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Boernerowo
na nowo
 Mnóstwo ulic jednokierunkowych, nowe przystanki tramwajowe
i bezpieczni piesi – tak będzie wyglądało Boernerowo zgodnie
z przygotowaną na zlecenie ratusza koncepcją.

„Ulica Ebro jedno- czy dwukierunkowa dla samochodów?”.
Dyskusja na ten temat trwa
na Boernerowie od lat, jednak
jeszcze nigdy nie przygotowano
dla osiedla tak rozbudowanej
koncepcji organizacji ruchu.
W ubiegłym miesiącu inż. Marcin
Banach, autor licznych projektów
transportowych dla polskich i niemieckich miast, zajął się Boerne-

rowem na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W ten sposób powstał 23-stronicowy dokument,
zawierający diagnozę problemów
osiedla i propozycje rozwiązań.

Zaburzony układ
komunikacyjny
Jak zauważa Banach, oryginalnie Boernerowo miało niezwykle
czytelny układ komunikacyjny

z Kaliskiego jako kręgosłupem
oraz Kleeberga, Westerplatte
i Thommeego w roli żeber, czego
pozostałością są np. szpalery
drzew, zaprojektowane jako wyciszenie najruchliwszych ulic.
Układ Boernerowa został zaburzony przez przebicie Ebro
do Radiowej i przecięcie Thommeego. Kolejne problemy to brak
uspokojenia ruchu na lokalnych
ulicach, skutkujący wymuszaniem
pierwszeństwa i zbyt szybką jazdą,
„głośna” nawierzchnia z kostki
i ogromny ruch generowany przez
szkołę. Banach proponuje, by
wdrożyć na Boernerowie zasady
współczesnej polityki „zrównoważonej mobilności”, zapisanej
w strategicznych dokumentach
Warszawy.
– W odniesieniu do obszarów
o wyraźnych cechach osiedli
mieszkaniowych sprowadza się
ona do zagwarantowania niezbędnego dojazdu mieszkańcom,
wraz z ograniczeniem dostępności siatki ulic lokalnych obszaru
dokończenie na stronie 2

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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dokończenie ze strony 1
dla ruchu niezwiązanego z jego
obsługą – pisze Banach. – Niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością wydłużenia drogi dojazdu
dla samych mieszkańców. Należy
jednak pamiętać, że zwiększenie
dystansu przemierzanego samochodem o kilkaset metrów pozostaje bez znaczenia w skali średniej dziennej rzędu kilkunastu kilometrów. Uczynienie z siatki
ulicznej osiedla Boernerowo obszaru bez przelotu (wariant A)
lub dróg jednokierunkowych
z kierunkiem ruchu nieatrakcyjnym dla tranzytu (wariant B)
usprawni ruch i w wielu przypadkach skróci też rzeczywisty czas
jazdy. Będzie to naturalnym wynikiem wyeliminowania z obszaru
osiedla ruchu obcego.

Osiedle dla mieszkańców, nie
dla aut
Przygotowany przez inżyniera
wariant A zakłada naprawienie
układu transportowego Boernerowa m.in. za pomocą zamknięcia
odcinka Ebro między Radiową
a Kunickiego. Wariant B to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na większości ulic osiedla
bez ingerencji w układ drogowy.
– Dla wschodniej części Boernerowa arteriami będą ulice Kaliskiego i Radiowa, a przecznicami
Westerplatte, Thommeego oraz
Ebro – pisze Banach. – Stronami
arterii sąsiadującymi z obszarem
są wschodnia strona Kaliskiego
i północna strona
Radiowej. Dla kierunku obsługiwanego przez północny pas ulicy Radiowej, pierwszą z przecznic
jest Ebro. Z definicji więc ulica ta
powinna pełnić rolę wyjazdowej
z obszaru. Z kolei Kunickiego powinna przenosić ruch od Westerplatte do Dostępnej. Wybór kierunku ruchu dla poszczególnych
ulic obszaru będzie natomiast
konsekwencją przedstawionych
założeń.

Warszawa dofinansuje in vitro

 Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.

Banach proponuje także budowę wyniesionych skrzyżowań, likwidację nadmiaru znaków drogowych, objęcie Laserowej strefą
zamieszkania i docelowe zastąpienie kostki Bauma nawierzchniami z masy bitumicznej. Na niewykorzystanych powierzchniach
jezdni powstałyby wyznaczone
miejsca parkingowe dla mieszkańców.
Inżynier Banach przygotował
także wnioski do Zarządu Transportu Miejskiego i Tramwajów
Warszawskich, których realizacja
miałaby poprawić dojazd na Boernerowo komunikacją miejską.
Proponuje on wydłużenie linii
tramwajowej do Kleeberga i budowę
nowego
przystanku
przy Thommeego. Chciałby także
przesunięcia linii 122 na ulice Kaliskiego i Kocjana oraz przedłużenia 105 na Stare Bemowo i Dworzec Centralny. Zmiany te miałyby zachęcić jak największą liczbę
osób do odstawienia samochodu.

Kolejne konsultacje
aspołeczne
Opracowanie inż. Banacha zostało poddane przez urząd dzielnicy konsultacjom społecznym.
Spotkanie, które odbyło się 31
stycznia w szkole przy Thommeego, szybko przerodziło się jednak w sabat czarownic. Sala gim-

nastyczna była wypełniona mieszkańcami Boernerowa, wśród których znalazła się duża grupa agresywnie zachowujących się osób,
domagających się wyrzucenia
projektu do kosza bez konsultacji.
– To nie jest projekt dla Ebro,
tylko projekt mający poprawić
bezpieczeństwo i jakość życia
– próbował wyjaśniać specjalista
transportu, przekrzykiwany przez
mieszkańców.
– Złodzieju, oddaj pieniądze,
które za to wziąłeś! – krzyczał
z widowni agresywny mężczyzna.
Zatrudniony przez urząd zawodowy moderator po godzinie stracił panowanie nad spotkaniem,
łamał zaproponowane przez siebie zasady i nie pozwalał inżynierowi odpowiadać na pytania. Nawet wtedy, kiedy dotyczyły one
„przejścia podziemnego pod Radiową” i innych elementów, których… nie ma w projekcie.
Choć za stołem konsultacyjnym
ustawiono pięć krzeseł, inżynier
zasiadł za nim sam. Burmistrz ani
żaden z jego zastępców nie odwiedzili tego dnia Boernerowa.
– Nie mam pojęcia, czemu miało służyć to spotkanie, bo uniemożliwiono mi zarówno przedstawienie projektu, jak i odpowiedzi
na pytania z sali – mówi inż. Banach.
(dg)
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Świetne wiadomości dla par,
borykających się z problemem
bezpłodności. W warszawskim ratuszu trwają bardzo zaawansowane prace nad wprowadzeniem dofinansowania zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli
in vitro.
– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajewska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% całych kosztów. Będzie obejmować po trzy próby.
Skorzystają z niego osoby w wie-

ku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych.
Zapłodnienie in vitro (łac.
w szkle) jest uznawane za najskuteczniejszą metodę leczenia bezpłodności. W Polsce refundacja
zabiegów została wprowadzona
przez rząd PO-PSL i obowiązywała w latach 2013–2016. Po zakończeniu ogólnopolskiego programu ciężar finansowy leczenia bezpłodności przejęły niektóre samorządy, m.in. poznański i łódzki.
(dg)

Metro na Bemowo

Pozostało 2529 dni
 Zegar tyka, ale z projektem stacji Lazurowa i Połczyńska nie warto się śpieszyć. W grze o jego
przygotowanie pozostało dziś pięć firm.
Drugie Młociny
przy Połczyńskiej

Według deklaracji warszawskiego samorządu od otwarcia ostatnich stacji metra na Bemowie dzielą nas najwyżej 2529 dni. Najmniej
zaawansowane są obecnie prace
nad przystankami Lazurowa,
Chrzanów i Połczyńska, dla których
trwa konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Dwa z nich będą częściami ważnych węzłów przesiadkowych.

„Osiedle Górczewska” na śmietnik historii
Jeszcze dziesięć lat temu stacja
„Lazurowa” była planowana
pod skrzyżowaniem z Człuchowską, do niedawna – pod wyremontowaną niedawno jezdnią Górczewskiej, przed hipermarketem
Tesco. Ta druga lokalizacja była
krytykowana przez specjalistów
transportu, dziennikarzy i mieszkańców, dostrzegających zmarnowany potencjał.
Za czasów wiceprezydenta Jacka
Wojciechowicza urzędnicy byli
przekonani, że nie da się zaplanować stacji w innym miejscu, bo albo peron wypadłby na łuku tunelu,
albo tunele musiałyby przekroczyć
granicę miasta. Gdy stanowisko
Wojciechowicza objęła Renata Kaznowska, problemy te najwyraźniej
straciły na znaczeniu. Stacja zosta-

ła w planach przesunięta o 400 metrów na zachód. Jeśli decyzja nie
zmieni się po raz kolejny, zachodni
kraniec stacji wypadnie pod skrzyżowaniem Lazurowej z Doroszewskiego, a wschodni – pod pętlą autobusową. Układ wejść zostanie
dopiero zaplanowany, ale nowa lokalizacja praktycznie gwarantuje
przesiadkę do autobusów jadących
Lazurową oraz na pętlę Os. Górczewska.
Samą pętlę oraz jej najbliższą
okolicę czeka prawdziwa rewolucja. Układ torów tramwajowych
i przystanków autobusowych zostanie zaprojektowany od zera, tak by
zapewnić jak najwygodniejsze
przesiadki z metra. Powstanie budynek dworcowy z punktami usługowymi, parking na co najmniej 100 rowerów, postój taksówek i trzy miejsca kiss&ride.
Najważniejszą informacją jest
zapowiedź budowy parkingu P+R
na 800 samochodów, łatwego
do powiększenia do 1500 miejsc.
Jeśli uda się przekonać 800 kierowców spoza Warszawy do codziennego
zostawiania
auta
przy Lazurowej i korzystania z metra, będzie to miało wpływ
na zmniejszenie ruchu, hałasu i zanieczyszczenia powietrza wzdłuż
Górczewskiej.

Jeszcze ważniejszym węzłem
przesiadkowym będzie stacja
„Połczyńska”. Ostatnia stacja zachodniego odcinka powstanie
w rejonie Sochaczewskiej, w pobliżu pętli autobusowej i hipermarketu. Zarząd Transportu
Miejskiego przewiduje budowę
w tym miejscu dużego węzła
przesiadkowego, będącego odpowiednikiem Młocin czy Wilanowskiej dla zachodniej Warszawy.
W planach jest nowa pętla autobusowa, mogąca przyjąć dziesięć
autobusów przegubowych jednocześnie, oraz kolejnych dziesięć
stanowisk dla autokarów dalekobieżnych. Powstaną także poczekalnia, toalety, pomieszczenie
do przewijania dzieci, lokale
usługowe i gastronomiczne oraz
miejsca kiss&ride.
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Parking P+R ma początkowo
mieścić 1000 samochodów i 100 rowerów, ale projekt ma uwzględniać
możliwość dalszej rozbudowy.
Z przesiadki do metra skorzystają
mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego i Błonia (w sumie 23 tys. osób),
ale też osoby przyjeżdżające autostradą A2 w samochodach i autokarach oraz kierowcy i pasażerowie
autobusów z Ursusa. Stacja metra
przy Połczyńskiej do pewnego stopnia przejmie funkcję Dworca Zachodniego, zatrzymując część autokarów i samochodów niemal
na granicy Warszawy, 1,5 km
od zjazdu z trasy S8.
Spośród trzech ostatnich stacji
metra zdecydowanie najmniejszą
rangę będzie mieć „Chrzanów”. Powstanie ona przy planowanym
skrzyżowaniu Szeligowskiej i przedłużonej Człuchowskiej i będzie odpowiedniczką stacji Natolin czy Sto-

kłosy – mniejszych przystanków
metra, służących w zasadzie wyłącznie do obsługi stojących w promieniu kilometra bloków.

Kto zaprojektuje metro?
O kontrakt na projekt trzech stacji starają się: konsorcjum AMC
Andrzej M. Chołdzyński i Biuro
Projektów „Metroprojekt”, konsorcjum pod przewodnictwem Schuessler Plan Inżynierzy, Ove Arup &
Partners International Limited, ILF
Consulting Engineers Polska i Systra S.A. Termin składania projektów upływa 4 maja.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w sprawie
opracowania ostatecznych projektów budowlanych i koncepcji architektoniczno-budowlanej węzłów
przesiadkowych. Przy ocenie złożonych projektów oceniane będą: cena (30% możliwych punktów), rozwiązania architektoniczne (20%),
walory eksploatacyjne (15%), minimalizacja oddziaływania obiektów
metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%), powiązania stacji
metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%), program
i rozwiązania technologiczne STP
(10%) i walory konstrukcyjno-tech(dg)
nologiczne (5%).
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źródło: legionowo.pl

Ogień na działkach
 W styczniu kolejny raz płonęły ogródki działkowe
przy Dywizjonu 303. Ogień zabił dwie osoby.
źródło: www.warszawa-straz.pl Paweł Klimkiewicz

Tężnia dla Bemowa
Zgłoszenie o pożarze dotarło
do strażaków po godzinie dwudziestej pierwszej. Płonęła drewniana altana. Wkrótce po przybyciu na miejsce strażacy natknęli
się na człowieka, któremu o własnych siłach udało się opuścić płonący budynek. Od niego dowiedzieli się, że najprawdopodobniej
wewnątrz altany mogą znajdować
się jeszcze dwie osoby, które nie
zdołały uciec przed ogniem.
Pożar ugaszono, jednak ludzi
nie udało się już uratować. W pogorzelisku odnaleziono szczątki
dwóch osób.

Alkohol nie sprzyja czujności
– Ogień na działkach przy Dywizjonu 303 pojawia się regularnie. W ciągu ostatnich lat gasiliśmy tu co najmniej 10 poważnych
pożarów. Najczęściej płonęły altany, zarówno murowane, jak

i drewniane. Zdarzyło się nieugaszone ognisko, jak i palące się
śmieci. Raz z dymem poszła trawa. Nie odnotowano zdarzeń,
które by pociągnęły za sobą jakiekolwiek ofiary. Aż do stycznia tego roku – mówi kapitan Michał
Konopka ze Straży Pożarnej.
– Nie chcę spekulować o faktycznych przyczynach tego tragicznego
zdarzenia, tym zajmuje się obecnie
policja i prokuratura – mówi Konopka. Dodaje jednocześnie, że zimą wielu bezdomnych, uciekając
przed mrozem, znajduje tymczasowe schronienie właśnie na działkach. Tam w opuszczonych altankach dogrzewają się, używając urządzeń, które albo nie są do tego
przystosowane albo czynią to
w sposób nie zapewniający minimum bezpieczeństwa. Czujności nie
sprzyja wypijany przy okazji alkohol. Skutki bywają tragiczne. (AS)

 Co zrobić z terenem za szkołą przy Zachodzącego Słońca? Budowa tężni
solankowej to chyba najoryginalniejszy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca.
Większość warszawiaków kojarzy tężnie z Konstancinem-Jeziorną i innymi uzdrowiskami, ale
niewielkie inhalatoria można budować przecież w dowolnym
miejscu. Od 2015 roku własną tężnię ma Legionowo. W tym roku
powstanie pierwszy taki obiekt
w Warszawie. Zapisanie w budżecie 250 tys. zł na tężnię na praskim pl. Hallera to efekt głosowania mieszkańców – wystarczyło
zaledwie 428 głosów. Nic dziwnego, że w kolejce ustawiają się już
kolejne dzielnice.
– Doświadczenia innych miast,
m.in. Legionowa i Pyrzyc dowiodły, że podobne, nieduże konstrukcje mają świetny wpływ
na zdrowie i samopoczucie – pi-

szą Urszula Bosek i Monika Domańska, które złożyły projekt bu-

Doświadczenia
innych miast, m.in.
Legionowa i Pyrzyc
dowiodły, że podobne,
nieduże konstrukcje mają
świetny wpływ na zdrowie
i samopoczucie – piszą
Urszula Bosek i Monika
Domańska, które złożyły
projekt budowy
do budżetu
partycypacyjnego
dowy do budżetu partycypacyjnego. – Chciałybyśmy, aby mieszkańcy Bemowa mogli również ko-

rzystać z dobrodziejstw, jakie daje
tężnia.
Przewidywany koszt budowy
wyniósłby 230 tys. zł. Tężnia miałaby teren między szkołą podstawową przy Zachodzącego Słońca
a lotniskiem Babice, traktowany
przez okolicznych mieszkańców
jak niewielki park. Autorki złożyły także drugi projekt, zakładający urządzenie przy tężni skweru
ze stołem do ping-ponga i stolikiem szachowym oraz parkingu,
które kosztowałyby 243 tys. zł.
Oba projekty są teraz na etapie
weryfikacji. Głosowanie odbędzie
się tradycyjnie w czerwcu. Wybrane
w nim pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
(dg)

Okryj świat
rzeczy niebanalnych
 Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie życia może odkryć w sobie twórcę.
– Oczywiście! Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które ozdabia swoje narzędzia pracy. To dużo mówi o naszej potrzebie wyrażania siebie i nadawania otoczeniu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.
– Kształciła się Pani na kierunkach plastycznych?
– Nie. Mam za sobą kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?
– Zdecydowanie. Kilka lat temu w grudniu, przyjaciółka zaprosiła mnie na zdobienie bombek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natychmiast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Właśnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierwszym wcieleniem był „Tragarz pomysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żonkosia, oswajacza motyli, zirytowanego właściciela psa.
– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?
– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, reprintach i kaflach ceramicznych.
Rozm. oko
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Park Górczewska odmłodnieje
 W ubiegłym roku w parku Górczewska miał być wykonany remont w ramach
budżetu partycypacyjnego. Poza wybiegiem dla psów, pozostałe inwestycje, ku
rozczarowaniu piszących do nas mieszkańców nie zostały wykonane. Zostaną
zrealizowane w tym roku.

Przypomnijmy, że zwycięski
projekt drugiego etapu moderni-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Lokal 50 m2 Łomianki Warszawska 222
vis-s-vis Kościoła tel. 514-724-750
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663 – 833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE

zacji Parku Górczewska zgłoszony w ramach budżetu partycypa-

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
KOMPUTERY-SERWIS www.wicomp.pl tel.
22 240-50-90 odwiedź nas lub wezwij serwisanta
Człuchowska 66 (przy BGŻ)
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

Holowanie 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
·Hydraulik 501-017-707

6

BUDOWLANE
·Malowanie cena do uzgodnienia 572-673-359
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

cyjnego na 2016 rok zakładał
utwardzenie nawierzchni siłowni

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, 13 zł. 506-158-658
·Firma zatrudni osoby do opieki nad osobami
starszymi w ich miejscu zamieszkania na terenie
Dzielnicy Bielany. tel. 22 835-00-88,
604-761-189

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

plenerowej, utworzenie kącika
dla malucha wraz z altanką, nasadzenie drzew iglastych, budowę

Jeśli
udałoby się wszystkie te
inwestycje rzeczywiście
w tym roku zrealizować,
park zmieni się nie
do poznania. Miejmy
tylko nadzieję, że nie
będzie znów opóźnień
związanych z procedurą
przetargową.
boiska do bocce, przenośnego boiska do ringo i siatkówki i asfaltowego placu zabaw. Niestety projekt nie został zrealizowany. Dlaczego? Otóż, najniższa cena zaoferowana podczas przetargu
na realizację zadania przewyższa-

ła kwotę, jaką dzielnica na projekt przeznaczyła. W związku
z tym, że zgodnie z zasadami budżetu partycypacyjnego, kwota ta
nie może zostać zwiększona
do ceny najkorzystniejszej oferty
i projekt został przeniesiony
do realizacji w 2017 roku.
Nie będą to jedyne inwestycje
w parku. W budżecie partycypacyjnym na rok 2017 wybrany został bowiem do realizacji projekt gruntownej przebudowy – wyremontowania
i zmiany nawierzchni parkowych
alejek oraz urządzenie przy Alei
Jordana łąki kwiatowej. Jeśli udałoby się wszystkie te inwestycje rzeczywiście w tym roku zrealizować,
park zmieni się nie do poznania.
Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie znów opóźnień związanych
z procedurą przetargową.
(wk)

·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy
odznaki odznaczenia książki pocztówki dokumenty
zdjęcia gotówka tel. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Jelonki z szansą na ciekawszy park
 Park Jelonki Południowe to miejsce urokliwe nawet zimą. Długo nie było wiadomo,
jaka przyszłość go czeka. Przez szereg lat zdawało się, że przynajmniej część tego
terenu trafi do deweloperów, którzy zieleń zamienią na bloki.

Rośnie nowa przychodnia

 Przy Coopera powstaje nowa placówka służby
zdrowia.

Wszystko wskazuje jednak to,
że w parku między Połczyńską,
Synów Pułku, Człuchowską
i Anieli Krzywoń unikniemy niechcianego scenariusza. Jelonki
Południowe pozostaną zielone
i bliżej natury. Taki też ma charakter jeden z pomysłów zgłoszony właśnie do budżetu partycypacyjnego. „Eko-park Jelonki Południowe” zakłada poprawę infrastruktury tego terenu, ale z zachowaniem wysokiej dbałości
o przyrodę.

Alejki i zielony plac zabaw
Mieszkaniec proponuje, by
wśród zieleni – w miejscu istniejących przedeptów- pojawiły się
utwardzane alejki o nawierzchni
mineralnej. Przy ścieżkach stanęłoby pięć zestawów drewnianych
ławek i koszy na śmieci. Parkową
polankę ozdobiłaby drewniana altana i specjalne konstrukcje dla
dzieci: kilkumetrowy „zielony tunel” i „zielony wigwam”. Jako że
miejsce ma mieć też charakter
edukacyjny, specjalne stanowiska
przybliżałyby
spacerowiczom
przyrodę parku. Tablica z elementami interaktywnymi promowałaby wiedzę o lokalnych gatunkach
ptaków, drzew i roślin łąkowych.

Dodatkowo zasiana zostałaby łąka kwietna z miniogrodem botanicznym, a na kilkunastu drzewach zawisłyby budki dla ptaków.

Bardzo
ciekawy projekt i liczę
na to, że uzyska
odpowiednią liczbę
głosów – ocenia
Hanna Głowacka
przewodnicząca
bemowskiej komisji
inwestycyjnej i ochrony
środowiska.

szaru oznaczonego symbolem ZP
– zieleń parkowa.
Zgłoszony projekt musi teraz
przejść weryfikację formalną
pod względem zgodności z miejscowym planem, co – jak przyznaje Hanna Głowcka – nie powinno
być problemem. Głosowanie dla
mieszkańców już w czerwcu.
(AS)

Jeszcze dziesięć lat temu
na Chrzanowie rosła głównie kukurydza, ale to już historia starożytna. Dziś osiedle za Lazurową
to jeden z najszybciej rozwijających się rejonów Warszawy. Niestety publiczna infrastruktura zupełnie nie nadąża za deweloperami, co miesiąc oddającymi
do użytku kolejne mieszkania.
Pierwszą jaskółką zapowiadającą
zmiany jest przychodnia przy Coopera.
Obecnie budynek jest już w stanie surowym. Mimo zimy prace

trwają, ale montaż dachu i ocieplenia będzie możliwy dopiero
przy dodatnich temperaturach.
Pierwsi pacjenci mają skorzystać
z przychodni najpóźniej w marcu
przyszłego roku. W nowej placówce znajdą się poradnie onkologiczna, chirurgii onkologicznej,
chemioterapii, gastroenterologiczna, zdrowia psychicznego (dla
dorosłych i dzieci) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (dla dorosłych, dzieci chorych i dzieci
zdrowych).
(dg)

Głosowanie w czerwcu
– Bardzo ciekawy projekt i liczę
na to, że uzyska odpowiednią liczbę głosów – ocenia Hanna Głowacka, przewodnicząca bemowskiej
komisji
inwestycyjnej
i ochrony środowiska. – Bardzo
długo zabiegaliśmy o ochronę tego terenu jako całości. O to, by
nie zmieniono ustaleń co do jego
użytkowania jako zieleni parkowej – przypomina.
Udało się to dopiero w połowie
zeszłego roku, kiedy Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania dla tego ob-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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