
Pod koniec września została
podpisana umowa na budowę
metra na dalekiej Woli. Dla Gór-
czewskiej oznacza to początek
wieloletniej przebudowy.
Do 2019 roku powstaną pod nią
stacje „Młynów” (przy Sokołow-
skiej), „Księcia Janusza” i „Wola
Park”, zaś między rokiem 2020
a 2023 także „Powstańców Ślą-
skich” i „Lazurowa”. Ulica będzie
w najbliższych latach zamykana
odcinkami i powoli zniknie z pa-
mięci warszawiaków, podobnie
jak w latach 90. znikła al. Niepod-
ległości, a później Świętokrzyska.
Z warszawskiego ratusza nie do-
chodzą jeszcze żadne wieści
o przyszłości Górczewskiej, ale
warszawiacy mają już różne kon-
cepcje.

W maju opisaliśmy pomysł gru-
py mieszkańców Bemowa, która
zaproponowała na odcinku obok
osiedla Przyjaźń cztery pasy ru-
chu, nową zabudowę, szersze
chodniki i szpalery drzew. Na na-
szym forum rozgorzała wówczas
dyskusja.

– Ktoś znowu zaszalał – pisali
przeciwnicy zmian. – Nie wszyscy
mają możliwość przesiąść się z sa-
mochodu do metra. Zwęzić za-
korkowaną ulicę? Super. Pogra-
tulować pomysłu. Jakoś nie wie-
rzę, że metro zmniejszy ruch sa-
mochodowy na Górczewskiej. Ale

taka już nasza polityka: najpierw
się buduje i poszerza, a potem się
zwęża.

– Pomysł bardzo dobry – odpo-
wiadali inni mieszkańcy. – Dzisiaj
Górczewska to typowy ściek ko-
munikacyjny, ingerujący w tkankę

miejską. Długie odległości między
skrzyżowaniami, wąskie chodniki
i brak przyulicznych miejsc par-
kingowych prawie na całej długo-
ści ulicy. Spacerując ma się wra-
żenie, jakby przechodziło się
obok pobliskiej S8, a jadąc 50
km/h ma się wrażenie, że się wła-
śnie spaceruje, bo przez szerokie
pasy wszyscy dookoła przekracza-
ją prędkość.

Jak powinna wyglądać Gór-
czewska? Poprosiliśmy o opinię
Marcina Banacha, specjalistę
transportu współpracującego
z uczelniami i samorządami

w Polsce i Niemczech, prywatnie
mieszkańca dzielnicy Bemowo.

– Przekrój jezdni powinien być
różny na różnych odcinkach
– mówi. – Między Lazurową a Po-
wstańców Śląskich w zupełności
wystarczy układ 2×2. Na odcin-
kach od S8 do Lazurowej i od Po-
wstańców Śląskich do Trasy Pry-
masa Tysiąclecia zachowałbym
obecny przekrój, zaś dalej
na wschód jezdnie powinny stop-
niowo się zwężać: do 2×2 za Pry-

masa Tysiąclecia i do 2×1 za Mły-
narską. Leszno powinno już być
ulicą z dwoma pasami ruchu dla
samochodów i dodatkowymi pa-
sami dla rowerów. Na Górczew-
skiej potrzebna jest także linia
tramwajowa, prowadząca prosto
do stacji Ratusz Arsenał, dworca
Wileńskiego i na Targówek. Pla-
nowana linia metra ma niestety
absurdalny przebieg, oderwany
od korytarzy komunikacyjnych
Warszawy.

Marcin Banach obawia się, że
po otwarciu metra pasażerowie
zostaną zmuszeni do korzystania
z podziemnej kolei za pomocą li-
kwidacji wszystkich autobusów
poza 122,189 i być może 154. Spe-
cjalista transportu proponuje ta-
kże budowę wzdłuż Wola Parku
ulicy o przekroju 2×2, łączącej
Radiową z Górczewską.

– Taka ulica z buspasem w kie-
runku stacji to jedyna możliwość
racjonalnego wykorzystania me-
tra przez mieszkańców Nowego
Bemowa – wyjaśnia. – Jeśli takie
połączenie w rezerwie terenu
pod trasę S7 nie powstanie, to
wielkie osiedle nie zyska nic
na budowie podziemnej kolei,
a może wręcz stracić, jeśli zmusi
się mieszkańców jadących
do Śródmieścia do przesiadki
przy ratuszu Bemowa.

Jeszcze 25 lat temu Górczew-
ska miała jedną jezdnię, ale w ko-
lejnych latach była stopniowo
przebudowywana. W pierwszej
kolejności dodatkowe pasy ruchu
powstały na zachód od Trasy Pry-
masa Tysiąlecia, w ostatniej
– między Lazurową a trasą S8.
W 2006 roku komisarz Warszawy
Mirosław Kochalski zdecydował,
że częściowo pod Górczewską po-
jedzie metro, planowane wcze-
śniej w linii prostej z Chrzanowa
do Śródmieścia, m.in. pod Człu-
chowską i Świętokrzyską.
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Metro zmieni wielką ulicę

Jaka będzie nowa Górczewska?
� Sześć pasów czy dwa? Szerokie chodniki czy ekrany akustyczne? Trwa ważna dyskusja o ważnej ulicy.

Marcin Banach
obawia się, że
po otwarciu metra
pasażerowie zostaną
zmuszeni do korzystania
z podziemnej kolei
za pomocą likwidacji
wszystkich autobusów
poza 122, 189 i być
może 154.
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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 powtórzenia
materiału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę w na-
szej 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 kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze 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 maturalne-
go, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczy-
nają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment, aby zdecy-
dować się na naukę w AS Liceum.

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

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.aschools.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 110-00-99

Przez ostatnich kilkadziesiąt lat
okoliczni mieszkańcy mogli ko-
rzystać z miejsc do palenia ognisk
i grillowania, wyznaczonych

na polanach na terenie Lasu Be-
mowskiego. Ponieważ ostatnio
grill stał się dla wielu Polaków

symbolem dobrego wypoczynku,
liczba chętnych stała się tak duża,
że „zmęczony” las musi odpocząć
od wpływu człowieka. Lasy Miej-
skie wprowadziły zakaz, źle przy-
jęty przez większość bemowian.

– A gdzie ci wszyscy ludzie maja
się teraz przenieść z grillowaniem?
– napisała nasza czytelniczka.
– Czy ktoś w ogóle myśli o tych,
którzy mieszkają w blokach?
Na balkonie przecież też nie wol-
no, wiec pytam: gdzie wolno?

– Polacy to bydło, które nie my-
śli dalej, niż czubek swojego nosa
– odpowiedział internauta.
– W większości to prymitywy, które
nie są w stanie docenić tego, co
mają. W lasku codziennie trafiam
na podrzucane worki ze śmieciami,
porozrzucane puszki po piwie i po-

rozbijane butelki. Ludzie w tym
kraju to jedna wielka patologia.

– Jako samorząd byliśmy zasko-
czeni nagłym, całkowitym zakazem
– mówi radna Hanna Głowacka.
– Zaprosiliśmy do rozmowy straż
miejską i przedstawicieli Lasów
Miejskich, którzy wyliczyli całą li-
stę zarzutów wobec mieszkańców:
śmiecenie, wandalizm, ryzykowa-
nie pożaru czy nawet podpalanie
drzew. Skala jest tak duża, że stra-
żnicy nie są w stanie upilnować la-
su. Sama byłam ostatnio w Lesie
Bemowskim i widziałam ludzi gril-
lujących nie tylko na polanach, ale
nawet pomiędzy drzewami.

Radna chciałaby zaostrzenia
kontroli, ale jednocześnie wyzna-
czenia na terenie dzielnicy kilku
miejsc do grillowania. Wicebur-
mistrz Stanisław Pawełczyk jako
potencjalną lokalizację proponuje
teren nad gliniankami Sznajdra.
Nie jest mocno zadrzewiony, więc
ryzyko wywołania pożaru jest nie-
wielkie. Glinianki znajdują się jed-
nak na Jelonkach, z dala od No-
wego Bemowa, którego mieszkań-
cy także chcieliby grillować.

Samorząd czeka na propozycje
odpowiednich miejsc. Ustawienie
zadaszeń, stołów, ław i koszy
na śmieci nie powinno zbytnio
obciążyć budżetu dzielnicy.
Na Bielanach stworzenie pięciu
stanowisk do grillowania wyce-
niono w tym roku na 50 tys. zł.

(dg)

„To prawdziwy najazd”

Las Bemowski na grillu
� Miłośnicy grillowania masowo ignorują zakaz rozpalania ognia. Samorząd chce
zasugerować przenosiny np. nad glinianki Sznajdra.

W obecności prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz, burmistrza
Michała Grodzkiego i m.in. kato-
lickiego księdza otwarto nowe
przedszkole. Powstało
przy ul. Pełczyńskiego na Gór-
cach, na parterze jednego z czte-
rech nowych bloków komunal-
nych. Znalazło się w nim miejsce
dla ok. 200 dzieci.

– Cieszę się, że placówka
wreszcie powstała i pozwoli czę-
ściowo rozwiązać problem braku
miejsc w naszych przedszkolach
– mówi radny Zbigniew Chmiel.
– Szkoda, że z powodu błędów
projektowych otwarcie opóźniło
się aż o dwa lata.

Oryginalnie zakładano, że dzie-
ci wejdą do nowego przedszkola
jesienią 2014 roku. Podczas budo-
wy wielokrotnie zmieniali się bur-
mistrzowie dzielnicy, zaś firma
Skanska opuściła budowę, ponie-
waż zarząd Krzysztofa Strzałkow-
skiego nie zdobył dla niej wyma-
ganego zamiennego pozwolenia.
Samo przedszkole było gotowe już
rok temu. Oddanie go do użytku
było wówczas niemożliwe, bo…
odprowadzenie wentylacji garaży
podziemnych wszystkich czterech
bloków komunalnych znajduje się
w budynku, który zaczęto budo-
wać w ostatniej kolejności.

(dg)

Nowe przedszkole
na Górcach
� Mieszkańcy nowych bloków przy Pełczyńskiego
doczekali się wreszcie przedszkola dla swoich dzieci.

Ustawienie
zadaszeń, stołów, ław
i koszy na śmieci nie
powinno zbytnio
obciążyć budżetu
dzielnicy. Na Bielanach
stworzenie pięciu
stanowisk do grillowania
wyceniono w tym roku
na 50 tys. zł.
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Półtora roku po otwarciu metra
między Mirowem a Pragą prowa-
dzone przez ZTM pomiary napeł-
nienia autobusów wykazują, że
większość pasażerów linii 105
z Jelonek i Woli wysiada przy
rondzie Daszyńskiego. Dlatego
po rozpoczęciu na Woli utrud-
nień związanych z budową stacji
metra, trasa autobusu ma zostać
zmieniona.

– ZTM chce puścić więcej au-
tobusów na najbardziej oblega-

nym odcinku trasy, kosztem bez-
pośredniego połączenia ze Śród-
mieściem i Powiślem – dowiedzie-
liśmy się nieoficjalnie. – Można
zwiększyć częstotliwość kursów
dzięki skróceniu trasy i likwidacji
E-5, które na bardzo długim od-
cinku nie ma przystanków i jest
nieproporcjonalnie drogie
w utrzymaniu.

Po rozpoczęciu prac nad wol-
skim metrem i odcinkowych za-
mknięciach Górczewskiej główny

objazd tej ważnej ulicy ma prowa-
dzić przez Powstańców Śląskich
i Połczyńską. Ponieważ ani Obo-
zowa, ani ciąg Strąkowej i Jana
Olbrachta nie ma odpowiedniej
przepustowości, część autobusów
pojedzie do Śródmieścia nowym
buspasem, wytyczonym właśnie
na Połczyńskiej.

Od sześciu lat na objazdach
105 działa jako linia łącząca re-

jon Lazurowej ze ścisłym centrum

Warszawy od końca lat 50. Trasa
zmieniała się od tego czasu wielo-
krotnie, ale zawsze wiodła z za-
chodniego skraju Jelonek i koń-
czyła się w pobliżu Dworca Cen-
tralnego. W 2009 roku ZTM skie-

rował 105 na trasę uznawaną
przez wielu mieszkańców za naj-
lepszą: ze Starego Bemowa ulica-
mi Kaliskiego, Lazurową, Szeli-
gowską Połczyńską, Wolską, Ka-
sprzaka, Prostą, Świętokrzyską,

Plater, Alejami Jerozolimskimi
i Bracką na pl. Trzech Krzyży.

Rok później 105 zostało skiero-
wane na objazd z powodu budowy
w Śródmieściu metra, ale najwięk-
sza zmiana przyszła w czerw-
cu 2011 roku. Po całkowitym za-
mknięciu Prostej i Świętokrzyskiej
popularna „stopiątka” została wy-
cofana z północnego odcinka La-
zurowej, przestała obsługiwać
przystanki „Dw. Centralny”
i „Centrum” i dotarła na Powiśle.
Po otwarciu metra 105 nie wróciło
na Świętokrzyską, choć podziemna
kolej łączy Mirów z Pragą, zaś au-
tobus – Jelonki ze Śródmieściem
i Powiślem. ZTM proponował ta-
kże skrócenie linii do ronda Da-
szyńskiego, jednak w konsultacjach
społecznych mieszkańcy ostro
przeciwko temu zaprotestowali.

Dokładny termin rozpoczęcia
prac nad budową metra nie jest
jeszcze znany. Umowa jest już
podpisana, więc wykonawca wej-
dzie na plac budowy w najbli-
ższych tygodniach.

(dg)

105 częściej, ale tylko do metra. E-5 do kosza
� Lepsza krótsza, punktualna i często kursująca linia, czy bezpośredni dojazd? Wraca dyskusja o 105.

Po otwarciu
metra 105 nie wróciło
na Świętokrzyską, choć
podziemna kolej łączy
Mirów z Pragą, zaś
autobus – Jelonki ze
Śródmieściem i Powiślem.
ZTM proponował także
skrócenie linii do ronda
Daszyńskiego, jednak
w konsultacjach
społecznych mieszkańcy
ostro przeciwko temu
zaprotestowali.
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O sprawie pisaliśmy wielokrot-
nie. Obecnie miasto Warszawa
na drodze prawnej stara się odzy-
skać teren fortu od zarządzającej
nim od 15 lat spółki Mak Dom.
Po zebraniu odpowiedniego mate-
riału dowodowego stołeczny ra-
tusz w 2014 roku wezwał dewelo-
pera do dobrowolnego rozwiąza-

nia umowy wieczystego użytkowa-
nia. Firma nie wyraziła na to zgo-
dy. W połowie 2015 roku sprawa
trafiła na wokandę i nie zeszła
z niej do dziś. Miasto stanowczo
domaga się zwrotu nieruchomości.
Bardzo słusznie, tyle że takie spra-
wy lubią się u nas ciągnąć latami,
a fort dalej popada w ruinę…

Szkoda, bo to obiekt o naprawdę
sporej historycznej wartości

Garść historycznych faktów
Fort IV „Chrzanów” był jed-

nym z fortów pierścienia ze-
wnętrznego Twierdzy Warszawa.
Został wzniesiony w la-
tach 1883–1890 na planie pięcio-

boku. Jego zadaniem była obrona
szosy i linii kolejowej w kierunku
Poznania. Fort ma około 400 me-
trów szerokości i 200 głębokości
i jest jednym z lepiej zachowa-
nych obiektów Twierdzy Warsza-
wa. Czytelne są jego obwałowa-
nia, a na wałach zachowały się re-
likty fortyfikacji polowych – rosyj-
skich z lat 1914/15, polskich
z 1939 r. oraz niemieckich z 1944
r. – znakomity zapis militarnych
dziejów Warszawy z I i II wojny
światowej.

Plany dewelopera
W 2001 roku tereny fortu zo-

stały oddane w wieczystą dzierża-
wę firmie deweloperskiej Mak
Dom z przeznaczeniem na dzia-
łalność turystyczną, ale w myśl
opracowania także kulturalną,
sportową, mieszkalną i usługową.
Sygnatariuszami aktu notarialne-
go byli ówczesny burmistrz Wie-
sław Sikorski i jego zastępca Sta-
nisław Pawełczyk. Umowa z de-
weloperem nakładała na dzie-
rżawcę obowiązek kompleksowe-
go zagospodarowania całego tere-
nu fortu, zachowania jego histo-
rycznych walorów i zabezpiecze-
nia obiektu przed dewastacją.

Tymczasem deweloper zapro-
ponował na terenie przylegają-
cym do południowego skrzydła
fortu budowę osiedla, na przyle-
głym placu manewrowym obiekty
usługowe i parking, a oprócz tego
super nowoczesne centrum kon-
ferencyjno-rekreacyjne postawio-
ne… bezpośrednio na Forcie
Chrzanów, co oznaczało zburze-
nie połowy fortu i fasadowe za-
chowanie reszty. Ciekawe, że ów
zabójczy dla fortu plan zaakcep-
tował Wojewódzki Konserwator
Zabytków. W międzyczasie,
w 2006 roku fort został wpisany
do rejestru zabytków, co wcale
jednak nie oznaczało ratunku.

Mak Dom wciąż dążył do realiza-
cji projektu, kolejne opinie kon-
serwatorów, rzeczoznawców mu
sprzyjały, a i urząd nie rzucał
większych kłód pod nogi. W ra-
mach przygotowań do inwestycji
wycięto tu ponad 200 drzew, któ-
re były rzekomo „inwazyjne”.

„Woła o pomstę do nieba”
Dziwna historia najnowsza war-

szawskiego Fortu Chrzanów trafi-
ła na forum ogólnopolskie. Ujaw-
nienie podjętych w jej toku decy-
zji administracyjnych wzbudziło

zdziwienie i niedowierzanie, nie
tylko wśród specjalistów. I to do-
piero uratowało fort, doprowadzi-
ło w konsekwencji do decyzji o je-
go odzyskaniu przez miasto na
drodze sądowej.

Problem tylko w tym, że sąd są-
dem, a zaniedbany fort w dalszym
ciągu niszczeje. – To woła o po-
mstę do nieba. Obiekt, który jest
zabytkiem – pomnikiem historii
jest systematycznie niszczony, te-
ren jest miejscem libacji alkoho-
lowych i śmietniskiem… Z Fortu
Chrzanów można zrobić świetne
miejsce rekreacyjno – wypoczyn-
kowe dla mieszkańców, których
w rejonie przybywa na potęgę
w związku z budową nowych osie-
dli na dotychczasowych „polach
kapusty” – mówi pan Stanisław
zaangażowany w obywatelską ak-
cję na rzecz zachowania fortu
Chrzanów i jego sensownej rewi-
talizacji. Póki co przy Kopalnia-
nej zamiast historycznych umoc-
nień można podziwiać wysypisko
śmieci. Smutne. Ale może jeszcze
nie wszystko stracone.

(wk)

Zabytek tonie w śmieciach

Co dalej z Fortem Chrzanów?
� Sprawa zabytkowego fortu ciągnie się od dawna. Jest nadzieja, że Fort Chrzanów uda się odzyskać
z rąk dewelopera i sensownie zagospodarować?
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Z Fortu Chrzanów
można zrobić świetne
miejsce rekreacyjno
– wypoczynkowe dla
mieszkańców, których
w rejonie przybywa
na potęgę w związku
z budową nowych osiedli
na dotychczasowych
„polach kapusty” – mówi
pan Stanisław.

Uzdrowiciel znajduje zaburze-
nia energetyczne różnych orga-
nów w ciele człowieka i skutecz-
nie je eliminuje. Wzmacnia natu-
ralne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały
energetyczne.

Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źró-
dła choroby oraz tym, jak szybko
ustępują ich wieloletnie schorze-
nia. Pani Małgorzacie z Lublina
już w czasie pierwszej wizyty po-
mógł w dolegliwościach kobiecych.
Wystarczyły trzy wizyty, by innemu
pacjentowi przestały doskwierać
bóle w kręgosłupie. Pan Michałowi

w ciągu dwóch seansów zlikwido-
wał problemy z prostatą.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu innych chorób m.in.:
nowotworowych, zapaleniu stawów,
problemach i zmianach reumatycz-
nych, chorobach układu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie.

Uzdrowiciel przyjmuje na Zaci-
szu, ale dojeżdża też do domu pa-
cjenta oraz szpitala, jeśli chory nie
jest w stanie dotrzeć do gabinetu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą
energią duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz
rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.
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Umowa na budowę wolskiego
odcinka linii metra ma zostać pod-
pisana w przyszłym tygodniu. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, turecka firma Gulermak za-
kończy prace pod koniec 2019 ro-

ku. Po otwarciu stacji Płocka, Mły-
nów i Księcia Janusza metro bę-
dzie obsługiwać dużą część Woli.
Odcinek na Górce i Chrzanów jest
obecnie projektowany, ale na jego
budowę nie ma pieniędzy.

Od pewnego czasu źródła zbli-
żone do warszawskiego ratusza
donosiły, że odłożona zostanie
bardzo kontrowersyjna budowa
trasy Krasińskiego, mającej połą-
czyć Żoliborz z Bródnem. Zgod-
nie z aktualnymi planami cała tra-
sa, łącznie z dwujezdniowym mo-
stem z linią tramwajową, powinna
być gotowa w 2025 roku, a na jej
budowę przewidziano 1,3 mld zł.
To mniej więcej tyle, ile brakuje
na budowę metra.

Budowa metra na Górce
i Chrzanów ma być podzielona
na dwa etapy. Najpóźniej w ro-
ku 2023 powstaną stacje Wola
Park i Powstańców Śląskich
(obok ratusza), zaś około ro-
ku 2025 – Lazurowa (obok Tesco
przy Górczewskiej), Chrzanów
(przy Szeligowskiej) i Połczyńska.
W Morach ma zostać otwarta sta-
cja postojowo-techniczna. Dopó-
ki nie powstanie, pociągi będą zo-
stawiane na noc na torach od-
stawczych, a na naprawy i prze-
glądy dojeżdżać aż na Kabaty.

Już kilka miesięcy temu źródła
zbliżone do warszawskiego ratu-

sza donosiły, że wiceprezydent Ja-
cek Wojciechowicz chce znaleźć
oszczędności, by wszystkie stacje

na terenie Bemowa budować jed-
nocześnie. Dzięki przyspieszeniu
prac możliwe byłoby skorzystanie
z dotacji z Unii Europejskiej, któ-
re po 2023 roku mogą być znacz-
nie mniejsze. Po dymisji Wojcie-
chowicza pomysł zaczyna nabie-
rać kształtów.

Nieoficjalnie mówi się, że Rada
Warszawy jeszcze w tym roku
przesunie środki finansowe z tra-
sy Krasińskiego i kilku innych,
kontrowersyjnych inwestycji. Jeśli
tak się stanie, zakończenie budo-
wy drugiej linii metra już za sie-
dem lat będzie bardzo realne.

(dg)

Metro na Bemowo kosztem nowego mostu
� Szykują się duże cięcia w innych dzielnicach. Podziemna kolej ma dotrzeć na Chrzanów jak najszybciej.

Nieoficjalnie
mówi się, że Rada
Warszawy jeszcze w tym
roku przesunie środki
finansowe z trasy
Krasińskiego i kilku
innych, kontrowersyjnych
inwestycji. Jeśli tak się
stanie, zakończenie
budowy drugiej linii metra
już za siedem lat będzie
bardzo realne.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

źródło: ZT
M



Nikt z nas nie lu bi cho dzić na -
oko ło, gdy go łym okiem wi dać, że
w do ce lo we miej sce mo żna do -
trzeć szyb ciej. Na wet je śli wią że
się to z pew nym nie bez pie czeń -
stwem… We dług wie lu uczniów
naj krót sza dro ga do Szko ły Pod -
sta wo wej nr 316 przy Szo be ra
z blo ków po mię dzy ul. Peł czyń -
skie go i Na rwik a Gór czew ską
prze bie ga przez pę tlę Gór czew -

ska. I choć dzie ci wie dzą, że jest
to nie bez piecz ne przej ście, la wi -
ru ją mię dzy za par ko wa ny mi po -
jaz da mi. Pisk ha mu ją cych au to -
bu sów i ner wy kie row ców są tu
na po rząd ku dzien nym.

– Bar dzo trze ba uwa żać. Dzie ci
bie gną i na nic nie zwra ca ją uwa -
gi. Tych naj mniej szych nie wi dać
czę sto wca le – ko men tu je kie row -
ca au to bu su.

Na szczę ście nie do god no ści
w przy szłym ro ku się skoń czą, bo -
wiem w 2017 ro ku do bu do wa ny
zo sta nie chod nik wzdłuż to ro wi -
ska na pę tli. In we sty cję wy wal czy -
li miesz kań cy, któ rzy zgło si li ją
do te go rocz ne go bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go. Ca łość bę dzie kosz to -
wać 20 tys. zł.

(mk)

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

NAUKA
·Angielski efektywnie, duże doświadczenie
z dziećmi i młodzieżą, miła atmosfera, dojazd tel.
22 835-92-57

·Udzielę lekcji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. 40 zł za 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
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

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

·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

FINANSE
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Pełna dyskrecja.
Szybka wypłata. 735-998-190
·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
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624
·Pomocnika elektromontera 721-473-080
·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

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

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNACZENIA RYNGRAFY MUNDURY
BIBELOTY TEL. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

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
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.
Maciej Chodkowski

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502-280-720
Biuro Reklamy

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720,
22 614–58–03

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!

Koniec chaosu przy pętli Górczewska
� W przyszłym roku skończą się niebezpieczne wędrówki uczniów przez pętlę
Górczewska.

Zatrudnię
kierowcę kat CE

Transport
międzynarodowy

(chłodnia). 
Europa Zachodnia 
tel. 531–385–393



Nie mal do kład nie dwa dzie ścia
lat te mu na zy wa ny nie kwe stio no -
wa nym Kró lem Po pu Mi cha el
Jack son (1958–2009) dał na be -
mow skim lot ni sku je den z naj -
więk szych kon cer tów, ja kie wi -
dzia ła War sza wa. Ame ry ka nin
spo tkał się wów czas nie tyl ko
z uwiel bia ją cy mi go fa na mi, ale
też pre zy den tem mia sta Mar ci -

nem Świę cic kim, z któ rym roz ma -
wiał o po my śle bu do wy w Pol sce
wiel kie go par ku roz ryw ki.

– Mi cha el w bez po śred nim
kon tak cie ro bił wra że nie skrom -
ne go, nie śmia łe go, tro chę za gu -
bio ne go du że go dziec ka wrzu co -
ne go w ma chi nę szoł biz ne su
– wspo mi nał Świę cic ki po pięt na -
stu la tach, we wpi sie na swo im
blo gu. – Chciał, aby pol ski park
roz ryw ki nie był ja kimś dru gim
Di sney lan dem, ale aby na wią zy -
wał do na szej hi sto rii i tra dy cji.
Pro sił o przy sła nie ksią żek z pol -
ski mi le gen da mi i baj ka mi.

Nie ca ły rok póź niej Jack son
wró cił do War sza wy, tym ra zem
w ro li tu ry sty i biz nes me na.
Wspól nie z pre zy den tem War sza -
wy obej rzał z po kła du śmi głow ca
pro po zy cje miejsc bra nych
pod uwa gę ja ko lo ka li za cje par ku
roz ryw ki m.in. Po wsi na, par ku
Kę pa Po toc ka i nie za bu do wa nej
jesz cze blo ka mi Bia ło łę ki. Osta -
tecz nie do rad cy ar ty sty uzna li
za naj lep szy wy bór lot ni sko Ba bi -
ce. Lo ka li za cję uzna no za zna ko -
mi tą z uwa gi na pla no wa ną już
wte dy po bli ską ob wod ni cę War -
sza wy i ist nie ją cą bocz ni cę ko le jo -
wą do hu ty Ar ce lor Mit tal (wów -
czas: hu ty Luc chi ni), bie gną cą
obok lot ni ska i po ten cjal nie da ją -
cą mo żli wość do jaz du po cią giem.

– Mi cha el Jack son nie obie cy -
wał, że sam za in we stu je ogrom ny

ka pi tał, ale chciał ścią gnąć in we -
sto rów, któ rzy na je go na zwi sko
z pew no ścią przy je cha li by do sto li -
cy – za pew niał obec ny po seł. – To
by ło re al ne. Pod pi sa li śmy w świe tle
ju pi te rów krót ki list in ten cyj ny.

War szaw ski sa mo rząd nie prze -
wi dział, że do sko na le za po wia da ją -
cą się in we sty cję stor pe du je Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych,

ma ją ce de cy du ją cy głos w spra wie
li kwi da cji lot ni ska. Wi ce pre mier
Ja nusz To ma szew ski dał się prze -
ko nać do je go za cho wa nia m.in.
mi ło śni kom lot nic twa, któ rzy w la -
tach 90. wy ko rzy sty wa li lot ni sko
na Be mo wie w zde cy do wa nie
mniej szym stop niu, niż te raz. Jak
twier dzi po seł, mi ni ster -ko or dy na -
tor słu żb spe cjal nych Ja nusz Pa łu -

bic ki miał po wie dzieć na wet, że
w ra zie ata ku nu kle ar ne go na War -
sza wę i znisz cze nia Lot ni ska Cho -
pi na (wów czas: lot ni ska Okę cie),
lot ni sko na Be mo wie by ło by bar -
dzo przy dat ne. Osta tecz nie zgo dy
na li kwi da cję nie by ło i pro jekt
par ku roz ryw ki tra fił do ko sza.

– Aby prze ko nać się o tym, ja kie
ko rzy ści mia sto mo gło by od nieść
z tej in we sty cji, wy star czy ło po rów -
nać licz bę osób ko rzy sta ją cych z lot -
ni ska z licz bą go ści, ja kie mo gły by
od wie dzać ro dzin ny park roz ryw ki
– wspo mi nał Świę cic ki. – Przy cią ga -
jąc ma sy tu ry stów do War sza wy,
park przy czy nił by się do po wsta nia
wie lu no wych miejsc pra cy.

Mi cha el Jack son zo stał w 2009
ro ku przy pad kiem za bi ty przez
oso bi ste go le ka rza, któ ry po dał
mu zbyt du żą daw kę le ku. Kil ka
mie się cy póź niej imie niem ar ty sty
na zwa no am fi te atr w par ku Gór -
czew ska. Gdy by Jack son zre ali zo -
wał swo je ma rze nie i uda ło się
otwo rzyć w miej scu lot ni ska park
roz ryw ki, Be mo wo by ło by dziś zu -
peł nie in ną dziel ni cą.

(dg)

Miał być „Disneyland” Michaela Jacksona, jest lotnisko
� Dyskusje m.in. o ataku nuklearnym storpedowały 19 lat temu budowę w miejscu lotniska parku rozrywki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Michael Jackson
nie obiecywał, że sam
zainwestuje ogromny
kapitał, ale chciał
ściągnąć inwestorów,
którzy na jego nazwisko
z pewnością
przyjechaliby do stolicy
– zapewniał obecny
poseł. – To było realne.
Podpisaliśmy w świetle
jupiterów krótki list
intencyjny.
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Marcin Święcicki z Michaelem Jacksonem




