
– Założeniem jest stworzenie
miejsca dla młodzieży i dorosłych,
gdzie mogliby aktywnie spędzać
czas na świeżym powietrzu – pisze
Marcin Ambroziak, autor projek-
tu. Powołuje się przy tym na uda-
ną realizację z Ursusa. Faktycznie,
tam podobny projekt zdobył po-
parcie w głosowaniu do budżetu
partycypacyjnego i został oddany
do użytku w grudniu ubiegłego ro-
ku. Jest to (jak zapewniali pomy-
słodawcy) pierwszy plac zabaw dla
dorosłych w kraju. Obiekt na Be-
mowie mógłby stać się polskim
numerem dwa.

Na infrastrukturę placu zabaw
składałyby się między innymi huś-
tawki, zjeżdżalnie, siatki do wspi-
nania i trampoliny. Dodatkowo
(zapewne przewidując zasłużony
odpoczynek po fizycznej aktyw-
ności) na terenie parku znalazło-
by się miejsce także dla kilku ha-
maków i ławek.

Plac zabaw zająłby powierzch-
nię około 300–350 metrów kwa-

dratowych. Lokalizacja byłaby
dowolna, aczkolwiek preferowany
byłby teren parkowy, na przykład
Fort Bema. Całkowity koszt pro-
jektu to 160 tysięcy złotych.

– Plac zabaw w Ursusie cieszy
się dużym zainteresowaniem i po-
parciem. Chcielibyśmy, aby miesz-
kańcy Bemowa również mieli ta-
kie miejsce w swojej dzielnicy – pi-

sze Marcin Ambroziak. W uzupeł-
nieniu warto przytoczyć słowa au-
torki zrealizowanego projektu
z Ursusa: „Wiele źródeł nauko-
wych mówi, że dorośli, jak dzieci,

potrzebują swobodnej i twórczej
zabawy. To nie musi kończyć się
wraz z dzieciństwem!”

Kto z Państwa zagłosuje?
(AS)
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Tylko dla dorosłych

Nietypowy plac zabaw na Bemowie?
� Bardzo ciekawy projekt „Plac Zabaw Dla Dorosłych” powalczy w czerwcu o głosy mieszkańców Bemowa. Ursus przetarł szlak.
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„Gdybym podejmował decyzję
jeszcze raz, w życiu nie zbudował-
bym osiedla w takim miejscu”
usłyszałem kiedyś od członka za-
rządu dużej firmy deweloperskiej,
która kupiła kiedyś pole na Biało-
łęce i zbudowała na nim bloki.
Dziś mieszkańcy przeklinają ban-
ki, które dały im kredyty na zakup
mieszkań z fatalnym dojazdem,
z dala od publicznych szkół,
przedszkoli czy przychodni. Teraz
Białołęka wysysa pieniądze z całej

Warszawy, nadrabiając wieloletnie
zaległości w budowie infrastruktu-
ry. Co to wszystko ma wspólnego
z Bemowem? Wystarczy przespa-
cerować się za Lazurową, żeby za-
uważyć duże podobieństwa.

Pola kukurydzy dawnego Chrza-
nowa są z roku na rok wypierane
przez kolejne bloki, dla których naj-
lepszym hasłem reklamowym jest
„Blisko metra!”. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, w roku 2023
przy Szeligowskiej rzeczywiście po-

wstanie stacja podziemnej kolei.
Chrzanów będzie mieć też przy-
chodnię oraz szkołę podstawową,
przedszkole i żłobek, które staną
na ziemi odkupionej za ciężkie pie-
niądze. Ale to nadal nie zrobi mia-
sta z przypadkowego zlepka blo-
ków. O czym warto pomyśleć, by
nie powtórzyć błędów z Białołęki?

Zaplanować centrum dzielnicy
Budowa stacji metra daje mo-

żliwość zagospodarowania od no-

wa całej okolicy. Wyobraźmy so-
bie, że jedziemy Człuchowską.
Przecinamy skrzyżowanie z Lazu-
rową i wjeżdżamy na całkiem no-
wy odcinek, z jezdnią z dwoma
pasami i dwoma szpalerami
drzew. 200–300 metrów od stacji
metra jezdnia kończy się ślepo,
ale to żaden problem, bo jedzie-
my rowerem. Wjeżdżamy na pe-
łen ogródków kawiarnianych
plac, otoczony z trzech stron no-

woczesnymi biurowcami i bloka-
mi. Wejście na stację jest ukryte
w parterze jednego z budynków,
ale nie będziemy tam wchodzić,
bo… pracujemy właśnie tutaj.

Atrakcyjna przestrzeń, ograni-
czenia w ruchu samochodów, du-
żo zieleni oraz dużo punktów
handlowych i usługowych – to ab-

solutne podstawy budowania
przyjaznego mieszkańcom miasta.
Dopóki Chrzanów nie jest całko-
wicie zabudowany blokami, wciąż
jest szansa na stworzenie jego lo-
kalnego centrum.

Zabronić grodzenia
Co z tego, że mieszka się 500 me-

trów od stacji metra, skoro wszę-
dzie dookoła są ogrodzenia? Dla
deweloperów być może nie jest to
oczywiste, ale jedną z różnic między
miastem a wsią jest brak ogrodzeń
między posesjami. Płot nie tylko
szpeci krajobraz, ale też segreguje
ludzi na „godnych” i „niegodnych”.
Kto ma dziecko w wieku przed-
szkolnym, ten wie, jakim rozczaro-
waniem jest znalezienie na spacerze
nowej huśtawki, schowanej za pło-
tem jak strzeżony skarb.

Zagospodarować fort
Odzyskanie zabytku, będącego

w czyimś użytkowaniu wieczystym
jest bardzo trudne, ale wykonal-
ne. Wymaga sporej determinacji
i umiejętności udowodnienia, że
cenne dobra kultury niszczeją
w niepowołanych rękach. Bur-
mistrz czy radny, który doprowa-
dzi do przejęcia fortu i przyzna-
nia pieniędzy na jego zagospoda-
rowanie jako terenu rekreacyjne-
go, będzie mógł liczyć na wiele
głosów w kolejnych wyborach…

Yak

Nie schrzańmy Chrzanowa
� Między Lazurową a trasą S8 wciąż może powstać przyjazny kwartał miasta. Niestety,
będzie to wymagać góry pieniędzy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Po roku bez fotoradarów, któ-
ry jednomyślnie zaserwował
warszawiakom Sejm poprzed-
niej kadencji i prezydent An-
drzej Duda, wszystkie urządze-
nia rejestrujące prędkość znowu
będą działać. Straż miejska, któ-
ra obecnie nie ma uprawnień
do obsługi fotoradarów, przeka-
zała je Generalnemu Inspekto-
ratowi Transportu Drogowego.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy do-
kładnie wszystkie urządzenia zo-
staną włączone, ale nasi czytel-
nicy donoszą, że na Górczew-
skiej fotoradar już działa.

Podczas budowy metra Gór-
czewska jest częściowo zamknię-
ta, a częściowo objęta zakazem
wjazdu prywatnych samochodów.
Do tego dochodzą ciągłe korki.
W tej sytuacji fotoradar będzie
mieć większe szanse na zrobienie
zdjęcia przejeżdżającej koparce,
niż piratowi drogowemu.

W GITD usłyszeliśmy, że foto-
radary „nie stoją byle gdzie”, loka-
lizacje były wybierane na podsta-
wie analiz bezpieczeństwa a wska-
zywanie miejsca jako absurdalne-
go to „subiektywna opinia”.

(dg)

Absurdy
Pierwszy w Polsce
fotoradar dla koparek
� Korek po horyzont i… urządzenie rejestrujące
prędkość.

Dopóki
Chrzanów nie jest
całkowicie zabudowany
blokami, wciąż jest
szansa na stworzenie
jego lokalnego centrum.

Odzyskanie zabytku, będącego w czyimś użytkowaniu wieczystym jest bardzo trudne,
ale wykonalne
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Może dlatego, że o tej możli-
wości wciąż wie niewiele osób?
Na miejscu, w rejestracji brak ja-
kichś bijących po oczach przeka-
zów o możliwości zdalnego zama-
wiania wizyty. Właściwie to nie
widać ich wcale. Pracująca tam
pani twierdzi, że każdy nowy pa-
cjent jest o tym informowany. Są
też specjalne druki z instrukta-
żem jak postępować. Krok
po kroku.

– Najrzadziej z tej formy zapisu
korzystają osoby starsze. Chociaż
i młodsze czasami nie są do tego
przekonane – opowiada. Ze swo-
ich rozmów i obserwacji wie, że

młodzi często sami wychodzą
z inicjatywą i dla swoich dziadków
czy rodziców tworzą adresy pocz-
ty elektronicznej i pomagają
w przechodzeniu przez kolejne
etapy procedury.

Jak to działa?
E-rejestracja w zakresie zapisy-

wania się do lekarzy specjalistów
funkcjonuje w placówce
od czerwca 2015 roku. Jesienią
zeszłego roku ruszyła także reje-
stracja pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej. Aby skorzy-
stać z tej możliwości, musimy naj-
pierw tradycyjnie stawić się

przy „okienku”. Po weryfikacji
dokumentem tożsamości musimy
podać swój adres e-mail, na który
przyjdzie później informacja
o możliwości dokończenia proce-
su e-rejestracji. Od tego momen-
tu możemy już działać zdalnie.
Ale nie zawsze. E-rejestracja ma
swoje ograniczenia. Na przykład
do specjalisty można się umówić
tylko na wizytę pierwszorazową,
potem już trzeba stawiać się oso-
biście. Dodatkowo zapis tą droga
jest możliwy nie wcześniej niż 30
dni od czasu poprzedniej wizyty.
Tak czy inaczej jest to spore uła-
twienie.

Specjalna pula numerków
– Do e-rejestracji jest wydzielona

część numerków. Nie jest to cała
pula – tłumaczy Piotr Dradrach zaj-
mujący się systemami informatycz-
nymi w przychodni przy Wrocław-
skiej. – Jeśli dany lekarz ma jedne-
go dnia przyjąć 12 pacjentów, to
przykładowo cztery miejsca prze-
znacza dla tych z e-rejestracji. Gdy
nikt się nie zgłosi, numerki przej-
mowane są przez „klasyczną” reje-
strację, ale dopiero w dniu wizyty.

Jak mówi, zamawianie wizyt
przez Internet staje się coraz bar-
dziej popularne. Liczba kont wy-
raźnie się zwiększa. Do pewnego
stopnia jest to sposób na uniknię-
cie stania w kolejkach.

– Ci, którzy raz spróbowali i wi-
dzą, że to działa, konsekwentnie
już z tego korzystają. Natomiast
pamiętajmy, że większość naszych
pacjentów to są osoby starsze,
które w przypadku obsługi kom-
putera wymagają pewnego wspar-

cia – mówi Piotr Dradrach. To
wsparcie mogą zapewnić bliscy
z młodszych generacji, którzy
z komputerem i Internetem więk-
szych problemów nie mają.
Po przełamaniu pierwszych lodów
i ci starsi się przekonują. Mimo

wszystko wciąż widać pewna re-
zerwę do tej formy rejestracji.

– Do bankowości internetowej
ludzie się już przekonali. Z cza-
sem to samo stanie się w przypad-
ku zgłaszania wizyt w takich pla-
cówkach jak nasza – kwituje.

(AS)

Jak uniknąć kolejek do lekarza?

Zamów wizytę przez internet
� Przychodnia przy Wrocławskiej 19 jest jedną z coraz liczniejszych placówek, które
wprowadziły możliwość rejestrowania wizyt przez Internet. Jednak widok kolejek nie
jest tam niczym rzadkim. Jak to jest, że mając możliwość zamówienia wizyty zdalnie,
część osób decyduje się jednak na załatwianie wszystkich spraw przy okienku? Zamawianie

wizyt przez Internet staje
się coraz bardziej
popularne. Liczba kont
wyraźnie się zwiększa.
Do pewnego stopnia jest
to sposób na uniknięcie
stania w kolejkach.

Absolwent Ortanez University

w Quezon City oraz Azjatyckiego

Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

z prowincji górskiej i wioski Anapo

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

kowanego i przechodzącego z po-

kolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetycz-

ne różnych organów w ciele czło-

wieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne siły obronne

organizmu, udrażnia i oczyszcza

kanały energetyczne. Działa

na wszystkich poziomach energii

duchowej likwidując całe spectrum

choroby. Poświęca choremu ok. pół

godziny, ale zależy to od stanu cho-

rego. Od tego też uzależnia wybór

techniki. Raz są to manualne mani-

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne bądź magne-

tyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

nymi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
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Przyszła wiosna i z dnia
na dzień na warszawskich ulicach
zaroiło się od rowerów. Veturilo,
mieszczuchy, holendry, górale
i ostre koła widać nie tylko
na drogach rowerowych, ale też
na jezdniach, chodnikach,
w tramwajach czy wagonach me-
tra. Oto nasz poradnik: jak prze-
wozić rower zgodnie z regulami-
nem, bezpiecznie i z poszanowa-
niem innych pasażerów.

1. Zastanów się, czy musisz
Jeśli rower ma awarię albo na-

gle poczujesz się źle, skorzystanie
z metra czy tramwaju może być
jedynym wyjściem. W innych sy-
tuacjach warto się zastanowić, czy

na pewno musimy wsiadać z ro-
werem do komunikacji miejskiej.
Jeśli jest piątkowe popołudnie,
mieszkasz na Młocinach i masz
nagłą potrzebę przejażdżki
po Lesie Kabackim, wsiadanie
z jednośladem do metra wcale nie
jest dobrym pomysłem. Po kilku
stacjach wokół Ciebie zrobi się
tłum osób wracających z pracy.
Może tym razem warto pojechać
do Lasu Bielańskiego?

2. Znajdź odpowiednie miejsce
Jeśli rzeczywiście musisz prze-

wieźć rower, umieść go w bez-
piecznym miejscu. Najłatwiej jest
w przypadku lekkich rowerów tu-
rystycznych, przewożonych koleją

miejską – należy je umieszczać
na hakach. W pozostałych sytu-
acjach rower stawia się w miej-
scach oznaczonych symbolem
wózka inwalidzkiego lub dziecię-
cego. Ustaw rower tak, by zajął jak
najmniej miejsca – przy ścianie
pojazdu, osłaniając go od innych
pasażerów, dzięki czemu nie zaha-
czysz kierownicą o czyjeś ubranie.
Nie musisz kasować za swój „ba-
gaż” dodatkowego biletu.

3. Ustąp miejsca
Jeśli z zajmowanego przez Cie-

bie miejsca chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku lub
z wózkiem dziecięcym, może to
oznaczać koniec wycieczki. Przepi-

sy porządkowe mówią, że jesteś
„obowiązany do zwolnienia miej-
sca na każde żądanie takiego pasa-
żera i opuszczenia pojazdu”.
W praktyce wszystko zależy od kie-
rowcy i od tego, czy zdołasz poro-
zumieć się z innym pasażerem. Je-
śli zmieścicie się oboje a kierujący
pojazdem nie zaprotestuje, doje-
dziesz do celu. Musisz tylko pa-
miętać, że to Ty jesteś gościem.

4. Pozwól się wyprosić
Nikt nie lubi być wyrzucany

za drzwi, ale czasem niestety nie
pozostaje nic innego. Jeśli usta-
wisz rower w poprzek wagonu
i pokłócisz się z osobą z niemow-
lakiem w wózku, możesz zostać

wyproszony. Kierowca, motorni-
czy, konduktor, pracownicy Me-
tra Warszawskiego, kontrolerzy
biletów i strażnicy miejscy mają
prawo podziękować Ci za dalszą
wspólną podróż.

5. Ucz się od najlepszych
Jeśli mieszkasz na Wawrzysze-

wie a pracujesz na Służewcu, ko-
rzystanie z roweru i metra w co-
dziennych dojazdach może być
świetnym pomysłem, ale trzeba to
robić z głową. W Holandii często
spotykana jest metoda „dwóch
rowerów”: jednym dojeżdża się
z domu do najbliższej stacji, zaś

drugim kursuje między stacją do-
celową a miejscem pracy. Zazwy-
czaj ten drugi jednoślad to praw-
dziwy złom, używany do pokona-
nia 1–2 km, którego nie będzie
szkoda w razie kradzieży. Tę samą
funkcję może pełnić Veturilo
– najlepszą metodą przewożenia
roweru jest przecież… nieprze-
wożenie go wcale.

(dg)

Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
� Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.



Obudził mnie hałas – to tata i brat jak

co dzień, wcześnie rano szykują się

do wyjścia. Znowu ruszają na połów ryb,

a mama jak zwykle pomaga im się wy-

brać. Zbierają sieci, które po wczorajszej

wyprawie chyba mocno się splątały, bo

tata znowu zrobił tę groźną minę, którą

robi zawsze, gdy nie może sobie pora-

dzić z ich rozplątaniem i ostatecznie całą

sytuację bohatersko ratuje mój starszy

brat. Zawsze o poranku widzę ten sam

obraz, na który tak bardzo lubię patrzeć,

a później z niecierpliwością oczekuję

na powrót taty i brata, by móc ujrzeć ile

i jakie ryby tym razem udało im się zło-

wić. Tata mówi, że mój brat w trakcie po-

łowów świetnie sobie radzi, a ja jestem

z niego bardzo dumny i marzę, by kiedyś

być takim jak on, ale póki co muszę zo-

stawać w domu.

Nasz dom… Bardzo go lubię.

Zbudowany jest z gliny, ma drewniane

drzwi i okna, a wewnątrz ma jedynie jed-

ną izbę. Mam tylko ogromną nadzieję, że

prędko nie będziemy musieli się z niego

wyprowadzić, tak jak to było w przypad-

ku naszych poprzednich domów. Tata

mówi, że to jest konieczne, bo ławice ryb

przemieszczają się w inne rejony jeziora,

a my musimy podążać za nimi. Widać

tak musi być. Ufam mojemu tacie. Zresz-

tą mój brat mówi to samo. Dlaczego te

ryby nie mogą być w jednym miejscu?

Dlaczego musimy jak one ciągle zmieniać

miejsce? Ledwie zdążę się przyzwyczaić

do jednego domu, a już trzeba go opusz-

czać i szukać innego i tak ciągle, i cią-

gle. Mam tylko nadzieję, że tym razem

ryby pozwolą mojej siostrze skończyć

szkołę. Ach tak! Ona jest taka rozradowa-

na, kiedy tam idzie, a gdy wraca do do-

mu, przynosi wraz z sobą promyki szczę-

ścia. Zawsze wtedy dzieli się z nami

swoimi przeżyciami. Opowiada, jakie mia-

ła lekcje, czego się dowiedziała, a ja naj-

bardziej lubię słuchać, kiedy z wielkim

uśmiechem na twarzy mówi o różnych za-

bawach, w jakie bawiła się z innymi

dziećmi. Moja siostra ma piękny uśmiech,

promieniuje z niej ogromna radość. Jest

bardzo mądra, kiedyś słyszałem, jak mó-

wiła mamie, że gdy dorośnie to zostanie

nauczycielką. Wierzę, że jej się uda. Mo-

im największym marzeniem jest to, by

móc kiedyś razem z nią pójść do szkoły.

Mieć kolegów, koleżanki, móc się z nimi

bawić, grać w piłkę i robić to wszystko,

co oni… Niestety nie umiem chodzić…

Nie umiem też mówić, choć wszystko do-

skonale rozumiem, co inni mówią

do mnie. Mama powiada, że to choroba

i że wcale nie jestem gorszy od innych

dzieci, a w oczach Pana Boga jestem

piękny. Jeżeli to choroba, to przecież kie-

dyś muszę wyzdrowieć, lecz ja wciąż nie

czuję się lepiej.

Panie Boże, daj mi chociaż jednego

kolegę, który by mnie odwiedzał – za-

wsze prosiłem Go o to wieczorami nim

zasnąłem aż w końcu mnie wysłuchał.

Pamiętam taki dzień, kiedy jeszcze byłem

dużo młodszy i przyszedł do mnie pe-

wien Pan. Był dziwny, bo inny od wszyst-

kich, zupełnie jak ja, tylko że On nie był

chory, miał po prostu białą skórę i jasne

włosy. To wszystko, co zapamiętałem

z tamtego dnia. Ale wczoraj stało się coś

niewiarygodnego. Byłem w domu z rodzi-

cami i nagle ktoś do nas zawitał. Tata

wyszedł przed dom i rozmawiał przez

chwilę z tym nieznajomym gościem. Na-

gle wrócił do środka, wziął mnie na ręce

i wyniósł na dwór. Ku mojemu zdziwieniu,

ogromnemu zdziwieniu, był to ten biały

Pan, którego poznałem przed laty. Tak, to

był On, mój jedyny przyjaciel znów mnie

odwiedził. Gdybym umiał mówić, powie-

działbym, jak bardzo się cieszę. Ale On

zrobił to za mnie. Uśmiechnął się i wraz

z tatą chwycili mnie za ręce tak, że dzię-

ki nim mogłem przez moment samodziel-

nie stać na własnych nogach. Widziałem

w Jego oczach, że jest szczęśliwy, że

do mnie przyszedł. Widziałem w Jego

oczach coś więcej, widziałem w nich do-

bro i współczucie. A już najbardziej ucie-

szyłem się, kiedy zupełnie niespodziewa-

nie dał mi pluszową zabawkę. Mama mó-

wi, że to pluszowa żaba. Pierwszy raz

w życiu dostałem zabawkę. Nigdy dotąd

nie czułem się tak szczęśliwy. Później ten

Pan pożegnał się ze mną i rodzicami

i w końcu odszedł wraz z jakąś Panią,

która mu towarzyszyła i która tak samo

jak On miała białą skórę. Słyszałem, jak

rodzice mówili, że nasi goście to ludzie,

którzy przylecieli do nas z bardzo daleka

i że tam wszyscy są biali i jeszcze, że

przyjeżdżają do nas po to, by nam po-

magać. Mama wspominała, że to Oni wy-

budowali tę szkołę, do której chodzi moja

siostra. Może kiedyś pomogą mi wyzdro-

wieć… Teraz czekam, aż znów u nas za-

witają, aż znów ujrzę swojego przyjaciela,

ale póki co z niecierpliwością wpatruję

się w drzwi, bo za chwilę nadejdzie je-

den z moich ulubionych momentów

– wrócą tata z bratem i mnóstwem ryb…

KKiill  kkaa  ssłłóóww  oodd aauu  ttoo  rraa……

Hi sto ria Owe na jest hi sto rią

na wskroś wy my ślo ną i na wskroś praw -

dzi wą. Owen ist nie je na praw dę i miesz ka

w Ugan dzie na pół wy spie Ko ja. Jest

dziec kiem nie peł no spraw nym, jed nak nie

ma do kład nie zdia gno zo wa nej cho ro by.

Nie zna ne są przy czy ny je go nie peł no -

spraw no ści, po nie waż w tam tym re jo nie

nikt nie do cie ka przy czyn i nie dia gno zu -

je ich. Oso by nie peł no spraw ne są ze -

pchnię te na mar gi nes spo łecz ny, a na wet

za ry zy ku ję stwier dze nie, że są po za nim.

O wie lu przy pad kach nie peł no spraw no ści

nie któ rych dzie ci, czy na wet lu dzi do ro -

słych po pro stu się nie sły szy, po nie waż

są oni ukry wa ni, izo lo wa ni od resz ty spo -

łe czeń stwa w swo ich do mach, gdzie mi ja

ich ży cie, zu peł nie bez per spek tyw po -

pra wie nia te go sta nu. Sy tu acja Owe na

jest o ty le lep sza od in nych, że je go ro -

dzi ce nie wsty dzą się i nie ukry wa ją nie -

peł no spraw no ści sy na. Być mo że wie lu

tym lu dziom mo żna by ło by po móc, gdy by

od po wied nio wcze śnie pod dać ich le cze -

niu. Cho ro ba Owe na, jak już wcze śniej

wspo mnia łem nie zo sta ła ni gdy do tąd

zdia gno zo wa na przez kom pe tent ną oso -

bę, ale jak przy pusz cza na sza wo lon ta -

riusz ka – na co dzień fi zjo te ra peut ka

– Owen mo że cier pieć na mó zgo we po ra -

że nie dzie cię ce (MPD). Jest to uszko dze -

nie mó zgu we wcze snym eta pie roz wo ju.

Je go nie peł no spraw ność mo że spro wa -

dzać się do po ra że nia ośrod ka ru chu

i ośrod ka mo wy, na to miast rze czy wi stość

mo że od bie rać jak zu peł nie zdro wa, peł -

no spraw na oso ba. Te go jed nak w stu

pro cen tach nie wie my. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Pre zes

na szej Fun da cji wraz Za rzą dem, po raz

dru gi od wie dził Owe na i jak póź niej re la -

cjo no wał, ra dość chłop ca na ich wi dok

by ła wręcz nie do opi sa nia. Nie wie le

wiem na te mat je go ro dzi ców i ro dzeń -

stwa, je dy nie ty le, że ta ta Owe na z za wo -

du jest na uczy cie lem. Chcia łem jed nak,

po przez tro chę ubar wio ną prze ze mnie

hi sto rię ro dzi ny Owe na, po ka zać rze czy -

wi stą sy tu ację tam te go re gio nu i za miesz -

ku ją cej go spo łecz no ści. 

Lud ność za miesz ku ją ca te re ny po ło żo -

ne nad je zio rem Wik to ria (wła śnie tam

znaj du je się pół wy sep Ko ja) ży je głów nie

z ry bo łów stwa. Wie lu mło dych chłop ców

nie koń czy, bądź nie roz po czy na swej

edu ka cji, po nie waż bar dzo wcze śnie za -

czy na ją pra co wać. Ich pra ca zwy kle po le -

ga wła śnie na po ło wach ryb, bądź upra -

wia niu zie mi. Lu dzie miesz ka ją w cię żkich

wa run kach, w do mo stwach przy po mi na ją -

cych slum sy i nie po sia da ją sta łe go ad re -

su za miesz ka nia. I choć wie lu miej sco -

wych lu dzi uwa ża za bło go sła wień stwo

to, że ży ją wła śnie w tym re gio nie kra ju,

gdzie jest pra ca i nie bra ku je żyw no ści,

to jed nak fakt ten ob ra ca się prze ciw ko

nim i sta je się nie ja ko ich prze kleń stwem. 

My, Fun da cja Dzie ci Afry ki, nie ustan nie

za bie ga my o to, by po lep szyć stan dar dy

ży cia tam tej szej lud no ści, cho cia żby

przez wy bu do wa nie szko ły w miej sco wo -

ści Ki rud du, po ło żo nej nad je zio rem Wik -

to ria na pół wy spie Ko ja. Pra gnie my Pań -

stwa za chę cić do pod ję cia współ pra cy

z na szą Fun da cją. Nie ukry wa my, że naj -

bar dziej po trze bu je my wspar cia fi nan so -

we go, po nie waż jest ono nie zbęd ne

do re ali za cji na szych ce lów. Ser decz nie

za pra szam do od wie dze nia na szej stro ny

in ter ne to wej wwwwww..ddzziiee  cciiaa  ffrryy  kkii..ccoomm, z któ -

rej mo że cie Pań stwo za czerp nąć szcze -

gó ło wych in for ma cji na te mat po dej mo wa -

nych przez nas przed się wzięć. Ja ko wo -

lon ta riusz, ale przede wszyst kim ja ko

zwy kły czło wiek pra gnę Pań stwa rów nież

za chę cić do prze ka za nia jed ne go pro cen -

ta po dat ku na re ali za cję ce lów sta tu to -

wych na szej Fun da cji. Cóż mo że być

pięk niej sze go od bez in te re sow nej po mo -

cy? Za pew niam, że wie lu z Was mo że

od na leźć w tych dzia ła niach swo ją dro gę.

Skąd to wiem? Bo sam ją od na la złem,

wła śnie po przez pra cę w Fun da cji Dzie ci

Afry ki. Być mo że za brzmi to tro chę na iw -

nie, ale mo że my zmie niać świat na lep -

sze. Mo że my nada wać mu bar wy, szcze -

gól nie tam, gdzie je trud no do strzec. To

my na da je my kształt rze czy wi sto ści i to

od nas za le ży, czy ide ały, w któ re wie rzy -

my, bę dą ży we, czy mar twe. Nie za my -

kaj my się na in nych lu dzi, ich cier pie nie

i po trze by, sta raj my się w peł ni wy ko rzy -

stać ten pięk ny dar, ja kim jest ży cie.

Jesz cze raz za chę ca my Pań stwa do po -

mo cy i z gó ry dzię ku je my w imie niu na -

szym i na szych pod opiecz nych, za jej

oka za nie.

Tekst: Adam Amine

Za chę ca my wszyst kich, aby roz wa ży li w swo -
im ser cu mo żli wość po dzie le nia się 1% po dat ku
z ubo gi mi dzieć mi w Afry ce.

„MAM NA IMIĘ OWEN”

wwwwww..ddzziieecciiaaffrryykkii..ccoomm
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Szkoła, do której uczęszcza siostra Owena

Owen z przyjacielem





Wy bieg dla psów o wdzięcz nej
na zwie „Pan kra cy” miał by po -

wstać na te re nie Be mo wa Lot ni -
sko.- Na tym ob sza rze bra ku je
miejsc, gdzie psy mo gły by bez -
piecz nie się wy bie gać. Do dat ko -
wo miesz ka tu wie le star szych
osób, dla któ rych spa cer z psem
jest ucią żli wy ze wzglę du na wiek
i stan zdro wia – pi sze au tor ka
pro jek tu An na Gór ska.

Tunel i hopki dla
czworonogów

Plan jest pro sty. Ogól no do stęp -
ny wy bieg dla psów zaj mo wał by
ob szar o oko ło 4 tys. me trów kwa -

dra to wych. Te ren był by po dzie lo -
ny na dwie czę ści w za le żno ści

od wiel ko ści zwie rząt. Mniej sza
część – ok. 1200 m2, to wy bieg dla
psów ras ma łych oraz szcze nia -
ków. Urzą dze nia ma ją być do sto -
so wa ne do ich wiel ko ści i po trzeb.
Za pla no wa no tam umiesz cze nie
tu ne lu wko pa ne go w zie mię, po -
chyl ni do wspi na nia, prze szkód
ty pu „hop ki” oraz spe cjal ne go ru -
cho me go po de stu. Dru ga, więk -
sza część – ok. 2800 m2, ma być
do sto so wa na dla psów śred nich
i du żych. In fra struk tu ra by ła by co
do cha rak te ru zbli żo na. Ró żni ce
do ty czy ły by głów nie roz mia rów.

Na ka żdym z wy bie gów pod ło że
ma być uroz ma ico ne. By ły by tam

po wierzch nie mięk kie i twar de,
kry te pia skiem i spe cjal nym pod -
ło żem gu mo wa nym. Ist nie ją ca ro -

ślin ność zo sta ła by za cho wa na,
a tam, gdzie zaj dzie po trze ba, za -
bez pie czo na przed psi mi zę ba mi.
Na te re nie wy bie gów oraz na ze -
wnątrz znaj dą się ko sze na „pa -
miąt ki” zo sta wia ne przez zwie rza -
ki wraz z to reb ka mi.

Bo lącz ką nie któ rych te go ty pu
obiek tów jest ogra ni czo na prze -
strzeń i brak do stę pu do wo dy. Tu
ma być ina czej. Na te re nie wy bie -
gu po zo sta nie du żo miej sca
do swo bod ne go ha sa nia dla psów.
Za pla no wa no ta kże pod łą cze nie
wo dy i za in sta lo wa nie au to ma -
tycz nych po ideł.

Z my ślą o kom for cie wła ści cie li
czwo ro no gów prze wi dzia no ta kże
bu do wę drew nia nej wia ty wraz
z ła wecz ka mi.

Jak pod kre śla au tor ka po my słu
wy bieg i je go wy po sa że nie ma słu -
żyć ta kże szko le niu i so cja li za cji
psów oraz roz wi ja niu ich umie jęt -
no ści ży cia w mie ście. Pod kre śla,
że na pro jek cie sko rzy sta ją nie
tyl ko zwie rza ki i ich wła ści cie le.
Ta kże in ni miesz kań cy oko li cy po -
win ni być za do wo le ni – mniej
psów bę dzie spa ce ro wa ło i bru -
dzi ło wo kół ich blo ków.

Gdzie?
We dług pier wot nie zgło szo ne -

go po my słu obiekt miał by po -

wstać na te re nie nie wy ko rzy sta -
ne go traw ni ka wzdłuż uli cy Po -
wstań ców Ślą skich, Bla to na,
Wolf ke go oraz Oław skiej. Au tor -
ka prze wi dy wa ła też al ter na tyw ne
miej sce dla wy bie gu (o po dob nej

wiel ko ści), je śli ta kie za pro po nu ją
wła dze dziel ni cy. I ta kie al ter na -
tyw ne miej sce bę dzie nie odzow -
ne, je śli pro jekt zo sta nie do pusz -
czo ny do gło so wa nia. Oka za ło się
bo wiem, że w pla nach za go spo da -
ro wa nia te re nu prze wi dzia no tam
par kin gi i szpa le ry drzew. Jak się
do wie dzie li śmy, au tor ka pro jek tu
nie pod da je się i szu ka dla nie go
no wej lo ka li za cji. To bę dzie po ło -
wa suk ce su. Resz ta i tak w rę kach
gło su ją cych miesz kań ców. Gdzie
za tem wi dzie li by plac za baw dla
swo ich mi lu siń skich?

(AS)

Szukamy miejsca

Wielki wybieg dla czworonogów 
� Kolejny „psi” projekt został zgłoszony do walki o finansowanie w warszawskim budżecie
partycypacyjnym. W grę wchodzi niebagatelna kwota 171 tys. złotych. Projekt ułatwiłby
życie bemowskim czworonogom i ich właścicielom. Tylko gdzie go wybudować?

Plan jest prosty
Ogólnodostępny wybieg
dla psów zajmowałby
obszar o około 4 tys.
metrów kwadratowych.
Teren byłby podzielony
na dwie części
w zależności od wielkości
zwierząt.
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– Plat for ma Oby wa tel ska po -
peł ni ła wiel ki błąd wcho dząc
w ko ali cję z PiS -em na Be mo wie
– mó wi nam ano ni mo wo rad ny
mia sta z PO. Wie lu dzia ła czy
par tii, w tym tych wy so kie go
szcze bla, nie ukry wa, że wo le li -
by nie brać już od po wie dzial no -
ści za „be mow skie wy bry ki Pra -
wa i Spra wie dli wo ści”.

– Oli wy do ognia do la ło to, że
na Be mo wie nie by ło straj ku na -
uczy cie li, a PiS zro bił z te go
pro pa gan do wą ak cję w me diach
– do da je rad ny. – Nie ma my
żad nych wąt pli wo ści, że dy rek -
to rzy i na uczy cie le zo sta li zmu -
sze ni do wy co fa nia się ze straj -
ku. To ka ry god ne nad uży wa nie
wła dzy przez za rząd dziel ni cy,

a dla na sze go, wciąż du że go
elek to ra tu na Be mo wie, dzia ła -
nie nie zro zu mia łe i nie ak cep to -
wa ne.

Jak do szło do ko ali cji z PiS?
Już na po cząt ku ka den cji wła -

dze par tii chcia ły zmu sić swo ich
rad nych do za war cia ko ali cji
z PiS -em. W efek cie – za miast
współ rzą dzić ze zwy cięz cą wy bo -
rów Ja ro sła wem Dą brow skim
i mieć dwóch lub trzech wi ce bur -
mi strzów – PO stra ci ła więk szość
klu bu. Gru pa rad nych z Ja ku bem
Grę zia kiem na cze le za war ła ko -
ali cję z Dą brow skim. Bur mi -
strzem zo stał Krzysz tof Zy grzak,
ale Han na Gron kie wicz -Waltz te -
go nie za ak cep to wa ła i przy sła ła

na Be mo wo swo ich peł no moc ni -
ków. Po tem był rok wal ki, w tym
wie lo krot ne go ła ma nia pra wa
przez wła dze mia sta, by Zy grza ka
po zba wić sta no wi ska. Gdy to się
uda ło, na ja kiś czas bur mi strzem
zo stał Ma rek Li piń ski, ale bez
szem ra nia od dał sta no wi sko Mi -
cha ło wi Grodz kie mu z PiS, gdy
za żą da ły te go wła dze par tii.

Plat for ma nie rzą dzi Be mo -
wem na wła sne ży cze nie. Ofi cjal -
nie na Be mo wie jest ko ali cja PO -
-PiS z udzia łem Be mow skiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej. Fak -
tycz nie wła dzę ma Pra wo i Spra -
wie dli wość, a Plat for ma da ła się
spro wa dzić do ro li wa sa la PiS -u.
Wszyst ko tyl ko po to, by nie za -
wrzeć ko ali cji z „afe rzy sta mi”
od Dą brow skie go i „zdraj ca mi”
od Grę zia ka. Pry wat ne, oso bi ste
wo jen ki dzia ła czy PO za de cy do -
wa ły o lo sie stu ty sięcz nej dziel ni -
cy. Brak jest ja kiej kol wiek spój -
nej wi zji za rzą dza nia dziel ni cą,
wy ko na nie bu dże tu in we sty cyj ne -
go wy no si ka ta stro fal ne kil ka
pro cent, a je dy nym wspól nym
mia now ni kiem mię dzy ko ali cjan -
ta mi jest oczer nia nie Dą brow -
skie go w pro pa gan do wej ga zet ce
urzę du wy da wa nej za na sze pie -
nią dze.

Czy coś się zmie ni?
– Gdy by be mow ska ko ali cja

by ła wy łącz nie za da nio wa, to
za pew ne nie by ło by pro ble mu
wi ze run ko we go dla Plat for my
– mó wi po seł An drzej Ha lic ki
(PO). – Tym cza sem PiS na Be -

mo wie ma wy raź nie ide olo gicz -
ne za cię cie, a przez to dzia ła nia
za rzą du dziel ni cy są dla więk -
szo ści miesz kań ców nie zro zu -
mia łe. Tutaj od lat przeważa
elektorat PO. Z mo je go punk tu
wi dze nia ko ali cję Plat for my
z PiS -em uwa żam za dziw ną,
nie zro zu mia łą i szko dli wą dla
PO – pod su mo wu je po seł Ha -
lic ki.

Gdy by dziś mia ło dojść
do gło so wa nia, to praw do po -
dob nie więk szość ma zo wiec kich
dzia ła czy PO by ła by za za koń -
cze niem be mow skiej ko ali cji
z PiS. Co by to ozna cza ło? Bez
prze pro sze nia się z Dą brow -
skim, Zy grza kiem i Grę zia kiem
przez PO lub PiS, pół to ra ro ku
ba ła ga nu do naj bli ższych wy bo -
rów. Czy stro ny po li tycz ne go
spo ru na Be mo wie zna ją sło wo
„prze pra szam”? Przy szłość po -
ka że, choć do tych cza so we do -
świad cze nie mó wi, że ra czej

nie. Pew ne jest jed no. Ko ali cja
z PiS -em na Be mo wie szko dzi
Plat for mie w ca łym mie ście.
Wy da je się, że więk szość dzia ła -

czy PO zro zu mia ła już tę praw dę
i nie chcą wię cej brać na sie bie
po ka zów fil mu „Smo leńsk” al bo
ła ma nia straj ków na uczy ciel -
skich.

(oko)
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Prze glą da jąc ma te ria ły przy go to -
wa ne w ra mach prac nad stra te gią,
ja ko miesz ka niec Be mo wa naj bar -
dziej by łem za in te re so wa ny pod su -
mo wa niem efek tów do tych czas
obo wią zu ją cej stra te gii. Ta ki do ku -
ment („Ewa lu acja mid -term stra te -
gii roz wo ju m.st. War sza wy do 2020
r.”), obej mu ją cy la ta 2005–2013,
jest do stęp ny, w ma łym stop niu jed -
nak ana li zu je dzia ła nie stra te gii
w po szcze gól nych dziel ni cach.

Pierw szym ce lem stra te gii z 2005
r. by ła „Po pra wa ja ko ści ży cia i bez -
pie czeń stwa miesz kań ców War sza -
wy”, na któ rą skła da ją się ta kie za -
gad nie nia, jak oświa ta, kul tu ra,
sport i re kre acja, opie ka zdro wot na,
po moc spo łecz na, bez pie czeń stwo,
bu dow nic two miesz ka nio we, śro do -
wi sko przy rod ni cze i ko mu ni ka cja.
Be mo wo wy szło w tych dzie dzi nach
sto sun ko wo nie źle, ab sor bu jąc 6
z 96 za dań re ali zo wa nych w dziel ni -
cach. Au to rzy ra por tu nie zdra dzi li,
jak zli cza li za da nia miej skie w po -
szcze gól nych dziel ni cach, ale z ze -
sta wie nia za dań wy ni ka, że na pew -
no uwzględ ni li bu do wę miesz kań
ko mu nal nych na Peł czyń skie go, re -
wi ta li za cję For tów Be ma, bu do wę
tra sy eks pre so wej S8, za pew ne ta -
kże po sze rze nie ul. Gór czew skiej,
bu do wę li nii tram wa jo wej na ul. Po -
wstań ców i szko ły przy ul. Za cho -
dzą ce go Słoń ca.

Dru gi cel stra te gicz ny („Wzmoc -
nie nie po czu cia to żsa mo ści miesz -
kań ców po przez pie lę gno wa nie tra -

dy cji, roz wój kul tu ry i po bu dza nie
ak tyw no ści spo łecz nej”) w ogó le nie
zo stał w ra por cie roz bi ty na dziel ni -
ce, co po nie kąd świad czy o sto sun -
ku władz mia sta do po czu cia to żsa -
mo ści dziel ni co wej i lo kal nej ak tyw -
no ści. Z ko lei, przy re ali za cji ce lu
trze cie go („Roz wi ja nie funk cji me -
tro po li tal nych wzmac nia ją cych po -
zy cję War sza wy w wy mia rze re gio -
nal nym, kra jo wym i eu ro pej skim”)
i czwar te go („Roz wój no wo cze snej
go spo dar ki opar tej na wie dzy i ba -
da niach na uko wych”) Be mo wo nie
ma cze go szu kać, wia do mo: sy pial -
nia…

W re ali za cji ce lu pią te go („Osią -
gnię cie w War sza wie trwa łe go ła du
prze strzen ne go”) na sza dziel ni ca
wle cze się, a ra czej jest wle czo na
w ogo nie: spo śród 103 „in we sty -
cji/in ter wen cji” na Be mo wo przy pa -
dło tyl ko 3. Ni ko go to chy ba nie
dzi wi, zwa żyw szy, że cel ten obej -
mu je ta kie dzie dzi ny, jak upo rząd -
ko wa nie struk tu ry prze strzen nej,
zor ga ni zo wa nie lo kal nych prze -
strze ni pu blicz nych sprzy ja ją cych
in te gra cji spo łecz nej i re wi ta li za cję
ob sza rów zde gra do wa nych.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl

Bemowo jest problemem dla Platformy
� Koalicja PO-PiS jest wizerunkowym problemem dla Platformy Obywatelskiej. Nie
ukrywają już tego działacze partii Grzegorza Schetyny. Czy to sygnał, że coś się zmieni?

Strategia rozwoju miasta na Bemowie
� Urząd miasta wreszcie zabrał się za przygotowanie
„Strategii Rozwoju Warszawy do 2030”. To już najwyższy
czas – w naszym mieście nadal obowiązuje „Strategia
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku”,
uchwalona dwanaście lat temu, za czasów prezydenta
m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego. To był całkiem
niezły dokument, ale dziś jest przestarzały i od kilku lat
nie przystaje do potrzeb. Założenia nowej strategii są
obecnie konsultowane na otwartych spotkaniach
w dzielnicach. Na Bemowie takie spotkanie odbędzie
się 12 kwietnia o godz. 18.00, w sali Bemowskiego
Centrum Kultury.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Platforma
nie rządzi Bemowem
na własne życzenie.
Oficjalnie na Bemowie
jest koalicja PO-PiS
z udziałem Bemowskiej
Wspólnoty
Samorządowej.
Faktycznie władzę ma
Prawo i Sprawiedliwość,
a Platforma dała się
sprowadzić do roli
wasala PiS-u.
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je -
dy nie ja ko płat ni ków skła dek.
Kie dy ubez pie czo ne mu lub po -
szko do wa ne mu w wy pad ku na -
le ży za pła cić od szko do wa nie,
za czy na się pro blem. Ubez pie -
czy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wy pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
od szko do wań, po ma ga wła śnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wy pad ku dro go wym, w pra cy,
pa dłeś ofia rą błę du me dycz ne -
go lub do zna łeś szko dy w wy ni -
ku upad ku – zgłoś się po BEZ -
PŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty -
styk są do wych wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra -

wach od mo wy wy pła ty od szko -
do wa nia w przy pad ku nie wiel -
kich szkód jak drob ne zła ma -
nia, zwich nię cia, ura zy, ale
rów nież w przy pad ku za ni ża nia
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go uszczerb ku
na zdro wiu. Ró żni ce w mo żli -
wym od szko do wa niu mo gą być
ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła -
tę pie nię dzy na rzecz człon ków
ro dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!

…wy ko na ne w mar cu 2003 ro -
ku. W miej scu, w któ rym stał fo -
to graf, stoi dziś po tę żny ze spół
blo ków miesz kal nych. Bu dy nek
sto ją cy przy Po wstań ców Ślą skich
ma aż sie dem na ście pię ter wy so -
ko ści, a do znaj du ją cych się
na par te rze skle pów trze ba jesz -
cze wejść po scho dach. Efekt gi -

gan tycz nej „ścia ny” jest tak du ży,
że miesz kań cy za zna jo mie ni
z „Wład cą Pier ście ni” na zy wa ją
osie dle „Mor do rem”. Bar dziej
pa so wa ło by jed nak in ne okre śle -
nie, rów nież wzię te z fan ta sy,
a kon kret nie z „Gry o tron”
– Mur. Mor dor -Mur koń czy wła -
śnie dzie sięć lat. Nie by ło rów nież

mar ke tu oraz oczy wi ście wy po ży -
czal ni Ve tu ri lo. O pu blicz nych ro -
we rach na wet nam się wów czas
nie śni ło, a na ów cze sną ja kość
i dłu gość dróg ro we ro wych naj le -
piej spu ścić za sło nę mil cze nia.

W 2003 ro ku za li nią Po wstań -
ców Ślą skich znaj do wa ły się tyl ko
po je dyn cze blo ki i hi per mar ket,

zaś skrzy żo wa nie z Gór czew ską
zo sta ło od te go cza su cał ko wi cie
prze bu do wa ne. Dziś obie uli ce
ma ją na ca łej dłu go ści dwie jezd -
nie, a no wy układ to rów umo żli -
wia tram wa jom już nie tyl ko skrę -
ca nie w stro nę „Osie dla Gór -
czew ska”, ale też prze jazd w kie -
run ku No we go Be mo wa. Choć
trud no w to uwie rzyć, pod czas
prze bu do wy skrzy żo wa nia pro jek -
tan ci „za po mnie li”, że po wsta nie
w tym miej scu sta cja me tra i w re -
zul ta cie nie zo sta wio no miej sca
na bez po śred nie wej ścia z przy -
stan ków tram wa jo wych.

Zie lo na wy spa
Wspo mi na jąc to, co w ostat nich

kil ku na stu la tach dzia ło się
w uwiecz nio nej na zdję ciu oko li -
cy, nie mo żna po mi nąć po my słu
„zie lo nej wy spy”, o któ rym by ło
gło śno na prze ło mie lat
2013/2014. As falt na skrzy żo wa -
niu miał zo stać za bar wio ny
na zie lo no, obok blo ków pla no -

wa no pa wi lon z bi blio te ką i ka -
wiar nią, a na ko lej nych na ro żni -
kach – po le do mi ni gol fa i plac
tar go wy. Przed sa mym urzę dem
dziel ni cy wi dzia no fo od truc ki.
Część miesz kań ców uzna ła te
pro po zy cje za świet ny po mysł,
któ ry oży wił by naj bli ższą oko li cę
ra tu sza, in ni grzmie li, że „uro czy -
ste mu skła da niu kwia tów pod po -
mni kiem gen. Be ma mo że to wa -
rzy szyć kon sump cja za pie ka nek”
(coś strasz ne go!), zaś skrzy żo wa -
nie „dróg prze lo to wych” to nie
miej sce dla tar gu. Po zo sta je mieć
na dzie ję, że w przy szło ści Po -
wstań ców Ślą skich i Gór czew ska
sta ną się nor mal ny mi, miej ski mi
uli ca mi, a skrzy żo wa nie przed ra -
tu szem prze sta nie być fa bry ką
smo gu. Do cza sów „pól kar to fli”
już nie wró ci my, ale bu do wa me -
tra zno wu wy wró ci oko li cę do gó -
ry no ga mi. Aż trud no uwie rzyć,
jak jed no miej sce mo że zmie nić
się w za le d wie dwa dzie ścia lat.

(dg)

Tak zmieniło się centrum dzielnicy

Od „pól kartofli” do fabryki smogu
� „Czternaście lat minęło jak jeden dzień” chciałoby się zaśpiewać, patrząc na to zdjęcie…
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OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

·Praca fizyczna stała lub dni pracy do ustalenia
w różnych częściach W-wy i okolicach. Tel.
22 828-26-17/18

·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261

·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058

·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658

·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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

·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia szable bagnety
orzełki ryngrafy gotówka tel. 504-017-418

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851

FINANSE
·Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka
do 25 tys., 668-681-911

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..  660088  ––  554411--227722

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

ZDROWIE I URODA

PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA  IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNAA,,
PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA  PPAARR,,  MMAAŁŁŻŻEEŃŃSSTTWW  II RROODDZZIINN,,

PPSSYYCCHHOOLLOOGG  DDZZIIEECCIIĘĘCCYY,,  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIAA
DDOORROOSSŁŁYYCCHH,,  TTEERRAAPPIIAA  UUZZAALLEEŻŻNNIIEEŃŃ

((AALLKKOOHHOOLL,,  NNAARRKKOOTTYYKKII,,  KKOOMMPPUUTTEERR  II IINNNNEE..,,
BBAADDAANNIIAA  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCZZNNEE  KKIIEERROOWWCCÓÓWW,,

OOPPEERRAATTOORRÓÓWW,,  PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  OOCCHHRROONNYY  ––
UULL..  BBAATTAALLIIOONNÓÓWW  CCHHŁŁOOPPSSKKIICCHH  7788  ((22  PPIIĘĘTTRROO))..

TTEELL..::  888833--110000--115533,,  TTEELL..  669900--996600--667766..
CCEENNTTRRUUMM  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCZZNNEE  „„SSYYNNTTOONNIIAA””

DAM PRACĘ
·Od zaraz zatrudnię do piaskowania,
szpachlowania i malowania elementów maszyn
w Ożarowie Maz. Praca stała lub dni pracy do
uzgodnienia. Tel. 22 828-26-17/18

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

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 karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

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

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY--SSEERRWWIISS,,  tteell..  551155--770077--660066,,  wweezzwwiijj
sseerrwwiissaannttaa  lluubb  pprrzzyyjjddźź  SStteerrnniicczzaa  110000//55,,

wwwwww..wwiiccoommpp..ppll

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży
powierzchni
reklamowej 
w gazetach

bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na
adres:

redakcja@gazetaecho.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Za rząd Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Je lon ki” ogła sza KON KURS na na jem lo -

ka li użyt ko wych usy tu owa nych; na par te rze bu dyn ków miesz kal nych przy ul.
Pusz czy Sol skiej 6, 8, ul. Sy nów Puł ku 10 i ul. Po wstań ców Ślą skich 8 w War sza -
wie z prze zna cze niem na biu ra, skle py wie lo bra nżo we, pra cow nie, ma ga zy ny
o po wierzch niach 93,40 m2, 27,15 m2, 31,00 m2, 38,20 m2, 28,60 m2. 

Ce na wy wo ław cza mie sięcz ne go czyn szu z ty tu łu naj mu lo ka li użyt ko wych
w bu dyn kach miesz kal nych wy no si od 2200,,0000  zzłł//mm22  nneett  ttoo,

Po nad opła ty czyn szo we na jem ca zo bo wią za ny jest do po no sze nia mie -
sięcz nych kosz tów zwią za nych z eks plo ata cją lo ka lu oraz wnieść kau cję.

Szcze gó ło we in for ma cje o wa run kach naj mu uzy skać mo żna na stro nie in -
ter ne to wej Spół dziel ni pod ad re sem wwwwww..ssmmjjee  lloonn  kkii..ppll, pod nu me rem te le fo -
nu 2222 337700 2211 6655 lub w sie dzi bie Spół dziel ni przy uull..  PPoo  wwssttaańń  ccóóww  ŚŚlląą  sskkiicchh 44aa
ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  ppookk.. 2277.

SSkkłłaa  ddaa  nniiee  ooffeerrtt  ww  ssiiee  ddzzii  bbiiee  SSMM  „„JJee  lloonn  kkii””  pprrzzyy  uull..  PPoo  wwssttaańń  ccóóww  ŚŚlląą  sskkiicchh  44aa
ww  WWaarr  sszzaa  wwiiee  ddoo  ddnniiaa  2200..0044..22001177  rr..  ddoo  ggooddzz..  1122..



OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
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By ły już si łow nie ple ne ro we, ule
i łą ki kwiet ne, te raz czas na źró -
deł ka z kra nów ką oraz wie że
i ścian ki an ty smo go we – na przy -
kła dzie bu dże tu par ty cy pa cyj ne go

świet nie wi dać, co ak tu al nie ma ją
na oku za an ga żo wa ni spo łecz nie
war sza wia cy. W tym ro ku na stą pił
praw dzi wy wy syp ory gi nal nych po -
my słów na zmniej sze nie za nie -
czysz czeń po wie trza. Aż sześć ta -
kich pro jek tów cze ka na we ry fi ka -

cję, a w dal szej per spek ty wie:
na czerw co we gło so wa nie i re ali -
za cję w przy szłym ro ku.

Mech…
Wy obraź my so bie wy ło żo ną

drew nem ścian kę o wy mia rach
3 × 3 me try, po kry tą mchem i po -
łą czo ną z wy god ny mi ław ka mi.
Nie, to nie jest no we dzie ło ab sol -
wen tów war szaw skiej ASP, ale no -
we urzą dze nie oczysz cza ją ce po -
wie trze, wy my ślo ne w Niem czech.

– Usta wie nie ścia nek an ty smo -
go wych spra wi przy naj mniej czę -
ścio we oczysz cze nie po wie trza ze
smo gu – pi sze Mar cin Am bro ziak.
– Są one po kry te mchem zmo dy fi -
ko wa nym ge ne tycz nie, któ ry po -
chła nia smog i nie bez piecz ne py ły.
Jed na nie wiel ka ścian ka ma sku -
tecz ność ok. 275 drzew, któ rych
na sa dze nie kosz to wa ło by oko ło
dwu krot nie wię cej i wy ma ga ło by
o wie le więk sze go ob sza ru.

Gdy by wszyst kie czte ry pro jek -
ty zo sta ły wy bra ne, w przy szłym

ro ku ścian ki an ty smo go we sta nę -
ły by przy pę tli No we Be mo wo,
w po bli żu ra tu sza, obok Wo je -
wódz kie go Ośrod ka Ru chu Dro -
go we go i na Chrza no wie. Ka żda
z nich kosz to wa ła by 130 tys. zł.

…kon tra wie ża
Kon ku ren cyj ne pro jek ty zło żył

Piotr Mi lew ski. Pro po nu je on bu -
do wę dwóch wież an ty smo go wych,

war tych po 250 tys. zł, na ro gu Po -
wstań ców Ślą skich i Po łczyń skiej
oraz przy blo kach na ro gu Po -
wstań ców Ślą skich i Gór czew skiej.

– We dług sza cun ków pro jek tan -
ta wie ża jest w sta nie oczy ścić 30
tys. m3 po wie trza na go dzi nę – czy -
ta my w opi sie. – To sied mio me tro -
wa kon struk cja, któ ra za sy sa brud -
ne po wie trze i od fil tro wu je je. Te -
go ty pu wie ża stoi w Rot ter da mie.

Za rów no ścian ki, jak i wie że to
roz wią za nia wy my ślo ne w ostat -
nich la tach, więc ich sku tecz ność
nie jest jesz cze spraw dzo na. Gło -
so wa nie na ta kie pro jek ty wią za -
ło by się ze spo rym ry zy kiem. Py -
ta nie brzmi: war to za ry zy ko wać
i po sta wić na no we tech no lo gie
czy le piej od sta wić sa mo chód
i wy mie nić piec na ga zo wy?

(dg)

Budżet partycypacyjny

Wieże i mchy antysmogowe dla Bemowa
� Nagłośnienie problemu smogu poskutkowało wysypem oryginalnych pomysłów na walkę z nim. Czy pomoże nam… mech?

Wyobraźmy
sobie wyłożoną drewnem
ściankę o wymiarach
3 × 3 metry, pokrytą
mchem i połączoną
z wygodnymi ławkami.
Nie, to nie jest nowe
dzieło absolwentów
warszawskiej ASP, ale
nowe urządzenie
oczyszczające powietrze,
wymyślone w Niemczech.




