedłby
poza teren Warszawy. Czyli: nie
da się zbudować stacji tak, by po-
wstały wygodne przesiadki
do autobusów jadących wzdłuż
Lazurowej i kilku linii tramwajo-
wych.

– W imieniu tysięcy przyszłych
użytkowników metra oczekujemy
od władz Warszawy racjonalnego
rozwiązania w zakresie lokalizacji
stacji metra „Lazurowa” – głosi
stanowisko rady dzielnicy.

Otwarcie stacji planowane jest
„po roku 2022”. Obecnie prace
nad zachodnim odcinek linii nie
idą jednak zgodnie z planem.
Na Woli opóźnienie w stosunku
do Targówka sięga już kilku mie-
sięcy. Wszystko przez brak po-
zwoleń na budowę, których wciąż
nie wydał wojewoda.

(dg).
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Stacja "Lazurowa" czy stacja "Tesco"?
�Warszawski samorząd zamierza zbudować stację metra dla mieszkańców Jelonek przy Górczewskiej,
obok hipermarketu Tesco. Na skraju wielkiego osiedla i bez możliwości łatwej przesiadki.

Zgodnie
z aktualnymi planami
metro ma omijać
wszystkie największe
skupiska bloków, a stacje
zostaną zbudowane przy
skrzyżowaniach
Górczewskiej z
Powstańców Śląskich i
Klemensiewicza oraz w
pobliżu Szeligowskiej i
Połczyńskiej
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Klęska budżetu obywatelskiego

95,4% bemowian nie głosowało
�Przy fatalnej frekwencji mieszkańcy Bemowa zdecydowali o tym, co powstanie w
dzielnicy w przyszłym roku. Najwięcej głosów tradycyjnie zdobyły drogi rowerowe.

Kolejne głosowanie na projekty
z budżetu partycypacyjnego oka-
zało się klęską Bemowa. Frekwen-
cja w dzielnicy znowu nie przekro-
czyła 5%. Z wynikiem 4,6% Be-

mowo wygrało tylko z Ochotą, zaś
przegrało z Pragą Północ. O tym,
na co zostanie wydanych kilka mi-
lionów złotych, zadecydowała zde-
cydowana mniejszość, a na najpo-

pularniejszy projekt dokończenia
drogi rowerowej na Powstańców
Śląskich oddano zaledwie 1519
głosów.

(dg)

Oto pełna lista 27 wybranych projektów:

Obszar ogólnodzielnicowy
* Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek
* Bezpieczne przejście przez pętlę " Oś. Górczewska"
* Łąka kwietna - Park Górczewska - EKO MIASTO
* 60.000 zł na zakup nowych książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo
* Dziecięce Lato na Bemowie
* Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna
* Joga na Jelonkach - bezpłatne zajęcia
* Bemowska Wymiana Książek
* Zamieńmy się - wymiana zabawek dla dzieci
* Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką
* 30 zestawów Nordic Walking do darmowego wypożyczania

Bemowo i Fort Bema
* Samoobsługowa stacji serwisowania rowerów przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich
i Radiowej
* Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Radiową
* Drążek do podciągania, ławeczka do brzuszków, poręcze gimnastyczne
w lasku przy Obrońców Tobruku
* Ścieżka rowerowa wzdłuż ul.Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej
* Wypożyczalnia Gier Planszowych
* Przyjazna zielona aleja wzdłuż ul.Żołnierzy Wyklętych
* Chodnik pomiędzy ul. Oławską a pętlą autobusowo-tramwajową na ukos do ul. Powstańców

Śląskich
* Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka
* Altana warsztatowo-wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO
* Zielony różany zakątek przy ul.Korfantego
* Plac zabaw na Radiowej 26

Górce, Groty, Boernerowo i Fort Radiowo
* Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki
* Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego
* Plac zabaw na osiedlu Groty
* Przez siedem kontynentów: spotkania z podróżnikiem

Jelonki i Chrzanów
* Park Górczewska - remont i przebudowa alejek

Dwa miliony na bibliotekę
�Na ponad 100 tys. mieszkańców Bemowa przypada
siedem bibliotek. Dzielnica planuje duże zmiany w
placówce przy Powstańców Śląskich.

Rozbudowa biblioteki ruszy
w przyszłym roku. Inwestycja pro-
wadzona jest w trybie szybszym
od standardowych – w systemie
projektuj i buduj, czyli wybrana
firma zaprojektuje budynek i zaj-
mie się pracami budowlanymi.
Po zakończeniu prac biblioteka
zyska nowe skrzydło wraz z pod-
piwniczeniem, co pozwoli
na znaczne zwiększenie po-
wierzchni w budynku przy ul. Po-
wstańców Śląskich 17.

– Inwestycja ma być zrealizo-
wana w półtora roku, tj. ten rok
(pół roku) przeznaczamy na pro-
jektowanie, natomiast sama bu-
dowa odbędzie się w 2017 roku.
Dobudowanie nowego skrzydła
ma kosztować ok. 2 mln. Zależy
nam m.in. na poprawie warunków
dla czytelników, jak również od-
powiedzi na potrzeby organizacyj-
ne zgłaszane przez bibliotekę
– mówi rzeczniczka urzędu dziel-
nicy, Anna Fiszer-Nowacka.
Wspomina też, że na Bemowie

– na osiedlu Przyjaźń – funkcjo-
nuje także biblioteka plenerowa,
którą uruchomiono z inicjatywy
mieszkańców osiedla. Podobne
powstały ramach budżetu party-
cypacyjnego w pniach drzew

w Parku Górczewska i przy Forcie
Bema.

– Bemowską Wymianę Książek
zapewniamy również w urzędzie
dzielnicy. Na I piętrze znajduje
się regał z książkami, które mo-
żna wymieniać. Zapraszamy – do-
daje rzeczniczka.

(AS)

Po zakończeniu
prac biblioteka zyska
nowe skrzydło wraz z
podpiwniczeniem, co
pozwoli na znaczne
zwiększenie powierzchni
w budynku przy ul.
Powstańców Śląskich 17.
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Zmiany w parku to efekt tego-
rocznego głosowania w budżecie
partycypacyjnym. Pomysły
na park Górczewska wylądowały
w dwóch kategoriach: ogólno-
dzielnicowej i w rejonie „Chrza-
nów, Jelonki Północne i Połu-
dniowe”. Projekt radnego Jakuba

Gręziaka, wart ponad 800 tys. zł
i zakładający przebudowę alejek
w parku, zwyciężył w tej drugiej
kategorii, zebrawszy „zaled-
wie” 710 głosów. Pomysł dosadze-
nia 200 drzew, ustawienia ławek
i koszy na śmieci poparło 1250
osób, jednak zajął dopiero piąte

miejsce i cztery droższe projekty
ogólnodzielnicowe rozbiły bank.
Na zieleń zabrakło równo 16 ty-
sięcy złotych, dlatego do realizacji
przeszły pomysły z mniejszą licz-
bą głosów.

W efekcie w przyszłym roku
nasz park zyska przede wszystkim

nowe lub odnowione ścieżki dla
spacerowiczów. Wymianie zosta-

nie poddana obecna nawierzch-
nia w alei Jordana, która będzie
asfaltowa lub mineralna. Pierwszy
odcinek do remontu znajduje się
od budynku Karabeli 9 do alei
Jordana. Kolejne to: od głównej
alei do amfiteatru, aleja koło bo-
iska szkoły przy Irzykowskiego,
aleja przy placu zabaw i aleja pro-
stopadła do Jordana przy wybiegu
dla psów. Łącznie wyremontowa-
ne zostanie 3950 m2 chodników
i ścieżek.

Trampoliny, huśtawka i łaka
Rewitalizacja nie skończy się

na szczęście tylko na remoncie
alejek. W 2017 r. w parku staną

także cztery wbudowane w ziemię
trampoliny oraz rodzinna huśtaw-
ka. Brak drzew częściowo może
zrekompensować łąka kwietna
o powierzchni 500 m2. – Łąka po-
prawi estetykę okolicy, ponadto
stanie się miejscem, w którym bo-
tanicy i entomolodzy będą mogli
prowadzić badania nad biologią
zapylaczy i roślin – o swoim pro-
jekcie pisze Maciej Podyma. Wa-
lory tego pomysłu doceniło
aż 1266 osób.

Czego nie poparliśmy?
Zbyt mało głosów, by doczekać

się realizacji, zdobyły: wakacyjne
kino w amfiteatrze, dwa stanowi-
ska do grillowania, budowa boiska
do siatkówki lub koszykówki i na-
uka naprawy roweru dla dorosłych.

– Żałuję, że parku tak niewiele
dzieje się wieczorami. W sezonie
amfiteatr powinien żyć od rana
do wieczora – powiedziała mi
młoda dziewczyna spotkana
na jednym ostatnich koncertów
z cyklu „Osiecka na Bemowie”.
Wybrane projekty jasno wskazują,
że większości wystarczy rodzinny
spacer.

(mk)

„Jeleń sika” to odmiana tzw.
jelenia wschodniego, jeszcze
czterdzieści lat temu żyjąca w la-
sach północnego Wietnamu. Po-
lowania prowadzone z powodu
smacznego mięsa i ładnego poro-
ża doprowadziły do tego, że zwie-
rzęta te zniknęły z oryginalnego
miejsca swojego zamieszkania
i dziś na wolności spotyka się już
tylko osobniki, które uciekły
z hodowli rozrzuconych po całym
świecie. Stado jeleni sika można
zobaczyć także w warszawskim
ZOO. Łatwo pomylić je ze zna-
nymi z polskich lasów jeleniami
szlachetnymi, od których są jed-
nak znacznie mniejsze. Mieszka-
jącymi na Pradze jelonkami opie-
kuje się Urząd Dzielnicy Bemo-
wo.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Prawie milion na park Górczewska. I żadnego drzewa
�Największy park w dzielnicy w przyszłym roku dostanie pokaźny zastrzyk gotówki. Za niemal milion złotych zyskamy nowe
asfaltowe ścieżki i trampoliny dla dzieci. Przegrała zieleń, mimo iż to właśnie za nią opowiedziało się najwięcej osób.

Mieszkają w ZOO na Pradze

Oto nasze jelonki
�Większość mieszkańców Jelonek nie wie, że dzięki
ich podatkom sielskie życie widzie stado... jelonków.

Rewitalizacja
nie skończy się na szczę-
ście tylko na remoncie
alejek. W 2017 r. w parku
staną także cztery wbu-
dowane w ziemię tram-
poliny oraz rodzinna huś-
tawka.
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– Przyszłyśmy o 16:00 i byłyśmy
pięćdziesiąte. Nie możemy docze-
kać się Taco – przywitały mnie
dwie młode dziewczyny z opaska-

mi na ręku. Na darmowy koncert
muzyków Bemowskie Centrum
Kultury miało do rozdania do-
kładnie 990 opasek, które wyda-

wane były w dwóch punktach am-
fiteatru od godz. 18:00. Wydarze-
niu towarzyszyło duże zaintereso-
wanie na Facebooku: ponad 8 tys.

osób „biorących udział” w impre-
zie i 18 tys. „zainteresowanych”.
Kolejka rosła z każdą minutą
i bezpłatnymi wejściówkami szyb-
ko zaczęto handlować. Opaski
można było kupić po 10, 20 a na-
wet 100 zł na stronie wydarzenia
lub na miejscu.

– Janusze biznesu stali parę go-
dzin po bilety, żeby zarobić 10-
20 zł – komentował jeden z face-
bookowiczów.

Taco czy O.S.T.R?
Pierwszy na scenie wystąpił Ta-

co Hemingway. Warszawski raper
zadebiutował w 2013 roku utwo-
rami w języku angielskim. Album
„Young Hems” nie przyniósł mu
rozgłosu. Dopiero drugi, wydany
w grudniu 2014 roku, „Trójkąt
warszawski” stał się fenomenem
i wybił Filipa na pierwsze miejsca
notowań. Pomimo krótkiej kariery
scenicznej Taco nie zabiega o roz-
głos. Brak akredytacji dla dzienni-
karzy, półroczne czekanie na wy-

wiad czy słuchy o dziwnych żąda-
niach wobec organizatorów to
standard, gdy chcemy gościć rape-
ra. Niemniej jednak koncerty Fili-
pa przyciągają tłumy publiczności,
w większości gimnazjalistów.

Po „6 zerach”, „Następnej sta-
cji” czy „Deszczu na betonie”
z nowej płyty Wosk na scenie po-
jawił się O.S.T.R. Adam Ostrow-
ski z rynkiem muzycznym związa-
ny jest już od kilkunastu lat,
na swoim koncie ma 19 albumów.
Muzyka „Ostrego” dociera już
do starszych odbiorców, więc nie-
którzy fani Taco, po występie ido-
la, oddali lub sprzedali swoje opa-
ski czekającym. Chętnych oczywi-
ście nie zabrakło. „Psychologia
tłumu” jak zawsze porwała pu-
bliczność, tę w środku jak i na ze-
wnątrz.

Osoby spędzające koncert
za barierkami skarżyły się na słabe
nagłośnienie i porozrzucane śmie-
ci. Na miejscu można było kupić
piwo, choć kolejka do nalewaka
była równie długa, jak do toalet.

– Nie ma sensu tu siedzieć, po-
słucham na Toutube. W środku
ludzie i tak stoją pod sceną, a ław-
ki puste. Słaba organizacja – sko-
mentował chłopak, któremu nie
udało się dostać opaski.

(mk)

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynienia
wtedy, gdy nad działką przebiega
linia wysokiego napięcia. Jest to
szczególnie duża uciążliwość, któ-
ra uniemożliwia normalne korzy-
stanie ze swojej własności, dlate-
go i rekompensata finansowa jest
odpowiednio wysoka. Nawet jeśli
w Twoim przypadku nie będzie to
milion, a kilkaset czy choćby kil-
kadziesiąt tysięcy złotych, nie
warto rezygnować z czegoś, co
zgodnie z prawem zakład energe-
tyczny powinien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się na spo-
tkanie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega linia
energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach w gazetach
lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu, do Kancelarii Lex
Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet ponad milion złotych. Działania
na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły. Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników
wskazują, że kwoty te, mimo że mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio
poprowadzonej sprawie sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Pięć godzin w kolejce po wejściówki
Taco Hemingway i O.S.T.R. na Bemowie
�W piątkowy wieczór na scenie amfiteatru Michaela Jacksona zagrała śmietanka polskiego rapu. Na darmowe
opaski fani czekali już od 15:00. Handel bezpłatnymi wejściówkami rozpoczął się dwie godziny później.

Pierwszy na scenie wystąpił Taco Hemingway
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W wierzbie pojawiła się dziupla
i Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wola”, zarządzająca placem, po-
stanowiła wierzbę wyciąć. Mimo
iż drzewo trzyma się nieźle, stwa-
rzać ma zagrożenie dla bawiących
się w jego cieniu dzieci. Na szczę-
ście spółdzielnia robi wszystko
absolutnie legalnie i zaczęła
od poinformowania mieszańców
o zamiarze złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia na usunię-
cie wierzby. Prawo mówi, że po-
winna wyznaczyć co najmniej
trzydziestodniowy termin na zgła-
szanie uwag. Za pomocą kartki
przyczepionej do ogrodzenia pla-
cu wyznaczyła termin do 22 sierp-
nia – mam nadzieję, że zgodny
z prawem.

Po tym terminie spółdzielnia
złoży w Urzędzie Dzielnicy wnio-
sek o zgodę na wycięcie drzewa.

Z dzielnicowego Wydziału Ochro-
ny Środowiska przyjdzie komisja
i oceni, czy wierzba zasługuje
na zakończenie żywota. Cała na-
dzieja w tych urzędnikach. Pra-
cownicy spółdzielni są bowiem
zdecydowani iść na łatwiznę,
a przecież istnieją liczne sposoby
zabezpieczenia próchniejącego
od środka drzewa. Ubytki można
zapełnić – kiedyś je betonowano,
dziś robi się to specjalnymi masa-
mi, gdzie trzeba smarując prepa-
ratem do ochrony drewna. Wnę-
trze pnia się drenuje, by w próch-
nie nie gromadziła się deszczów-
ka, krótko mówiąc: drzewo się
pielęgnuje. Jeżeli istnieje zagroże-
nie upadkiem pnia bądź konaru

– do czego naszej wierzbie chyba
daleko – można je wzmocnić sta-
lową liną, prętami, podporami.
Zabicie drzewa to ostateczność.

Los parku przy Anieli Krzywoń
przesądzony?

Burmistrz Michał Grodzki de-
klarował niedawno chęć obrony

zadrzewionego terenu o po-
wierzchni 3,5 ha przy ul. Anieli
Krzywoń, który w lipcu został wy-
stawiony na sprzedaż. Przed ko-
mercyjną zabudową nie chroni go
niestety miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego.
Urzędnicy miejscy zapewniają
burmistrza, że plan wkrótce zo-
stanie uchwalony. Nie wierzę
w to. To klasyczny przebieg wyda-
rzeń w Warszawie: przez wiele lat
urbaniści przygotowują nowy plan
– na ogół rzetelny i nawet ładny
– po czym, tuż przed zakończe-
niem procedury planistycznej,
„załatwia się” zabudowę co bar-
dziej atrakcyjnych działek, wstrzy-
mując jeśli trzeba uchwalenie pla-
nu. Najbardziej znanym przykła-
dem tego procederu na Bemowie

jest pawilon sklepowy na skrzyżo-
waniu ul. Górczewskiej i Po-
wstańców Śląskich, wybudowany
lege artis – cóż za przypadek!
– tuż przed uchwaleniem planu
dla tej okolicy. To ścisłe centrum
dzielnicy i projekt planu nie prze-
widywał oczywiście w tym miejscu
wielkopowierzchniowego baraku
z czerwonej cegły, w dodatku usy-
tuowanego na skos w stosunku
do wszelkich osi urbanistycznych.
Ale barak stanął.

Boję się, że podobnie będzie
z zabudową parku przy Anieli
Krzywoń. Ale może przynajmniej
uda się uratować drzewo przy Ar-
ki Bożka?

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Nie tylko na Bemowie
Okazałe drzewo przy Arki Brożka do ścięcia. „Spółdzielnia idzie na łatwiznę”
�Nie koniec zmian na placu zabaw przy ul. Arki Bo-
żka 6, o którym pisałem niedawno. To jeden z ładniej-
szych placów zabaw nie tylko na osiedlu, ale i w dzielni-
cy. Jego uroda nie wynika tylko z urządzeń do dziecię-
cej zabawy, ale i z pięknej, rozłożystej wierzby pośrodku
placu, ocieniającej go w skwarne dni.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego



Fort Bema to nie tylko wspania-
ły zabytek XIX-wiecznej wojsko-
wości i największy park Bemowa,
ale też teren sportowy, wykorzy-
stywany od 1990 roku przez kilka

sekcji Legii Warszawa. Przypomi-
nała o tym wykonana przez nie-
znanego rzeźbiarza figura atlety
rzucającego dyskiem, nawiązująca
do słynnego „Dyskobola” Myrona.

Rzeźba była już mocno nadgryzio-
na zębem czasu, miała jednak po-
tencjał stania się symbolem Fortu
Bema. Teraz przy Waldorffa widać
tylko pusty cokół. Wykonana
prawdopodobnie z brązu rzeźba
została wywieziona.

– Zgłosiliśmy kradzież na poli-
cję – mówi Maciej Macios z Agen-
cji Mienia Wojskowego, do której
należy teren przy Waldorffa.
– Przy okazji okazało się, że rzeźba
nie figuruje w protokole przekaza-
nia nam terenu. Została przeoczo-
na. W praktyce oznacza to, że nie
jesteśmy jej właścicielem, choć stoi
na naszej ziemi.

Jeśli policji uda się odzyskać
„Dyskobola”, rzeźba z pewnością
zyska na popularności. Być może
ktoś się nią zaopiekuje i sfinansuje
prace konserwatorskie?

(dg)

NIERUCHOMOŚCI
·ABRA Nieruchomości – profesjonalizm,
doświadczenie. Zadzwoń 22 646-50-55

BBEEZZPPŁŁAATTNNIIEE!!  ZZnnaajjddzziieemmyy  ddllaa  CCiieebbiiee  mmiieesszzkkaanniiee
pprroossttoo  oodd  ddeewweellooppeerraa..  DDuużżyy  wwyybbóórr  iinnwweessttyyccjjii..

ZZaaddzzwwoońń::  553300--550099--666633  lluubb  773333--550099--777722

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Lokali 80-120 m2 na biuro 733-509-772

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022  ––  448877--889900,,  551122--002255--777755

DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno kominkowe
i opałowe, świeże i sezonowane, zapewniamy
transport i dogodne godziny dostaw, kontakt
606-852-706
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych PROMOCJA!
Student! 533-404-404
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór sprzętu
od klienta. Sprzedaż, obsługa firm
·Solidny SERWIS KOMPUTEROWY naprawy,
odzyski. Bezpłatny odbiór! RSOnline,
Żoliborz tel: 513-325-326

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

OGŁOSZENIA DROBNE DDrrzzwwii  aannttyywwłłaammaanniioowwee,,  mmoonnttaażż,,  zzaammkkii,,  kkllaammkkii,,
oorrggaanniizzaaccjjaa  ddoossttęęppuu  ww ddoommaacchh,,  2222 666644--2211--1122,,  OOKK--

BBUUDD  uull..  LLuussttrrzzaannaa  22 rróógg  PPoołłcczzyyńńsskkiieejj
wwwwww..ookkbbuudd..wwaaww..ppll

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny cel
664-041-429
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

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

„Sklepy Doroty Plus Sp. z o.o.” sp.k. do
placówek na terenie Warszawy poszukuje
osób na stanowiska: KASJER SPRZEDAWCA,

SPRZEDAWCA MIĘSO-WĘDLINY. Od
Kandydatów oczekujemy: uczciwości
i odpowiedzialności, dyspozycyjności,

posiadania książeczki do celów sanitarno –
epidemiologicznych. Naszym Pracownikom
oferujemy: konkurencyjne wynagrodzenie,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego. Osoby

zainteresowane prosimy o przesłanie cv na
adres e-mail: rekrutacja@sklepydoroty.pl

·Agencja Ochrony poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni robocze
godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U12
Tel. 601-586-387
·Do naszej siedziby w Ząbkach poszukujemy pilnie
Frezera Konwencjonalnego. Wymagania:
– umiejętność obsługi frezarek pionowych
i poziomych – wykształcenie minimum zasadnicze
– doświadczenie na oferowanym stanowisku
minimum 2-3 lata – bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego i zagadnień związanych
z obróbką metali – umiejętność posługiwania się
podstawowymi przyrządami pomiarowymi
– umiejętność dobrego planowania pracy własnej
– samodzielność, rzetelność, dokładność,
cierpliwość, odpowiedzialność Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę – pracę
w przedsiębiorstwie o już ugruntowanej pozycji na
rynku – przyjazną atmosferę w pracy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwalifikacji płatne uczciwie i zawsze w terminie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji przy wsparciu
pracodawcy – miejsce pracy z dobrym dojazdem
komunikacją miejską 502-387-942
·Do ochrony osiedla na terenie Bemowa
również emerytów tel. 604-200-977
·Opiekunki do osób starszych Warszawa
22 214-07-60, 730-362- 640

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na terenie
Warszawy. Prosimy kontaktować się za pomocą e-
maila biuro@knowhow.waw.pl lub telefonicznie
22 614-01-55. Praca w różnych dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem. 

Tel. 516-104-576

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki szable bagnety mundury orzełki odznaki
odznaczenia gotówka tel. 504-017-418

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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

Kronika policyjna
Z Fortu Bema skradziono rzeźbę
�Stojąca przy ul. Waldorffa figura przedstawiająca
sportowca nagle znikła. Gdzie jest "Dyskobol"?

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19 pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

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!



Naj wię cej no wych miesz kań
po wsta je dziś przy uli cach Ba ta -
lio nów Chłop skich, La zu ro wej
i Dy wi zjo nu 303, ale zbli ża ją ca się
po wo li bu do wa me tra oży wi ła ca -

łą dziel ni cę. Przy Człu chow skiej,
obok przy stan ku au to bu so we go
„Roz ło gi”, wy star to wa ła wła śnie
bu do wa osie dla Stel la, któ re go
in we sto rem jest Pro fbud. Blo ki

po wsta ną na dział ce, któ rą
do nie daw na zaj mo wał pa wi lon
z ba ra mi wiet nam ski mi i tu rec ki -
mi. Bu dyn ki no we go osie dla bę dą
mieć wy so kość od czte rech
do czter na stu pię ter, a w pierw -
szej ko lej no ści po wsta nie 135
miesz kań. Je den z bu dyn ków cał -
ko wi cie zmie ni pa no ra mę Je lo -
nek i uli cy Człu chow skiej – bę -
dzie mieć 50 me trów wy so ko ści.
Naj więk szą za le tą osie dla jest lo -
ka li za cja: miesz kań cy Stel li bę dą
mieć mniej, niż 800 me trów w li -
nii pro stej do sta cji me tra
na Chrza no wie, pla no wa nej
na „po 2022 ro ku”, oraz przy sta -
nek au to bu so wy po dru giej stro -
nie uli cy. Pierw si miesz kań cy po -
win ni wpro wa dzić się za dwa la ta.

(dg)
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Budowa żłobka wstrzymana
�Wszystko wskazuje na to, że budowany z mozołem
żłobek przy Obrońców Tobruku nie zostanie oddany do
użytku na czas.

O prze sto ju w pra cach po in for -
mo wa li nas za nie po ko je ni czy tel -
ni cy. Wi ce bur mistrz Bła żej Po bo -
ży tłu ma czy prze rwę nie ocze ki wa -
nym zna le zi skiem.

– Wi docz ny brak po jaz dów bu -
dow la nych przy ul. Obroń ców To -
bru ku wy ni ka z od kry tych
na miej scu bu do wy za nie czysz -
czeń, znaj du ją cych się na głę bo -
ko ści po wy żej 2,5 m. Pierw sza
eks per ty za wska zu je na obec ność
tam sub stan cji ro po po chod nych,
któ re – co oczy wi ste – mu szą zo -

stać usu nię te przed roz po czę ciem
prac. Aby upew nić się co do ska li
pro ble mu, a ta kże kosz tów zwią -
za nych z je go wy eli mi no wa niem,
urząd zle cił jesz cze jed ną ana li zę.
Do pie ro po otrzy ma niu szcze gó -
ło wych in for ma cji bę dzie my mo -
gli osza co wać kosz ty uty li za cji
sub stan cji, a ta kże zwią za ne z tym
ewen tu al ne opóź nie nie w bu do -
wie. Z uwa gi na cha rak ter in we -
sty cji, mu si my do cho wać szcze -
gól nej ostro żno ści i sta ran no ści
przy usu wa niu pro ble mu – mó wi
Bła żej Po bo ży. 

Otwar cie żłob ka pla no wo mia ło
na stą pić w sierp niu przy szłe go ro -
ku. Sześć od dzia łów bę dzie mo gło
przy jąć do 150 dzie ci. Wo kół bu -
dyn ku wy bu do wa ne zo sta ną ta kże
dwa pla ce za baw z pia skow ni ca -
mi, huś taw ka mi i ka ru ze la mi.

(mk)

Otwarcie
żłob ka pla no wo mia ło
na stą pić w sierp niu przy -
szłe go ro ku. Sześć od dzia -
łów bę dzie mo gło przy jąć
do 150 dzie ci. 

Po wsta je dro ga ro we ro wa na Po wstań ców Ślą skich
�Pro jekt wy bra ny przez miesz kań ców w 2014 ro ku do cze ka się wresz cie re ali za cji.
Na Je lon kach ru szy ła bu do wa wa żnej dro gi dla ro we rów.

Or ga ni za cja pierw szej edy cji bu -
dże tu oby wa tel skie go by ła da le ka
od ide ału, cze go skut kiem są nie -
zre ali zo wa ne do dziś in we sty cje,
z któ rych po win ni śmy ko rzy stać co
naj mniej od grud nia ubie głe go ro -
ku. Wśród nich jest dro ga ro we ro -
wa na po łu dnio wym od cin ku Po -
wstań ców Ślą skich, ma ją ca po łą -
czyć ist nie ją ce frag men ty
i – w przy szło ści – za pew nić do -
jazd do pro wa dzą cej do Cen trum
dro gi przy Po łczyń skiej i Wol skiej.
Urząd Dziel ni cy Be mo wo miał
po wa żne pro ble my z bu do wą dro -
gi. Do pie ro wio sną uda ło się zna -
leźć wy ko naw cę i pod pi sać umo -
wę. Pra ce roz po czę ły się w dru giej
po ło wie sierp nia.

Dro ga po wsta je po za chod niej
stro nie Po wstań ców Ślą skich, po -

mię dzy skrzy żo wa nia mi ze Ster ni -
czą i Gór czew ską. Gdy zo sta nie
skoń czo na, Je lon ki zy ska ją wresz -
cie cią głą tra sę pół noc -po łu dnie
i – dzię ki skrzy żo wa niu obok ra tu -
sza – po łą cze nie z war szaw ską sie -
cią dróg ro we ro wych. No wy od ci -

nek zy ska na zna cze niu po bu do -
wie dro gi na Po łczyń skiej, dzię ki
któ rej mo żli wy bę dzie bez piecz ny
do jazd z Je lo nek do Śród mie ścia.
Po win na ona po wstać do koń ca
ro ku.

(dg)

To będzie najwyższy budynek Jelonek 
�Ruszyły prace nad budową nowego osiedla, którego
najwyższy blok zdominuje panoramę Jelonek.
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