
Temat budowy stacji szybkiej
kolei miejskiej na linii biegnącej
przez Stare Jelonki powraca cy-
klicznie od wielu lat. W 2014 ro-
ku PKP Polskie Linie Kolejowe
zapowiedziały budowę stacji
przy Połczyńskiej i Górczewskiej,
jednak rok później plany zostały
zmienione.

– Przed 2023 rokiem nie będą
realizowane przystanki na linii
nr 509, czyli „dużej obwodowej”
– mówił we wrześniu ubiegłego
roku Mirosław Siemieniec, rzecz-
nik PKP PLK. – Do tego roku li-
nia będzie wykorzystywana przez
pociągi dalekobieżne objeżdżają-
ce linię średnicową i nie pozwoli
to na wprowadzenie dodatkowych
pociągów miejskich i regional-
nych. Na razie opracowane zosta-
ną dla tych przystanków projekty
budowlane, tak żeby można było

łatwo i szybko przystąpić do ich
realizacji w momencie zdiagnozo-
wana takiej potrzeby.

Taka potrzeba właśnie się pojawi-
ła. Jeszcze w tym roku rozpocznie
się budowa stacji metra pod Gór-
czewską, zaś w najbliższych latach
okresowo zamykane będą Obozo-
wa (kapitalny remont oraz przebu-
dowa wiaduktu kolejowego), Wol-
ska (remont wiaduktu kolejowego)
i Kasprzaka (budowa linii tramwa-
jowej i przebudowa wiaduktu kole-
jowego). Inne prowadzone przez
kolejarzy remonty sprawią, że przez
pewien czas odcięte od SKM-ki bę-
dą Pruszków i Piastów, a to może
oznaczać jeszcze większe korki
na trasie S8 i w Al. Jerozolimskich.
W rezultacie większość dróg wyjaz-
dowych z Bemowa i Jelonek zosta-
nie zakorkowana, a jedynymi
sprawnymi i funkcjonującymi bez

przerw środkami transportu pozo-
staną powolny tramwaj na Połczyń-
skiej i własny rower.

Najlepsze jak dotąd rozwiąza-
nie problemów komunikacyjnych
przedstawili bemowscy aktywiści
ruchu Kukiz'15, którzy apelują
do PKP PLK o pilną budowę
tymczasowych stacji SKM
przy Połczyńskiej, Górczewskiej
i Księcia Janusza.

– Takie połączenie, razem
z planowanymi przy tych stacjach
parkingami P+R na terenie re-
zerwy pod trasę N-S, pozwoli
na stworzenie dogodnej i szybkiej
alternatywy komunikacyjnej z wy-
korzystaniem pierwszej linii me-
tra i stacji metra Dworzec Gdań-
ski – pisze Sebastian Tyszczuk
z ruchu Kukiz'15.

W sprawy Bemowa zaangażo-
wał się wicemarszałek Sejmu Sta-
nisław Tyszka (Kukiz'15), wybrany
do parlamentu nie z Warszawy,
ale z okręgu podwarszawskiego.
Pod koniec października poseł
oficjalnie zaapelował do PKP
PLK o budowę stacji, które po-
mogłyby powstrzymać paraliż ko-
munikacyjny.

Według naszych szacunków do-
jazd ze stacji przy Połczyńskiej
do Dworca Gdańskiego trwałby
ok. 15 minut, więc cała podróż
z południowych Jelonek do ścisłe-
go centrum zamknęłaby się w 25

minutach. Do SKM-ki można by-
łoby dotrzeć tramwajem, autobu-
sem (od Powstańców Śląskich
po buspasie), samochodem
(na istniejący parking P+R) czy

rowerem (planowaną drogą
na Połczyńskiej).

Petycję w sprawie budowy stacji
można podpisać w Internecie
na stronie: www.petycje.pl.

(dg)

N
r1

9
(2

07
)

18
lis

to
p

a
d

a
20

16
D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

BEMOWA

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 508-125-417
reklama@gazetaecho.pl

IS
SN

24
51

–1
10

2

Według
naszych szacunków
dojazd ze stacji
przy Połczyńskiej
do Dworca Gdańskiego
trwałby ok. 15 minut,
więc cała podróż
z południowych
Jelonek do ścisłego
centrum zamknęłaby
się w 25 minutach.

Kolej szansą dla Bemowa?
� Aktywiści Kukiz'15 apelują o pilną budowę tymczasowych stacji dla SKM-ki, która mogłaby
połączyć Jelonki i Górce z Dworcem Gdańskim.
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Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

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.

Projektowanie nowych bloków
mieszkalnych w otoczeniu już ist-
niejących zawsze stwarza mnó-
stwo problemów, szczególnie wi-
docznych przy braku miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego, gdy nowa zabudowa
ustalana jest w decyzji o warun-
kach zabudowy. Jednym z takich
obszarów jest należący do Woj-
skowej Akademii Technicznej te-
ren przy ul. Hery, którym już in-
teresują się deweloperzy.
Do urzędu dzielnicy wpłynęły
trzy wnioski o wydanie warun-
ków zabudowy dla budowy blo-
ków, które są teraz na etapie po-
prawiania przez wnioskodawców
np. w zakresie wysokości budyn-

ków, powierzchni zabudowy i lo-
kalizacji parkingów. Zakładane
przez deweloperów parametry bu-
dynków (np. osiem pięter wysoko-
ści) nie są zgodne z ustaleniami
dla tego obszaru, opisanymi
w Studium uwarunkowań i kie-
runków rozwoju m.st. Warszawy.
Dlatego jako radni komisji inwe-
stycji podjęliśmy uchwałę, doty-
czącą m.in. wysokości projektowa-
nej zabudowy i jej intensywności,
obsługi komunikacyjnej i miejsc
postojowych czy wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej.

Pojawiające się problemy zwią-
zane z powstającą nową zabudo-
wą występują także np.
na Chrzanowie. We wrześniu
podjęliśmy obowiązującą dla ca-
łego obszaru Bemowa uchwałę
o „dobrych praktykach” do sto-
sowania w decyzjach o warun-
kach zabudowy dla inwestycji
planowanych w naszej dzielnicy
na obszarach, dla których nie
uchwalono planów miejscowych.
Przyjęliśmy m.in. założenie pla-
nowania co najmniej 1,25 miej-
sca parkingowego na każde
mieszkanie oraz pozostawie-

nia 25% powierzchni biologicz-
nie czynnej w przypadku nowej
zabudowy. Wytyczne te będą

wpisywane do decyzji wydawa-
nych przez urząd dzielnicy.

Określony ład przestrzenny,
tworzony przez i dla człowieka
ma wpływ na jakość naszego ży-
cia. Stanowi wartość w życiu spo-
łecznym, bo mieszkańcy w swoich
decyzjach życiowych kierują się
także kształtem otaczającej ich
przestrzeni i miejscem, w którym
przyjdzie im żyć i mieszkać.

Hanna Głowacka
radna dzielnicy Bemowo

Ośmiopiętrowy blok obok domków, czyli planowanie po polsku
� Przy ul. Hery, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, mogą powstać bloki mieszkalne. Jak walczyć z budowlanym chaosem?

Do urzędu
dzielnicy wpłynęły trzy
wnioski o wydanie
warunków zabudowy dla
budowy przy ul. Hery
bloków, które są teraz
na etapie poprawiania
przez wnioskodawców
np. w zakresie wysokości
budynków, powierzchni
zabudowy i lokalizacji
parkingów.
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Naszpikowane gwoździami
mięso znalazła w parku
przy Anieli Krzywoń. Kobieta za-
alarmowała użytkowników Face-

booka, nie powiadomiła niestety
policji.

– Od początku roku policja nie
odnotowała na Bemowie żadnego
zgłoszenia w sprawie znalezienia
trującego, lub nafaszerowanego
ostrymi elementami jedzenia dla
zwierząt, choć podobne historie
krążą w mediach i internecie – mó-
wi podkom. Marta Sulowska z biu-
ra prasowego policji. – Jeśli ktoś
posiada uzasadnione podejrzenie
o podobnych pułapkach na zwie-
rzęta, powinien niezwłocznie poin-

formować policję, która skontaktu-
je się z sanepidem – dodaje.

Małgorzata Rutkowska-Szul-
czyk, lekarz weterynarii z jednej
z bemowskich klinik, potwierdza,
że w tym roku miała już do czy-
nienia z podobnymi przypadkami
i apeluje do właścicieli czworono-
gów o czujność.

– Widząc, że nasz pies zjadł
podczas spaceru cokolwiek po-
dejrzanego np. mięso z tabletka-
mi lub ostrymi przedmiotami
w środku, niezwłocznie powinni-
śmy zabrać go do weterynarza
– mówi Rutkowska-Szulczyk.
– Maksymalny czas dotarcia
do kliniki nie powinien przekra-
czać dwóch godziny, tak abyśmy
mogli szybko działać, czyli spro-
wokować u zwierzęcia wymioty.

Rozrzucanie wabika ze szkodli-
wymi dodatkami jest karalne, co
regulują przepisy dotyczące znę-
cania się nad zwierzętami. Grozi
za to grzywna, a nawet więzienie.
Jeśli zatem widzimy osobę, która
w naszej ocenie próbuje zaszko-
dzić czworonogom, należy na-
tychmiast zadzwonić pod numer

alarmowy policji – 997. Media
społecznościowe, choć pomocne
we wzajemnym ostrzeganiu się
o niebezpieczeństwie, w walce ze
zwyrodnieniem nie pomogą.

(mk)
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Gwoździe ukryte w mięsie

Pułapka na psy w parku
� Kilka dni temu jedna z użytkowniczek Facebooka poinformowała społeczność
o mięsnej pułapce zastawionej na hasające po bemowskim parku psy.

Rozrzucanie
wabika ze szkodliwymi
dodatkami jest karalne,
co regulują przepisy
dotyczące znęcania się
nad zwierzętami. Grozi za
to grzywna a nawet
więzienie.

15 grudnia na tereny sportowe-
-rekreacyjne przy Obrońców To-
bruku 40 powróci niezwykle po-
pularna ślizgawka. Podobnie jak
w ubiegłym roku, wstęp będzie
darmowy, a z powodów organiza-
cyjnych wyznaczonych zostanie
kilka sesji, trwających po półtorej
godziny: o 9:00, 11:00, 13:00,
16:00, 18:00 i 20:00. Lodowisko
będzie czynne przez cały tydzień
do 21:30, z wyjątkiem Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku.

W weekendy o 11:00 i 13:00 or-
ganizowane będą specjalne śli-

zgawki dla rodzin, przeznaczone
głównie dla rodziców dzieci do lat
ośmiu. Instruktorzy jazdy na ły-
żwach poprowadzą w tym czasie
bezpłatne zajęcia. Lodowisko bę-
dzie wyposażone w wypożyczalnię
i szatnię, korzystanie z których
również będzie darmowe.

– W ubiegłym roku lodowisko
cieszyło się ogromną popularno-
ścią – mówią bemowscy urzędni-
cy. – Odwiedzali nas nie tylko
mieszkańcy Bemowa, ale także
innych dzielnic i gmin.

(red)

Zima nadchodzi

Lodowisko za darmo
� Taki mamy klimat, że już wkrótce czekają nas mrozy.
Czas na łyżwy.
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Ikea będzie głównym najemcą
centrum handlowego Galeria
na Woli, które zostanie otwarte
na przełomie lat 2017 i 2018
w miejscu Fortu Wola. Otwarty
w 2001 roku obiekt zostanie prze-
budowany, a jego powierzchnia
powiększy się z 30 do 42 tys. m2

(Ikea zajmie 24 tys. m2). Za-
mknięcie centrum handlowego
przy Połczyńskiej nie jest zasko-
czeniem.

– Ruch tutaj jest tylko
przed koncertami w Progresji
– mówi jeden z pracujących

w centrum handlowym ochronia-
rzy. – Godzinę czy dwie
przed koncertem przychodzi

tłum, ludzie wpadają na kebab
czy hot-doga i wychodzą. Trochę

ludzi robi regularne zakupy w hi-
permarkecie, ale tłumów nie ma.

Niewielki i pozbawiony ciekawej
oferty Fort Wola najwyraźniej po-
legł w walce o klienta z większymi
i nowocześniejszymi centrami:
Złotymi Tarasami i Wola Parkiem.

Odświeżenie budynku i umiesz-
czenie w nim sklepu szalenie po-
pularnej sieci ma zapewnić Galerii
na Woli byt na długie lata. Nowa
Ikea powinna przyciągnąć klien-
tów nie tylko z Odolan czy Jelo-
nek, ale też z Żoliborza czy Gro-

chowa, skąd można dojechać
tramwajem bez przesiadek. Gdy
za kilka lat tuż obok centrum han-
dlowego powstanie stacja SKM,
można spodziewać się tam nawet
klientów z Białołęki i Legionowa.

(dg)
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Ageon Security wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom Wspólnot
– proponujemy E-ochronę24 – ra-
cjonalne zmniejszenie stacjonarnej
ochrony fizycznej połączone ze
stałą transmisją wizji z kamer zain-
stalowanych na osiedlu do naszego
centrum monitoringu oraz cyklicz-
ne prewencyjne podjazdy i obcho-
dy osiedla realizowane przez nasze
patrole interwencyjne. Na osie-
dlach, gdzie nie ma systemów

CCTV lub są niewystarczające
– dokonujemy instalacji i moderni-
zacji monitoringu. Usługa objęta
jest pełnym ubezpieczeniem.

Ageon Security jest koncesjo-
nowanym podmiotem specjalizu-
jącym się w kompleksowej ochro-
nie osób i mienia oraz instala-
cjach systemów zabezpieczeń
technicznych. Na warszawskim
rynku działamy od 2012 roku.

Posiadamy własne Centrum Mo-
nitoringu Wizji, własną Stację
Monitorowania Sygnałów Alar-
mowych, własne Patrole Inter-
wencyjne. Zaufało nam ponad 40
osiedli mieszkaniowych, jako je-
dyni w Polsce ochraniamy Za-
kon, zaufaniem obdarzyły nas ta-
kie firmy jak JW. Construction,
Budimex, Es-bud, Przedsiębior-
stwo Badań Geofizycznych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E-OCHRONA24 – najskuteczniejsza
ochrona Twojego osiedla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823;
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.

Fort Wola do zamknięcia

Będzie nowa Ikea
� Po zaledwie 15 latach centrum handlowe
przy Połczyńskiej ginie z braku klientów. Teraz czeka ja
przebudowa.

Otwarty
w 2001 roku obiekt
zostanie przebudowany,
a jego powierzchnia
powiększy się z 30
do 42 tys. m2 (Ikea
zajmie 24 tys. m2).
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Jest jeszcze Ursynów, ale to tro-
chę inna historia: nazwa osiedla
i dzielnicy pochodzi od posiadłości
– dworku „Ursynów”, należącej
do poety Juliana Ursyna Niemce-
wicza. Nie można więc powiedzieć,
że dzielnicę nazwano na cześć po-
ety. Bemowo jest też ewenemen-
tem w skali kraju; przychodzą mi
do głowy tylko Mościce, nazwane
tak dla uczczenia Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego (cóż
za zbieg okoliczności: dziś Mościce
są dzielnicą Tarnowa – miasta,
w którym Józef Bem urodził się
i po latach został pochowany…).

W innych krajach roi się
od rozmaitych Wilhelmshaven

i Kaliningradów, w Ameryce jest
piętnaście miast i gmin o nazwie
Pulaski, a w Polsce mamy tylko
Bemowo.

Wprawdzie w samym centrum
dzielnicy stoi niewielki pomnik ge-
nerała Józefa Bema, lecz potencjał
tradycji związanej z generałem jest
niedoceniony i niewykorzystany.
Bem był nie tylko bohaterskim
żołnierzem, walczącym o Polskę
na wszystkich frontach Europy, ale
wybitnym inżynierem i naukow-
cem o zgoła renesansowych zain-
teresowaniach, teoretykiem artyle-
rii i wojsk rakietowych oraz auto-
rem rozpraw historycznych, w tym
historii Polski i Francji.

Naprawdę czczona jest pamięć
Bema na Węgrzech – nie ma tam
chyba miasteczka, w którym nie
byłoby ulicy Bema. Nic dziwnego:
podczas powstania 1848–1849
Bem był nawet krótko naczelnym

wodzem armii węgierskiej.
Na pewno jest tam do dziś najbar-
dziej znanym Polakiem, przebija
w tym Wałęsę i św. Jana Pawła II.

Bem jest jednak dla części opi-
nii publicznej niewygodny: chcąc
zrealizować zamysł walki z rosyj-
skim caratem w szeregach armii
tureckiej, przeszedł na islam,
gdyż innowiercy w państwie
Osmanów nie mogli pełnić funk-

cji publicznych. Turcy szybko go
docenili i mianowali generałem.
Zmarł przedwcześnie, nie mając
okazji walczyć z Rosjanami.

Takie miałem refleksje w dniach
okrągłej 60. rocznicy drugiego
najważniejszego powstania wę-
gierskiego, również wymierzone-

go w rosyjskiego okupanta. To po-
wstanie było znacznie ważniejsze
dla historii niż powstanie 1848 r.
Sowieckie czołgi na ulicach Buda-
pesztu w 1956 r. otrzeźwiły więk-
szość zachodnioeuropejskich elit,
zafascynowanych rzekomymi suk-
cesami Związku Sowieckiego.
Od tego momentu możliwy był
upadek komunizmu. Polska wte-
dy, choć pod rządami komuni-
stów, zachowała się bardzo god-
nie, okazując wiele gestów soli-
darności z Węgrami (całkiem ina-
czej było podczas powstania cze-
skiego w 1968 r., gdy polska ar-
mia, od kilku lat dowodzona przez
zawsze chętnego do współpracy
z Moskwą Wojciecha Jaruzelskie-
go, wzięła udział w tłumieniu an-
tysowieckiej rewolty).

No więc mamy taką tradycję,
takiego patrona, a dzieje się tak
niewiele. Partnerstwo Bemowa
z Óbudą, dzielnicą Budapesztu,
to trochę mało.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Dlaczego Bemowo?

Niedoceniony potencjał patrona
� Rzadko uświadamiamy sobie, że Bemowo to jedyna dzielnica Warszawy, której
nazwę utworzono od nazwiska nowożytnej postaci historycznej.

Pamięć Bema
jest szczególnie czczona
na Węgrzech – nie ma
tam chyba miasteczka,
w którym nie byłoby ulicy
Bema. Na pewno jest tam
do dziś najbardziej
znanym Polakiem,
przebija w tym Wałęsę
i św. Jana Pawła II.

źródło:W
ikipedia.org/H

ubertŚm
ietanka

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Poprawia stan fizyczny chorym
na obturacyjną chorobę płuc, ast-
mę i chromanie przestankowe.
Wspomaga osoby ze schorzeniami
neurologicznymi, jak SM, Alzhe-
imer, Parkinson itp.

Cały proces bezinwazyjnego le-
czenia polem magnetycznym od-
bywa się na poziomie komórko-
wym. W wyniku tego procesu cho-
re bądź osłabione tkanki nabierają
z powrotem potrzebnej energii
do życia.

Osoby, które chciałyby przeko-
nać się osobiście jak działa magne-
toterapia, powinny odwiedzić sa-
lon Biomag na Woli.

Chętni mogą przez 5 dni skorzy-
stać z bezpłatnej rehabilitacji pul-
sacyjnym polem magnetycznym
niskich częstotliwości. Salon oferu-
je m.in. programy przeciwbólowe,
usprawniające pracę układu krąże-
nia, regulujących ciśnienie krwi,
zmniejszających żylaki.

Można wypróbować tą metodę
leczenia bezpłatnie pod adresem:

Biomag Warszawa-Wola,
skwer Kard. Ks. S. Wyszyńskiego 5

lokal 7.
tel. 22 404 87 86,

tel. kom. 791 183 555,
e-mail: biurobiomag@wp.pl

www.biomagwola.pl

Magnetoterapia
– uzdrawia cały organizm
� Magnetoterapia jest bardzo skuteczną metodą
rehabilitacji w leczeniu schorzeń układu ruchu,
likwidowania stanów zapalnych i silne działanie
przeciwbólowe. Umożliwia gojenie przewlekłych
owrzodzeń żylnych i tętniczych.



NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

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

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

·Szukam kierowcy kat C + karta
kierowcy. Chętnie przyjmę do pracy
emeryta lub rencistę. Kontakt
502-589-582

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·ANTYKI MEBLE OBRAZY KSIĄŻKI
POCZTÓWKI BRĄZY SREBRA PLATERY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI TEL. 504-017-418

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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 i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki

505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·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
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Glazura, terakota, montaż (meble, drzwi),
wykończenia, serwis złota rączka. Ekipa z sercem
do roboty, tel. 601 – 070-535
·MALARZ REMONTY 22 835-66-18,
502-255-424
·Usługi hydrauliczno-gazowe. Wymiany-
przeróbki instalacji – posiadam uprawnienia. tel.
602-351-690

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczka dla emerytów. Zadzwoń do
734-442-251
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Super Credit – Pożyczka bez BIK-u do 5000 zł.
tel. 796-810- 732

DAM PRACĘ

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy. Praca
pon-pt w godz 7:0--15:00. Spotkania inf
codziennie o godz 12:00 na ul. Potockiej 14.
Stawka dzienna 60-100 zł netto.
Tel. 695-800-080



Nie miesz ka łem na Be mo wie,
ale ja ko mło dy ki no man czę sto
jeź dzi łem po ca łej War sza wie, że -
by zo ba czyć re per tu aro we pe reł -
ki, ja kie zda rza ły się w ki nach nie -
co od le glej szych od cen trum. To
tu taj mo żna by ło zo ba czyć fil my,
któ re już scho dzi ły z ekra nów, al -
bo ta kle, któ re wcho dzi ły do tzw.
wą skiej dys try bu cji, czy li wła dza
nie chcia ła ich z ta kich bądź in -
nych po wo dów eks po no wać. Zda -
rza ły się wśród nich ta kże wy bit ne
ty tu ły. Więc jeź dzi ło się „za fil -
mem” i na Be mo wo, gdzie dzia ła -
ły za mo ich cza sów dwa za cne
przy byt ki „X Mu zy”.

„Dar” na osie dlu Przy jaźń
w tech no lo gii 4D

Zwłasz cza jed no z be mow skich
by ło szcze gól nie „kli ma tycz ne”.

Mo wa o ki nie „Dar”, któ re znaj -
do wa ło się w je dy nej w swo im ro -
dza ju en kla wie Je lo nek – na osie -
dlu Przy jaźń przy uli cy Ko nar -
skie go. Sa ma na zwa by ła po nie -
kąd sym bo licz na – cho dzi ło rzecz
ja sna o dar przy jaź ni dla lud no ści
War sza wy od bu dow ni czych Pa ła -
cu Kul tu ry, któ rzy miesz ka li
na osie dlu. In na spra wa, że „Dar”
wy bu do wa li Ro sja nie sa mi dla
sie bie – był to ki no te atr za mknię -
ty, w któ rym dla ra dziec kich bu -
dow ni czych wy świe tla no ra dziec -
kie fil my, od by wa ły się go ścin ne
spek ta kle ra dziec kich te atrów,
kon cer ty za pra sza nych z ZSRR
wy ko naw ców, a cza sem i aka de -
mie „ku czci…”.

W 1955 ro ku, kie dy na osie dlu
„Przy jaźń” za miesz ka li stu den ci,
w spad ku do sta li ta kże ki no.

Pierw sze na Je lon kach. Wcze śniej
fil my wy świe tla ne by ły od cza su
do cza su w ró żnych miej scach,
choć by przy sta dio nie klu bu
„Świt” na Oświa to wej. Po cząt ko -
wo ki no dzia ła ło pod na zwą „Stu -
dent”, ale szyb ko na zwa osta ła
zmie nio na na ry mu ją cy się
z „Przy jaź nią” (pol sko – ra dziec -
ką rzecz ja sna) – „Dar”. I tak już
zo sta ło. Kie dy by wa łem w tym
miej scu, kli mat mia ło nie sa mo wi -
ty. Dość ob skur ne, ale dziw nie łą -
czą ce so cre ali stycz ny mo nu men -
ta lizm z przy tul no ścią. Zda rza ły
się w nim efek ty spe cjal ne 4D.
Zdob ne wi tra że pod sa mym da -
chem by ły już wte dy w więk szo ści
daw no po wy bi ja ne, więc pod su fi -
ta mi gnieź dzi ły się go łę bie. Cza -
sem tyl ko la ta ły za pew nia jąc do -
dat ko we atrak cje, cza sem gru cha -
ły wzbo ga ca jąc ście żkę dźwię ko -
wą, zda rza ło się, że mia ły aku rat
chęć za ła twić po trze bę i wte dy to
już by ło 5D. To by ły cza sy…

Ki no „Dar” osta tecz nie za -
mknę ło swo je po dwo je na po cząt -

ku lat 90. Dziś w tym bu dyn ku
mie ści się klub za baw dla dzie ci
Ko lo ra do.

To por na „Ra kie ta”
In ne, na swój spo sób dziw ne ki -

no dzia ła ło w bu dyn ku Woj sko wej
Aka de mii Tech nicz nej na Ka li -
skie go 25. No si ło ono na zwę „Ra -
kie ta”. Nie wia do mo, czy cho dzi -
ło o ko smicz ną, czy mo że bo jo wą,
ale tak się ja koś dziw nie skła da ło,

że oglą da łem tu al bo scien ce fic -
tion al bo ba ta li sty kę, al bo ki no
ak cji, więc mo że ktoś dbał, by re -
per tu ar do pa so wa ny był do na -
zwy… Ale mo że już tro chę ko lo -
ry zu ję. Kli ma tu „Da ru” tu nie by -

ło, choć ki no do luk su so wych nie
na le ża ło – by ło nie du że, dość to -
por ne i nie wy god ne. Ale kto by
się tym przej mo wał. Grunt, że by -
ło. Dzia ła ło do lat 90. Po tem
w bu dyn ku zo stał prze pro wa dzo -
ny re mont i po wsta ło Ki no Aka -
de mic kie. Dzia ła ło ja ko nie wiel -
kie ki no stu dyj ne w ra mach klu bu
WAT. Ostat nio se an se są tu rzad -
kie i nie re gu lar ne. Szko da.

Dziś ma my na Be mo wie no wo -
cze sne, świet nie wy po sa żo ne, wy -
pa sio ne Ci ne ma Ci ty. A jed nak
daw ne ki na wspo mi nam z no stal -
gią. Nie je stem mi ło śni kiem po -
pcor no wej fil mo wej kul tu ry. Wo lę
se an se zbio ro wej psy cho ana li zy
w daw nym sty lu, choć by i w to wa -
rzy stwie go łę bi. A te go dziś nie
ma. Przez ja kiś czas dzia łał
przy Be mow skim Cen trum Kul tu -
ry Dys ku syj ny Klub Fil mo wy,
jesz cze we wrze śniu BCK ogła -
sza ło, że re kru tu je ki no ma nów
na no wy se zon DKF. Chęt nych
za wie lu nie by ło, więc DKF pó ki
co za wie sił dzia łal ność. Szko da.
Wie le ma łych kin, ta kże w in nych
dziel ni cach sto li cy, ja ko al ter na ty -
wa dla ki no wych sie ció wek ra dzi
so bie cał kiem do brze. Mo że
i na Be mo wie ta kie tro chę in ne
ki no z kli ma tem mia ło by sens?

(wk)

Wspominam z nostalgią

Klimatyczne kino na Bemowie
� Dawniej to były na Bemowie kina. Dzisiaj też są, ale już jednak zupełnie inne.
Owszem nowoczesne i komfortowe, ale te dawne wspominam jednak z nostalgią…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
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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

Dziś mamy
na Bemowie
nowoczesne, świetnie
wyposażone, wypasione
Cinema City. A jednak
dawne kina wspominam
z nostalgią. Nie jestem
miłośnikiem popcornowej
filmowej kultury. Wolę
seanse zbiorowej
psychoanalizy
w dawnym stylu, choćby
i w towarzystwie gołębi.

źródło: w
w

w.osiedleprzyjaznm
apa.pl
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Biu ro cen trum znaj du je się
przy uli cy Po wstań ców Ślą skich
przy pla cu Kasz te lań skim po mię -
dzy Urzę dem Dziel ni cy Be mo wo,
a Ha lą Wo la. Otwar te zo sta ło
przed trze ma la ty i speł nia swo je
za da nie. Wszak nie ka żdy, kto chce

roz krę cić in te res, wie jak to zro bić.
Nie ka żdy ma ta kże na to fun du sze.
W cen trum mo żna zaś do wie dzieć
się, jak za ło żyć dzia łal ność, uzy skać
bez płat ną po ra dę praw ną, po moc
w za ła twie niu pre fe ren cyj ne go kre -
dy tu, ale ta kże się pod szko lić.

Szko le nia i warsz ta ty dla przed -
się bior ców na ró żnym eta pie funk -
cjo no wa nia biz ne su sta ły się po nie -
kąd wi zy tów ką pla ców ki. Znacz na
ich część jest bez płat na. Szko le nia
do ty czą bar dzo ró żnych ob sza rów
dzia łal no ści go spo dar czej. Jed ne

się ga ją do ab so lut nych pod staw,
in ne są skie ro wa ne do bar dziej za -
awan so wa nych, są szko le nia ogól -
ne i spe cja li stycz ne, ale i ta kie, któ -
re do pro wa dze nia biz ne su pod -
cho dzą z per spek ty wy psy cho lo -
gicz nej, czy so cjo lo gicz nej.

Jak my ślisz, że my ślisz?
I tak np. 16 li sto pa da od by ło się

w cen trum szko le nie pod ha słem
„Jak my ślisz, że my ślisz?”, czy li
in ny mi sło wy: jak spo sób funk cjo -
no wa nia mó zgu prze kła da się
na efek tyw ność w biz ne sie. Mo -
żna się by ło do wie dzieć, kto mo że
pod su nąć do bry po mysł, kto wes -
prze w or ga ni za cji, a z kim jest
naj więk sza szan sa stwo rze nia sku -
tecz ne go ze spo łu.

22 li sto pa da od bę dą się bez -
płat ne warsz ta ty pod wszyst ko
mó wią cym ty tu łem: „Wszyst ko co
po wi nie neś wie dzieć, za nim wy -
star tu jesz z biz ne sem”. Przy oka -
zji mo żna bę dzie wy peł nić wszel -
kie do ku men ty po trzeb ne do te -
go, by za re je stro wać dzia łal ność.

Dwa dni póź niej – 24 li sto pa da
cen trum za pra sza na szko le nie
„Przed się bior cą Być!”, skie ro wa -
ne do osób pla nu ją cych roz po -
cząć dzia łal ność go spo dar czą lub
osób już ją pro wa dzą cych, któ re
szu ka ją mo żli wo ści roz wo ju swo -
je go biz ne su, pra gną się do szka -
lać i na wią zy wać no we re la cje biz -
ne so we. Zaś 29 li sto pa da od bę dą
się warsz ta ty „Opty ma li za cja po -
dat ko wa w dzia łal no ści go spo dar -
czej ma łych przed się biorstw”

oma wia ją ce więk szość za gad nień
zwią za nych z po dat ka mi i wska -
zu ją ce naj wła ściw szą stra te gię po -
dat ko wą.

W związ ku z ogra ni czo ną licz bą
miejsc za pi sy pro wa dzo ne są w re -
cep cji BCP te le fo nicz nie
(22 53-37-945, 519-047-103), za po -
śred nic twem pocz ty e -ma il: biz -
nes@be mo wo.waw.pllub oso bi ście.

(wk)

…za wo do wi ar chi tek ci ma ją
zu peł nie in ne po dej ście do te go
te ma tu. Na gro dy ar chi tek to nicz -
ne – nie tyl ko w Pol sce, ale na ca -
łym świe cie – re gu lar nie zdo by -
wa ją bu dyn ki, któ re prze cięt ny
war sza wiak okre ślił by ja ko nie cie -
ka we „kloc ki”. Tym cie kaw sze bę -
dą wy ni ki kon kur su o Na gro dę
Ar chi tek to nicz ną Pre zy dent m.st.
War sza wy za rok 2015. Grand
Prix przy zna 12-oso bo we ju ry, ale
swo ich fa wo ry tów mo gą wy bie rać
ta kże miesz kań cy. Wśród no mi -
no wa nych zna la zły się m.in. biu -
ro wiec No wy Świat 2.0, któ ry wy -
peł nił pie rze ję uli cy obok daw ne -
go Do mu Par tii, prze bu do wa na
bi blio te ka przy Ko szy ko wej, no we
Mu zeum Ka tyń skie na Cy ta de li
i bul wa ry nad Wi słą. Dla miesz -
kań ców Je lo nek spo rym za sko -
cze niem bę dzie no mi na cja dla
blo ku, sto ją ce go w po łu dnio wej
czę ści osie dla.

La zu ro wy Za ką tek po wstał
w ubie głym ro ku przy Ster ni -

czej 96/100, nie da le ko skrzy żo wa -
nia z „sze ro ką” La zu ro wą. Choć
no wa za bu do wa ko ja rzy się ra czej
z pry wat ny mi fir ma mi de we lo per -
ski mi, blok był in we sty cją Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „La zu ro -
wa”. W za pro jek to wa nym przez
pra cow nię ARE Stia sny/Wa cła -
wek i wy ko na nym przez Łucz -
-Bud bu dyn ku znaj du je się 111
miesz kań, 14 lo ka li usłu go wych
i 153 miej sca par kin go we w ga ra -
żu. La zu ro wy Za ką tek zde cy do -
wa nie wy ró żnia się spo śród oto -
cze nia bia łą ele wa cją, drew nia ny -
mi ele men ta mi na bal ko nach
i ory gi nal ną bry łą, na któ rą skła -
da ją się dwa wy ższe seg men ty
i łącz nik. Czy to wy star czy, że by
otrzy mać pre sti żo wą na gro dę?
Prze ko na my się w przy szłym mie -
sią cu.

Gło so wa nie miesz kań ców trwa
do 25 li sto pa da na stro nie
www.na gro da -ar chi tek to nicz -
na.pl.

(dg)

Blok na Jelonkach z szansą
na ważną nagrodę
� Mówiąc o „ikonach warszawskiej architektury” mało
kto myśli o współczesnych blokach, ale…

Jak robić dobry biznes?
� W Bemowskim Centrum Przedsiębiorczości sporo się dzieje. Właściwie bez przerwy prowadzone są tam
bezpłatne szkolenia dla działających już i dopiero startujących w biznesie przedsiębiorców.

22 listopada
odbędą się bezpłatne
warsztaty pod wszystko
mówiącym tytułem:
„Wszystko co powinieneś
wiedzieć, zanim
wystartujesz z biznesem”.
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