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Kiedy urząd skarbowy na Bemowie?
 Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo mieści się przy Białobrzeskiej 53A. Mieszkańcy dzielnicy swoje sprawy z fiskusem muszą zatem
załatwiać na Ochocie. Dlaczego, skoro placówka skarbowa funkcjonuje przy Powstańców Śląskich? Ona obsługuje Wolę.
Co musiałoby się stać, żeby bemowiacy mogli rozliczać się na Bemowie? Sprawdzamy.
mowo. Nie podjęła jednak jeszcze
ostatecznej decyzji, czy będzie to
przeniesienie z obecnej siedziby
przy ulicy Białobrzeskiej na ulicę
Powstańców Śląskich, czy też w in-

Wobec
braku miejsca wolska
skarbówka zajęła
budynek
przy Powstańców
Śląskich, wybudowany
pierwotnie dla Bemowa.
Z czasem miała go
zwolnić. Zajmuje go
jednak do dziś.

Jest rok 2011. Pytamy ówczesnego burmistrza Bemowa Jarosława Dąbrowskiego, na ile realne jest przeniesienie urzędu skarbowego dla Bemowa (wreszcie)
na Bemowo. Samorządowiec
twierdzi, iż „nieoficjalnie wie, że
Izba Skarbowa w najbliższych latach znajdzie pieniądze na jego
budowę.” Miała być nawet „wyszarpana” działka – na rogu Górczewskiej i Konarskiego.
Mijają lata i nic się nie zmieniło. Kontaktujemy się z obecnym
wiceburmistrzem Bemowa Stanisławem Pawełczykiem. Sprawy

„wyszarpanej” działki nie komentuje. Wobec zapowiedzi i obietnic
byłego burmistrza pozostaje mocno zdystansowany. Przedstawia
jednak scenariusz, jaki musiałby
się spełnić, żeby Bemowo własną
skarbówkę miało u siebie. I przypomina zagmatwaną historię lokalizacji placówek fiskusa. Bo tak
naprawdę trzeba zacząć od Woli.
– Urząd Skarbowy Warszawa-Wola długo błąkał się po różnych
budynkach, niekoniecznie najlepiej
do tego przystosowanych. Pod koniec swej wędrówki mieścił się nawet na terenie plebanii jednego

z kościołów – opowiada Pawełczyk.
Podkreśla, że sytuacja była bardzo
niekomfortowa i szukano rozwiązania. Znaleziono „tymczasowe”,
a te – jak wiadomo – bywają najbardziej odporne na upływ czasu.
Wolska skarbówka zajęła zatem
budynek przy Powstańców Śląskich, wybudowany pierwotnie dla
Bemowa. Z czasem miała go zwolnić. Zajmuje go jednak do dziś.
– O ile wiem, a rozmawiałem
kiedyś o tym z Ministerstwem Finansów, jest działka na Woli,
gdzie ma stanąć urząd skarbowy
dla tej dzielnicy. Na razie jednak

Ministerstwo decyzję o budowie
odkłada – mówi Pawełczyk. Scenariusz wyglądałby więc tak: dla
urzędu Warszawa-Wola skarbówka stawia nowy gmach. Do zwolnionego obiektu przy Powstańców
wprowadza się urząd bemowski
(ten z Ochoty). Kiedy? Przedstawiciele warszawskiej Izby Administracji Skarbowej nie podają żadnych konkretów, choć Krystian
Mazur z działu komunikacji zewnętrznej potwierdza, że Izba faktycznie planuje zlokalizowanie
Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo na terenie dzielnicy Be-

ne miejsce. – Obecnie nie mogę
więc podać konkretnego terminu
ani lokalizacji – mówi. Przełomu
zatem w najbliższym czasie nie będzie. Sprawy z fiskusem bemowiacy nadal będą załatwiać na Ochocie, mieszkańcy Woli zaś na Bemowie. Może za parę lat…
(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.
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 Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?
Pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy
odebrać na poczcie, czyli awizo,
to rozwiązanie funkcjonujące
od dawien dawna. Ma chyba równie dużo plusów co minusów.
Ostatnio coraz częściej słychać
głosy o minusach. Skargi na notorycznie zostawiane awizo w sytuacji, gdy odbiorca był w domu, nie
omijają żadnej dzielnicy, żadnego
osiedla. Co może być powodem?
Czy w grę wchodzi przekonanie,
że odbiorcy „i tak nie uda się zastać, bo jest w pracy”?

a także w placówce pocztowej
bądź w jednym z całodobowych
automatów pocztowych dostępnych w wybranych placówkach.
Brak entuzjazmu dla pomysłu
wykazał także Jacek Tuszyński,
szef warszawskich struktur Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Listonoszy Poczty
Polskiej. Zaznaczył przy tym, że
jest to tylko jego prywatna opinia
a nie oficjalne stanowisko. – Prze-

W godzinach
8–16 listonosze
najczęściej nikogo
w domach nie zastają.
Do skrzynek trafiają
awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę.
A tam wiadomo: kolejki.

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy
Tak czy inaczej dobrze byłoby
znaleźć jakieś antidotum na problem, który dotyka wielu
z nas. I tu pewien pomysł „podrzuca” nasz Czytelnik. Zaproponował, a właściwie zapytał: czy listonosze mogliby pracować popołudniami? W swym liście zwraca
uwagę, że w godzinach 8–16 doręczyciele najczęściej nikogo w domach nie zastają. Do skrzynek
trafiają awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę. A tam
wiadomo: kolejki. Dodatkowa
liczba okienek generuje wyższe
koszty dla Poczty Polskiej.
„Wszyscy niezadowoleni i drogo” – podsumowuje Czytelnik,
sugerując, by listonosze pracowali
po południu – na przykład od godziny 12 do 20. Jego zdaniem
przesyłki polecone miałyby większą szansę trafić na czas do adre-

sata – zarówno firm, jak i osób
prywatnych.

Poczta niechętna do zmian
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Poczty Polskiej, pytając czy firma byłaby gotowa rozważyć pomysł naszego Czytelnika.
Jeden z przedstawicieli tej instytucji przyznał, że teoretycznie byłoby to możliwe, chociaż rzecz
musiałaby być skonfrontowana
z szeregiem kwestii prawnych czy
regulaminowych. Jego zdaniem
jednak, nawet gdyby takie rozwiązanie zostało faktycznie przyjęte,

to wówczas z kolei odezwaliby się
zwolennicy obecnego stanu rzeczy. Padłyby wówczas pytania,
dlaczego przesyłki nie są, tak jak
dawniej, dostarczane rano czy we
wczesnych godzinach popołudniowych.
Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski podkreśla, że
jego firma w ostatnim czasie
wprowadziła liczne udogodnienia,
które powinny zminimalizować
problemy z odbiorem paczek
i ważnych przesyłek.
– W przypadku rynku paczkowego jedną z opcji jest doręcze-
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2

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

nie przez kuriera, odbiór w maszynie samoobsługowej, ale także
skorzystanie z sieci około 7 tys.
punktów odbioru. Tutaj klienci
korzystając z atrakcyjnej ceny
za przesłanie paczki, odbierają ją
w najbliższej dla siebie lokalizacji
(placówka pocztowa, stacja PKN
Orlen czy kiosk Ruchu) – informuje rzecznik. W przypadku odbioru korespondencji także jest
kilka rozwiązań – doręczenie
przez listonosza do mieszkania,
odbiór przesyłek ze skrzynki oddawczej (także poleconych, jeśli
zażyczymy sobie takiej usługi)

sunięcie godzin pracy to operacja,
na którą musiałoby się składać
wiele czynników. Pierwszym krokiem i tak byłoby rozpatrzenie
rozwiązania pod kątem zgodności
z prawem (w tym prawem pracowniczym) i możliwościami
przeorganizowania całej firmy
– powiedział. Także on zwrócił
uwagę, że ewentualne zmiany
w godzinach dostarczania przesyłek wielu mogłyby się nie spodobać. – Spora grupa ludzi już się
przyzwyczaiła do tego, że jesteśmy rano albo we wczesnych godzinach popołudniowych. To też
nasi klienci – dodaje.
(AS)

Brakuje pieniędzy na 250 metrów przy S8

Lazurowa z wąskim gardłem
 Budowa drugiej jezdni na odcinku od Sterniczej do Górczewskiej już trwa. Co dalej?

Dwie jezdnie z dwoma pasami
ruchu i zatokami autobusowymi,
drogi rowerowe, nowe chodniki
– tak będzie wyglądać już za rok
kolejny odcinek Lazurowej. Prace
między Sterniczą a Górczewską są
w toku, i – jak zapowiada Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych
– ulica przez cały czas przebudo-

wy będzie przejezdna. Zagadką
pozostaje, czy na tym fragmencie
Lazurowej także staną ekrany
akustyczne. Dopiero 31 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda ostateczną decyzję
środowiskową, w której wskazane
zostaną metody ograniczenia hałasu drogowego.

Zgodnie z harmonogramem
prace zakończą się na przełomie
marca i kwietnia przyszłego roku.
Na wysokości Jelonek i Chrzanowa
Lazurowa będzie mieć wówczas
przekrój 2x2 z poszerzeniami
na skrzyżowaniach. Ponieważ odcinek między Górczewską a trasą S8
nie zostanie przebudowany, drugi

pas dla jadących w stronę Starego
Bemowa zakończy się zaraz
za rondem Radia Wolna Europa,
kilkadziesiąt metrów za Górczewską. Na odcinku niespełna 250 metrów pozostanie jeden pas, z którego na węźle z obwodnicą wyrastają
aż cztery pasy. Na przebudowę
krótkiego odcinka, na którym nie
ma nawet normalnego chodnika,
brakuje pieniędzy.
– Tego odcinka na razie nie ma
w aktualnej wieloletniej prognozie finansowej miasta – mówi
Małgorzata Gajewska, rzeczniczka ZMID.
Dwujezdniowy odcinek Lazurowej urywający się ćwierć kilometra przed trasą szybkiego ruchu będzie sprawiał wrażenie niedokończonego. W warszawskim
ratuszu zdecydowano, że najważniejsza jest budowa drugiej jezdni tam, gdzie kursują popularne
linie autobusowe 105,189 i 190,
a więc na południe od Górczewskiej. Odcinek do trasy S8 zosta-

nie poszerzony, jeśli uda się znaleźć oszczędności lub porozumieć
z deweloperami, planującymi budowę bloków w tej części miasta.
Zgodnie z aktualnymi planami
Lazurowa jest częścią trasy mo-

Dwujezdniowy
odcinek Lazurowej
urywający się ćwierć
kilometra przed trasą
szybkiego ruchu będzie
sprawiał wrażenie
niedokończonego.
W warszawskim ratuszu
zdecydowano, że
najważniejsza jest
budowa drugiej jezdni
tam, gdzie kursują
popularne linie
autobusowe 105,189 i 190,
a więc na południe
od Górczewskiej.
stu Skłodowskiej-Curie. Jeśli studium uwarunkowań przestrzennych Warszawy nie zostanie
zmienione, docelowo cały ciąg
Lazurowa-Kaliskiego zostanie
przebudowany na dwujezdniowy
i połączony – tunelem pod Boernerowem i lotniskiem – z ulicą
Nocznickiego.
(dg)

Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-

czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo
doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)
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Zaskakujący pomysł na minipark

A gdyby tak góry na Górcach?
 Opuszczony obszar w okolicach ulicy Strońskiej i Wieśniaczej może stać się miejscem rodzinnej aktywności i relaksu. Co jest
na początek potrzebne? Głosy mieszkańców, którzy poprą projekt zgłoszony do budżetu partycypacyjnego.
o stojaku rowerowym. Znalazłby
się i akcent ekologiczny w postaci
kilku budek dla ptaków. Nie zapomniano o zachowaniu czystości
i porządku. Projekt uwzględnia in-

Obszar

„Górski skwer aktywności i relaksu rodzinnego na Górcach”
kosztowałby ćwierć miliona złotych. Kwota niemała, ale i cele
ambitne.
Obszar, na którym miałby powstać park, położony jest w sąsiedztwie osiedla MSM Warszawscy Budowlani. Obecnie nie jest
użytkowany. Autor projektu Ludwik Osmólski opisuje go wręcz
jako „na wpół dziki'. Przekonuje,
że wymaga uporządkowania i za-
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bezpieczenia. Teren przeznaczony
pod inwestycję to około 15 tys.
metrów kwadratowych. Pomysłodawca zapewnia, że na takim obszarze zmieści nie tylko duża liczba elementów do aktywności ruchowej czy rekreacyjnej, ale także
drzewa, kwiaty i krzewy.

Trzy górskie pomysły
Skwer byłby podzielony na trzy
części: „Górska Polana”, „Górski
Tor Przeszkód” i „Harce pod Gó-

rami”. Ukształtowany ręką człowieka teren raczej z Alpami nie
będzie mógł konkurować, ale planem minimum jest miło spędzony
weekend z bliskimi.
Obszar „Na Górskiej Polanie”
dedykowany byłby leniwemu wypoczynkowi, w tym piknikom rodzinnym na kocach. Przewidziano
tam między innymi instalację
dwóch hamaków, altan z ławostołami i trzech dwuosobowych huśtawek. W projekcie jest też mowa
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„Na Górskiej Polanie”
dedykowany byłby
leniwemu wypoczynkowi,
w tym piknikom
rodzinnym na kocach.
Przewidziano tam między
innymi instalację dwóch
hamaków, altan z
ławostołami i trzech
dwuosobowych
huśtawek.
stalację koszy na śmieci oraz skrytej za wiklinowym płotem toalety.
Kolejna przestrzeń to „Górski
Tor Przeszkód”. Już nazwa wskazuje, że to nie miejsce dla leniwych domatorów. Za to miłośnicy
mocnych wrażeń znajdą to co lubią: powalone konary, głazy narzutowe, wiklinowe przejścia i domki,
tunele pod górką, zjeżdżalnie, sieci, liny. Dość frapujący punkt to
„elementy murów zamku z dwoma
basztami”. Czyżby nawiązanie
do ogrodu angielskiego i sztucznych ruin? Być może…
Aktywność sportowa nie skończy się wraz z nadejściem zimy.
Jeśli opady śniegu i temperatura

by sprzyjały, tamtejsza górka ściągnie zapewne liczną rzeszę miłośników zjazdów na sankach.
Zejdźmy jednak w niziny tudzież doliny, do ostatniej, trzeciej
strefy. Tu mamy „Harce pod Górami”. To teren, który pozwoli
spełnić się sportowo tym, którzy
pokochali uganianie się z rakietką
za lotkami. Czekać na nich będzie
boisko do badmintona z regulowaną siatką. Gdy poczują, że czas
spróbować czegoś innego – nie
ma sprawy. Obok do dyspozycji
mają dwie ziemne trampoliny.
Dodajmy, że obiekt byłby ogólnodostępny.Teren miałby być monitorowany kamerami telewizji
przemysłowej CCTV.

Brakuje nam rodzinnego
miejsca
Skąd pomysł na tak rozbudowany i pełen (czasem zaskakujących) elementów park? Autor
projektu zwraca uwagę, że
na Górcach wschodnich brakuje
terenów zapewniających rodzinny
wypoczynek i relaks. Nie ma
miejsc, gdzie można rozłożyć koc,
poleżeć na trawie, hamaku, poskakać na trampolinie, powspinać
czy pograć w badmintona. Latem
nie ma gdzie się poopalać, zimą
– pozjeżdżać na sankach. Czy to
się zmieni – w czerwcu zadecydują mieszkańcy.
(AS)

Skrót dla Chrzanowa i Jelonek

Co z przedłużeniem Batalionów Chłopskich?
 Brakuje tylko pół kilometra, żeby główna ulica Chrzanowa połączyła się z serwisówką trasy S8. To jednak bardzo droga inwestycja.

Jeszcze dziesięć lat temu wieść,
że Batalionów Chłopskich stanie
się główną osią dużego skupiska
bloków, wzbudziłaby zdumienie.
Dziś to już fakt. Odchodząca

od Lazurowej ulica została gęsto
zabudowana, a rano tworzą się
na niej korki, tworzone przez kierowców, próbujących wydostać
się z osiedla. Siatka ulic

na Chrzanowie jest póki co
szczątkowa; brakuje nawet połączenia Batalionów Chłopskich
i Coopera, które rodzi się w wielkich bólach.

– Rozwijające się bardzo szybko osiedle powoduje, że wzrasta
liczba osób korzystających z okolicznych,
nieprzystosowanych
do takiego obciążenia dróg – pisze
radna
Ewa
Przychodzień-Schmidt. – Rozpoczęła się
także przebudowa Lazurowej,
która już obecnie jest permanentnie zakorkowana.
Zdaniem radnej odciążyć Lazurową mogłoby przedłużenie Batalionów Chłopskich do drogi serwisowej trasy S8. Dzięki niemu
kierowcy mieliby możliwość szybkiego dotarcia na obwodnicę,
na czym skorzystałby nie tylko
Chrzanów, ale przede wszystkim
Jelonki.
– Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa
określa szerokość pasa drogowego na 15 metrów, a długość tego
odcinka to 511 metrów – odpowiada burmistrz Michał Grodzki.
– Konieczny wykup gruntów to
koszt ok. 8 mln zł, projekt i realizacja inwestycji to ok. 2,25 mln zł.

…co daje 10,25 mln zł. Sumy
takiej nie ma ani w budżecie Bemowa, ani w wieloletniej prognozie finansowej Warszawy. Nie słychać także, by rada miasta zamie-

Siatka
ulic na Chrzanowie jest
póki co szczątkowa;
brakuje nawet
połączenia Batalionów
Chłopskich i Coopera,
które rodzi się w wielkich
bólach.
rzała w najbliższym czasie przyznać dzielnicy takie pieniądze.
Na razie bemowski samorząd
musi poprzestać na zapewnieniu
bezpieczeństwa na istniejącym
odcinku Batalionów Chłopskich,
tj. objęciu ulicy ograniczeniem
prędkości do 30 km/h, likwidacji
bezużytecznej drogi rowerowej
i budowie zamiast niej miejsc
do parkowania równoległego.
(dg)

Wygląda jak Kinszasa

Co zrobić z centrum Jelonek?

 Najbardziej ruchliwe skrzyżowanie zachodniej
Warszawy to miejsce z ogromnym potencjałem. Dziś
służy wyłącznie jako centrum handlu.

– Gdyby nie brak liści na drzewach, można by pomyśleć, że fotografie przedstawiają ulicę
w Kinszasie… – taki komentarz
przeczytaliśmy, gdy okolica Hali
Wola została wskazana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich
do rewitalizacji „w dalszej kolejności” w ramach programu Centra Lokalne.
Porównanie do stolicy Konga to
może za dużo, ale będąc na rogu
Powstańców Śląskich i Człuchowskiej rzeczywiście trudno stwierdzić,
że jest się w szybko rozwijającej się,
europejskiej metropolii. W drodze
na zakupy wysiadamy na zdecydowanie za wąskim przystanku tramwajowym, przechodzimy na „krótkim zielonym” i dostajemy się
w gąszcz chaotycznie ustawionych,
blaszanych budek. Ze względu
na ceny i asortyment to dobre miejsce, by zrobić zakupy, ale nic więcej.
– Potencjałem miejsca jest
przede wszystkim obecny tu ruch
– pisze SARP w studium dotyczącym warszawskich centrów lokalnych. – Codziennie przez halę

i targowisko „przepływają” tysiące mieszkańców zmierzających
do pracy czy szkoły. Planowana linia metra może ten ruch jeszcze
wzmóc, bo stacje są na tyle daleko, że trzeba do nich podjechać
autobusem lub tramwajem, właśnie spod hali – dodaje, poniekąd
krytykując przesunięcie linii metra pod Górczewską i Lazurową.
SARP zarekomendował zorganizowanie okolicy hali – targowiska, przychodni, przystanków
i parkingów – w wyróżniającą się,
spójną całość. Warto poprawić także stan chodników i jakość zieleni oraz otworzyć miejsca zachęcające do spędzania wolnego czasu,
takie jak kawiarnia. Urbaniści
proponują także inną organizację
targowiska, które dziś jest odwrócone tyłem do Człuchowskiej.
– Najgorsze jest to, że większość mieszkańców Jelonek uważa, że jakiekolwiek zmiany są tu
niepotrzebne – pisze nasz czytelnik.
Czyżby?
(dg)
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Disco polo wraca na Bemowo
 Dla niektórych to nawet nie muzyka, dla innych – wspaniała rozrywka. Kolejny rok z rzędu
dzielnica będzie gościć kontrowersyjny festiwal.
źródło: UD Bemowo

„Disco polo – gatunek muzyki
popularnej powstały w Polsce
w latach 80. XX wieku. Nurt ten

cieszył się dużą popularnością
w latach 90., przy czym apogeum
przypadło na lata 1995–1997. Re-

OGŁOSZENIA DROBNE

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

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

·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462

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
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·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Profesjonalne tworzenie stron www, (wizytówki,
ulotki) Zapraszamy do kontaktu tel: 799-952-897
j.chwala@cichyraj.pl www.cichyraj.pl
TWORZENIE STRON www 298 zł! www.prodo.pl
tel.888-537-633
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
·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
FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

nesans popularności disco polo
nastąpił zimą 2007 roku”. Tyle
Wikipedia. Proste teksty, prosta

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
·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776
ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
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muzyka i wątpliwe umiejętności
artystów – to wystarczająco dużo,
by festiwale tego typu przyciągały
prawdziwe
tłumy.
Również
na Bemowie, gdzie imprezy disco
polo odbywają się od lat.
– Zastępcy burmistrza Marek Lipiński i Błażej Poboży podpisali porozumienie, dzięki któremu możemy poinformować, że po raz kolejny
będziemy współorganizatorami największej imprezy disco w Warszawie: MegaWAT Disco Festival Bemowo! – zawiadamia urząd dzielnicy. – Gwiazdami tegorocznych juwenaliów Wojskowej Akademii Tech-

·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

nicznej będą Akcent, Mig, Defis,
Power Play i wielu innych!
W poprzednich latach festiwale
disco polo odbywały się w amfiteatrze Jacksona w parku Górczewska, a następnie w Forcie Bema.
Obie lokalizacje były krytykowane jako zbyt bliskie bloków,

Gwiazdami
tegorocznych juwenaliów
Wojskowej Akademii
Technicznej będą Akcent,
Mig, Defis, Power Play.
a druga z nich – także za ograniczanie dostępu do popularnego
terenu zielonego. Tym razem impreza odbędzie się 12 maja na terenie Automobilklubu Polskiego
przy Powstańców Śląskich.
(dg)

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.Antyki meble obrazy grafiki brązy porcelanę
srebra platery książki pocztówki odznaki
odznaczenia szable bagnety orzełki ryngrafy 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

Pięć interwencji dziennie

Dziki wędrują po mieście
 Na Tarchominie czy Młocinach spotkanie z dzikami to już codzienność.
Przy Powstańców Śląskich widok tych zwierząt nadal budzi duże zainteresowanie.
– najwięcej na Białołęce, w Wawrze i na Bielanach. W tym roku interwencji było już prawie tysiąc, co
świadczy o coraz większym zainteresowaniu warszawiaków. Warto

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.
LOTHAR

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

Aby dostać się na teren biblioteki na Jelonkach, dwa dziki musiały pokonać w środę długą drogę, prowadzącą przez znaczną
część dzielnicy. Przypadkowi
przechodnie wezwali straż miejską, która poprosiła o pomoc łowczego Lasów Miejskich.
– Razem ze strażnikami z oddziału terenowego zabezpieczaliśmy teren przed dostępem osób
postronnych – mówi mł. spec.
Mariusz Bontruk z ekopatrolu

straży miejskiej. – Pilnowaliśmy,
by zwierzęta nie wybiegły na jezdnię. Dziki nie były agresywne. To
około roczne osobniki.
Dziki zostały złapane i odwiezione do Ośrodka Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt w Marysinie
Wawerskim.

Interwencji przybywa
Jak informuje straż miejska,
w ubiegłym roku było ponad 1800
zgłoszeń dotyczących dzików

dziki są całkowicie
niegroźne, ignorują ludzi
i skupiają się
na poszukiwaniu
pożywienia.
Najpoważniejsze szkody,
jakie wywołują w mieście,
to zniszczenia trawników
i… zjadanie cebulek
kwiatów.

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

ne różnych organów w ciele czło-

•

prostacie, problemach
hormonalnych

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

Znajduje zaburzenia energetycz-

Nieniepokojone

skutecznie

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

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

przypomnieć, że nieniepokojone
dziki są całkowicie niegroźne,
ignorują ludzi i skupiają się na poszukiwaniu pożywienia. Najpoważniejsze szkody, jakie wywołują
w mieście, to zniszczenia trawników i… zjadanie cebulek kwiatów.
(dg)
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miejscach.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół

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

godziny, ale zależy to od stanu cho-
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