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

Park Górczewska jest jednym
z miejsc najczęściej wybieranych
jako lokalizacja projektów budżetu 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 szybkie, jak mogłyby być. Zwycięskie
projekty, o czym pisaliśmy niedawno, z roku 2016 zostały przesunięte 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 kilka naprawdę ciekawych pomysłów 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 dodatkowych nasadzeń drzew, są pomysły
na atrakcje: „zielony tunel” dla
najmłodszych, ustawienie ławeczek integracyjnych, huśtawki dla
niepełnosprawnych,
stanowisk
do grillowania, kosza do nowej gry
– disc golfa. Są też projekty lepszego wykorzystania amfiteatru.
Projektodawcy proponują, by
działało tam wakacyjne kino bądź

też, aby zorganizować tam festiwal
amatorskich zespołów muzycznych, jest też pomysł, by w amfiteatrze wspólnie oglądać transmisje
niektórych meczów piłkarskich
mistrzostw świata w Rosji.

Ciekawie: fontanna
i lodowisko
Szczerze mówiąc wszystkie te
pomysły są fajne, pozytywne, niektóre jak sadzenie drzew nawet

konieczne, by park był parkiem.
Ale dwa projekty podobają mi się
chyba najbardziej. Spytajcie dzieci: co w każdym parku być powinno? Na pewno większość, oprócz
innych rzeczy, wymieni fontannę.
Zdecydowanie tak! Parkowi Górczewska brakuje sporo, by uznać
go za miły i przytulny, ale fontanna na pewno by się przydała. Koncepcja programowo przestrzenna
parku zakłada wprawdzie budowę
aż trzech fontann ogrodowych,
w tym jednej dużej, nieopodal wybiegu dla psów, ale jakoś nie możemy się ani jednej z tych fontann
doczekać. Projekt zbudowania
fontanny otoczonej ławkami i nasadzeniami zgłosił zatem były radny Bemowa Jakub Gręziak.
– Taka fontanna z ławeczkami
wśród krzewów, zieleni na pewno
stałaby się miejscem spotkań i wypoczynku, no i atrakcją dla dzieci –
uzasadnia autor. I ja go popieram,
choć koszt to pokaźny – szacunkowo około 200 tys. zł. Ale warto.
Także drugi z pomysłów Gręziaka popieram, choćby dlatego,

że pamiętam z dzieciństwa, że to,
co dzisiaj trzeba proponować,
kiedyś było normą. Zimą, gdy tylko mróz chwycił dozorca brał wąż
z wodą i wylewał nam ślizgawkę.
No i się działo! A projekt zakłada
właśnie utworzenie w Parku Górczewska i Parku Jelonki Południowe miejsc, gdzie na zimę będzie można wylewać lodowiska.
W gruncie rzeczy rzecz cała sprowadza 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 Górczewska miejsc na taki placyk nie brakuje, więc ja gorąco popieram.
Tym bardziej, że wedle szacunkowych obliczeń projektodawcy,
koszta byłyby bardzo umiarkowane – około 40 tys. zł.
Na wszystkie projekty, które
przejdą weryfikację formalną, będziemy mogli głosować już
w czerwcu.
Wojciech Kałużyński

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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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.
Jednym z miejsc, które warto
odwiedzić, jest Bar „Forteczna”
prowadzony przez małżeństwo artystów-plastyków. Joanna i Piotr
Klayborowie od dawna myśleli
o wykorzystaniu tej wyjątkowej
lokalizacji. Po różnych próbach
i przymiarkach udało się. Bar powstał w 2015 roku, mieści się
przy ulicy Jerzego Waldorffa 41.
– Chcieliśmy stworzyć miejsce,
gdzie można usiąść, spotkać się ze
znajomymi, posłuchać muzyki,
zjeść i miło spędzić czas w przepięknym otoczeniu fortów – tłumaczy Joanna Klaybor.
Taka a nie inna lokalizacja narzucała jeszcze jeden kierunek
działania: propagowanie historii
Fortu i ich nie mniej ciekawego
sąsiedztwa. Stąd takie detale

i smaczki, jak choćby archiwalne
zdjęcia lotniska Babice, wiszące
na barowej ścianie.
Ten pomysł to w istocie wynik
pasji i fascynacji Piotra. Odkąd
pamięta interesuje się dziejami
Warszawy, historią i architekturą
militarną. Ale powroty do przeszłości nie mają być ograniczeniem dla działań „Fortecznej”.
Te, przynajmniej w założeniu,
zdradzają dalej idące ambicje.
– Moim pomysłem na to miejsce
jest stworzenie niezależnego centrum kultury, integracji i rekreacji
dla okolicznych mieszkańców. Nie
tylko Bemowa, ale i pobliskich
Bielan – mówi Joanna. W sezonie
letnim w swoim ogródku organizowała już wernisaże plenerowe, małe koncerty z udziałem okolicz-

nych muzyków. Był maraton zumby dla aktywnych, ale też transmisje meczów piłki nożnej. Wiele
osób zagląda do nich także zimą. –
Społecznie odśnieżyliśmy kawałek
fosy na lodowisko i staramy się
utrzymać je w jak najlepszym stanie. W każdą niedzielę organizujemy ognisko. Można się ogrzać,
upiec kiełbaskę, porozmawiać.
Namawiamy też do spędzenia czasu przy grach planszowych.
Szafa z pomysłami na ten rok
jest pełna. W planach są warsztaty
artystyczne, seanse kina plenerowego, obchody „Wianków”, zloty
samochodów, wernisaże. Byłyby
to też imprezy bardziej kameralne, jak spotkania podróżnicze i historyczne. Warto tu zaglądać.
Artur Sałaszewski

Poprzednia inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” – Lazurowy Zakątek – była
nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydent m. st.
Warszawy a mieszkania rozeszły
się jak ciepłe bułeczki. Teraz spółdzielcy budują dalej – do końca
przyszłego roku przy Szeligowskiej na Jelonkach powstaną Lazurowe Ogrody.
Cztery budynki o wysokości 4–9
pięter, 218 mieszkań o powierzchni 32–111 m2, dziesięć lokali handlowo-usługowych i garaże na 120
samochodów – tak w wielkim

skrócie prezentuje się nowa inwestycja. Dużą zaletą wybranej przez
spółdzielnię lokalizacji – w porównaniu z deweloperskimi osiedlami
na Chrzanowie – jest możliwość
korzystania z infrastruktury Jelonek. Nowe budynki staną w pobliżu szkoły podstawowej, przedszkola, żłobka i przystanku autobusowego „Drzeworytników”, z którego można dotrzeć do centrum
Warszawy w niecałe pół godziny.
Budowa Lazurowego Zakątka
już się rozpoczęła. Potrwa
do końca przyszłego roku.
(dg)

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w latach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
www.gazetaecho.pl

„Echo Bemowa”

 Nowe bloki rosną nie tylko na słynnych polach
kukurydzy na Chrzanowie, ale też na Jelonkach.

źródło: materiały inwestora

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 508 125 417, 502 280 720
e-mail: echo@gazetaecho.pl

źródło: archiwum Baru Forteczna

Spółdzielnia „Lazurowa”
znów buduje

Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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189, czyli „do Mordoru jak sardynki”
 Skrócenie linii może okazać się najlepszym rozwiązaniem problemu dojazdów na Służewiec „na teraz”. A w przyszłości?
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. W ten
sposób autobusy jadące na os.
Górczewska nie łapały opóźnień
już w Dolinie Służewieckiej.

Nic nie pomoże?

Z „Os. Górczewska” przez
Włochy i Raków na Służewiec –
wielu mieszkańców Jelonek zna
trasę autobusu 189 na pamięć.
Powszechnie znane są też dwa
podstawowe problemy tego połączenia: tłok w godzinach szczytu
i korki. Rano autobusy odjeżdżają z pętli co 5–8 minut. To zdecydowanie za mało, by wszyscy
chętni dotarli do pracy w komfortowych warunkach.
– Obecne warunki podróży
na tej linii w godzinach szczytu są
fatalne – przyznaje radny Jarosław Oborski, który interweniował w tej sprawie w Zarządzie
Transportu Miejskiego.
– Nasze obserwacje potwierdzają opinie pasażerów – mówi
Magdalena Potocka, rzeczniczka

ZTM. – Zasadne jest zwiększenie
częstotliwości 189, niestety obecnie nie dysponujemy wolnymi wozami, które moglibyśmy skierować do obsługi linii.

Zakleszczeni między
samochodami
Ponieważ na całej trasie 189 nie
ma ani jednego fragmentu buspasa, autobusy muszą przedzierać
się na Służewiec przez morze samochodów. Z powodu budowy
metra na Górczewskiej i Wolskiej
oraz przebudowy Marynarskiej
korki rozlewają się w nieoczekiwanych miejscach.
– Największe utrudnienia notujemy na Człuchowskiej do trasy
S8, Dźwigowej do Połczyńskiej
oraz Wałbrzyskiej, Dolinie Służe-

wieckiej i al. Sikorskiego do św.
Bonifacego – wylicza Potocka. –
Do tego dochodzi cały obszar będącego w przebudowie Służewca
Biurowego.
Co gorsze, dla 189 nie ma żadnej rozsądnej alternatywy. Według rozkładu autobus pokonuje
drogę spod Hali Wola na przystanek „PKP Służewiec” w 26 minut.
Gdybyśmy chcieli przesiąść się
na tory, musielibyśmy jechać
„dziesiątką” aż do Dworca Centralnego i tam przesiąść się
do SKM-ki. Czas przejazdu: 49
minut bez gwarancji, że będzie
luźniej, niż w 189.
A może warto zadbać o kondycję i pokonywać te 11 km rowerem? Nic z tego, na Służewiec nie
prowadzi żadna bezpieczna droga.

Problemy z dojazdem z Jelonek
na Służewiec rozwiązałby wiadukt
kolejowy, łączący planowaną stację przy Forcie Wola z istniejącą
pod Alejami Jerozolimskimi.
Zmieściłby się on na części rezerwy terenu pod trasę S7 i dał możliwość uruchomienia linii SKM
Legionowo – Dworzec Gdański –
Jelonki – Służewiec – Lotnisko
Chopina (a w przyszłości: Piaseczno). Czas przejazdu ze stacji
przy Forcie Wola na Służewiec
wyniósłby… 10 minut. PKP Polskie Linie Kolejowe nie są jednak
zainteresowane taką inwestycją.

W przyszłości rozwiązaniem
problemów z dojazdem na Służe-

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.
wiec może być… zmniejszanie się
Mordoru. Kilka dużych firm już
przeniosło swoje siedziby do lepiej
skomunikowanych biurowców.
Philip Morris ma nową siedzibę
obok Dworca Gdańskiego, zaś
Ghelamco i Stanley Black & Decker – przy rondzie Daszyńskiego.
(dg)

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką
miejską
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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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.
Kluczem jest cena – sporo niższa
od nowych wydawnictw. Ale kupić można przy okazji wiele innych rzeczy: żyrandole, rzeźby,
monety, sztućce, winylowe płyty.
Na zewnątrz mini-armata i samowar. Może i one znajdą nabywcę.

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.
Powstańców Śląskich, róg Wrocławskiej. Dwieście osiemdziesiąt
pawilonów handlowych ściśniętych na niewielkim terenie wzdłuż
nieodległych torów tramwajowych. Od strony czysto wizualnej
miejsce raczej odstrasza. Zwłaszcza zimą, gdy szaro i chlapa. Ale
nie po to się tu przychodzi.
W Internecie reklamują się
z fantazją: „Kupisz tu wszystko,
od skarpet, koszulek D&G,
po głowice jądrowe i pieczarki”.
Z tymi głowicami jądrowymi to
może być ciężko, ale nieco bardziej legalny towar czy usługi
w szerokim asortymencie czekają
na zainteresowanych. Tak prze-

konuje w każdym razie pan Andrzej, jeden z bazarowych weteranów.
– Duży wybór, wysoka jakość,
zawsze świeży towar – wylicza wychylając się zza swojego stoiska
z warzywami i owocami. Co jednak z cenami? Gdy słyszy, że
przed chwilą dwóch leciwych
dżentelmenów dosadnie wypowiedziało się na ten temat, reaguje emocjonalnie.
– Przesada, przesada … Taka
pora roku, że ceny niskie być nie
mogą. U Hiszpanów w tym roku
ziąb, a i śnieg spadł. Przecież zimą to od nich głównie sprowadzamy towar.

Z około dziesięciu przepytanych
przez nas klientów większość potwierdza, że ceny są do zaakceptowania. Porównywalne do tych ze
sklepów wielkopowierzchniowych.
– Raczej nie przepłacam, a staram się liczyć każdą złotówkę –
mówi pani Teresa. – U mnie podobny bazarek zamknęli, a ja
po prostu wolę takie miejsca niż
supermarkety. Tu mam wybór
i jakość. Plus brak kolejek.
Kolejna klientka z bazarkiem
związana jest już ponad dwadzieścia lat. Powód jest prozaiczny:
mieszka pięć minut drogi stąd.
Pani Alina, także mieszkająca
w okolicy, wylicza zalety:
– Dobre zaopatrzenie, miła obsługa, towar do wyboru do koloru. Od wędlin tradycyjnego wyrobu po kaszę czy firanki.
Kupcy z długoletnim stażem
przyznają, że ruch na bazarku
mógłby być lepszy. Gdyby tak
wróciły lata dziewięćdziesiąte…
To był handlowy boom. Tłumy
przewalały się między stoiskami,
interes się kręcił. Ale nastała era
hipermarketów i klientów ubywa-
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ło, obroty spadały. I tak przez kolejne lata. Dziś można tu spotkać
i takich, którzy wprost mówią
o zamknięciu interesu. Jak pani
Jola prowadząca bar. Pusto dziś
u niej. Gorzej, że nie tylko dziś.
– Coraz częściej myślę, żeby
dać sobie spokój i to zamknąć –
wzdycha.
Dobrego dnia nie ma też pan
Jerzy, który na bazarze dorabia
do KRUS-owskiej emerytury. Ale
co to za dorabianie, skoro przez
cały dzień nie sprzedał nic. Nie
zszedł ani jeden słoik miodu, ani
jeden kwiatek.
– Latem jest lepiej. Moje pomidory, jeżyny, ogórki szybko się
sprzedają. Teraz – jak widać.
Zresztą, ja właściwie na odludziu
mieszkam, nawet jak nic nie utarguję to przynajmniej z innym
człowiekiem pogadam.
Obok – antykwariat. I tu zaskoczenie – w sklepiku ruch. Właściciel tłumaczy właśnie jednemu
z klientów oznaczenia wybite
na zabytkowej, srebrnej łyżeczce.
Sprzedawczyni zdradza, że najlepszy utarg dają używane książki.

Ruch jest też przy stoisku „101
drobiazgów”. Jego właściciel to
jeden z najstarszych stażem kupców. Dwie i pół dekady upłynęło
nie wiadomo kiedy. Uśmiecha się
zza stolika pełnego latarek, okularów, śrubokrętów, maści, spinaczy, długopisów i płynów
do czyszczenia pomników. Nie
jest źle, towar schodzi. Po płyn
na przykład co jakiś czas przyjeżdża nabywca spoza Warszawy. Są
i tacy.
– Mam swoich stałych klientów
– mówi – Niektórzy całkiem znani. Wczoraj był u mnie pan, który
pracuje w telewizji.
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. I nie
planują zmiany w przeznaczeniu
tego terenu.
(AS)
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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.
u wylotu ulicy Doroszewskiego.
Powstał on w 1921 roku, ale nie
ma du żej war tości hi sto rycz nej
i dla te go nie zna lazł się
pod ochro ną kon ser wa to ra za bytków. Teraz czeka go rozbiórka, bo koliduje z nową jezdnią
Lazurowej.

Nowa Lazurowa

Od kilku dni mieszkańcy Jelonek
i Chrzanowa mogą obserwować
wycinkę drzew i inne prace porządkowe, trwające przy Lazurowej. To
oczywiście przygotowania do przebudowy kolejnego odcinka ulicy –
od Sterniczej do Górczewskiej.

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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

– Do wycinki przeznaczono 89
drzew, spośród których 70 to klony srebrzyste – mówi Agata Choińska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.
Klony srebrzyste to w Polsce
gatunek obcy i uznawany za ma-

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
Pranie dywanow, tapicerek, wykładzin. Karcher.
5 zł/m2 502 – 487-890
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
DOM I OGRÓD
Naprawa, regulacja, uszczelnianie okien PCV
i drewnianych, naprawy po włamaniach,
przerabianie okien na antywłamaniowe. tel.
504-078-410
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

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
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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
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

ło wartościowy, zaś drzewa rosnące przy Lazurowej są zaatakowane przez jemiołę. W przyszłości i tak czekałaby je wycinka. Dla wielu osób większą stratą będzie zburzenie domu rodziny Sze len bau mów, sto ją ce go

Zabudowy gips karton, gładzie, m alowanie
607-679-454
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 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@kancelariedoradcze.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Przebudowa odcinka od Sterniczej do Górczewskiej to kolejny etap przekształcania Lazurową w dwujezdniową arterię. Ulica będzie mieć cztery pasy ruchu
oraz dodatkowe pasy do skrętu
w lewo i prawo, zatoki autobusowe, chod ni ki o stan dar do wej
sze ro ko ści (co naj mniej 2 m),

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

dwie dro gi ro we ro we sze ro kie
na 2,5 m, no we od wod nie nie
i oświetlenie. Nie wiadomo jeszcze, czy przy ulicy staną ekrany

Przebudowa
odcinka od Sterniczej
do Górczewskiej to
kolejny etap
przekształcania Lazurową
w dwujezdniową arterię.
Ulica będzie mieć cztery
pasy ruchu.
akustyczne i ile drzew i krzewów
zostanie zasadzonych w zamian
za wycięte klony.
(dg)

·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

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.

Lazurowa, okolice fortu Blizne.
Ciąg kilkupiętrowych domów. Kawałek dalej – teren ogródków
działkowych. Pomiędzy osiedlem
a działkami, na niewielkiej polance stoją dwie otoczone siatką altanki. Ta mniejsza to waląca się
rudera z wystającym, uszczelnionym byle jak kominem pieca. Wokół porzucone odpadki, jakiś dziecięcy rower, zabawki, ubrania,
sprzęt kuchenny, podarte foliowe
torby. Większa altana, oddalona
o kilkanaście kroków, jest nieco
lepiej utrzymana. Jest tu grill, jest
stolik i plastikowe krzesła.
Drzwi do altanki otwierają się.
Postawny mężczyzna przedstawia
się jako Henryk. Uścisk dłoni.
Chętnie rozmawia o swoim tymczasowym schronieniu. O swoim życiu
– też. Nie ma problemu. I – jak najbardziej – odniesie się do skarg.
Domyśla się przecież, w czym rzecz.

Skarga
List ze skargą trafił do kilku redakcji, urzędów i służb mundurowych. Autor informuje, że
na pewnej opuszczonej altance
znaleźli sobie lokum dwaj bezdomni. Palą czym popadnie
i śmiecą. Raz na jakiś czas
od strony działki w kierunku osiedla napływają obłoki gryzącego

dymu. O swobodnym wietrzeniu
mieszkań, korzystaniu z podwórka i terenu zabaw można zapomnieć. I tak od paru już lat.
Nadawca listu twierdzi, że wcześniej bezskutecznie domagał się
zrobienia porządku i skłonienia
„panów” do wyprowadzki.

A jak to się zaczęło? Miało
być tak:
„Kiedyś ten obszar oddzielony
był drewnianym płotem, a za nim
resztki rozpadających się ogródków działkowych. Dzielnica postanowiła zlikwidować bałagan ze
względu na otoczenie Trasy S-8.
Rozgrodziła to, ale pozostawiła
dwie altanki, ponieważ dwóch starszych panów jeszcze dbało o kwiaty i drzewa owocowe. Wszystko
z postanowieniem i zapowiedzią
tymczasowości tej sytuacji. Zabrakło opiekunów a wtedy na działki,
do rozpadających się altan weszło
dwóch cwaniaków. Przecięli kłódkę przy bramce wejściowej, weszli
do altan i metodą faktów dokonanych udomowili się.”
Wkrótce potem – jak pisze autor listu – mieszkańcy osiedla,
którzy znali właścicieli działek,
zawiadomili straż miejską i policję. Jednak po przyjeździe patrolu nielegalni lokatorzy mieli po-

kazać klucze od założonej przez
siebie kłódki. Powiedzieli, że właściciele altan pozwolili im z nich
korzystać. Służby przyjęły to tłumaczenie i odjechały.

Dom
Od kilku lat altanka jest ich domem. Pan Henryk mieszka w Warszawie już ponad dwie dekady.
Mimo, że noce spędza w obskurnej budce, nie uważa się za bezdomnego. Bo właściwie to mieszkanie ma – 25 kilometrów od Siedlec. W okolicy pracy brak, więc
co mu po tamtym domu. A pracy
się nie bał. Jak twierdzi, skończył
szkołę o profilu spożywczo-gastronomicznym. Wiedzę wykorzystał
i najwięcej lat przepracował w masarniach. Potem bywało już różnie.
Teraz zbiera puszki, złom, makulaturę, czasem parę groszy dorobi
pod supermarketami. Nieobecny
akurat współlokator zarabia
na budowach.
Pan Henryk spokojnie wysłuchuje zarzutu pod swoim adresem.
Zaprzecza, jednak by palili plastikiem czy innymi materiałami, które mogą być szkodliwe. Używają
do tego znalezionego drewna, czasami fragmentów mebli.
– O, proszę. Jedna pani z osiedla sama nas poprosiła, by to
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

od niej wziąć – pan Henryk pokazuje na fragmenty drewnianej
szafki.
– Co z odpadkami, które się
gromadzą na działce?
– Zbieramy do torby i wynosimy na osiedlowy śmietnik.
Podchodzi do dużego foliowego worka i pokazuje zawartość.
W środku głównie puste butelki.
Chwilę później wskazuje rozwalającą się budę na drugim końcu
działki.
– Tam wcześniej mieszkali narkomani. Ci to rzeczywiście straszny bałagan robili. Tu jest inaczej.
Tymczasem
wchodzimy
do środka „jego” altanki. Dość
ciemno i ponuro. Ale od razu
rzuca się w oczy heroiczna próba
nadania wnętrzom cech normalnego domu. Jest wydzielone pomieszczenie na kuchnię. Całkiem
równo poukładane talerze, sztućce. Jest i płyn do zmywania naczyń. Bliżej wejścia coś na wzór
łazienki, a tam: lustro, ręczniki
i przybory toaletowe. Niedaleko
wejścia – „koza”. To tym piecykiem lokatorzy się dogrzewają. I ściągają na siebie kłopoty.
Tak, policja i straż miejska raz
na jakiś czas tu przyjeżdżają. Pan
Henryk przyznaje, że niedawno
dostał 100 złotych kary. Podobno
zapłacił.

Sąsiedzi
Czy są solą w oku sąsiadów?
Mężczyzna w średnim wieku, kierujący się w stronę osiedlowych
klatek, chętnie zamieni kilka
słów. Zna sprawę, ale o ile wie,
panowie w miarę spokojnie się
zachowują. Jeśli chodzi o niego,
to mogą sobie na tej działeczce
mieszkać. Pani wyprowadzająca
psy w pobliżu altanek ocenia
sprawę niejednoznacznie.
– Mi nie przeszkadzają. Ale już
parę razy od sąsiadów słyszałam
skargi na zadymianie okolicy.

Szczególnie narzekali ci z niższych
kondygnacji, najbliżej altanek.
Czemu zawczasu nie zrobiono
porządku z terenem, na którym
wciąż stoją feralne baraczki? Zarządcą jest Biuro Mienia Miasta
i Skarbu Państwa m. st. Warszawy.
Jak przekonują urzędnicy, w obowiązujących przepisach brak jest
jednoznacznych
sformułowań.
„Z uwagi na niebezpieczeństwo
naruszenia kompetencji sprawa
jest wyjaśniana” – czytamy w piśmie od przedstawiciela Dzielnicy.

Goście
Ze służb mundurowych najczęściej na miejscu melduje się Straż
Miejska. Od sierpnia zeszłego roku interweniowała sześć razy.
Zgłoszenia dotyczyły spalania odpadów oraz zanieczyszczania i zaśmiecania terenu.
– Nie mamy prawa usuwać
przebywających tam osób. Poinformowaliśmy zarządcę terenu
o konieczności uporządkowania
miejsca – mówi rzeczniczka strażników Monika Niżniak.
– Interwencje wobec osób bezdomnych mają swoją specyfikę.
Usuwanie ich z takich miejsc nie
jest proste. Nie tylko z prawnego
punktu widzenia. W grę wchodzą
też względy humanitarne. Zwłaszcza zimą – dodaje podkomisarz
Marta Sulowska, oficer prasowy
Komendanta Rejonowego policji.
Fakt, że do incydentów dochodzi
na terenie nie będącym własnością prywatną, dodatkowo zawęża
pole manewru. Tym bardziej, gdy
„dzicy lokatorzy” nie mają na sumieniu poważniejszych przewin.
Sprawa mieszkańców altanek jest
jej znana. Przy czym w ostatnich
kilku latach policjanci wzywani
byli tam tylko dwa razy. Za pierwszym razem chodziło o zakłócanie
ciszy nocnej. W drugim przypadku powodem wezwania miał być
pożar na jednej z altanek, co
ostatecznie się nie potwierdziło.
W tego typu sytuacjach funkcjonariusze skupiają się raczej
na perswazji. Niejednokrotnie
w akcji towarzyszą im pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
i strażnicy miejscy. Wszyscy przekonują bezdomnych do przeprowadzki i zmiany trybu życia. To
spotyka się najczęściej z odmową.
Chcą żyć po swojemu.
Artur Sałaszewski
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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.
źródło: Wikimedia Commons / Kuba Bożanowski

Przeciwko koncertowi Madonny w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny protestowały
organizacje katolickie. Publiczny różaniec i petycja nie pomogły.
Brak odpowiednich miejsc,
w których mogłyby odbywać się festiwale muzyczne ściągające dziesiątki tysięcy zainteresowanych, to
problem znany w Warszawie
„od zawsze”. W ostatnich latach
największe imprezy odbywają się
na Stadionie Narodowym, gdzie
– jak wieść gminna niesie – akustyka jest dość kiepska. W dwóch poprzednich najważniejszą stołeczną
areną było bemowskie lotnisko.

Król w Polsce
Wszystko zaczęło się 20 września 1996 roku, gdy Michael Jackson (1958–2009) odwiedził Bemowo podczas „HIStory World Tour”
– trasy promującej składankę największych przebojów. Dziś wizyta
gwiazdy światowego formatu

w Warszawie nie jest już czymś nadzwyczajnym, ale wspominając to
wydarzenie weźmy pod uwagę dwa
fakty. Po pierwsze, było to 21 lat temu, w stolicy kraju, który w opinii
przeciętnego Europejczyka był jakąś rosyjskojęzyczną enklawą, leżącą za górami i rzekami, w której kolekcjonowano portrety Lenina i polowano na niedźwiedzie polarne.
Po drugie, to był Michael Jackson.
Król, którego przyjęto z honorami.
– W bezpośrednim kontakcie robił wrażenie skromnego, nieśmiałego, trochę zagubionego dużego
dziecka wrzuconego w machinę
szołbiznesu – wspominał po latach
Marcin Święcicki, w latach 90. będący prezydentem Warszawy.
Pierwsza wizyta Jacksona zaowocowała pomysłem budowy na Bemo-

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

Upamiętnionym na tabliczkach
z nazwą ulicy, ronda czy skweru
można zostać – teoretycznie, bo
były wyjątki – dopiero pięć lat
po śmierci. Zasada ta nie dotyczy
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jednak organizacji, stowarzyszeń
i klubów sportowych, na czym
skorzystała niedawno… Legia.
Na wniosek bemowskich radnych
PO Rada Warszawy nazwała

wie parku rozrywki, porównywalnego z Disneylandem. Ostatecznie
z planu nic nie wyszło, a pierwszy
w Polsce koncert Króla Popu okazał się być zarazem ostatnim.

Madonna nie ma łatwo
Lenny Kravitz odleciał, a przyleciała Madonna. Koncert zaplanowano na 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Organizacje katolickie zaprotestowały, bo Madonna miała już
na koncie wiele wypowiedzi krytykujących Kościół i wybór daty koncertu uznano za prowokację. Publiczny różaniec i petycja nie pomogły.
Królowa Pop przyjechała na Bemowo luksusową białą limuzyną
i wystąpiła przed 80 tys. widzów
na gigantycznej scenie, szerokiej
na 80 metrów. Część utworów zaśpiewała siedząc na tronie. Były życzenia urodzinowe dla kończącej 51
lat artystki i hołd dla zmarłego
w czerwcu 2009 roku Jacksona. Nie
było bisów, o czym nie omieszkały
wspomnieć prawicowe media.

„Fly Away” z lotniska
Na kolejne wielkie wydarzenie
„na płycie” trzeba było czekać całych osiem lat. W czerwcu 2004 roku na Bemowie zagrał Lenny Kravitz. Słynny rockman odwiedził Polskę podczas trasy promującej kiepsko ocenianą płytę „Baptism”.
Co zabawne, refren najbardziej
znanego utworu Kravitza głosi
„I want to get away, I wanna fly
away” – „Chcę się stąd wydostać,
chcę odlecieć”. Idealny materiał
na hymn aeroklubu, korzystającego
z lotniska na Bemowie.
imieniem klubu rondo na Księcia
Bolesława.
– Ta okolica to dom dla wielu
sekcji Legii Warszawa – przypomina Grzegorz Kuca, wiceburmistrz Bemowa. – W forcie Bema
i hali OSiR przy Obrońców Tobruku trenują bokserzy, kolarze,
ciężarowcy i koszykarze. Kiedyś
Bemowo gościło też m.in. sekcję
siatkarską i strzelecką. Dziś Legia
to drużyna reprezentująca nasz
kraj na arenie międzynarodowej
od kilkudziesięciu lat. Na Bemowie mieszka wielu kibiców Legii,
którzy są bardzo widoczni podczas różnych uroczystości.
…oraz na ulicach. Na Bemowie
i Jelonek można znaleźć prawdopodobnie rekordową w skali Warszawy liczbę kibicowskich murali
i graffiti. Największą uwagę zwracają ogromne malowidła na blokach przy Uniejowskiej. Jeden
z nich upamiętnia Lucjana Brychczego. Pochodzący z Górnego
Śląska piłkarz i trener jest związany z Legią od roku… 1954.
– Rzadko udziela wywiadów.
Na uroczystość odsłonięcia muralu ściągnięto go podstępem – pisaliśmy w 2014 roku. – Trener
bramkarzy Krzysztof Dowhań,
który po treningach zawsze go odwozi do domu, powiedział, że tym
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Kraina wiecznego metalu
W latach 2010–2013 na Bemowie
królowała muzyka dla miłośników
czerni, ciężkich butów i wielkich
perkusji, choć od czasu do czasu
na scenie meldowali się panowie
w podartych jeansach, brzdąkający
na gitarach. Podczas trzech edycji
Sonisphere i dwóch edycji Impact
Festiwalu na naszym lotnisku zagrała imponująca liczba zespołów
rockowych i metalowych, w tym Behemoth, Iron Maiden; Motörhead;
Mastodon; Volbeat; Devin Town-

razem muszą koniecznie pojechać
na Bemowo. I nasz bohater już
nie mógł się wycofać. Osobiście
dokonał odsłonięcia muralu.
Drugi mural przy Uniejowskiej
to proste upamiętnienie stulecia
klubu: „To historia której nic nie
dorówna. 1916–2016. Legia Warszawa wielka i dumna”. To nie

send Project, Machine Head, Gojira, Kasabian, Red Hot Chili Peppers, 30 Seconds to Mars, Korn
i Rammstein.
Do historycznego wydarzenia doszło 16 czerwca 2010 roku. Podczas
festiwalu Sonisphere po raz pierwszy udało się zgromadzić na jednej
scenie zespoły Wielkiej Czwórki
thrash metalu. Fani marzyli o takim
wydarzeniu od lat 80., od czasów takich przebojów, jak „Master of
Puppets” czy „Raining Blood”.
Udało się dopiero w Warszawie.
Slayer, Metallica, Megadeth i Anthrax – wszyscy zagrali na Bemowie
jednego dnia.

Festiwale uciekły z Warszawy
Ostatnie „lotniskowe” imprezy
odbyły się 4 i 5 czerwca 2013 roku.
Pierwszego dnia lało jak z cebra,
a na scenie brylowali przebrany
za „złego papieża” Papa Emeritus
(Ghost) i ubrany w ogromne różowe futro Till Lindemann (Rammstein). Gitary Adama „Nergala”
Darskiego (Behemoth) i Kerry'ego
Kinga (Slayer) było słychać podobno aż na Jelonkach.
Od czterech lat Warszawa już nie
gości wielkich festiwali. Sonisphere
wyniósł się z Polski, zaś Impact
uciekł najpierw do Łodzi, a w tym
roku do Krakowa. Wygląda na to,
że muzyka już nie wróci na bemowskie lotnisko.
Dominik Gadomski

wszystko. Spacerując po Bemowie i Jelonkach można natknąć
się na dziesiątki innych, drobniejszych murali – lepszych i gorszych. Wiele z nich przypomina
o 100-letniej historii klubu, inne
przypominają po prostu, by trzymać kciuki.
(red)

