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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.
źródło: Marco Verch / wikipedia

– Założeniem jest stworzenie
miejsca dla młodzieży i dorosłych,
gdzie mogliby aktywnie spędzać
czas na świeżym powietrzu – pisze
Marcin Ambroziak, autor projektu. Powołuje się przy tym na udaną realizację z Ursusa. Faktycznie,
tam podobny projekt zdobył poparcie w głosowaniu do budżetu
partycypacyjnego i został oddany
do użytku w grudniu ubiegłego roku. Jest to (jak zapewniali pomysłodawcy) pierwszy plac zabaw dla
dorosłych w kraju. Obiekt na Bemowie mógłby stać się polskim
numerem dwa.
Na infrastrukturę placu zabaw
składałyby się między innymi huśtawki, zjeżdżalnie, siatki do wspinania i trampoliny. Dodatkowo
(zapewne przewidując zasłużony
odpoczynek po fizycznej aktywności) na terenie parku znalazłoby się miejsce także dla kilku hamaków i ławek.
Plac zabaw zająłby powierzchnię około 300–350 metrów kwa-

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

– Plac zabaw w Ursusie cieszy
się dużym zainteresowaniem i poparciem. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Bemowa również mieli takie miejsce w swojej dzielnicy – pi-

sze Marcin Ambroziak. W uzupełnieniu warto przytoczyć słowa autorki zrealizowanego projektu
z Ursusa: „Wiele źródeł naukowych mówi, że dorośli, jak dzieci,

potrzebują swobodnej i twórczej
zabawy. To nie musi kończyć się
wraz z dzieciństwem!”
Kto z Państwa zagłosuje?
(AS)

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.

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

Zabronić grodzenia
wa całej okolicy. Wyobraźmy sobie, że jedziemy Człuchowską.
Przecinamy skrzyżowanie z Lazurową i wjeżdżamy na całkiem nowy 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 jedziemy rowerem. Wjeżdżamy na pełen ogródków kawiarnianych
plac, otoczony z trzech stron no-

Dopóki
„Gdybym podejmował decyzję
jeszcze raz, w życiu nie zbudowałbym osiedla w takim miejscu”
usłyszałem kiedyś od członka zarządu dużej firmy deweloperskiej,
która kupiła kiedyś pole na Białołęce i zbudowała na nim bloki.
Dziś mieszkańcy przeklinają banki, które dały im kredyty na zakup
mieszkań z fatalnym dojazdem,
z dala od publicznych szkół,
przedszkoli czy przychodni. Teraz
Białołęka wysysa pieniądze z całej
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Nie schrzańmy Chrzanowa

Warszawy, nadrabiając wieloletnie
zaległości w budowie infrastruktury. Co to wszystko ma wspólnego
z Bemowem? Wystarczy przespacerować się za Lazurową, żeby zauważyć duże podobieństwa.
Pola kukurydzy dawnego Chrzanowa są z roku na rok wypierane
przez kolejne bloki, dla których najlepszym hasłem reklamowym jest
„Blisko metra!”. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w roku 2023
przy Szeligowskiej rzeczywiście po-

wstanie stacja podziemnej kolei.
Chrzanów będzie mieć też przychodnię oraz szkołę podstawową,
przedszkole i żłobek, które staną
na ziemi odkupionej za ciężkie pieniądze. Ale to nadal nie zrobi miasta z przypadkowego zlepka bloków. O czym warto pomyśleć, by
nie powtórzyć błędów z Białołęki?

Zaplanować centrum dzielnicy
Budowa stacji metra daje możliwość zagospodarowania od no-

Odzyskanie zabytku, będącego w czyimś użytkowaniu wieczystym jest bardzo trudne,
ale wykonalne

Chrzanów nie jest
całkowicie zabudowany
blokami, wciąż jest
szansa na stworzenie
jego lokalnego centrum.
woczesnymi biurowcami i blokami. Wejście na stację jest ukryte
w parterze jednego z budynków,
ale nie będziemy tam wchodzić,
bo… pracujemy właśnie tutaj.
Atrakcyjna przestrzeń, ograniczenia w ruchu samochodów, dużo zieleni oraz dużo punktów
handlowych i usługowych – to ab-

Co z tego, że mieszka się 500 metrów od stacji metra, skoro wszędzie 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 przedszkolnym, ten wie, jakim rozczarowaniem jest znalezienie na spacerze
nowej huśtawki, schowanej za płotem jak strzeżony skarb.

Zagospodarować fort
Odzyskanie zabytku, będącego
w czyimś użytkowaniu wieczystym
jest bardzo trudne, ale wykonalne. Wymaga sporej determinacji
i umiejętności udowodnienia, że
cenne dobra kultury niszczeją
w niepowołanych rękach. Burmistrz czy radny, który doprowadzi do przejęcia fortu i przyznania pieniędzy na jego zagospodarowanie jako terenu rekreacyjnego, będzie mógł liczyć na wiele
głosów w kolejnych wyborach…
Yak

Absurdy

Pierwszy w Polsce
fotoradar dla koparek

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska
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solutne podstawy budowania
przyjaznego mieszkańcom miasta.
Dopóki Chrzanów nie jest całkowicie zabudowany blokami, wciąż
jest szansa na stworzenie jego lokalnego centrum.

 Korek po horyzont i… urządzenie rejestrujące
prędkość.
Po roku bez fotoradarów, który jednomyślnie zaserwował
warszawiakom Sejm poprzedniej kadencji i prezydent Andrzej Duda, wszystkie urządzenia rejestrujące prędkość znowu
będą działać. Straż miejska, która obecnie nie ma uprawnień
do obsługi fotoradarów, przekazała je Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie wszystkie urządzenia zostaną włączone, ale nasi czytelnicy donoszą, że na Górczewskiej fotoradar już działa.
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Podczas budowy metra Górczewska jest częściowo zamknięta, 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 fotoradary „nie stoją byle gdzie”, lokalizacje były wybierane na podstawie analiz bezpieczeństwa a wskazywanie miejsca jako absurdalnego to „subiektywna opinia”.
(dg)

Jak uniknąć kolejek do lekarza?

Specjalna pula numerków

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?
Może dlatego, że o tej możliwości wciąż wie niewiele osób?
Na miejscu, w rejestracji brak jakichś bijących po oczach przekazów o możliwości zdalnego zamawiania wizyty. Właściwie to nie
widać ich wcale. Pracująca tam
pani twierdzi, że każdy nowy pacjent jest o tym informowany. Są
też specjalne druki z instruktażem jak postępować. Krok
po kroku.
– Najrzadziej z tej formy zapisu
korzystają osoby starsze. Chociaż
i młodsze czasami nie są do tego
przekonane – opowiada. Ze swoich rozmów i obserwacji wie, że

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

Jak to działa?
E-rejestracja w zakresie zapisywania się do lekarzy specjalistów
funkcjonuje
w
placówce
od czerwca 2015 roku. Jesienią
zeszłego roku ruszyła także rejestracja pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej. Aby skorzystać z tej możliwości, musimy najpierw tradycyjnie stawić się

przy „okienku”. Po weryfikacji
dokumentem tożsamości musimy
podać swój adres e-mail, na który
przyjdzie później informacja
o możliwości dokończenia procesu e-rejestracji. Od tego momentu 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 osobiście. Dodatkowo zapis tą droga
jest możliwy nie wcześniej niż 30
dni od czasu poprzedniej wizyty.
Tak czy inaczej jest to spore ułatwienie.

– Do e-rejestracji jest wydzielona
część numerków. Nie jest to cała
pula – tłumaczy Piotr Dradrach zajmujący się systemami informatycznymi w przychodni przy Wrocławskiej. – Jeśli dany lekarz ma jednego dnia przyjąć 12 pacjentów, to
przykładowo cztery miejsca przeznacza dla tych z e-rejestracji. Gdy
nikt się nie zgłosi, numerki przejmowane są przez „klasyczną” rejestrację, ale dopiero w dniu wizyty.
Jak mówi, 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.
– Ci, którzy raz spróbowali i widzą, że to działa, konsekwentnie
już z tego korzystają. Natomiast
pamiętajmy, że większość naszych
pacjentów to są osoby starsze,
które w przypadku obsługi komputera wymagają pewnego wspar-

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

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.
wszystko wciąż widać pewna rezerwę do tej formy rejestracji.
– Do bankowości internetowej
ludzie się już przekonali. Z czasem to samo stanie się w przypadku zgłaszania wizyt w takich placówkach jak nasza – kwituje.
(AS)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
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.
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-

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
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
 Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?
wyproszony. Kierowca, motorniczy, konduktor, pracownicy Metra Warszawskiego, kontrolerzy
biletów i strażnicy miejscy mają
prawo podziękować Ci za dalszą
wspólną podróż.

5. Ucz się od najlepszych
Jeśli mieszkasz na Wawrzyszewie a pracujesz na Służewcu, korzystanie z roweru i metra w codziennych 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

Jeśli z zajmowanego
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 metra. Oto nasz poradnik: jak przewozić rower zgodnie z regulaminem, bezpiecznie i z poszanowaniem innych pasażerów.

na pewno musimy wsiadać z rowerem 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?

miejską – należy je umieszczać
na hakach. W pozostałych sytuacjach rower stawia się w miejscach oznaczonych symbolem
wózka inwalidzkiego lub dziecięcego. Ustaw rower tak, by zajął jak
najmniej miejsca – przy ścianie
pojazdu, osłaniając go od innych
pasażerów, dzięki czemu nie zahaczysz kierownicą o czyjeś ubranie.
Nie musisz kasować za swój „bagaż” dodatkowego biletu.

1. Zastanów się, czy musisz

2. Znajdź odpowiednie miejsce

3. Ustąp miejsca

Jeśli rower ma awarię albo nagle poczujesz się źle, skorzystanie
z metra czy tramwaju może być
jedynym wyjściem. W innych sytuacjach warto się zastanowić, czy

Jeśli rzeczywiście musisz przewieźć rower, umieść go w bezpiecznym miejscu. Najłatwiej jest
w przypadku lekkich rowerów turystycznych, przewożonych koleją

Jeśli z zajmowanego przez Ciebie 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 miejsca na każde żądanie takiego pasażera i opuszczenia pojazdu”.
W praktyce wszystko zależy od kierowcy i od tego, czy zdołasz porozumieć się z innym pasażerem. Jeśli zmieścicie się oboje a kierujący
pojazdem nie zaprotestuje, dojedziesz do celu. Musisz tylko pamiętać, że to Ty jesteś gościem.

4. Pozwól się wyprosić
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Nikt nie lubi być wyrzucany
za drzwi, ale czasem niestety nie
pozostaje nic innego. Jeśli ustawisz rower w poprzek wagonu
i pokłócisz się z osobą z niemowlakiem w wózku, możesz zostać

przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.
drugim kursuje między stacją docelową a miejscem pracy. Zazwyczaj ten drugi jednoślad to prawdziwy złom, używany do pokonania 1–2 km, którego nie będzie
szkoda w razie kradzieży. Tę samą
funkcję może pełnić Veturilo
– najlepszą metodą przewożenia
roweru jest przecież… nieprzewożenie go wcale.
(dg)

„MAM NA IMIĘ OWEN”
nauczycielką. Wierzę, że jej się uda. Mo-

jak On miała białą skórę. Słyszałem, jak

im największym marzeniem jest to, by

rodzice mówili, że nasi goście to ludzie,

do wyjścia. Znowu ruszają na połów ryb,

móc kiedyś razem z nią pójść do szkoły.

którzy przylecieli do nas z bardzo daleka

a mama jak zwykle pomaga im się wy-

Mieć kolegów, koleżanki, móc się z nimi

i że tam wszyscy są biali i jeszcze, że

brać. Zbierają sieci, które po wczorajszej

bawić, grać w piłkę i robić to wszystko,

przyjeżdżają do nas po to, by nam po-

wyprawie chyba mocno się splątały, bo

co oni… Niestety nie umiem chodzić…

magać. Mama wspominała, że to Oni wy-

tata znowu zrobił tę groźną minę, którą

Nie umiem też mówić, choć wszystko do-

budowali tę szkołę, do której chodzi moja

robi zawsze, gdy nie może sobie pora-

skonale

mówią

siostra. Może kiedyś pomogą mi wyzdro-

dzić z ich rozplątaniem i ostatecznie całą

do mnie. Mama powiada, że to choroba

wieć… Teraz czekam, aż znów u nas zawitają, aż znów ujrzę swojego przyjaciela,

rozumiem,

co

inni

sytuację bohatersko ratuje mój starszy

i że wcale nie jestem gorszy od innych

brat. Zawsze o poranku widzę ten sam

dzieci, a w oczach Pana Boga jestem

ale póki co z niecierpliwością wpatruję

obraz, na który tak bardzo lubię patrzeć,

piękny. Jeżeli to choroba, to przecież kie-

się w drzwi, bo za chwilę nadejdzie je-

a później z niecierpliwością oczekuję

dyś muszę wyzdrowieć, lecz ja wciąż nie

den

na powrót taty i brata, by móc ujrzeć ile

czuję się lepiej.

– wrócą tata z bratem i mnóstwem ryb…

z

moich

ulubionych

źródło: fot. Gosia Kałun

Obudził mnie hałas – to tata i brat jak
co dzień, wcześnie rano szykują się

momentów

i jakie ryby tym razem udało im się zło-

Panie Boże, daj mi chociaż jednego

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

kolegę, który by mnie odwiedzał – za-

łowów świetnie sobie radzi, a ja jestem

wsze prosiłem Go o to wieczorami nim

z niego bardzo dumny i marzę, by kiedyś

zasnąłem aż w końcu mnie wysłuchał.

na wskroś wymyśloną i na wskroś praw-

być takim jak on, ale póki co muszę zo-

Pamiętam taki dzień, kiedy jeszcze byłem

dziwą. Owen istnieje naprawdę i mieszka

su zamieszkania. I choć wielu miejsco-

stawać w domu.

dużo młodszy i przyszedł do mnie pe-

w Ugan dzie na pół wy spie Ko ja. Jest

wych ludzi uważa za błogosławieństwo

Nasz dom… Bardzo go lubię.

wien Pan. Był dziwny, bo inny od wszyst-

dzieckiem niepełnosprawnym, jednak nie

to, że żyją właśnie w tym regionie kraju,

Zbudowany jest z gliny, ma drewniane

kich, zupełnie jak ja, tylko że On nie był

ma do kład nie zdia gno zo wanej cho ro by.

gdzie jest praca i nie brakuje żywności,

drzwi i okna, a wewnątrz ma jedynie jed-

chory, miał po prostu białą skórę i jasne

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

to jednak fakt ten obraca się przeciwko

ną izbę. Mam tylko ogromną nadzieję, że

włosy. To wszystko, co zapamiętałem

sprawności, ponieważ w tamtym rejonie

nim i staje się niejako ich przekleństwem.

prędko nie będziemy musieli się z niego

z tamtego dnia. Ale wczoraj stało się coś

nikt nie docieka przyczyn i nie diagnozu-

My, Fundacja Dzieci Afryki, nieustannie

K i l k a s ł ów od aut or a…
Hi sto ria

Owe na

jest

hi sto rią

Owen z przyjacielem

niewiarygodnego. Byłem w domu z rodzi-

je ich. Osoby niepełnosprawne są ze -

zabiegamy o to, by polepszyć standardy

cami i nagle ktoś do nas zawitał. Tata

pchnięte na margines społeczny, a nawet

ży cia

mówi, że to jest konieczne, bo ławice ryb

wyszedł przed dom i rozmawiał przez

zaryzykuję stwierdzenie, że są poza nim.

przez wybudowanie szkoły w miejscowo-

przemieszczają się w inne rejony jeziora,

chwilę z tym nieznajomym gościem. Na-

O wielu przypadkach niepełnosprawności

ści Kiruddu, położonej nad jeziorem Wik-

niektórych dzieci, czy nawet ludzi doro-

toria na półwyspie Koja. Pragniemy Pań-

słych po prostu się nie słyszy, ponieważ

stwa zachęcić do podjęcia współpracy

są oni ukrywani, izolowani od reszty spo-

z naszą Fundacją. Nie ukrywamy, że naj-

łeczeństwa w swoich domach, gdzie mija

bardziej potrzebujemy wsparcia finanso-

ich życie, zupełnie bez perspektyw po-

we go,

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

do realizacji naszych celów. Serdecznie

jest o tyle lepsza od innych, że jego rodzice nie wstydzą się i nie ukrywają nie-

zapraszam do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.dz iec iaf ryk i.c om, z któ-

pełnosprawności syna. Być może wielu

rej możecie Państwo zaczerpnąć szcze-

tym ludziom można byłoby pomóc, gdyby

gółowych informacji na temat podejmowa-

odpowiednio wcześnie poddać ich lecze-

nych przez nas przedsięwzięć. Jako wo-

niu. Choroba Owena, jak już wcześniej

lon ta riusz, ale przede wszyst kim ja ko

wspo mnia łem nie zo sta ła ni gdy do tąd

zwykły człowiek pragnę Państwa również

zdiagnozowana przez kompetentną oso-

zachęcić do przekazania jednego procen-

bę, ale jak przypuszcza nasza wolonta-

ta podatku na realizację celów statuto-

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

wych na szej Fun da cji. Cóż mo że być

– Owen może cierpieć na mózgowe pora-

piękniejszego od bezinteresownej pomo-

żenie dziecięce (MPD). Jest to uszkodze-

cy? Zapewniam, że wielu z Was może

nie mózgu we wczesnym etapie rozwoju.

odnaleźć w tych działaniach swoją drogę.

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

Skąd to wiem? Bo sam ją odnalazłem,

dzać się do po ra że nia ośrod ka ru chu

właśnie poprzez pracę w Fundacji Dzieci

i ośrodka mowy, natomiast rzeczywistość

Afryki. Być może zabrzmi to trochę naiw-

może odbierać jak zupełnie zdrowa, peł-

nie, ale możemy zmieniać świat na lep-

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

sze. Możemy nadawać mu barwy, szcze-

procentach nie wiemy.

gólnie tam, gdzie je trudno dostrzec. To

źródło: fot. Teresa Stachowicz

wyprowadzić, tak jak to było w przypadku naszych poprzednich domów. Tata

Szkoła, do której uczęszcza siostra Owena

tam tej szej

po nie waż

lud no ści,

jest

ono

cho cia żby

nie zbęd ne

a my musimy podążać za nimi. Widać

gle wrócił do środka, wziął mnie na ręce

W listopadzie ubiegłego roku Prezes

my nadajemy kształt rzeczywistości i to

tak musi być. Ufam mojemu tacie. Zresz-

i wyniósł na dwór. Ku mojemu zdziwieniu,

naszej Fundacji wraz Zarządem, po raz

od nas zależy, czy ideały, w które wierzy-

tą mój brat mówi to samo. Dlaczego te

ogromnemu zdziwieniu, był to ten biały

drugi odwiedził Owena i jak później rela-

my, będą żywe, czy martwe. Nie zamy-

ryby nie mogą być w jednym miejscu?

Pan, którego poznałem przed laty. Tak, to

cjonował, radość chłopca na ich widok

kajmy się na innych ludzi, ich cierpienie

Dlaczego musimy jak one ciągle zmieniać

był On, mój jedyny przyjaciel znów mnie

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

i potrzeby, starajmy się w pełni wykorzy-

miejsce? Ledwie zdążę się przyzwyczaić

odwiedził. Gdybym umiał mówić, powie-

wiem na temat jego rodziców i rodzeń-

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

do jednego domu, a już trzeba go opusz-

działbym, jak bardzo się cieszę. Ale On

stwa, jedynie tyle, że tata Owena z zawo-

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do po-

czać i szukać innego i tak ciągle, i cią-

zrobił to za mnie. Uśmiechnął się i wraz

du jest nauczycielem. Chciałem jednak,

mocy i z góry dziękujemy w imieniu na-

gle. Mam tylko nadzieję, że tym razem

z tatą chwycili mnie za ręce tak, że dzię-

poprzez trochę ubarwioną przeze mnie

szym i naszych podopiecznych, za jej

ryby pozwolą mojej siostrze skończyć

ki nim mogłem przez moment samodziel-

historię rodziny Owena, pokazać rzeczy-

okazanie.

szkołę. Ach tak! Ona jest taka rozradowa-

nie stać na własnych nogach. Widziałem

wistą sytuację tamtego regionu i zamiesz-

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

w Jego oczach, że jest szczęśliwy, że

kującej go społeczności.

Tekst: Adam Amine

mu, przynosi wraz z sobą promyki szczę-

do mnie przyszedł. Widziałem w Jego

Ludność zamieszkująca tereny położo-

ścia. Zawsze wtedy dzieli się z nami

oczach coś więcej, widziałem w nich do-

ne nad jeziorem Wiktoria (właśnie tam

swoimi przeżyciami. Opowiada, jakie mia-

bro i współczucie. A już najbardziej ucie-

znajduje się półwysep Koja) żyje głównie

ła lekcje, czego się dowiedziała, a ja naj-

szyłem się, kiedy zupełnie niespodziewa-

z rybołówstwa. Wielu młodych chłopców

bardziej lubię słuchać, kiedy z wielkim

nie dał mi pluszową zabawkę. Mama mó-

nie kończy, bądź nie rozpoczyna swej

uśmiechem na twarzy mówi o różnych za-

wi, że to pluszowa żaba. Pierwszy raz

edukacji, ponieważ bardzo wcześnie za-

bawach, w jakie bawiła się z innymi

w życiu dostałem zabawkę. Nigdy dotąd

czynają pracować. Ich praca zwykle pole-

dziećmi. Moja siostra ma piękny uśmiech,

nie czułem się tak szczęśliwy. Później ten

ga właśnie na połowach ryb, bądź upra-

promieniuje z niej ogromna radość. Jest

Pan pożegnał się ze mną i rodzicami

wianiu ziemi. Ludzie mieszkają w ciężkich

Zachęcamy wszystkich, aby rozważyli w swo-

bardzo mądra, kiedyś słyszałem, jak mó-

i w końcu odszedł wraz z jakąś Panią,

warunkach, w domostwach przypominają-

im sercu możliwość podzielenia się 1% podatku

wiła mamie, że gdy dorośnie to zostanie

która mu towarzyszyła i która tak samo

cych slumsy i nie posiadają stałego adre-

z ubogimi dziećmi w Afryce.

www.dzieciafryki.com

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?
Wybieg dla psów o wdzięcznej
nazwie „Pankracy” miałby po-

dratowych. Teren byłby podzielony na dwie części w zależności

Na każdym z wybiegów podłoże
ma być urozmaicone. Byłyby tam
źródło: Steve-65 / commons.wikimedia.org

wstać na terenie Bemowa Lotnisko.- Na tym obszarze brakuje
miejsc, gdzie psy mogłyby bezpiecznie się wybiegać. Dodatkowo mieszka tu wiele starszych
osób, dla których spacer z psem
jest uciążliwy ze względu na wiek
i stan zdrowia – pisze autorka
projektu Anna Górska.

Tunel i hopki dla
czworonogów
Plan jest prosty. Ogólnodostępny wybieg dla psów zajmowałby
obszar o około 4 tys. metrów kwa-

od wielkości zwierząt. Mniejsza
część – ok. 1200 m2, to wybieg dla
psów ras małych oraz szczeniaków. Urządzenia mają być dostosowane do ich wielkości i potrzeb.
Zaplanowano tam umieszczenie
tunelu wkopanego w ziemię, pochylni do wspinania, przeszkód
typu „hopki” oraz specjalnego ruchomego podestu. Druga, większa część – ok. 2800 m2, ma być
dostosowana dla psów średnich
i dużych. Infrastruktura byłaby co
do charakteru zbliżona. Różnice
dotyczyłyby głównie rozmiarów.

powierzchnie miękkie i twarde,
kryte piaskiem i specjalnym podłożem gumowanym. Istniejąca ro-

ślinność zostałaby zachowana,
a tam, gdzie zajdzie potrzeba, zabezpieczona przed psimi zębami.
Na terenie wybiegów oraz na zewnątrz znajdą się kosze na „pamiątki” zostawiane przez zwierzaki wraz z torebkami.
Bolączką niektórych tego typu
obiektów jest ograniczona przestrzeń i brak dostępu do wody. Tu
ma być inaczej. Na terenie wybiegu pozostanie dużo miejsca
do swobodnego hasania dla psów.
Zaplanowano także podłączenie
wody i zainstalowanie automatycznych poideł.
Z myślą o komforcie właścicieli
czworonogów przewidziano także
budowę drewnianej wiaty wraz
z ławeczkami.
Jak podkreśla autorka pomysłu
wybieg i jego wyposażenie ma służyć także szkoleniu i socjalizacji
psów oraz rozwijaniu ich umiejętności życia w mieście. Podkreśla,
że na projekcie skorzystają nie
tylko zwierzaki i ich właściciele.
Także inni mieszkańcy okolicy powinni być zadowoleni – mniej
psów będzie spacerowało i brudziło wokół ich bloków.

Gdzie?
Według pierwotnie zgłoszonego pomysłu obiekt miałby po-

wstać na terenie niewykorzystanego trawnika wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, Blatona,
Wolfkego oraz Oławskiej. Autorka przewidywała też alternatywne
miejsce dla wybiegu (o podobnej

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.
wielkości), jeśli takie zaproponują
władze dzielnicy. I takie alternatywne miejsce będzie nieodzowne, jeśli projekt zostanie dopuszczony do głosowania. Okazało się
bowiem, że w planach zagospodarowania terenu przewidziano tam
parkingi i szpalery drzew. Jak się
dowiedzieliśmy, autorka projektu
nie poddaje się i szuka dla niego
nowej lokalizacji. To będzie połowa sukcesu. Reszta i tak w rękach
głosujących mieszkańców. Gdzie
zatem widzieliby plac zabaw dla
swoich milusińskich?
(AS)

Zatrudnimy dziennikarzy

zainteresowanych
tematyką
miejską

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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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?

– Platforma Obywatelska popeł ni ła wiel ki błąd wcho dząc
w koalicję z PiS-em na Bemowie
– mówi nam anonimowo radny
mia sta z PO. Wie lu dzia ła czy
par tii, w tym tych wy so kie go
szczebla, nie ukrywa, że woleliby nie brać już odpowiedzialności za „bemowskie wybryki Prawa i Sprawiedliwości”.
– Oliwy do ognia dolało to, że
na Bemowie nie było strajku nauczy cie li, a PiS zro bił z te go
propagandową akcję w mediach
– do da je rad ny. – Nie ma my
żadnych wąt pliwo ści, że dy rektorzy i nauczyciele zostali zmuszeni do wycofania się ze strajku. To karygodne nadużywanie
wła dzy przez za rząd dziel ni cy,

a dla na sze go, wciąż du że go
elektoratu na Bemowie, działanie niezrozumiałe i nieakceptowane.

Jak doszło do koalicji z PiS?
Już na początku kadencji władze partii chciały zmusić swoich
radnych do zawarcia koalicji
z PiS-em. W efekcie – zamiast
współrządzić ze zwycięzcą wyborów Jarosławem Dąbrowskim
i mieć dwóch lub trzech wiceburmistrzów – PO straciła większość
klubu. Grupa radnych z Jakubem
Gręziakiem na czele zawarła koalicję z Dąbrowskim. Burmistrzem został Krzysztof Zygrzak,
ale Hanna Gronkiewicz-Waltz tego nie zaakceptowała i przysłała

na Bemowo swoich pełnomocników. Potem był rok walki, w tym
wielokrotnego łamania prawa
przez władze miasta, by Zygrzaka
pozbawić stanowiska. Gdy to się
udało, na jakiś czas burmistrzem
został Marek Lipiński, ale bez
szemrania oddał stanowisko Michałowi Grodzkiemu z PiS, gdy
zażądały tego władze partii.
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.
Wszystko tylko po to, by nie zawrzeć koalicji z „aferzystami”
od Dąbrowskiego i „zdrajcami”
od Gręziaka. Prywatne, osobiste
wojenki działaczy PO zadecydowały o losie stutysięcznej dzielnicy. Brak jest jakiejkolwiek spójnej wizji zarządzania dzielnicą,
wykonanie budżetu inwestycyjnego wynosi katastrofalne kilka
procent, a jedynym wspólnym
mianownikiem między koalicjantami jest oczernianie Dąbrowskiego w propagandowej gazetce
urzędu wydawanej za nasze pieniądze.

Czy coś się zmieni?
– 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). – Tymczasem PiS na Be-

mowie ma wy raźnie ideologiczne zacięcie, a przez to działania
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 mojego punktu
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 licki.
Gdy by dziś mia ło dojść
do gło so wa nia, to praw do po dob nie większość mazowieckich
dzia ła czy PO by ła by za za koń cze niem be mow skiej ko ali cji
z PiS. Co by to oznaczało? Bez
prze pro sze nia się z Dą brow skim, Zygrzakiem i Gręziakiem
przez PO lub PiS, półtora roku
bała ganu do najbli ższych wybo rów. Czy stro ny po li tycz ne go
sporu na Bemowie znają słowo
„prze pra szam”? Przy szłość po ka że, choć do tych cza so we do świad cze nie mó wi, że ra czej

nie. Pewne jest jedno. Koali cja
z PiS -em na Be mo wie szko dzi
Plat for mie w ca łym mie ście.
Wydaje się, że większość działa-

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.
czy PO zrozumiała już tę prawdę
i nie chcą więcej brać na siebie
pokazów filmu „Smoleńsk” albo
łamania strajków nauczyciel skich.
(oko)

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.
Przeglądając materiały przygotowane w ramach prac nad strategią,
jako mieszkaniec Bemowa najbardziej byłem zainteresowany podsumowaniem efektów dotychczas
obowiązującej strategii. Taki dokument („Ewaluacja mid-term strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020
r.”), obejmujący lata 2005–2013,
jest dostępny, w małym stopniu jednak analizuje działanie strategii
w poszczególnych dzielnicach.
Pierwszym celem strategii z 2005
r. była „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy”, na którą składają się takie zagadnienia, jak oświata, kultura,
sport i rekreacja, opieka zdrowotna,
pomoc społeczna, bezpieczeństwo,
budownictwo mieszkaniowe, środowisko przyrodnicze i komunikacja.
Bemowo wyszło w tych dziedzinach
stosunkowo nieźle, absorbując 6
z 96 zadań realizowanych w dzielnicach. Autorzy raportu nie zdradzili,
jak zliczali zadania miejskie w poszczególnych dzielnicach, ale z zestawienia zadań wynika, że na pewno uwzględnili budowę mieszkań
komunalnych na Pełczyńskiego, rewitalizację Fortów Bema, budowę
trasy ekspresowej S8, zapewne także poszerzenie ul. Górczewskiej,
budowę linii tramwajowej na ul. Powstańców i szkoły przy ul. Zachodzącego Słońca.
Drugi cel strategiczny („Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tra-

dycji, rozwój kultury i pobudzanie
aktywności społecznej”) w ogóle nie
został w raporcie rozbity na dzielnice, co poniekąd świadczy o stosunku władz miasta do poczucia tożsamości dzielnicowej i lokalnej aktywności. Z kolei, przy realizacji celu
trzeciego („Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim”)
i czwartego („Rozwój nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych”) Bemowo nie
ma czego szukać, wiadomo: sypialnia…
W realizacji celu piątego („Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu
przestrzennego”) nasza dzielnica
wlecze się, a raczej jest wleczona
w ogonie: spośród 103 „inwestycji/interwencji” na Bemowo przypadło tylko 3. Nikogo to chyba nie
dziwi, zważywszy, że cel ten obejmuje takie dziedziny, jak uporządkowanie struktury przestrzennej,
zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających
integracji społecznej i rewitalizację
obszarów zdegradowanych.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego
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Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Tak zmieniło się centrum dzielnicy

Od „pól kartofli” do fabryki smogu
 „Czternaście lat minęło jak jeden dzień” chciałoby się zaśpiewać, patrząc na to zdjęcie…
źródło: FB Dzielnica Bemowo

zaś skrzyżowanie z Górczewską
zostało od tego czasu całkowicie
przebudowane. Dziś obie ulice
mają na całej długości dwie jezdnie, a nowy układ torów umożliwia tramwajom już nie tylko skręcanie w stronę „Osiedla Górczewska”, ale też przejazd w kierunku Nowego Bemowa. Choć
trudno w to uwierzyć, podczas
przebudowy skrzyżowania projektanci „zapomnieli”, że powstanie
w tym miejscu stacja metra i w rezultacie nie zostawiono miejsca
na bezpośrednie wejścia z przystanków tramwajowych.

Zielona wyspa
…wykonane w marcu 2003 roku. W miejscu, w którym stał fotograf, stoi dziś potężny zespół
bloków mieszkalnych. Budynek
stojący przy Powstańców Śląskich
ma aż siedemnaście pięter wysokości, a do znajdujących się
na parterze sklepów trzeba jeszcze wejść po schodach. Efekt gi-

gantycznej „ściany” jest tak duży,
że mieszkańcy zaznajomieni
z „Władcą Pierścieni” nazywają
osiedle „Mordorem”. Bardziej
pasowałoby jednak inne określenie, również wzięte z fantasy,
a konkretnie z „Gry o tron”
– Mur. Mordor-Mur kończy właśnie dziesięć lat. Nie było również

marketu oraz oczywiście wypożyczalni Veturilo. O publicznych rowerach nawet nam się wówczas
nie śniło, a na ówczesną jakość
i długość dróg rowerowych najlepiej spuścić zasłonę milczenia.
W 2003 roku za linią Powstańców Śląskich znajdowały się tylko
pojedyncze bloki i hipermarket,

Wspominając to, co w ostatnich
kilkunastu latach działo się
w uwiecznionej na zdjęciu okolicy, nie można pominąć pomysłu
„zielonej wyspy”, o którym było
głośno
na
przełomie
lat
2013/2014. Asfalt na skrzyżowaniu miał zostać zabarwiony
na zielono, obok bloków plano-

wano pawilon z biblioteką i kawiarnią, a na kolejnych narożnikach – pole do minigolfa i plac
targowy. Przed samym urzędem
dzielnicy widziano foodtrucki.
Część mieszkańców uznała te
propozycje za świetny pomysł,
który ożywiłby najbliższą okolicę
ratusza, inni grzmieli, że „uroczystemu składaniu kwiatów pod pomnikiem gen. Bema może towarzyszyć konsumpcja zapiekanek”
(coś strasznego!), zaś skrzyżowanie „dróg przelotowych” to nie
miejsce dla targu. Pozostaje mieć
nadzieję, że w przyszłości Powstańców Śląskich i Górczewska
staną się normalnymi, miejskimi
ulicami, a skrzyżowanie przed ratuszem przestanie być fabryką
smogu. Do czasów „pól kartofli”
już nie wrócimy, ale budowa metra znowu wywróci okolicę do góry nogami. Aż trudno uwierzyć,
jak jedno miejsce może zmienić
się w zaledwie dwadzieścia lat.
(dg)

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!
Ubez pie czy cie le naj chęt niej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku nale ży za pła cić od szko do wa nie,
zaczyna się problem. Ubezpieczy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczycie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medycznego lub doznałeś szkody w wyniku upadku – zgłoś się po BEZPŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fun da cja po ma ga w spra wach odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku niewielkich szkód jak drobne złamania, zwich nię cia, ura zy, ale
również w przypadku zaniżania
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go
uszczerb ku
na zdrowiu. Różnice w możliwym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę pieniędzy na rzecz członków
rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” ogłasza KONKURS na najem lokali użytkowych usytuowanych; na parterze budynków mieszkalnych przy ul.
Puszczy Solskiej 6, 8, ul. Synów Pułku 10 i ul. Powstańców Śląskich 8 w Warszawie z przeznaczeniem na biura, sklepy wielobranżowe, pracownie, magazyny
o powierzchniach 93,40 m2, 27,15 m2, 31,00 m2, 38,20 m2, 28,60 m2.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych
w budynkach mieszkalnych wynosi od 20,00 zł/m2 netto,
Ponad opłaty czynszowe najemca zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych kosztów związanych z eksploatacją lokalu oraz wnieść kaucję.
Szczegółowe informacje o warunkach najmu uzyskać można na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smjelonki.pl, pod numerem telefonu 22 370 21 65 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstańców Śląskich 4a
w Warszawie pok. 27.
Składanie ofert w siedzibie SM „Jelonki” przy ul. Powstańców Śląskich 4a
w Warszawie do dnia 20.04.2017 r. do godz. 12.

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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
KOMPUTERY-SERWIS, tel. 515-707-606, wezwij
serwisanta lub przyjdź Sternicza 100/5,
www.wicomp.pl
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·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

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

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

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

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

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

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. 608 – 541-272
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

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

·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

ZDROWIE I URODA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA,
PSYCHOTERAPIA PAR, MAŁŻEŃSTW I RODZIN,
PSYCHOLOG DZIECIĘCY, PSYCHIATRIA
DOROSŁYCH, TERAPIA UZALEŻNIEŃ
(ALKOHOL, NARKOTYKI, KOMPUTER I INNE.,
BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW,
OPERATORÓW, PRACOWNIKÓW OCHRONY –
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 78 (2 PIĘTRO).
TEL.: 883-100-153, TEL. 690-960-676.
CENTRUM PSYCHOLOGICZNE „SYNTONIA”
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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
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

Budżet partycypacyjny

Wieże i mchy antysmogowe dla Bemowa
 Nagłośnienie problemu smogu poskutkowało wysypem oryginalnych pomysłów na walkę z nim. Czy pomoże nam… mech?
Były już siłownie plenerowe, ule
i łąki kwietne, teraz czas na źródełka z kranówką oraz wieże
i ścianki antysmogowe – na przykładzie budżetu partycypacyjnego

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.
świetnie widać, co aktualnie mają
na oku zaangażowani społecznie
warszawiacy. W tym roku nastąpił
prawdziwy wysyp oryginalnych pomysłów na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Aż sześć takich projektów czeka na weryfika-

cję, a w dalszej perspektywie:
na czerwcowe głosowanie i realizację w przyszłym roku.

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.
– Ustawienie ścianek antysmogowych sprawi przynajmniej częściowe oczyszczenie powietrza ze
smogu – pisze Marcin Ambroziak.
– Są one pokryte mchem zmodyfikowanym genetycznie, który pochłania smog i niebezpieczne pyły.
Jedna niewielka ścianka ma skuteczność ok. 275 drzew, których
nasadzenie kosztowałoby około
dwukrotnie więcej i wymagałoby
o wiele większego obszaru.
Gdyby wszystkie cztery projekty zostały wybrane, w przyszłym

roku ścianki antysmogowe stanęłyby przy pętli Nowe Bemowo,
w pobliżu ratusza, obok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i na Chrzanowie. Każda
z nich kosztowałaby 130 tys. zł.

…kontra wieża
Konkurencyjne projekty złożył
Piotr Milewski. Proponuje on budowę dwóch wież antysmogowych,

wartych po 250 tys. zł, na rogu Powstańców Śląskich i Połczyńskiej
oraz przy blokach na rogu Powstańców Śląskich i Górczewskiej.
– Według szacunków projektanta wieża jest w stanie oczyścić 30
tys. m3 powietrza na godzinę – czytamy w opisie. – To siedmiometrowa konstrukcja, która zasysa brudne powietrze i odfiltrowuje je. Tego typu wieża stoi w Rotterdamie.

Zarówno ścianki, jak i wieże to
rozwiązania wymyślone w ostatnich latach, więc ich skuteczność
nie jest jeszcze sprawdzona. Głosowanie na takie projekty wiązałoby się ze sporym ryzykiem. Pytanie brzmi: warto zaryzykować
i postawić na nowe technologie
czy lepiej odstawić samochód
i wymienić piec na gazowy?
(dg)

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 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.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.
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ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)
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