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"Rozbój w biały dzień"

Holują na potęgę
�Czy kara w wysokości ponad 500 zł za pozostawienie samochodu
stwarzającego niebezpieczeństwo na drodze jest zbyt wysoka?
Zdaniem wielu osób - tak.

Większość warszawskich kierow-
ców, zostawiających swoje samo-
chody w niedozwolonym miejscu,
pozostaje bezkarna, niektórzy zo-
stają ukarani mandatem, inni mu-
szą przygotować się na zapłatę
za odholowanie auta. Aby „zasłu-
żyć” na przyjazd holownika, należy
zostawić samochód np. tak, że
utrudnia ruch, stwarza zagrożenie
lub stoi za znakiem informującym
o odholowywaniu źle zaparkowa-
nych pojazdów na koszt właściciela.
Za dobę przymusowego postoju
na parkingu zapłacimy 37 zł, zaś
za odholowanie – 500 zł.

– W ubiegłym roku strażnicy
miejscy wydali 16 621 dyspozycji
usunięcia pojazdu na koszt właści-
cieli, w tym 414 na terenie Bemowa
– informuje Jolanta Borysewicz ze
straży miejskiej. – W bieżącym roku
do 9 sierpnia wydano 12 568 dyspo-
zycji, w tym 330 na Bemowie. Funk-
cjonariusze podejmują interwencje
zarówno samodzielnie, jak i na pod-
stawie zgłoszeń mieszkańców.

– W 2015 roku do kasy miasta
z tytułu odholowanych samocho-
dów wpłynęło ok. 6 mln 520 tys. zł
– dodaje Konrad Klimczak z biura
prasowego warszawskiego ratusza.

Zdecydowanie najczęściej straż
miejska interweniuje przy Na-
rwik 7A, Księcia Bolesława 5C, Dy-
wizjonu 303 129 i Obrońców Tobru-
ku 29. Tylko w tych czterech miej-
scach wzięto w tym roku na lawetę
w sumie 161 samochodów. Każdy
z ich właścicieli zapłacił 500 zł.

– 500 zł za odholowanie źle za-
parkowanego pojazdu to rozbój
w biały dzień – mówi radny Jaro-
sław Oborski. – To czasami jedna

czwarta wartości samego auta.
Do tego dochodzi jeszcze mandat
i opłata za przechowywanie na par-
kingu. Oczywiście kara jest koniecz-
na, ale jej wysokość jest niewspół-
mierna do winy. Podejmę inicjaty-
wę zmniejszenia tych stawek o po-
łowę. Mam nadzieję, że inni radni
Bemowa podzielą moje zdanie
i wkrótce straż miejska przestanie
tak represyjnie karać kierowców.

(as, dg)
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Zdecydowanie
najczęściej straż miejska
interweniuje przy Narwik
7A, Księcia Bolesława 5C,
Dywizjonu 303 129 i
Obrońców Tobruku 29.
Tylko w tych czterech
miejscach wzięto w tym
roku na lawetę w sumie
161 samochodów.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Jeż utknął między kratami
�Nietypowa interwencja strażników miejskich: ratowali
jeża, który pomylił się przy przechodzeniu przez
ogrodzenie osiedla.

Parkany, którymi otoczone są
praktycznie wszystkie nowe osie-
dla na Bemowie, to bariery nie
tylko dla ludzi, ale też zwierząt.
Jak pokazuje wydarzenie z sobo-
ty: także dla tych najmniejszych.
Około 22:00 strażnik jednego
z osiedli przy Obrońców Tobruku
usłyszał szamoczącego się między
prętami ogrodzenia jeża.
Na miejsce przyjechali strażnicy
miejscy z Ekopatrolu.

– Sam nie miał szans się uwol-
nić – mówi mł. sp. Mariusz Bon-
truk. – Do przodu nie mógł iść,
ponieważ odległość pomiędzy

prętami była zbyt mała, podczas
cofania klinowały go igły. Rozgię-
liśmy pręty za pomocą podnośni-
ka samochodowego i uwolniliśmy
zwierzę. Ponieważ nie wiedzieli-
śmy, jak długo jeż znajdował się
w pułapce i czy coś mu się nie sta-
ło, przewieźliśmy go do Ośrodka
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
przy ul. Korkowej.

W ośrodku jeż został zbadany
przez weterynarza, który ocenił je-
go formę jako dobrą. Zwierzak
został wypuszczony do lasu w Ma-
zowieckim Parku Krajobrazowym.

(dg)
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Nie tylko na Bemowie

Dla kogo jest druga linia metra?
�Zarząd Transportu Miejskiego odkrył Amerykę! Po tylu latach eksploatacji stwierdził,
że metrem podróżują głównie mieszkańcy dzielnic-blokowisk, zwanych kiedyś
niesprawiedliwie "sypialniami", dojeżdżając do miejsc pracy, które są na ogół
zlokalizowane bliżej centrum miasta.

ZTM wyliczył to na podstawie
ukończonego niedawno „War-
szawskiego Badania Ruchu 2015”.
WBR 2015 zostało opracowane
na zlecenie władz miasta na pod-
stawie przeprowadzonych pomia-
rów natężeń ruchu osobowego
i towarowego oraz rozmaitych ba-
dań zachowań komunikacyjnych
mieszkańców. Zawiera wiele cie-
kawych danych, o których pewnie
jeszcze kiedyś napiszę, natomiast
opublikowane raporty nie zawie-
rają stwierdzenia, o którym wspo-
mniałem wyżej, ZTM musiał za-
tem sam pracowicie przetworzyć
dane pomiarowe, by dojść do swo-
jego kopernikańskiego odkrycia.

To odkrycie było od lat oczywi-
ste dla każdego z wyjątkiem decy-
dentów budowy drugiej linii me-
tra. Przypomnijmy, że pierwsza li-
nia metra była budowana zgodnie
z rozsądkiem: w miarę możliwości

finansowych ciągnięto ją z Ursy-
nowa, największego wówczas blo-
kowiska w Warszawie, w stronę
centrum. Drugą linię natomiast
podzielono na części: najpierw
wybudowano nikomu niepotrzeb-
ną część środkową, pomiędzy
Rondem Daszyńskiego a Dwor-
cem Wileńskim.

Nikomu? Owszem, potrzebną
politykom przed kolejnymi wybo-
rami. Druga linia jest rzeczywiście
ładna, więc dobrze wyglądała
w kampaniach Platformy Obywa-
telskiej. Problem w tym, że – jak
można zobaczyć choćby na opu-
blikowanych właśnie w raporcie
WBR 2015 mapach tzw. potoków
pasażerskich – nie jest potrzebna
pasażerom.

Oficjalnym uzasadnieniem po-
działu inwestycji na kilka części

była potrzeba wybudowania od-
cinka centralnego na Euro 2012.
Wielkim wysiłkiem, kosztem 6 mi-
liardów złotych miał powstać ga-
dżet do obsługi (częściowej)
CZTERECH międzypaństwo-
wych meczy piłki nożnej. Oczywi-
ście, nie powstał – metro ze stacją
„Stadion Narodowy” oddano
do użytku dopiero osiem miesięcy
po zakończeniu mistrzostw.

To tyle historii. Mapkę wykazu-
jącą, że pierwsza linia metra jest
ważna przede wszystkim dla
mieszkańców gęsto zabudowanej
części Ursynowa oraz blokowisk
dzielnicy Bielany, a druga linia
metra (na odcinku dotąd zbudo-
wanym) nie jest ważna w zasadzie
dla nikogo, dedykuję wszystkim
biorącym udział w dyskusjach
o lokalizacji stacji metra na Be-
mowie.

Tak, jesteśmy bowiem na etapie
dyskusji o lokalizacji stacji
– w trzy lata po zaplanowanym
w unijnym programie operacyj-
nym „Infrastruktura i Środowi-
sko” terminie zakończenia budo-
wy całej drugiej linii.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórze-
nia materiału na kursie matural-
nym. Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo można
było pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to oso-
by czynne zawodowo. Wykształ-
cenie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia nasze-
go Liceum, nie ponosząc kosz-
tów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

słuchacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs matural-
ny przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matural-
nego, już dziś serdecznie zapra-
szam do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży
naukę rozpoczynają także dorośli. To właśnie od-
powiedni moment, aby zdecydować się na na-
ukę w AS Liceum.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Informacje: www.aschools.pl
oraz 22 110-00-99
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Obrońców Tobruku to jedna
z niewielu ulic Bemowa, na której
nie ma ogólnodostępnych, bezpłat-
nych miejsc parkingowych. Ponie-
waż w weekendy autobusy kursują
obok Fortu Bema zaledwie co 20
minut, wiele osób (nie tylko z Be-
mowa) decyduje się na przyjazd sa-
mochodem. Jeszcze przed wakacja-

mi większość aut była zostawiana
na należącym do Ośrodka Sportu
i Rekreacji parkingu obok boisk,
na którym parkowali również
mieszkańcy okolicznych osiedli.
Przez ostatnich osiem lat był on
ogólnodostępny i bezpłatny. Teraz
część parkingu ma służyć jako za-
plecze dla maszyn, pracujących

nad remontem boiska, zaś docelo-
wo połowa miejsc ma być zarezer-
wowana na potrzeby wydarzeń
sportowych, a połowa – dostępna
dla tych, którzy wykupią abona-
ment.

– Z tego parkingu korzystały set-
ki okolicznych mieszkańców oraz
wielu odwiedzających plac zabaw

i Fort Bema – przypomina radny
Robert Podpłoński. – Zamknięcie
go z dnia na dzień bez alternatyw-

nego rozwiązania jest nieakcepto-
walne i godzi w interesy lokalnej
społeczności. Zdaję sobie sprawę,
że parking został zbudowany na po-
trzeby Ośrodka Piłki Nożnej, ale ży-
cie pokazało, że korzystanie z par-
kingu przez mieszkańców nie
utrudnia organizacji imprez sporto-
wych.

– Osiem lat temu zdecydowali-
śmy, że parking będzie ogólnodo-
stępny i tak powinno zostać – doda-
je Jarosław Dąbrowski, radny i bur-
mistrz Bemowa w latach 2006-2013.

– Nie widzę też powodu, by wpro-
wadzać opłaty za parkowanie.

– Prowadzenie parkingu nie jest
statutowym zadaniem OSiR, więc
dyrektor nie może udostępniać go
bezpłatnie – odpowiada wicebur-
mistrz Grzegorz Kuca. – To także
OSiR ponosi koszty, związane
z utrzymaniem parkingu.

W zaspokojeniu popytu na par-
kowanie ma pomóc trzydzieści no-
wych płatnych miejsc, które OSiR
wyznaczył na tyłach hali sporto-
wej, 600 metrów od zamkniętego
parkingu przy boiskach. Wielu
mieszkańców nie uznaje to za kom-
promis. Chcą nadal zostawiać sa-
mochody za darmo, bezpośrednio
obok Fortu Bema. Na Obrońców
Tobruku trwa zbiórka podpisów
w tej sprawie.

– Problem z parkowaniem
przy Obrońców Tobruku nie jest no-
wy – przypomina burmistrz Michał
Grodzki. – W latach 90. rozpoczęła
się chaotyczna zabudowa ulicy, a blo-
ki nie mają odpowiedniej liczby
miejsc parkingowych. Nie rozwiąże-
my tego problemu, dopóki
Obrońców Tobruku nie zostanie
przebudowana. Możemy się jednak
spotkać i porozmawiać ze wspólnota-
mi mieszkaniowymi na temat zado-
walającego wszystkich rozwiązania.

(dg)
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Kolejna awantura o parking

Za dużo samochodów, za mało miejsc
�Parking obok boisk przy Obrońców Tobruku po ośmiu latach przerwy znów nie jest ogólnodostępny. Właściciele
samochodów są wściekli.

W zaspokojeniu
popytu na parkowanie
ma pomóc trzydzieści
nowych płatnych miejsc,
które OSiR wyznaczył na
tyłach hali sportowej, 600
metrów od zamkniętego
parkingu przy boiskach.

W pobliżu Obrońców Tobruku i Osmańczyka zaparkowane auta
to najbardziej charakterystyczny element krajobrazu.

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



Mieszkańcy Jelonek poinfor-
mowali straż miejską, że na ulicy
Sucharskiego pewien pijany dżen-

telmen poważnie zakłóca ich spo-
kój. Dalej sytuacja potoczyła się
standardowo: przyjazd straży

miejskiej, kontrola i „Aha, czyli
jest pan bezdomny”. Ciekawie
zrobiło się dopiero później, gdy
okazało się, że z reklamówki bez-
domnego mężczyzny aż wysypują
się banknoty. Dużo banknotów.

– Na miejsce wezwano policję
– informuje straż miejska. – Ko-
misyjnie przeliczono banknoty.
Mężczyzna miał przy sobie prawie
23 tys. zł. Twierdził, że pieniądze
należą do niego.

Zastanawiamy się, ilu bezdom-
nych z torbami pełnymi kilku
średnich krajowych udało się
uniknąć spotkania ze strażą miej-
ską...

(dg)
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Fort Bema odpada
Gdzie zbudować centrum kultury?
�Bemowski samorząd wycofuje się z pomysłu umieszczenia centrum kultury w willi
generalskiej w Forcie Bema.

Bemowskie Centrum Kultury
działa już od dziesięciu lat i cieszy
się stosunkowo dużą popularno-
ścią, jednak do dziś nie doczekało
się własnej siedziby. Obecnie wy-
darzenia organizowane są w amfi-
teatrze Jacksona oraz w części
budynku szkoły podstawowej
na rogu Górczewskiej i Konar-
skiego. W ubiegłym roku jej dy-
rekcja poprosiła BCK o znalezie-
nie sobie nowej siedziby. Szkoła
się przepełnia, więc kultura musi
ustąpić miejsca edukacji.

Pierwsza poważna propozycja
zakładała, że BCK przeniesie się
do przedwojennej willi general-
skiej, stojącej na terenie Fortu
Bema przy Waldorffa. Budynek
miał zostać wyremontowany i zy-
skać nowe skrzydło. Zabytek zo-
stałby uratowany, jednak centrum
kultury działałoby z dala od du-
żych osiedli, w miejscu nieobsłu-
giwanym komunikacją miejską.

– Centrum kultury zlokalizowa-
ne w Forcie Bema służyłoby ra-
czej mieszkańcom Bielan, niż Be-

mowa – pisał rok temu radny Ja-
rosław Oborski. – To pomysł bar-
dzo niekorzystny dla mieszkań-
ców dzielnicy, zwłaszcza Jelonek.

Propozycja radnego była nie
mniej kontrowersyjna, bo zakła-
dała budowę Bemowskiego Cen-
trum Kultury w miejscu parkingu
P+R przy Połczyńskiej, będącego
we władaniu Zarządu Transportu
Miejskiego, nie bemowskiego sa-
morządu. Tymczasem koncepcja
centrum kultury w Forcie Bema
upadła wraz ze zmianami osobo-
wymi w zarządzie dzielnicy. Nowy
zarząd uznał, że BCK przy Wal-
dorffa to zły pomysł.

– BCK powinno działać
przy Powstańców Śląskich – mówi
wiceburmistrz Stanisław Paweł-
czyk. – Lokalizacja centrum kul-
tury przy głównej ulicy naszej
dzielnicy jest najbardziej rozsąd-
na. Pracujemy nad znalezieniem
odpowiedniego miejsca. Na razie
nie mogę powiedzieć na ten te-
mat nic więcej.

Dominik Gadomski

Bezdomny miał przy sobie 23 tys. zł
�Na Jelonkach strażnicy miejscy skontrolowali pijanego mężczyznę z reklamówką
pełną pieniędzy.

Obecnie większość zajęć BCK organizuje
w budynku przy ul. Górczewskiej 201.

źródło:bem
ow

o.w
aw.plRozrywka dla całych rodzin

Przedstawienia na Górczewskiej
�Bemowo rozpoczyna nowy sezon teatralnych przedsta-
wień dla dzieci. W zaciszu kameralnej sali koncertowej
przy Górczewskiej 201 przybyłych na spotkania czeka se-
ria zabawnych i kształcących spektakli, będących dosko-
nałą propozycją na niedzielną rozrywkę dla całej rodziny.

Pierwsza sztuka, którą obejrzy-
my 18 września, to bajka hinduska
„O Motylu, który tupał nóżką”.

Na tle indyjskiej muzyki, w kolo-
rowym ogrodzie, na scenie pojawi
się bohater o imieniu Sulejman.
Wzywa Dżina, ale nie ma pomysłu
na życzenie. Ma prawie wszystko...
To kłócące się motyle uświadamia-
ją mu (i zgromadzonym widzom),
czego potrzebuje do zupełnego
szczęścia.

Tydzień później scenę na Gór-
czewskiej zdominują bańki mydla-
ne. Dzieci zobaczą bańkę w bańce,
białą bańkę mydlaną, płonącą,

wulkan, rozszczepienie bańki, tań-
czące ciasto „bańkoladowe” i ban-
ki giganty. Dowiedzą się, kiedy
i gdzie wynaleziono mydło oraz
jak gruba jest ścianka bańki my-
dlanej. Uczestnicy przeprowadzą
też kilka doświadczeń, wśród któ-
rych jedno odpowie na pytanie czy
piana dobrze współgra z bańkami
mydlanymi.

Każdy spektakl w ramach Te-
atralnych Poranków Bajkowych
prezentowany jest dwukrotnie
– o godz. 11.00 i 13.00. Bilet kosz-
tuje 12 zł.

(kc)
źródło:bem

ow
skie.pl
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Zofia Marcinek z Bemowa z Orderem Uśmiechu
�Nie ma nic lepszego niż uśmiech, a ten przyznany przez dzieci w postaci międzynarodowego medalu jest wspaniałym podsumowaniem
kariery, o którym nawet nie śniłam - mówi o swojej nagrodzie bemowianka.

Order Uśmiechu, najsłoneczniej-
sze z odznaczeń na świecie, od 45
lat jest przyznawane dorosłym, któ-
rych działalność jest wyjątkowa,
nietuzinkowa i przynosi dzieciom
najwięcej radości, często ratując ich
życie. Międzynarodowym medalem
nagradzają dorosłych właśnie naj-
młodsi, a ceremonii towarzyszy ry-
tuał wypicia soku z cytryny, ko-
niecznie z uśmiechem. Każdy nowo
pasowany Kawaler Orderu Uśmie-
chu przyrzeka przed dziećmi
i członkami Kapituły „być zawsze

pogodnym i radość dzieciom przy-
nosić”.

Nagroda przyznawane jest dwa
razy w roku. Kawalerów Orderu
Uśmiechu na świecie jest już blisko
tysiąc. Wyróżnionymi osobami są
m.in.: Jan Paweł II, Dalajlama XIV,
Matka Teresa z Kalkuty czy Steven
Spielberg. W Polsce dzieci uhono-
rowały m.in. Ewę Błaszczyk, Otylię
Jędrzejczak czy Majkę Jeżowską.
Do znakomitego grona, za inicjaty-
wy swoich wychowanków, w czerw-
cu dołączyła Zofia Marcinek z Be-

mowa, założycielka dziecięco-mło-
dzieżowego zespołu folklorystycz-
nego „Lazurki”.

Czerwcowa laureatka
Pani Zofia, z wykształcenia pe-

dagog i instruktor tańca, realizację
swojej pasji rozpoczęła jako tancer-
ka Zespołu Pieśni i Tańcz Ziemi
Cieszyńskiej. Urodzona pod Kra-
kowem jest cieszynianką, która
od ponad 40 lat mieszka w Warsza-
wie. I choć mówi, że cały czas czuje
się ślązaczką, z Bemowa nie ma za-

miaru się już wyprowadzać. O swo-
jej dzielnicy opowiada z tylko z ra-
dością, choć – jak wyraźnie zazna-

cza – obecne zmiany na Lazurowej
zbytnio jej nie cieszą.

– Przyznam, że zakładanie „La-
zurków” pod koniec lat 80. było
niełatwe. Na opłacenie grupy ta-
necznej w ogóle nie było mnie stać,
to rodzice szyli stroje, bo wszystkie
pieniądze wydawane były wtedy

na sale do ćwiczeń. Miałam trochę
łatwiej niż inni nauczyciele, bo swo-
je pierwsze grupy prowadziłam już
po zdaniu matury, ale o tym, że
folklor utrzyma się w Warszawie ty-
le lat, nawet nie śniłam – mówi be-
mowianka.

Radosna, wiecznie uśmiechnięta
Zofia Marcinek nawet przez chwilę
nie pomyślała, że ścieżka, jaką ob-
rała, doprowadzi ją do Orderu
Uśmiechu.

– Niezwykła wiadomość, wspa-
niałe uhonorowanie przez dzieci,
cudowne podsumowanie kariery.
Mimo że pracuję z dziećmi i doro-
słymi to zasłużenie na nagrodę
przyznawaną właśnie przez naj-
młodszych jest najważniejszym od-
znaczeniem w całej mojej karierze
zawodowej – mówi laureatka.

Zofia Marcinek uważa, że ka-
żdego da się nauczyć tańczyć.
Obecnie większość jej grup przejęli
już jej podopieczni. Instruktorkę
możemy obecnie zobaczyć jako wy-
kładowczynię w Warszawie, Krako-
wie, Nowym Sączu czy Rzeszowie.

(mk)

Niezwykła
wiadomość, wspaniałe
uhonorowanie przez
dzieci, cudowne
podsumowanie kariery.
Mimo że pracuję z
dziećmi i dorosłymi to
zasłużenie na nagrodę
przyznawaną właśnie
przez najmłodszych jest
najważniejszym
odznaczeniem w całej
mojej karierze
zawodowej - mówi
laureatka.

źródło:lazurki.pl



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

NAUKA
·Język angielski 693-879-495 (po 17)

·Udzielę korepetycji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. Cena 40 zł/godz. Tel. 797-954-208

USŁUGI TRANSPORTOWE
·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

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..
KKaarrcchheerr..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·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

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

OGŁOSZENIA DROBNE 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

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

Elektryk 506-506-006

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee

ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,
tteell..  551166--116655--444499  

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny
cel 664-041-429
·Kredyty bankowe od 4,9%, Pożyczki
pozabankowe (także z komornikiem), Chwilówki
(akceptowane wszystkie rodzaje dochodu),
Kredyty dla firm (bez ZUS i US, START-UP, od 1-
go dnia działalności), Leasing, Faktoring,
Ubezpieczenia (indywidualne, grupowe).
www.finansewpigulce.pl W-wa ul. Magiera 15.
500-723-730
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Zabezpiecz się przed oszustami wyłudzającymi
kredyty! Masz do tego prawo! Rejestracja alarmu
w BIK przed wyłudzeniem kredytu. Przyjadę
i pomogę. Zadzwoń: 604-539-342

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

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Zatrudnimy pracowników do ochrony,
możliwość wyboru obiektu i lokalizacji. Tel.
786-857-912

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

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY MUNDURY
DOKUMENTY ZDJĘCIA 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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666
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Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

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

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

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!

Uczniowie będą ćwiczyć z siatkarskimi mistrzami
�Aktualni mistrzowie świata Paweł Zagumny i Andrzej Wrona oraz inne gwiazdy
siatkówki będą regularnie prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Świet ne wia do mo ści dla be -
mow skich dzie ci. Urząd Dziel ni cy
pod pi sał umo wę z pierw szo li go -
wym klu bem AZS Po li tech ni ka

War szaw ska, dzię ki któ rej raz
w mie sią cu siat ka rze bę dą pro wa -
dzić za ję cia dla uczniów z na szych
szkół. Dzie ci bę dą też do sta wać

pro mo cyj ne bi le ty na me cze AZS
Po li tech ni ki War szaw skiej, a nie -
któ rym przy pad nie za szczyt udzia -
łu w eskor cie me czo wej, czy li to -
wa rzy sze nia siat ka rzom pod czas
ce re mo nii otwar cia me czów.

– Chce my za an ga żo wać spo -
łecz no ści lo kal ne i zbu do wać ich
więź z war szaw skim klu bem – mó -
wi wi ce pre zes AZS Po li tech ni ki,
Mar cin Bań ce row ski. – Pla nu je my
or ga ni za cję tre nin gów w szko łach
z Be mo wa oraz sze ro ką pro mo cję
part ne ra na na szych me czach.
Wie rzy my, że współ pra ca nie bę -
dzie obej mo wać tyl ko nad cho dzą -
ce go se zo nu i że to do pie ro po -
czą tek na szych wspól nych dzia łań.

(dg)

źródło: A
ZS Politechnika

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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Komunikacja

184 powoli znika, 220 wstrzymane
�Na początku września ZTM wprowadził kilka istotnych zmian w rozkładach.

Na Be mo wie po wa ka cyj ne
zmia ny w kur so wa niu au to bu sów
są – w po rów na niu z in ny mi dziel -
ni ca mi – sto sun ko wo nie wiel kie.
Na uli ce wró ci ły li nie E -5 i 201, zaś
po zo sta łe tram wa je i au to bu sy od -
zy ska ły przed wa ka cyj ny roz kład.
Z jed nym wy jąt kiem, któ rym jest
li nia 184. Swo je go cza su pa sa że ro -
wie bro ni li jej jak Czę sto cho wy

przed ZTM -em, któ ry wska zy wał
na du blo wa nie tram wa ju nr 11
na bar dzo dłu gim od cin ku tra sy.
Czas mi nął, po pu lar ność „je de -
nast ki” ro sła i te raz ZTM pod jął
od wa żną de cy zję o cię ciu kur sów.
Od wrze śnia 184 kur su je już tyl ko
co pół go dzi ny.

– 184 jest po trzeb ne po mię dzy
Be mo wem i Mło ci na mi, ale nie

na Po wstań ców Ślą skich – mó wią
w ku lu arach pra cow ni cy ZTM.
– Zo ba czy my, ja kie bę dzie za peł -
nie nie au to bu sów przy no wym roz -
kła dzie. Zaw sze mo że my wró cić
do czę sto tli wo ści 20-mi nu to wej.

Na li ście pla no wa nych na je sień
zmian nie ma uru cho mie nia li -
nii 220, któ ra już kil ka mie się cy te -
mu mia ła po łą czyć Sta re Be mo wo
z Okę ciem i ob słu gi wać La zu ro wą
na ca łej dłu go ści. Przy oka zji wi zy ty
w sie dzi bie ZTM spy ta li śmy, dla -
cze go wciąż nie wy ru szy ła na uli ce.

– Obec nie w kil ku wa żnych miej -
scach War sza wy nie kur su ją tram -
wa je, a to zmu sza nas do uru cha -
mia nia au to bu sów za stęp czych
– mó wi Pa weł Mu dant z ZTM.
– Aż dwa dzie ścia wo zów jest te raz
za ję tych na Słu żew cu. Nie ma my
te raz mo żli wo ści otwar cia no wej li -
nii bez li kwi da cji in nej.

W sierp niu na uli ce War sza wy
wy je cha ło sto no wych au to bu sów,
za stą pi ły one jed nak część sta re go
ta bo ru, dla któ rej skoń czy ły się
umo wy.

(dg)

Nad Górczewską będą schody
�Jeśli do 12 września uda się znaleźć wykonawcę,
oczekiwane od wielu lat schody na Górcach powstaną
do końca roku.

Kie dy w la tach 60. ubie głe go bu -
do wa no wia dukt Gór czew skiej
nad li nią ko le jo wą, pro jek tan ci nie
po my śle li o in te re sie pie szych i nie
zbu do wa li pro wa dzą cych na es ta -
ka dę scho dów, dzię ki któ rym mo -
żli we by ło by przej ście z Górc
na Ulry chów naj krót szą dro gą.
Błę du te go nie na pra wio no dzie -
sięć lat te mu, gdy wia dukt był
prze bu do wy wa ny. Do pie ro dzię ki
bu dże to wi oby wa tel skie mu miesz -
kań cy Górc zdo ła li za pew nić so bie
bu do wę scho dów. Za rząd Dróg

Miej skich wła śnie ogło sił prze targ
na ich bu do wę.

– Dziś le gal na dro ga doj ścia
na dru gą stro nę to rów wy ma ga nad -
ło że nia nie mal ki lo me tra – przy po -
mi na ją dro go wcy. – Scho dy i chod -
nik po zwo lą się do stać bez po śred -
nio na wia dukt i do trzeć m. in.
do cen trum han dlo we go, a w przy -
szło ści ta kże do sta cji me tra.

Prze targ po trwa do 12 wrze śnia.
Wy bra ny w nim wy ko naw ca bę dzie
mieć na bu do wę trzy mie sią ce.

(dg)

źródło: ZD
M
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Park Anieli Krzywoń uratowany?
�Już tylko jeden krok dzieli nas od zakazu zabudowy
terenu zielonego na Jelonkach.

Znaleźliśmy zgubę z Fortu Bema
� Wiemy już, gdzie jest Dyskobol, który w tajemniczych okolicznościach znikł
dwa tygodnie temu.

To nie by ła kra dzież, ale ko me dia
po my łek. Dys ko bol, któ ry przez
dwa dzie ścia pięć lat stał przy ul.
Wal dorf fa obok te re nów spor to -
wych w For cie Be ma, nie zo stał ani
skra dzio ny, ani sprze da ny na złom.
Jest ca ły i bez piecz ny... w Mu zeum
Le gii War sza wa.

– Otrzy my wa li śmy sy gna ły od by -
łych spor tow ców, że rzeź ba nisz cze -

je i od by wa ją się przy niej li ba cje,
a tuż obok trwa bu do wa osie dla i fi -
gu rze gro zi znisz cze nie, np. przez
ko par kę – mó wi ku stosz Wik tor
Boł ba. – Po sta no wi li śmy za brać
Dys ko bo la na wy sta wę, gdzie jest
bez piecz ny.

Fi gu ra po wsta ła oko ło 1970 ro ku
na cześć Ed mun da Piąt kow skie go
(1936-2016), mi strza Eu ro py, re kor -

dzi sty świa ta i za wod ni ka war szaw -
skiej Le gii. Otrzy ma ny w da rze
od rzeź bia rza Dys ko bol sta nął ja ko
ozdo ba przed Sta dio nem Woj ska
Pol skie go, gdzie spę dził oko ło dwu -

dzie stu lat. Do For tu Be ma tra fił
pod czas prze no sin więk szo ści sek cji
Le gii na po cząt ku lat 90. Gdy osiem
lat te mu kon cern ITI ku pił klub
CWKS Le gia i pa miąt ki z nim zwią -
za ne, zo bo wią zał się do prze ka za nia
wszyst kich pa mią tek do mu zeum
Le gii. Dys ko bol, któ ry po wi nien
zna leźć się przy Ła zien kow skiej,
na sku tek nie do pa trze nia po zo sta -
wał na dal w For cie Be ma.

AMW wy co fa ła już z po li cji zgło -
sze nie o kra dzie ży rzeź by. Chęt ni
mo gą ją te raz oglą dać w mu zeum,
miesz czą cym się na Sta dio nie Woj -
ska Pol skie go przy Ła zien kow skiej.

(dg)

To nie była
kra dzież, ale ko me dia 
po my łek.

źródło: L
egia W
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Pół dzi ki te ren mię dzy uli cą Krzy -
woń a to ra mi ko le jo wy mi to je dy ny
więk szy te ren zie le ni na po łu dnio -
wych Je lon kach, peł nią cy dla oko -
licz nych miesz kań ców funk cję lo -
kal ne go par ku. Je go przy szłość sta -
nę ła pod zna kiem za py ta nia trzy la -
ta te mu, gdy Pol ski Hol ding
Obron ny za po wie dział prze zna cze -
nie swo jej czę ści pod bu do wę trzy -
na stu blo ków. W lip cu te go ro ku
PHO wy sta wił dział kę na sprze daż.
Po nie waż te ren nie jest ob ję ty pla -
nem za go spo da ro wa nia, bar dzo re -
al ny był je go za kup przez de we lo -
pe ra i bu do wa w miej scu drzew
osie dla.

Te raz plan za go spo da ro wa nia po -
łu dnio wo -wschod niej czę ści Je lo nek
jest już go to wy, a urzęd ni cy przy zna -
li ra cję miesz kań com, wzy wa ją cym
do za cho wa nia zie le ni. Gdy do ku -
ment wej dzie w ży cie, te ren bę dzie
mo żna już tyl ko za go spo da ro wać.
Przy ję cie pla nu nie ozna cza jed nak,
że park po wsta nie w da ją cej się
prze wi dzieć przy szło ści, bo war szaw -
ski sa mo rząd nie ma za bez pie czo -
nych pie nię dzy na ten cel.

24 sierp nia plan za go spo da ro wa -
nia zo stał po zy tyw nie za opi nio wa ny
przez ra dę dziel ni cy. Lo sy par ku są
te raz w rę kach Ra dy War sza wy.

(dg)


