
Park Górczewska jest jednym
z miejsc najczęściej wybieranych
jako lokalizacja projektów budże-
tu partycypacyjnego w naszej
dzielnicy. I nic dziwnego, wszak
wszyscy wiedzą, że park trzeba
zmieniać, a budżet właśnie po to
jest. Zmiany są, choć nie tak szyb-
kie, jak mogłyby być. Zwycięskie
projekty, o czym pisaliśmy nie-
dawno, z roku 2016 zostały prze-
sunięte na ten rok, a tegoroczne
są na etapie planowania. Ale gdy
uda się wszystkie zrealizować –
park na pewno zyska. Ale na tym

zapewne nie koniec zmian, bo
i w tym roku zgłoszono do BP kil-
ka naprawdę ciekawych pomy-
słów na park.

Standardowo: grille, huśtawki
i drzewa

Niektóre są, że tak powiem
standardowe, czyli w gruncie rze-

czy postulowane są co roku. Kilka
projektów dotyczy więc dodatko-
wych nasadzeń drzew, są pomysły
na atrakcje: „zielony tunel” dla
najmłodszych, ustawienie ławe-
czek integracyjnych, huśtawki dla
niepełnosprawnych, stanowisk
do grillowania, kosza do nowej gry
– disc golfa. Są też projekty lep-
szego wykorzystania amfiteatru.
Projektodawcy proponują, by
działało tam wakacyjne kino bądź

też, aby zorganizować tam festiwal
amatorskich zespołów muzycz-
nych, jest też pomysł, by w amfite-
atrze wspólnie oglądać transmisje
niektórych meczów piłkarskich
mistrzostw świata w Rosji.

Ciekawie: fontanna
i lodowisko

Szczerze mówiąc wszystkie te
pomysły są fajne, pozytywne, nie-
które jak sadzenie drzew nawet

konieczne, by park był parkiem.
Ale dwa projekty podobają mi się
chyba najbardziej. Spytajcie dzie-
ci: co w każdym parku być powin-
no? Na pewno większość, oprócz
innych rzeczy, wymieni fontannę.
Zdecydowanie tak! Parkowi Gór-
czewska brakuje sporo, by uznać
go za miły i przytulny, ale fontan-
na na pewno by się przydała. Kon-
cepcja programowo przestrzenna
parku zakłada wprawdzie budowę
aż trzech fontann ogrodowych,
w tym jednej dużej, nieopodal wy-
biegu dla psów, ale jakoś nie mo-
żemy się ani jednej z tych fontann
doczekać. Projekt zbudowania
fontanny otoczonej ławkami i na-
sadzeniami zgłosił zatem były rad-
ny Bemowa Jakub Gręziak.

– Taka fontanna z ławeczkami
wśród krzewów, zieleni na pewno
stałaby się miejscem spotkań i wy-
poczynku, no i atrakcją dla dzieci –
uzasadnia autor. I ja go popieram,

choć koszt to pokaźny – szacunko-
wo około 200 tys. zł. Ale warto.

Także drugi z pomysłów Grę-
ziaka popieram, choćby dlatego,

że pamiętam z dzieciństwa, że to,
co dzisiaj trzeba proponować,
kiedyś było normą. Zimą, gdy tyl-
ko mróz chwycił dozorca brał wąż
z wodą i wylewał nam ślizgawkę.
No i się działo! A projekt zakłada
właśnie utworzenie w Parku Gór-
czewska i Parku Jelonki Połu-
dniowe miejsc, gdzie na zimę bę-
dzie można wylewać lodowiska.
W gruncie rzeczy rzecz cała spro-
wadza się wedle projektu
do wzniesienia niskich wałów,
utwardzenia nawierzchni tak, by
tak utworzone zamknięte placyki
można było wykorzystywać zimą
na lodowiska a latem do różnych
gier i zabaw. W parku Górczew-
ska miejsc na taki placyk nie bra-
kuje, więc ja gorąco popieram.
Tym bardziej, że wedle szacunko-
wych obliczeń projektodawcy,
koszta byłyby bardzo umiarkowa-
ne – około 40 tys. zł.

Na wszystkie projekty, które
przejdą weryfikację formalną, bę-
dziemy mogli głosować już
w czerwcu.

Wojciech Kałużyński

Fontanna i lodowisko w parku Górczewska?
� Jak co roku w budżecie partycypacyjnym pojawiły się nowe pomysły dotyczące parku Górczewska. Będzie fontanna i naturalne lodowisko?
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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

Jed nym z miejsc, któ re war to
od wie dzić, jest Bar „For tecz na”
pro wa dzo ny przez ma łżeń stwo ar -
ty stów -pla sty ków. Jo an na i Piotr
Klay bo ro wie od daw na my śle li
o wy ko rzy sta niu tej wy jąt ko wej
lo ka li za cji. Po ró żnych pró bach
i przy miar kach uda ło się. Bar po -
wstał w 2015 ro ku, mie ści się
przy uli cy Je rze go Wal dorf fa 41.

– Chcie li śmy stwo rzyć miej sce,
gdzie mo żna usiąść, spo tkać się ze
zna jo my mi, po słu chać mu zy ki,
zjeść i mi ło spę dzić czas w prze -
pięk nym oto cze niu for tów – tłu -
ma czy Jo an na Klay bor.

Ta ka a nie in na lo ka li za cja na -
rzu ca ła jesz cze je den kie ru nek
dzia ła nia: pro pa go wa nie hi sto rii
For tu i ich nie mniej cie ka we go
są siedz twa. Stąd ta kie de ta le

i smacz ki, jak choć by ar chi wal ne
zdję cia lot ni ska Ba bi ce, wi szą ce
na ba ro wej ścia nie.

Ten po mysł to w isto cie wy nik
pa sji i fa scy na cji Pio tra. Od kąd
pa mię ta in te re su je się dzie ja mi
War sza wy, hi sto rią i ar chi tek tu rą
mi li tar ną. Ale po wro ty do prze -
szło ści nie ma ją być ogra ni cze -
niem dla dzia łań „For tecz nej”.
Te, przy naj mniej w za ło że niu,
zdra dza ją da lej idą ce am bi cje.

– Mo im po my słem na to miej sce
jest stwo rze nie nie za le żne go cen -
trum kul tu ry, in te gra cji i re kre acji
dla oko licz nych miesz kań ców. Nie
tyl ko Be mo wa, ale i po bli skich
Bie lan – mó wi Jo an na. W se zo nie
let nim w swo im ogród ku or ga ni zo -
wa ła już wer ni sa że ple ne ro we, ma -
łe kon cer ty z udzia łem oko licz -

nych mu zy ków. Był ma ra ton zum -
by dla ak tyw nych, ale też trans mi -
sje me czów pił ki no żnej. Wie le
osób za glą da do nich ta kże zi mą. –
Spo łecz nie od śnie ży li śmy ka wa łek

fo sy na lo do wi sko i sta ra my się
utrzy mać je w jak naj lep szym sta -
nie. W ka żdą nie dzie lę or ga ni zu je -
my ogni sko. Mo żna się ogrzać,
upiec kieł ba skę, po roz ma wiać.
Na ma wia my też do spę dze nia cza -
su przy grach plan szo wych.

Sza fa z po my sła mi na ten rok
jest peł na. W pla nach są warsz ta ty
ar ty stycz ne, se an se ki na ple ne ro -
we go, ob cho dy „Wian ków”, zlo ty
sa mo cho dów, wer ni sa że. By ły by
to też im pre zy bar dziej ka me ral -
ne, jak spo tka nia pod ró żni cze i hi -
sto rycz ne. War to tu za glą dać.

Ar tur Sa ła szew ski

Niedziela w Forcie Bema
� W Forcie Bema jest wiele ciekawych miejsc, często nieznanych nawet rodowitym
warszawiakom. Są tu poukrywane wśród starych rozłożystych drzew ceglane
konstrukcje, fosy, nasypy, mostki. Na co dzień ściągają tu adepci joggingu,
spacerowicze i rowerzyści. Zimą odwiedzających jest zdecydowanie mniej. Jednak
są powody, by zajrzeć do fortu także wtedy.

Po przed nia in we sty cja Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „La zu ro -
wa” – La zu ro wy Za ką tek – by ła
no mi no wa na do Na gro dy Ar chi -
tek to nicz nej Pre zy dent m. st.
War sza wy a miesz ka nia ro ze szły
się jak cie płe bu łecz ki. Te raz spół -
dziel cy bu du ją da lej – do koń ca
przy szłe go ro ku przy Sze li gow -
skiej na Je lon kach po wsta ną La -
zu ro we Ogro dy.

Czte ry bu dyn ki o wy so ko ści 4–9
pię ter, 218 miesz kań o po wierzch -
ni 32–111 m2, dzie sięć lo ka li han -
dlo wo -usłu go wych i ga ra że na 120
sa mo cho dów – tak w wiel kim

skró cie pre zen tu je się no wa in we -
sty cja. Du żą za le tą wy bra nej przez
spół dziel nię lo ka li za cji – w po rów -
na niu z de we lo per ski mi osie dla mi
na Chrza no wie – jest mo żli wość
ko rzy sta nia z in fra struk tu ry Je lo -
nek. No we bu dyn ki sta ną w po bli -
żu szko ły pod sta wo wej, przed szko -
la, żłob ka i przy stan ku au to bu so -
we go „Drze wo ryt ni ków”, z któ re -
go mo żna do trzeć do cen trum
War sza wy w nie ca łe pół go dzi ny.

Bu do wa La zu ro we go Za kąt ka
już się roz po czę ła. Po trwa
do koń ca przy szłe go ro ku.

(dg)

Spółdzielnia „Lazurowa”
znów buduje
� Nowe bloki rosną nie tylko na słynnych polach
kukurydzy na Chrzanowie, ale też na Jelonkach.
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Z „Os. Gór czew ska” przez
Wło chy i Ra ków na Słu że wiec –
wie lu miesz kań ców Je lo nek zna

tra sę au to bu su 189 na pa mięć.
Po wszech nie zna ne są też dwa
pod sta wo we pro ble my te go po łą -
cze nia: tłok w go dzi nach szczy tu
i kor ki. Ra no au to bu sy od je żdża -
ją z pę tli co 5–8 mi nut. To zde cy -
do wa nie za ma ło, by wszy scy
chęt ni do tar li do pra cy w kom for -
to wych wa run kach.

– Obec ne wa run ki pod ró ży
na tej li nii w go dzi nach szczy tu są
fa tal ne – przy zna je rad ny Ja ro -
sław Obor ski, któ ry in ter we nio -
wał w tej spra wie w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go.

– Na sze ob ser wa cje po twier -
dza ją opi nie pa sa że rów – mó wi
Mag da le na Po toc ka, rzecz nicz ka

ZTM. – Za sad ne jest zwięk sze nie
czę sto tli wo ści 189, nie ste ty obec -
nie nie dys po nu je my wol ny mi wo -
za mi, któ re mo gli by śmy skie ro -
wać do ob słu gi li nii.

Zakleszczeni między
samochodami

Po nie waż na ca łej tra sie 189 nie
ma ani jed ne go frag men tu bu spa -
sa, au to bu sy mu szą prze dzie rać
się na Słu że wiec przez mo rze sa -
mo cho dów. Z po wo du bu do wy
me tra na Gór czew skiej i Wol skiej
oraz prze bu do wy Ma ry nar skiej
kor ki roz le wa ją się w nie ocze ki -
wa nych miej scach.

– Naj więk sze utrud nie nia no tu -
je my na Człu chow skiej do tra sy
S8, Dźwi go wej do Po łczyń skiej
oraz Wał brzy skiej, Do li nie Słu że -

wiec kiej i al. Si kor skie go do św.
Bo ni fa ce go – wy li cza Po toc ka. –
Do te go do cho dzi ca ły ob szar bę -

dą ce go w prze bu do wie Słu żew ca
Biu ro we go.

Co gor sze, dla 189 nie ma żad -
nej roz sąd nej al ter na ty wy. We -
dług roz kła du au to bus po ko nu je
dro gę spod Ha li Wo la na przy sta -
nek „PKP Słu że wiec” w 26 mi nut.
Gdy by śmy chcie li prze siąść się
na to ry, mu sie li by śmy je chać
„dzie siąt ką” aż do Dwor ca Cen -
tral ne go i tam prze siąść się
do SKM -ki. Czas prze jaz du: 49
mi nut bez gwa ran cji, że bę dzie
luź niej, niż w 189.

A mo że war to za dbać o kon dy -
cję i po ko ny wać te 11 km ro we -
rem? Nic z te go, na Słu że wiec nie
pro wa dzi żad na bez piecz na dro ga.

Naj bar dziej ra cjo nal nym, ale tyl -
ko czę ścio wym roz wią za niem pro -
ble mów, by ło by po dzie le nie 189
na dwie li nie, po dob nie jak rok te -
mu po dzie lo no ob słu gu ją ce „Mor -
dor” 401: jed na „po łów ka” łą czy ła -
by Sa dy bę ze Słu żew cem, dru ga –

Słu że wiec z Je lon ka mi. W ten
spo sób au to bu sy ja dą ce na os.
Gór czew ska nie ła pa ły opóź nień
już w Do li nie Słu że wiec kiej.

Nic nie po mo że?
Pro ble my z do jaz dem z Je lo nek

na Słu że wiec roz wią zał by wia dukt
ko le jo wy, łą czą cy pla no wa ną sta -
cję przy For cie Wo la z ist nie ją cą
pod Ale ja mi Je ro zo lim ski mi.
Zmie ścił by się on na czę ści re zer -
wy te re nu pod tra sę S7 i dał mo -
żli wość uru cho mie nia li nii SKM
Le gio no wo – Dwo rzec Gdań ski –
Je lon ki – Słu że wiec – Lot ni sko

Cho pi na (a w przy szło ści: Pia -
secz no). Czas prze jaz du ze sta cji
przy For cie Wo la na Słu że wiec
wy niósł by… 10 mi nut. PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we nie są jed nak
za in te re so wa ne ta ką in we sty cją.

W przy szło ści roz wią za niem
pro ble mów z do jaz dem na Słu że -

wiec mo że być… zmniej sza nie się
Mor do ru. Kil ka du żych firm już
prze nio sło swo je sie dzi by do le piej
sko mu ni ko wa nych biu row ców.
Phi lip Mor ris ma no wą sie dzi bę
obok Dwor ca Gdań skie go, zaś
Ghe lam co i Stan ley Black & Dec -
ker – przy ron dzie Da szyń skie go.

(dg)

189, czyli „do Mordoru jak sardynki”
� Skrócenie linii może okazać się najlepszym rozwiązaniem problemu dojazdów na Służewiec „na teraz”. A w przyszłości?

3tel. 502-280-720reklama w „Echu”

Najbardziej
racjonalnym, ale tylko
częściowym
rozwiązaniem
problemów, byłoby
podzielenie 189 na dwie
linie, podobnie jak rok
temu podzielono
obsługujące
„Mordor” 401:
jedna „połówka”
łączyłaby Sadybę ze
Służewcem, druga –
Służewiec z Jelonkami.

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych 

tematyką
miejską

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl





Po wstań ców Ślą skich, róg Wro -
cław skiej. Dwie ście osiem dzie siąt
pa wi lo nów han dlo wych ści śnię -
tych na nie wiel kim te re nie wzdłuż
nie od le głych to rów tram wa jo -
wych. Od stro ny czy sto wi zu al nej
miej sce ra czej od stra sza. Zwłasz -
cza zi mą, gdy sza ro i chla pa. Ale
nie po to się tu przy cho dzi.

W In ter ne cie re kla mu ją się
z fan ta zją: „Ku pisz tu wszyst ko,
od skar pet, ko szu lek D&G,
po gło wi ce ją dro we i pie czar ki”.
Z ty mi gło wi ca mi ją dro wy mi to
mo że być cię żko, ale nie co bar -
dziej le gal ny to war czy usłu gi
w sze ro kim asor ty men cie cze ka ją
na za in te re so wa nych. Tak prze -

ko nu je w ka żdym ra zie pan An -
drzej, je den z ba za ro wych we te -
ra nów.

– Du ży wy bór, wy so ka ja kość,
za wsze świe ży to war – wy li cza wy -
chy la jąc się zza swo je go sto iska
z wa rzy wa mi i owo ca mi. Co jed -
nak z ce na mi? Gdy sły szy, że
przed chwi lą dwóch le ci wych
dżen tel me nów do sad nie wy po -
wie dzia ło się na ten te mat, re agu -
je emo cjo nal nie.

– Prze sa da, prze sa da … Ta ka
po ra ro ku, że ce ny ni skie być nie
mo gą. U Hisz pa nów w tym ro ku
ziąb, a i śnieg spadł. Prze cież zi -
mą to od nich głów nie spro wa -
dza my to war.

Z oko ło dzie się ciu prze py ta nych
przez nas klien tów więk szość po -
twier dza, że ce ny są do za ak cep to -
wa nia. Po rów ny wal ne do tych ze
skle pów wiel ko po wierzch nio wych.

– Ra czej nie prze pła cam, a sta -
ram się li czyć ka żdą zło tów kę –
mó wi pa ni Te re sa. – U mnie po -

dob ny ba za rek za mknę li, a ja
po pro stu wo lę ta kie miej sca niż
su per mar ke ty. Tu mam wy bór
i ja kość. Plus brak ko le jek.

Ko lej na klient ka z ba zar kiem
zwią za na jest już po nad dwa dzie -
ścia lat. Po wód jest pro za icz ny:
miesz ka pięć mi nut dro gi stąd.

Pa ni Ali na, ta kże miesz ka ją ca
w oko li cy, wy li cza za le ty:

– Do bre za opa trze nie, mi ła ob -
słu ga, to war do wy bo ru do ko lo -
ru. Od wę dlin tra dy cyj ne go wy ro -
bu po ka szę czy fi ran ki.

Kup cy z dłu go let nim sta żem
przy zna ją, że ruch na ba zar ku
mógł by być lep szy. Gdy by tak
wró ci ły la ta dzie więć dzie sią te…
To był han dlo wy bo om. Tłu my
prze wa la ły się mię dzy sto iska mi,
in te res się krę cił. Ale na sta ła era
hi per mar ke tów i klien tów uby wa -

ło, ob ro ty spa da ły. I tak przez ko -
lej ne la ta. Dziś mo żna tu spo tkać
i ta kich, któ rzy wprost mó wią
o za mknię ciu in te re su. Jak pa ni
Jo la pro wa dzą ca bar. Pu sto dziś
u niej. Go rzej, że nie tyl ko dziś.

– Co raz czę ściej my ślę, że by
dać so bie spo kój i to za mknąć –
wzdy cha.

Do bre go dnia nie ma też pan
Je rzy, któ ry na ba za rze do ra bia
do KRUS -owskiej eme ry tu ry. Ale
co to za do ra bia nie, sko ro przez
ca ły dzień nie sprze dał nic. Nie
zszedł ani je den sło ik mio du, ani
je den kwia tek.

– La tem jest le piej. Mo je po mi -
do ry, je ży ny, ogór ki szyb ko się
sprze da ją. Te raz – jak wi dać.
Zresz tą, ja wła ści wie na od lu dziu
miesz kam, na wet jak nic nie utar -
gu ję to przy naj mniej z in nym
czło wie kiem po ga dam.

Obok – an ty kwa riat. I tu za sko -
cze nie – w skle pi ku ruch. Wła ści -
ciel tłu ma czy wła śnie jed ne mu
z klien tów ozna cze nia wy bi te
na za byt ko wej, srebr nej ły żecz ce.
Sprze daw czy ni zdra dza, że naj -
lep szy utarg da ją uży wa ne ksią żki.

Klu czem jest ce na – spo ro ni ższa
od no wych wy daw nictw. Ale ku -
pić mo żna przy oka zji wie le in -
nych rze czy: ży ran do le, rzeź by,
mo ne ty, sztuć ce, wi ny lo we pły ty.
Na ze wnątrz mi ni -ar ma ta i sa mo -
war. Mo że i one znaj dą na byw cę.

Ruch jest też przy sto isku „101
dro bia zgów”. Je go wła ści ciel to
je den z naj star szych sta żem kup -
ców. Dwie i pół de ka dy upły nę ło
nie wia do mo kie dy. Uśmie cha się
zza sto li ka peł ne go la ta rek, oku -
la rów, śru bo krę tów, ma ści, spi na -
czy, dłu go pi sów i pły nów
do czysz cze nia po mni ków. Nie
jest źle, to war scho dzi. Po płyn
na przy kład co ja kiś czas przy je -
żdża na byw ca spo za War sza wy. Są
i ta cy.

– Mam swo ich sta łych klien tów
– mó wi – Nie któ rzy cał kiem zna -
ni. Wczo raj był u mnie pan, któ ry
pra cu je w te le wi zji.

Ta kich, któ rym na ba zar ku
wciąż ja koś się wie dzie, na szczę -
ście nie bra ku je. Raz na ja kiś czas
po ja wia ją się in for ma cje, że tar -
go wi sko znik nie. Pó ki co kup cy
i ich klien ci mo gą być spo koj ni.
Umo wę z do tych cza so wym dzie -
rżaw cą wła dze dziel ni cy przed łu -
ży ły do wrze śnia 2019 ro ku. I nie
pla nu ją zmia ny w prze zna cze niu
te go te re nu.

(AS)

Targowisko Bemowo żyje i ma się nieźle
� Sprzedawcy z bazarku na Bemowie z rozrzewnieniem wspominają lata dziewięćdziesiąte. Tłumy klientów, ruch w interesie niczym w ulu. Inwazja
supermarketów z czasem zmieniła te widoki i nastroje. Targowisko wciąż jednak zapewnia sporo miejsc pracy i przyciąga wierną klientelę.
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Takich,
którym na bazarku wciąż
jakoś się wiedzie,
na szczęście nie brakuje.
Raz na jakiś czas
pojawiają się informacje,
że targowisko zniknie.
Póki co kupcy i ich klienci
mogą być spokojni.
Umowę
z dotychczasowym
dzierżawcą władze
dzielnicy przedłużyły
do września 2019 roku.



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

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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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ZZaabbuuddoowwyy  ggiippss  kkaarrttoonn,,  ggłłaaddzziiee,,  mmaalloowwaanniiee
660077--667799--445544

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka nawet na oświadczenie do 9000 zł,
szybko i bezpiecznie 790-740-784
·Pożyczka szybko i uczciwie 668-681-908
·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@kancelarie-
doradcze.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

·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

·Roznoszenie ulotek po blokach. Praca pon-pt
w godz 7:00 – 15:00. Stawka 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

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

·Skup książek – dojazd 606-900-333

·Skup książek 509-20-40-60

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

·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

·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

PPrraanniiee  ddyywwaannooww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022  ––  448877--889900

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

DOM I OGRÓD

NNaapprraawwaa,,  rreegguullaaccjjaa,,  uusszzcczzeellnniiaanniiee  ookkiieenn  PPCCVV
ii ddrreewwnniiaannyycchh,,  nnaapprraawwyy  ppoo  wwłłaammaanniiaacchh,,

pprrzzeerraabbiiaanniiee  ookkiieenn  nnaa  aannttyywwłłaammaanniioowwee..  tteell..
550044--007788--441100

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY--SSEERRWWIISS  wwwwww..wwiiccoommpp..ppll  tteell..
2222 224400--5500--9900  ooddwwiieeddźź  nnaass  lluubb  wweezzwwiijj  sseerrwwiissaannttaa

CCzzłłuucchhoowwsskkaa  6666  ((pprrzzyy  BBGGŻŻ))

·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·Elektryk Hydraulik 502-951-212

·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury

·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

Od kil ku dni miesz kań cy Je lo nek
i Chrza no wa mo gą ob ser wo wać
wy cin kę drzew i in ne pra ce po rząd -
ko we, trwa ją ce przy La zu ro wej. To
oczy wi ście przy go to wa nia do prze -
bu do wy ko lej ne go od cin ka uli cy –
od Ster ni czej do Gór czew skiej.

– Do wy cin ki prze zna czo no 89
drzew, spo śród któ rych 70 to klo -
ny sre brzy ste – mó wi Aga ta Cho -
iń ska, rzecz nicz ka Za rzą du Miej -
skich In we sty cji Dro go wych.

Klo ny sre brzy ste to w Pol sce
ga tu nek ob cy i uzna wa ny za ma -

ło war to ścio wy, zaś drze wa ro -
sną ce przy La zu ro wej są za ata -
ko wa ne przez je mio łę. W przy -
szło ści i tak cze ka ła by je wy cin -
ka. Dla wie lu osób więk szą stra -
tą bę dzie zbu rze nie do mu ro dzi -
ny Sze len bau mów, sto ją ce go

u wy lo tu uli cy Do ro szew skie go.
Po wstał on w 1921 ro ku, ale nie
ma du żej war to ści hi sto rycz nej
i dla te go nie zna lazł się
pod ochro ną kon ser wa to ra za -
byt ków. Te raz cze ka go roz biór -
ka, bo ko li du je z no wą jezd nią
La zu ro wej.

No wa La zu ro wa
Prze bu do wa od cin ka od Ster -

ni czej do Gór czew skiej to ko lej -
ny etap prze kształ ca nia La zu ro -
wą w dwu jez dnio wą ar te rię. Uli -
ca bę dzie mieć czte ry pa sy ru chu
oraz do dat ko we pa sy do skrę tu
w le wo i pra wo, za to ki au to bu so -
we, chod ni ki o stan dar do wej
sze ro ko ści (co naj mniej 2 m),

dwie dro gi ro we ro we sze ro kie
na 2,5 m, no we od wod nie nie
i oświe tle nie. Nie wia do mo jesz -
cze, czy przy uli cy sta ną ekra ny

aku stycz ne i ile drzew i krze wów
zo sta nie za sa dzo nych w za mian
za wy cię te klo ny.

(dg)

Lazurowa: 89 drzew do wycinki, przedwojenny dom do zburzenia
� Zanim powstanie druga jezdnia i drogi dla rowerów, trzeba oczyścić teren pod plac budowy. Sprawdzamy rachunek strat.

Przebudowa
odcinka od Sterniczej
do Górczewskiej to
kolejny etap
przekształcania Lazurową
w dwujezdniową arterię.
Ulica będzie mieć cztery
pasy ruchu.
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La zu ro wa, oko li ce for tu Bli zne.
Ciąg kil ku pię tro wych do mów. Ka -
wa łek da lej – te ren ogród ków
dział ko wych. Po mię dzy osie dlem
a dział ka mi, na nie wiel kiej po lan -
ce sto ją dwie oto czo ne siat ką al -
tan ki. Ta mniej sza to wa lą ca się
ru de ra z wy sta ją cym, uszczel nio -
nym by le jak ko mi nem pie ca. Wo -
kół po rzu co ne od pad ki, ja kiś dzie -
cię cy ro wer, za baw ki, ubra nia,
sprzęt ku chen ny, po dar te fo lio we
tor by. Więk sza al ta na, od da lo na
o kil ka na ście kro ków, jest nie co
le piej utrzy ma na. Jest tu grill, jest
sto lik i pla sti ko we krze sła.

Drzwi do al tan ki otwie ra ją się.
Po staw ny mę żczy zna przed sta wia
się ja ko Hen ryk. Uścisk dło ni.
Chęt nie roz ma wia o swo im tym cza -
so wym schro nie niu. O swo im ży ciu
– też. Nie ma pro ble mu. I – jak naj -
bar dziej – od nie sie się do skarg.
Do my śla się prze cież, w czym rzecz.

Skar ga
List ze skar gą tra fił do kil ku re -

dak cji, urzę dów i słu żb mun du ro -
wych. Au tor in for mu je, że
na pew nej opusz czo nej al tan ce
zna leź li so bie lo kum dwaj bez -
dom ni. Pa lą czym po pad nie
i śmie cą. Raz na ja kiś czas
od stro ny dział ki w kie run ku osie -
dla na pły wa ją ob ło ki gry zą ce go

dy mu. O swo bod nym wie trze niu
miesz kań, ko rzy sta niu z po dwór -
ka i te re nu za baw mo żna za po -
mnieć. I tak od pa ru już lat.
Nadaw ca li stu twier dzi, że wcze -
śniej bez sku tecz nie do ma gał się
zro bie nia po rząd ku i skło nie nia
„pa nów” do wy pro wadz ki.

A jak to się za czę ło? Mia ło
być tak:

„Kie dyś ten ob szar od dzie lo ny
był drew nia nym pło tem, a za nim
reszt ki roz pa da ją cych się ogród -
ków dział ko wych. Dziel ni ca po sta -
no wi ła zli kwi do wać ba ła gan ze
wzglę du na oto cze nie Tra sy S -8.
Roz gro dzi ła to, ale po zo sta wi ła
dwie al tan ki, po nie waż dwóch star -
szych pa nów jesz cze dba ło o kwia -
ty i drze wa owo co we. Wszyst ko
z po sta no wie niem i za po wie dzią
tym cza so wo ści tej sy tu acji. Za bra -
kło opie ku nów a wte dy na dział ki,
do roz pa da ją cych się al tan we szło
dwóch cwa nia ków. Prze cię li kłód -
kę przy bram ce wej ścio wej, we szli
do al tan i me to dą fak tów do ko na -
nych udo mo wi li się.”

Wkrót ce po tem – jak pi sze au -
tor li stu – miesz kań cy osie dla,
któ rzy zna li wła ści cie li dzia łek,
za wia do mi li straż miej ską i po li -
cję. Jed nak po przy jeź dzie pa tro -
lu nie le gal ni lo ka to rzy mie li po -

ka zać klu cze od za ło żo nej przez
sie bie kłód ki. Po wie dzie li, że wła -
ści cie le al tan po zwo li li im z nich
ko rzy stać. Słu żby przy ję ły to tłu -
ma cze nie i od je cha ły.

Dom
Od kil ku lat al tan ka jest ich do -

mem. Pan Hen ryk miesz ka w War -
sza wie już po nad dwie de ka dy.
Mi mo, że no ce spę dza w ob skur -
nej bud ce, nie uwa ża się za bez -
dom ne go. Bo wła ści wie to miesz -
ka nie ma – 25 ki lo me trów od Sie -
dlec. W oko li cy pra cy brak, więc
co mu po tam tym do mu. A pra cy
się nie bał. Jak twier dzi, skoń czył
szko łę o pro fi lu spo żyw czo -ga stro -
no micz nym. Wie dzę wy ko rzy stał
i naj wię cej lat prze pra co wał w ma -
sar niach. Po tem by wa ło już ró żnie.
Te raz zbie ra pusz ki, złom, ma ku la -
tu rę, cza sem pa rę gro szy do ro bi
pod su per mar ke ta mi. Nie obec ny
aku rat współ lo ka tor za ra bia
na bu do wach.

Pan Hen ryk spo koj nie wy słu -
chu je za rzu tu pod swo im ad re sem.
Za prze cza, jed nak by pa li li pla sti -
kiem czy in ny mi ma te ria ła mi, któ -
re mo gą być szko dli we. Uży wa ją
do te go zna le zio ne go drew na, cza -
sa mi frag men tów me bli.

– O, pro szę. Jed na pa ni z osie -
dla sa ma nas po pro si ła, by to

od niej wziąć – pan Hen ryk po ka -
zu je na frag men ty drew nia nej
szaf ki.

– Co z od pad ka mi, któ re się
gro ma dzą na dział ce?

– Zbie ra my do tor by i wy no si -
my na osie dlo wy śmiet nik.

Pod cho dzi do du że go fo lio we -
go wor ka i po ka zu je za war tość.
W środ ku głów nie pu ste bu tel ki.
Chwi lę póź niej wska zu je roz wa la -
ją cą się bu dę na dru gim koń cu
dział ki.

– Tam wcze śniej miesz ka li nar -
ko ma ni. Ci to rze czy wi ście strasz -
ny ba ła gan ro bi li. Tu jest ina czej.

Tym cza sem wcho dzi my
do środ ka „je go” al tan ki. Dość
ciem no i po nu ro. Ale od ra zu
rzu ca się w oczy he ro icz na pró ba
nada nia wnę trzom cech nor mal -
ne go do mu. Jest wy dzie lo ne po -
miesz cze nie na kuch nię. Cał kiem
rów no po ukła da ne ta le rze, sztuć -
ce. Jest i płyn do zmy wa nia na -
czyń. Bli żej wej ścia coś na wzór
ła zien ki, a tam: lu stro, ręcz ni ki
i przy bo ry to a le to we. Nie da le ko
wej ścia – „ko za”. To tym pie cy -
kiem lo ka to rzy się do grze wa -
ją. I ścią ga ją na sie bie kło po ty.

Tak, po li cja i straż miej ska raz
na ja kiś czas tu przy je żdża ją. Pan
Hen ryk przy zna je, że nie daw no
do stał 100 zło tych ka ry. Po dob no
za pła cił.

Są sie dzi
Czy są so lą w oku są sia dów?

Mę żczy zna w śred nim wie ku, kie -
ru ją cy się w stro nę osie dlo wych
kla tek, chęt nie za mie ni kil ka
słów. Zna spra wę, ale o ile wie,
pa no wie w mia rę spo koj nie się
za cho wu ją. Je śli cho dzi o nie go,
to mo gą so bie na tej dzia łecz ce
miesz kać. Pa ni wy pro wa dza ją ca
psy w po bli żu al ta nek oce nia
spra wę nie jed no znacz nie.

– Mi nie prze szka dza ją. Ale już
pa rę ra zy od są sia dów sły sza łam
skar gi na za dy mia nie oko li cy.

Szcze gól nie na rze ka li ci z ni ższych
kon dy gna cji, naj bli żej al ta nek.

Cze mu za wcza su nie zro bio no
po rząd ku z te re nem, na któ rym
wciąż sto ją fe ral ne ba racz ki? Za -
rząd cą jest Biu ro Mie nia Mia sta
i Skar bu Pań stwa m. st. War sza wy.
Jak prze ko nu ją urzęd ni cy, w obo -
wią zu ją cych prze pi sach brak jest
jed no znacz nych sfor mu ło wań.
„Z uwa gi na nie bez pie czeń stwo
na ru sze nia kom pe ten cji spra wa
jest wy ja śnia na” – czy ta my w pi -
śmie od przed sta wi cie la Dziel ni cy.

Go ście
Ze słu żb mun du ro wych naj czę -

ściej na miej scu mel du je się Straż
Miej ska. Od sierp nia ze szłe go ro -
ku in ter we nio wa ła sześć ra zy.
Zgło sze nia do ty czy ły spa la nia od -
pa dów oraz za nie czysz cza nia i za -
śmie ca nia te re nu.

– Nie ma my pra wa usu wać
prze by wa ją cych tam osób. Po in -
for mo wa li śmy za rząd cę te re nu
o ko niecz no ści upo rząd ko wa nia
miej sca – mó wi rzecz nicz ka stra -
żni ków Mo ni ka Ni żniak.

– In ter wen cje wo bec osób bez -
dom nych ma ją swo ją spe cy fi kę.
Usu wa nie ich z ta kich miejsc nie
jest pro ste. Nie tyl ko z praw ne go
punk tu wi dze nia. W grę wcho dzą
też wzglę dy hu ma ni tar ne. Zwłasz -
cza zi mą – do da je pod ko mi sarz
Mar ta Su low ska, ofi cer pra so wy
Ko men dan ta Re jo no we go po li cji.
Fakt, że do in cy den tów do cho dzi
na te re nie nie bę dą cym wła sno -
ścią pry wat ną, do dat ko wo za wę ża
po le ma new ru. Tym bar dziej, gdy
„dzi cy lo ka to rzy” nie ma ją na su -
mie niu po wa żniej szych prze win.
Spra wa miesz kań ców al ta nek jest
jej zna na. Przy czym w ostat nich
kil ku la tach po li cjan ci wzy wa ni
by li tam tyl ko dwa ra zy. Za pierw -
szym ra zem cho dzi ło o za kłó ca nie
ci szy noc nej. W dru gim przy pad -
ku po wo dem we zwa nia miał być
po żar na jed nej z al ta nek, co
osta tecz nie się nie po twier dzi ło.

W te go ty pu sy tu acjach funk -
cjo na riu sze sku pia ją się ra czej
na per swa zji. Nie jed no krot nie
w ak cji to wa rzy szą im pra cow ni cy
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
i stra żni cy miej scy. Wszy scy prze -
ko nu ją bez dom nych do prze pro -
wadz ki i zmia ny try bu ży cia. To
spo ty ka się naj czę ściej z od mo wą.
Chcą żyć po swo je mu.

Ar tur Sa ła szew ski

Na dziko, po swojemu

Lokatorzy z Lazurowej
� W opuszczonym domku mieszkają od paru lat. Urządzili go po swojemu i chcą żyć
po swojemu. Nie wszystkim to się jednak podoba. Pewnych zasad trzeba przestrzegać.
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Brak od po wied nich miejsc,
w któ rych mo gły by od by wać się fe -
sti wa le mu zycz ne ścią ga ją ce dzie -
siąt ki ty się cy za in te re so wa nych, to
pro blem zna ny w War sza wie
„od za wsze”. W ostat nich la tach
naj więk sze im pre zy od by wa ją się
na Sta dio nie Na ro do wym, gdzie
– jak wieść gmin na nie sie – aku sty -
ka jest dość kiep ska. W dwóch po -
przed nich naj wa żniej szą sto łecz ną
are ną by ło be mow skie lot ni sko.

Król w Pol sce
Wszyst ko za czę ło się 20 wrze -

śnia 1996 ro ku, gdy Mi cha el Jack -
son (1958–2009) od wie dził Be mo -
wo pod czas „HI Sto ry World To ur”
– tra sy pro mu ją cej skła dan kę naj -
więk szych prze bo jów. Dziś wi zy ta
gwiaz dy świa to we go for ma tu

w War sza wie nie jest już czymś nad -
zwy czaj nym, ale wspo mi na jąc to
wy da rze nie we źmy pod uwa gę dwa
fak ty. Po pierw sze, by ło to 21 lat te -
mu, w sto li cy kra ju, któ ry w opi nii
prze cięt ne go Eu ro pej czy ka był ja -
kąś ro syj sko ję zycz ną en kla wą, le żą -
cą za gó ra mi i rze ka mi, w któ rej ko -
lek cjo no wa no por tre ty Le ni na i po -
lo wa no na nie dźwie dzie po lar ne.
Po dru gie, to był Mi cha el Jack son.
Król, któ re go przy ję to z ho no ra mi.

– 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 po la tach
Mar cin Świę cic ki, w la tach 90. bę -
dą cy pre zy den tem War sza wy.
Pierw sza wi zy ta Jack so na za owo co -
wa ła po my słem bu do wy na Be mo -

wie par ku roz ryw ki, po rów ny wal ne -
go z Di sney lan dem. Osta tecz nie
z pla nu nic nie wy szło, a pierw szy
w Pol sce kon cert Kró la Po pu oka -
zał się być za ra zem ostat nim.

„Fly Away” z lot ni ska
Na ko lej ne wiel kie wy da rze nie

„na pły cie” trze ba by ło cze kać ca -
łych osiem lat. W czerw cu 2004 ro -
ku na Be mo wie za grał Len ny Kra -
vitz. Słyn ny rock man od wie dził Pol -
skę pod czas tra sy pro mu ją cej kiep -
sko oce nia ną pły tę „Bap tism”.

Co za baw ne, re fren naj bar dziej
zna ne go utwo ru Kra vit za gło si
„I want to get away, I wan na fly
away” – „Chcę się stąd wy do stać,
chcę od le cieć”. Ide al ny ma te riał
na hymn ae ro klu bu, ko rzy sta ją ce go
z lot ni ska na Be mo wie.

Ma don na nie ma ła two
Len ny Kra vitz od le ciał, a przy le -

cia ła Ma don na. Kon cert za pla no -
wa no na 15 sierp nia, świę to Wnie -
bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny. Or ga ni za cje ka to lic kie za pro te -
sto wa ły, bo Ma don na mia ła już
na kon cie wie le wy po wie dzi kry ty -
ku ją cych Ko ściół i wy bór da ty kon -
cer tu uzna no za pro wo ka cję. Pu -
blicz ny ró ża niec i pe ty cja nie po mo -
gły.

Kró lo wa Pop przy je cha ła na Be -
mo wo luk su so wą bia łą li mu zy ną
i wy stą pi ła przed 80 tys. wi dzów
na gi gan tycz nej sce nie, sze ro kiej
na 80 me trów. Część utwo rów za -
śpie wa ła sie dząc na tro nie. By ły ży -
cze nia uro dzi no we dla koń czą cej 51
lat ar tyst ki i hołd dla zmar łe go
w czerw cu 2009 ro ku Jack so na. Nie
by ło bi sów, o czym nie omiesz ka ły
wspo mnieć pra wi co we me dia.

Kra ina wiecz ne go me ta lu
W la tach 2010–2013 na Be mo wie

kró lo wa ła mu zy ka dla mi ło śni ków
czer ni, cię żkich bu tów i wiel kich
per ku sji, choć od cza su do cza su
na sce nie mel do wa li się pa no wie
w po dar tych je an sach, brzdą ka ją cy
na gi ta rach. Pod czas trzech edy cji
So ni sphe re i dwóch edy cji Im pact
Fe sti wa lu na na szym lot ni sku za -
gra ła im po nu ją ca licz ba ze spo łów
roc ko wych i me ta lo wych, w tym Be -
he moth, Iron Ma iden; Motörhe ad;
Ma sto don; Vol be at; De vin Town -

send Pro ject, Ma chi ne He ad, Go ji -
ra, Ka sa bian, Red Hot Chi li Pep -
pers, 30 Se conds to Mars, Korn
i Ram m ste in.

Do hi sto rycz ne go wy da rze nia do -
szło 16 czerw ca 2010 ro ku. Pod czas
fe sti wa lu So ni sphe re po raz pierw -
szy uda ło się zgro ma dzić na jed nej
sce nie ze spo ły Wiel kiej Czwór ki
thrash me ta lu. Fa ni ma rzy li o ta kim
wy da rze niu od lat 80., od cza sów ta -
kich prze bo jów, jak „Ma ster of
Pup pets” czy „Ra ining Blo od”.
Uda ło się do pie ro w War sza wie.
Slay er, Me tal li ca, Me ga deth i An -
th rax – wszy scy za gra li na Be mo wie
jed ne go dnia.

Fe sti wa le ucie kły z War sza wy
Ostat nie „lot ni sko we” im pre zy

od by ły się 4 i 5 czerw ca 2013 ro ku.
Pierw sze go dnia la ło jak z ce bra,
a na sce nie bry lo wa li prze bra ny
za „złe go pa pie ża” Pa pa Eme ri tus
(Ghost) i ubra ny w ogrom ne ró żo -
we fu tro Till Lin de mann (Ram m -
ste in). Gi ta ry Ada ma „Ner ga la”
Dar skie go (Be he moth) i Ker ry'ego
Kin ga (Slay er) by ło sły chać po dob -
no aż na Je lon kach.

Od czte rech lat War sza wa już nie
go ści wiel kich fe sti wa li. So ni sphe re
wy niósł się z Pol ski, zaś Im pact
uciekł naj pierw do Ło dzi, a w tym
ro ku do Kra ko wa. Wy glą da na to,
że mu zy ka już nie wró ci na be mow -
skie lot ni sko.

Do mi nik Ga dom ski

Michael Jackson, Madonna i bogowie metalu

Kto grał na naszym lotnisku?
� Jedni narzekali na hałas, inni chwalili sobie niesamowity klimat bemowskich koncertów. Teraz to już historia.

Upa mięt nio nym na ta blicz kach
z na zwą uli cy, ron da czy skwe ru
mo żna zo stać – teo re tycz nie, bo
by ły wy jąt ki – do pie ro pięć lat
po śmier ci. Za sa da ta nie do ty czy

jed nak or ga ni za cji, sto wa rzy szeń
i klu bów spor to wych, na czym
sko rzy sta ła nie daw no… Le gia.
Na wnio sek be mow skich rad nych
PO Ra da War sza wy na zwa ła

imie niem klu bu ron do na Księ cia
Bo le sła wa.

– Ta oko li ca to dom dla wie lu
sek cji Le gii War sza wa – przy po -
mi na Grze gorz Ku ca, wi ce bur -
mistrz Be mo wa. – W for cie Be ma
i ha li OSiR przy Obroń ców To -
bru ku tre nu ją bok se rzy, ko la rze,
cię ża row cy i ko szy ka rze. Kie dyś
Be mo wo go ści ło też m.in. sek cję
siat kar ską i strze lec ką. Dziś Le gia
to dru ży na re pre zen tu ją ca nasz
kraj na are nie mię dzy na ro do wej
od kil ku dzie się ciu lat. Na Be mo -
wie miesz ka wie lu ki bi ców Le gii,
któ rzy są bar dzo wi docz ni pod -
czas ró żnych uro czy sto ści.

…oraz na uli cach. Na Be mo wie
i Je lo nek mo żna zna leźć praw do -
po dob nie re kor do wą w ska li War -
sza wy licz bę ki bi cow skich mu ra li
i graf fi ti. Naj więk szą uwa gę zwra -
ca ją ogrom ne ma lo wi dła na blo -
kach przy Unie jow skiej. Je den
z nich upa mięt nia Lu cja na Brych -
cze go. Po cho dzą cy z Gór ne go
Ślą ska pił karz i tre ner jest zwią za -
ny z Le gią od ro ku… 1954.

– Rzad ko udzie la wy wia dów.
Na uro czy stość od sło nię cia mu ra -
lu ścią gnię to go pod stę pem – pi -
sa li śmy w 2014 ro ku. – Tre ner
bram ka rzy Krzysz tof Do whań,
któ ry po tre nin gach za wsze go od -
wo zi do do mu, po wie dział, że tym

ra zem mu szą ko niecz nie po je chać
na Be mo wo. I nasz bo ha ter już
nie mógł się wy co fać. Oso bi ście
do ko nał od sło nię cia mu ra lu.

Dru gi mu ral przy Unie jow skiej
to pro ste upa mięt nie nie stu le cia
klu bu: „To hi sto ria któ rej nic nie
do rów na. 1916–2016. Le gia War -
sza wa wiel ka i dum na”. To nie

wszyst ko. Spa ce ru jąc po Be mo -
wie i Je lon kach mo żna na tknąć
się na dzie siąt ki in nych, drob niej -
szych mu ra li – lep szych i gor -
szych. Wie le z nich przy po mi na
o 100-let niej hi sto rii klu bu, in ne
przy po mi na ją po pro stu, by trzy -
mać kciu ki.

(red)

Bemowo Legią stoi
� Murale Legii, graffiti Legii, rondo imienia Legii… Nigdzie
indziej w Warszawie nie ma takiego zagłębia kibiców.

Przeciwko koncertowi Madonny w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny protestowały
organizacje katolickie. Publiczny różaniec i petycja nie pomogły.
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