
Bemowo ma dziś prawie 120
tys. mieszkańców a to oznacza, że
gdyby było samodzielnym mia-
stem, znajdowałoby się około
trzydziestego miejsca na liście
największych w Polsce, blisko
Opola i Zielonej Góry. Po zbudo-

waniu trasy S8 dzielnica jest funk-
cjonalnie rozcięta na dwie części,
które z powodzeniem można
określać umownie jako Bemowo
i Jelonki-Górce. Powstańców Ślą-
skich to jedna z dwóch łączących

je ulic, dominująca nad Lazurową
linią tramwajową, ratuszem, Halą
Wola i Galerią Bemowo. Nic
dziwnego, że jest ona powszech-
nie uznawana za główną ulicę
dzielnicy.

Trochę historii
Dzisiejsza Powstańców Śląskich

była pierwotnie drogą w folwarku
Jelonki, która zaczęła stawać się
ulicą dopiero w latach 70., gdy za-
częto budować osiedle wieżow-
ców mieszkalnych. W kolejnych
latach była sukcesywnie przedłu-
żana na północ, przez dawną pły-
tę lotniska Babice. Lata 90. i po-
czątek XXI wieku przyniosły dłu-
gotrwałą budowę torów tramwa-
jowych, drugiej jezdni i wreszcie

dróg rowerowych (których wciąż
nie ukończono). W rezultacie Po-
wstańców Śląskich stała się ulicą
ruchliwą i szeroką, na której mo-
żna poczuć się jak w Europie…
z lat 70.

– Wielkomiejska ulica jest peł-
na sklepów (a nie banków), ziele-
ni i miejsc dla mieszkańców – pi-
szą na naszym forum czytelnicy.
– W tym miejscu przydałoby się
zrobić coś dla ludzi, nie dla samo-
chodów; zbudować porządny
chodnik i drogę dla rowerów, za-
sadzić parę drzew i krzewów, po-
stawić ławki, być może wyznaczyć
miejsce na ogródki kawiarniane.
Coś, co sprawi, że ludzie się tu za-
trzymają a nie będą przemykać
odwracając wzrok!

A miało być tak pięknie
Nasze archiwum z poprzedniej

dekady to niezwykle pasjonująca
lektura, budząca jednak dysonans
poznawczy. Z jednej strony ciągłe
apele o budowę drugiej jezdni,

Pas asfaltu wizytówką
� Mieszkańcy dzielnicy, zapytani „Jak nazywa się główna ulica Bemowa?”
odpowiadają „Powstańców Śląskich”. Niestety nie jest ona dobrą wizytówką.

N
r1

1
(1

78
)

19
c

ze
rw

c
a

20
15

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

BEMOWA

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 508-125-417
reklama@gazetaecho.pl

dokończenie na stronie 2

Dzisiejsza
Powstańców Śląskich
była pierwotnie drogą
w folwarku Jelonki
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z drugiej – zapowiedzi rewitaliza-
cji i stworzenia reprezentacyjnej

alei. Zupełnie tak, jakby urzędni-
cy i mieszkańcy nie widzieli związ-
ku między dużą liczbą samocho-
dów a degradacją przestrzeni do-
okoła.

– Przede wszystkim planuję cał-
kowicie zmienić wizerunek ulicy
Powstańców Śląskich – zapowia-
dał siedem lat temu ówczesny
burmistrz Jarosław Dąbrowski.
– Parkingi i bazar chcę zupełnie
zlikwidować i zagospodarować
ten teren inaczej. Powstańców
Śląskich jest bardzo ponurą,
brzydką ulicą, ale mam nadzieję,
że już niedługo to się zmieni. Be-
mowo nie może wyglądać jak
wielki parking.

Dwa lata później ówczesny
rzecznik urzędu dzielnicy Krzysz-
tof Zygrzak zapowiadał, że prowi-
zoryczne parkingi i betonowe pły-
ty zostaną zastąpione przez nowe
zabudowania, szerokie chodniki,
drogi rowerowe i zieleń. Wszyst-
ko to miało zostać zbudowane
przez prywatną firmę w zamian
za kilkanaście hektarów terenu
pod inwestycje. Jak widać z zapo-

wiedzi nie wynikło nic konkretne-
go, nie doszła do skutku zapowia-
dana jako pewna budowa tzw. zie-
lonej wyspy przy ratuszu a najle-
piej prezentującym się fragmen-
tem Powstańców Śląskich jest dziś
chyba skrzyżowanie z Radiową,
które zostało niedawno uporząd-
kowane przy okazji budowy linii
tramwajowej. Dziś ulica rozwija
się właściwie tylko dzięki miesz-
kańcom zgłaszającym projekty
do budżetu partycypacyjnego
i głosującym na nie.

Co w przyszłości?
W maju podpisano umowę z fir-

mą, która do listopada zaprojektu-
je i zbuduje drogi rowerowe
i chodniki od Górczewskiej aż
do Sterniczej. To efekt ubiegło-
rocznego głosowania nad budże-
tem partycypacyjnym. W tym roku
(do 26 czerwca) można zagłosować

za budową kolejnych dwóch odcin-
ków drogi rowerowej wraz z prze-
budową chodników: od skrzyżowa-
nia z Wrocławską do pętli Nowe
Bemowo i przy Pirenejskiej. Wśród
zgłoszonych projektów znalazła się
także instalacja sygnalizacji świetl-
nej na przycisk na wysokości bloku
Pirenejska 14 i stworzenie
przy skrzyżowaniu z Wrocławską

małego, ale pełnego zieleni skweru
z biblioteką plenerową.

I to na razie wszystko. Powstań-
ców Śląskich wciąż czeka na kom-
pleksowy plan rewitalizacji, który
uczyni z niej rzeczywiście główną
ulicę 120-tysięcznego Bemowa.
Co powinno się w nim znaleźć?
Zapraszamy do dyskusji.

Dominik Gadomski

dokończenie ze strony 1

Pas asfaltu wizytówką

Na hasło „Piastów Śląskich róg
Popiołka i Żołnierzy Wyklętych
po ulewie” mieszkańcy Bemowa
prawdopodobnie widzą już oczy-
ma duszy niechciane jezioro,
przez które próbują przedostać
się piesi, rowery, samochody i au-
tobusy. Druga próba rozwiązania
problemu przy użyciu budżetu
partycypacyjnego była przeze

mnie opisywana w artykule pt.
„Piastów Śląskich – trzy pieczenie
na jednym ogniu”. Projekt Joanny
Witaszek zakładał bowiem jedno-
czesne wykonanie odwodnienia,
budowę azyli dla pieszych i wy-
znaczenie pasów rowerowych
w miejscu drogi rowerowej
o kiepskiej jakości, dzięki które-
mu chodnik zostałby poszerzony.

Trzech pieczeni na jednym ogniu
nie będzie. Ognia nie udało się
nawet rozpalić.

Dlaczego?
Zarząd Dróg Miejskich stwier-

dził, że przekształcenie Piastów
Śląskich w ulicę o przekroju 2x1
z pasami rowerowymi wymaga
przeprowadzenia analizy ruchu,

a żeby przeprowadzić przebudo-
wę odwodnienia, trzeba wystąpić
do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji o wa-
runki i wykonać projekt zgodnie
z nimi. Projekt do budżetu party-
cypacyjnego został odrzucony ta-
kże z powodu nieuwzględnienia
kosztów likwidacji starej drogi ro-
werowej, poza tym wymaga on
konsultacji z miejskim inżynierem
ruchu… a tak właściwie to nie da
się zrobić tego wszystkiego w cią-
gu jednego roku.

To tylko jeden z dziesiątek, jeśli
nie setek przypadków, w których
projekt infrastrukturalny jest ne-
gatywnie zweryfikowany a urzęd-
nicy nie wykazują dobrej woli
i zostawiają projektodawców, bę-
dących przecież w większości
amatorami w takich sprawach, sa-
mych sobie. Jak bardzo skompli-
kowane było powiększenie kosz-
torysu o analizę ruchu, likwidację
starej drogi (czyli w zasadzie zmy-
cie farby z kostki bauma i zmianę
znaków drogowych)? Czy konsul-
tacje z inżynierem i wodociągow-

cami w dobie internetu naprawdę
są czymś tak czasochłonnym? Wy-
dawało się, że budżet partycypa-
cyjny miał być narzędziem umo-
żliwiającym mieszkańcom zgła-
szanie swoich pomysłów, którym
na dalszym etapie prac mieli po-

magać specjaliści, za jakich uwa-
żają się nasi urzędnicy. Niestety,
ideologia „nie da się” wciąż jest
na sztandarze ZDM. Czy zmiana
na stanowisku dyrektora tej „be-
tonowej” instytucji coś zmieni?

Dominik Gadomski

Nie ujarzmimy powodzi na Piastów Śląskich
� Problemu rozlewisk tworzących się na Piastów Śląskich nie da się rozwiązać
w przyszłym roku. Odpowiedni projekt do budżetu partycypacyjnego trafił do kosza.

Wydawało się,
że budżet partycypacyjny
miał być narzędziem
umożliwiającym
mieszkańcom zgłaszanie
swoich pomysłów, którym
na dalszym etapie prac
mieli pomagać
specjaliści, za jakich
uważają się nasi
urzędnicy.

Powstańców
Śląskich jest bardzo
ponurą, brzydką ulicą,
ale mam nadzieję, że już
niedługo to się zmieni.
Bemowo nie może
wyglądać jak wielki
parking – mówił siedem
lat temu ówczesny
burmistrz Jarosław
Dąbrowski.
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W najbliższych latach nowe in-
westycje w warszawską komuni-
kację szynową sprawią, że dwie
z trzech głównych ulic prowadzą-
cych w kierunku Bemowa (Gór-
czewska i Obozowa) będą okreso-
wo zamykane. Na naszym forum
pojawiały się już apokaliptyczne
wizje, w których Obozowa jest
nieczynna z powodu przebudowy
linii tramwajowej a na skrzyżowa-
niu Górczewskiej z Księcia Janu-
sza trwa budowa stacji metra. Tak
nie będzie. Obozowa pójdzie
do remontu jako pierwsza.

– Prace rozpoczną się w 2016
roku – mówi Michał Powałka,
rzecznik Tramwajów Warszaw-
skich.

Zmodernizowane ma zostać to-
rowisko między Młynarską a pętlą

Koło, perony przystankowe zosta-
ną poszerzone i przebudowana
będzie jezdnia między pętlą tram-
wajową a Prymasa Tysiąclecia.

– Budowa dalszych odcinków
drugiej linii metra jest obecnie
na etapie przetargu na wybór wy-
konawcy projektu i budowy – mó-
wi Tomasz Kunert z Urzędu m.st.
Warszawy. – Termin składania
ofert to 31 lipca. Potem potrzebny
jest czas na analizę ofert, rozstrzy-
gnięcie, ewentualne odwołania
i po podpisaniu umowy wykonaw-
ca będzie musiał wykonać projekt.
Tak więc prace budowlane w tere-
nie rozpoczną się zapewne w 2017
roku. Wskazują na to zapisy w wie-
loletniej prognozie finansowej,
gdzie „duże” płatności, rzędu 400
mln zł zaczynają się właśnie wtedy.

Utrudnienia na Górczewskiej
potrwają – na różnych odcinkach
ulicy – prawdopodobnie do… poło-
wy przyszłej dekady. Wynika to
z podzielenia wolsko-bemowskiego
odcinka na trzy etapy. Do ro-
ku 2019 mają zostać wybudowane
stacje Płocka, Młynów i Księcia Ja-
nusza, do 2022 – Ulrychów i Górce,
po 2022 roku – Lazurowa, Chrza-
nów i Karolin. Dominik Gadomski

Kiedy rozpocznie się budowa metra?
� Wbrew obawom niektórych mieszkańców Bemowa ul. Górczewska nie zostanie
rozkopana podczas przyszłorocznej przebudowy Obozowej a prace na budowie
metra ruszą dopiero w 2017 roku.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

O godzinie 3.30 nad ranem jest
jeszcze ciemnawo, jednak zza blo-
ków już widać pierwsze promienie
słońca. Latarnie się świecą, ulicami
jadą pierwsze samochody. Budzą
się ptaki, które dają pierwszy tego
dnia koncert. Na przystanku ktoś
czeka na autobus, który o tej porze

jeszcze ma oznaczenie „N” – noc-
ny. Dzień jednak wstaje bardzo
wcześnie i dlatego warto wstać ra-
zem z nim, by cieszyć się słońcem
i ciepłem, bo niedługo tak ciemno
będzie od godziny 15.30 do siód-
mej rano dnia następnego…

(PB)

Migawka z okolicy

Bemowo, godzina 3.30
� Przed dziesięcioleciami Mazowsze śpiewało piękną
pieśń „Nad Wisłą wstaje warszawski dzień”. Korzystajmy
z lata, kiedy widno robi się bardzo wcześnie, by własnie
ten dzień chwytać i celebrować go jak najdłużej.

Utrudnienia na Górczewskiej potrwają... kilka lat

Do roku 2019 mają zostać wybudowane stacje Płocka,
Młynów i Księcia Janusza



Wszystko zaczęło się, gdy na mój
bródnowski adres zameldowania
przyszło pismo z Zarządu Trans-
portu Miejskiego. Okazało się, że
jest to wezwanie do zapłaty manda-
tu, który otrzymałem w czerwcu
na pętli autobusowej w Wilanowie.
Tyle, że w żadnym Wilanowie nie
byłem, ponieważ tego dnia grillo-
wałem ze znajomymi na działce
w Izabelinie. – Pomyłka, jak zwykle

bałagan w urzędach – pomyślałem,
i napisałem odwołanie.

Wilanów czy Izabelin?
Napisałem w liście do ZTM, że

wezwanie uważam za bezzasadne,
ponieważ tego dnia byłem
na działce. Wracałem stamtąd
podmiejskim autobusem 708,
a potem z Metra Młociny poje-
chałem prosto do domu. Do swo-
jego pisma załączyłem nawet ko-
pie biletów podmiejskich z tego
dnia – może zwyczaj dziwny, ale
po skasowaniu takiego biletu cho-
wam go do portfela.

Jakże zdziwiła mnie jesienna
odpowiedź od ZTM.

15 września 2014 roku Monika
Tokaj, kierowniczka sekcji rekla-
macji ZTM odpisała na moje pi-
smo. Stwierdziła w nim, że powi-
nienem udowodnić, że nie było
mnie wtedy w Wilanowie. „Ciężar
udowodnienia faktu spoczywa
na osobie, która z faktu tego wy-
wodzi skutki prawne, natomiast
Pan nie udowodnił, że nie podró-
żował autobusem linii 180
w dniu 23.06.2014. Dowodem
ZTM w tej sprawie jest wystawio-
ne na Pana imię i nazwisko we-
zwanie do zapłaty nr AC…

z dnia 26.06.2014”. Pani Tokaj po-
uczyła mnie, że powinienem udać
się na policję, ponieważ ktoś po-
służył się moim nazwiskiem, a po-
tem komplet dokumentów z ko-
misariatu przedstawić ZTM.
Prawdę mówiąc, dziwię się że pa-
ni Monika Tokaj podpisała się
pod tym dokumentem.

Nie zgadza się numer dowodu
I znów wyjaśniłem, że mnie tam

nie było, a dowody – kopie bile-
tów – załączyłem do listu. Natu-
ralnie kserokopię dowodu osobi-
stego z numerem innym niż
na mandacie także. Zapytałem

też, czy jako dowód dyrekcja
ZTM życzy sobie oryginały zdjęć,
na których o konkretnej godzinie
grilluję ze znajomymi. Podkreśli-
łem także, że kolejne wezwanie
jest także bezzasadne. Odpowie-
dzi nie otrzymałem, natomiast
urzędnicy z Żelaznej podali mnie
do sądu.

A Sąd Rejonowy Lublin-Za-
chód (dlaczego Lublin, skoro uro-
dziłem się w Warszawie?), VI Wy-
dział Cywilny w jednoosobowym
składzie referendarza sądowego
Moniki Palińskiej nakazał mi…
zapłatę mandatu. Którego nie do-
stałem, bo nie było mnie w War-

szawie. 270 złotych, odsetki
i koszta sądowe. Na nic zdało się
to, że numer dowodu osobistego
jest nie taki, jak podaje ZTM. Po-
zostaje mi zapłacić za coś, czego
nie zrobiłem?

Mam nadzieję, że jakiś przy-
tomny człowiek z ZTM przeczyta
ten artykuł i uruchomi myślenie.
W moim przypadku urzędnicy
trafili kosą na kamień. A ile jest
osób, które w strachu przed re-
presjami ze strony wszechmoc-
nych sądów płacą takie mandaty?
Od kogo jeszcze deficytowy ZTM
wyłudzi pieniądze?

Przemysław Burkiewicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Witamy w mieście prawa i… sprawiedliwości

ZTM wlepił mi mandat, choć byłem za Warszawą
� Jeszcze niedawno uważałem, że absurdy, które pokazuje w swoim programie red. Elżbieta Jaworowicz nigdy mnie nie dotkną. Komornik
zarekwiruje samochód nie temu dłużnikowi? Albo zabiorą mieszkanie, bo nie sprawdzą numeru pesel? Polska rzeczywistość dopadła i mnie.
Dostałem mandat od stołecznego ZTM za brak biletu. Choć nie było mnie wtedy w Warszawie i numer dowodu osobistego się nie zgadza,
nawet sąd potwierdził: mam zapłacić mandat i pokryć koszta sądowe.

Ile jest osób,
które w strachu
przed represjami ze strony
wszechmocnych sądów
płacą takie mandaty?
Od kogo jeszcze
deficytowy ZTM wyłudzi
pieniądze?
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Nowolazurowa będzie wyba-
wieniem dla kierowców z Bemo-

wa i Włoch, którzy codziennie ki-
szą się w korkach na Dźwigowej.

Jak informują urzędnicy, na bu-
dowie praca wre. – Trwa asfalto-

wanie jezdni wiaduktów nad linią
kolejową. Termin zakończenia ro-

bót nie jest zagrożony i kierowcy
pojadą nową arterią w paździer-
niku tego roku – mówi Małgorza-
ta Gajewska. W tym roku także
rozpoczęły się prace przy budo-
wie kolejnego odcinka alei – mię-
dzy Połczyńską a skrzyżowaniem
Szeligowskiej i Lazurowej na Je-
lonkach. Ratusz przeznaczył
na ten etap 10 mln zł.

PB

Co słychać na Nowolazurowej?

Wiadukt spływa do Połczyńskiej
� Drogowcy wrócili na budowę łącznika między Włochami a Bemowem. Na ulicy Nowolazurowej robota dosłownie pali
się w rękach – w powietrzu czuć woń świeżo wylanego asfaltu. Wiadukt nad torami PKP jest prawie gotowy i zbliża się
do połączenia z ulicą Połczyńską.

Na budowie Nowolazurowej praca wre

źródło
zdjęć:Zarząd

M
iejskich

Inw
estycjiD

rogow
ych



Centra mają się rozwijać wokół
placów miejskich, tworząc prze-
strzeń do wspólnego spędzania
czasu wolnego: do spotkań, zaku-
pów, organizacji wystaw i lokal-
nych targów. Celem prac archi-
tektów jest wybór dziesięciu
miejsc, na których zagospodaro-
wanie władze miasta w ramach
programu „Warszawskie Centra
Lokalne” przeznaczają 50 mln zł.

Wstępnie wytypowano 130
miejsc kandydujących do progra-
mu, spośród których sześć znaj-
dowało się na Bemowie. W wyni-
ku analiz listę ograniczono
do dwudziestu czterech. Dwa
miejsca znalazły się w naszej
dzielnicy: rejon Osiedla Przyjaźń
wokół Klubu Karuzela
przy ul. Konarskiego oraz okolica
placu obok Hali Wola przy skrzy-
żowaniu ul. Człuchowskiej i Po-
wstańców Śląskich. Odpadł plac

Kasztelański, plac przed bemow-
skim ratuszem, targowisko przy
ul. Wrocławskiej (obok McDonal-
da) i ryneczek przy ul. Morcinka.
Krzysztof Domaradzki zna
wszystkie te miejsca, jest bowiem
autorem planów zagospodarowa-
nia przestrzennego ciągu ul. Po-
wstańców Śląskich na całej długo-
ści. Plany powstały 15 lat temu
i od tego czasu niewiele się tu
zmieniło.

Każde z tych miejsc ma poten-
cjał centrotwórczy. W przypadku
placu Kasztelańskiego został już
trochę zmarnowany: wymieniono
nawierzchnię samego placu, który
choć wyładniał – nie stał się przez
to miejscem spotkań. Ryneczek
przy ul. Morcinka z kolei to lokal-
na perełka. Przez jakiś czas odby-

wały się tam nawet targi zdrowej
żywności, ale wobec braku inte-
gracji tego miejsca z otaczającymi
go osiedlami organizatorzy tar-
gów zawiesili ich funkcjonowanie.

Pozostałe punkty są dziś
po prostu niezagospodarowane,
przynosząc wstyd miastu i dzielni-
cy. Klub Karuzela, miejsce kulto-
we dla wielu mieszkańców całej
Warszawy, ociera się wciąż
o groźbę likwidacji. Dzięki entu-
zjastom ze Stowarzyszenia im.
Macieja Zembatego „Zgryz”
od marca tego roku klub znowu
działa. Plac przy Hali Wola, zna-
komicie połączony tak z Jelonka-
mi, jak i z dalszymi osiedlami, to
również wymarzone miejsce
na lokalne centrum. Czy znajdą
się na to pieniądze?

Prace nad studium będą prowa-
dzone jeszcze dwa tygodnie, do 3
lipca 2015 r. Ostatnie spotkanie
konsultacyjne odbyło się 9 czerwca.
Wtedy jeszcze dwa centra bemow-
skie były na liście. Warto powal-
czyć, by pozostały na niej do końca,
uzyskując szansę na nowe życie.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Nie tylko na Bemowie

Gdzie Bemowo może być atrakcyjne?
� Na zlecenie władz miasta architekci pod kierunkiem Krzysztofa Domaradzkiego
przygotowują koncepcję rewitalizacji obrzeżnych dzielnic Warszawy w oparciu
o utworzenie bądź rozwinięcie centrów lokalnych – w miejscach, które już dziś mają
do tego odpowiedni potencjał, lecz są niedoinwestowanie, niewypromowane bądź
nie dość udostępnione mieszkańcom, np. przez parkujące samochody.

Ten problem stawał się coraz
bardziej uciążliwy. Przy wąskiej
uliczce Narwik powstają nowe
bloki, więc przybywa także samo-
chodów. W okolicy nie ma ogól-
nodostępnych parkingów, a nie
wszyscy nowi lokatorzy decydują
się na wykupienie czy wynajęcie
miejsca garażowego w swojej
wspólnocie mieszkaniowej. Nic
więc dziwnego, że auta stawiane
są w każdym wolnym miejscu
– wzdłuż krawężników, na podjaz-
dach bramnych, a także na zanie-
dbanych trawnikach. Tak jest
przykładowo na Lazurowej.
W miejscu dawnego warsztatu sa-
mochodowego u zbiegu z Narwik
właściciele aut urządzili sobie par-

king i za nic mieli bezpieczeństwo
innych. – Wyjeżdżając z Narwik
nie było widać, czy ktoś jedzie La-
zurową, ponieważ widok na ulicę
zasłaniały zaparkowane tu samo-
chody – mówi jeden z kierowców.

Urzędnicy poszli więc po ro-
zum do głowy i na narożniku
ustawili czarne słupki z wygrawe-
rowaną syrenką. To tzw. gamdzy-
ki, których nieformalna nazwa
wzięła się od nazwiska Tomasza
Gamdzyka, byłego naczelnika wy-
działu estetyki w miejskim ratu-
szu, który zaakceptował nową for-
mę słupków uniemożliwiających
parkowanie. Dzięki słupkom jest
tu bezpieczniej.

Przemysław Burkiewicz

Lepsza widoczność kosztem miejsc
parkingowych

Postawili słupki na Narwik
� Na to mieszkańcy Górc czekali od dawna. Drogowcy
ustawili na północno-zachodnim narożniku ulic
Lazurowej i Narwik rząd palików. Dzięki temu kierowcy
nie będą parkować na dzikim parkingu i ograniczać
widoczności innym.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Plac przy Hali Wola, znakomicie połączony tak z Jelonkami, jak
i z dalszymi osiedlami, to również wymarzone miejsce
na lokalne centrum. Czy znajdą się na to pieniądze?
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Na ul. Powstańców Śląskich nie
tak dawno jeszcze stał plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia. Z wiel-
kimi domkami, masą kładek, dra-
binek i ogromnych zjeżdżalni.
W latach świetności trzeba było
zapłacić za wejście 2 albo 5 zło-
tych, a dziecko mogło się bawić
do woli, jeździć wokół na rolkach
czy małych rowerkach. Był jeszcze
niewielki skatepark – z gigantycz-
ną, drewnianą rampą. Dziatwa
szalała na huśtawkach i karuze-

lach. Jednak kilka lat temu placyk
zniknął. Nie wiadomo właściwie
kiedy. – Nie wiem… Był jeszcze
parę lat temu, ale dziś rok to już
prehistoria – mówi pan ze stacji
paliw. – Jeszcze trochę i to archa-
iczne centrum handlowe zniknie
a tu wszędzie staną bloki – wróży.
Czy taki plac zabaw w dobie
smartfonów, tabletów i innych
elektronicznych wynalazków ma
w ogóle rację bytu?

jk, pb

Migawka z okolicy

Kto pamięta karuzele
i huśtawki przy Oławskiej?
� Pusta przestrzeń nieopodal lotniska straszy między szkołą
nauki jazdy, pawilonami handlowymi a stacją benzynową.
Resztki ogrodzenia i tony piachu – tyle pozostało
po ogromnym niegdyś prywatnym placu zabaw.

Mieszkańcy południowych Jelo-
nek od lat walczą o ty, by tereny
zielone między blokami przy ulicy
Anieli Krzywoń a linią kolejową
stały się parkiem z prawdziwego
zdarzenia. Bujna roślinność
i mnóstwo dzikich zwierząt, jak
choćby zajęcy, to idealne miejsce
na stworzenie lokalnego skweru.
Tym bardziej, że park chętnie od-

wiedzają nie tylko emeryci, ale ta-
kże matki z dziećmi czy młodzież,
która szaleje na urządzeniach
sportowych siłowni plenerowej.

Warto, aby wydeptane ścieżki
utwardzić, postawić kosze na śmie-
ci i ławki. Po zmroku panuje tu
ciemność, więc niezbędne byłyby
latarnie, które odstraszyłyby ama-
torów picia piwa pod chmurką. Co

na to ratusz? – Nie ma funduszy
na stworzenie takiego parku, jed-
nak jeszcze w tym roku przeprowa-
dzimy akcję nasadzeń nowych
drzew i krzewów. Ustawimy także
ławeczki, żeby spacerowicze mogli
odpocząć – obiecuje Jakub Grę-
ziak, wiceburmistrz Bemowa.

Wystarczy?
Przemysław Burkiewicz

Co z parkiem przy Anieli Krzywoń?
� – Nie chcemy byle jakiej łąki, chcemy skweru z prawdziwego zdarzenia – grzmią
mieszkańcy ulicy Anieli Krzywoń, którym marzy się piękny park pod oknami. Dzielnica
nie ma na to na razie funduszy, coś się jednak zmieni.
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Ludomił Rayski urodził się 29
grudnia 1892 r. w rodzinie po-
wstańca styczniowego w Czasła-
wiu pod Krakowem. Ojciec

po powstaniu wyemigrował
do Imperium Osmańskiego i uzy-
skał tureckie obywatelstwo. Mło-
dy Ludomił po wybuchu I wojny

światowej należał do Legionów
Piłsudskiego. Gdy do wojny przy-
stąpiła Turcja, Rayski został po-
wołany do osmańskiego lotnic-
twa. Latał bojowo w trakcie walk
o Gallipoli. Pod koniec wielkiej
wojny, w randze porucznika, wła-
snym samolotem poleciał
do Odessy, gdzie stacjonowały
wojska gen. Lucjana Żeligowskie-
go. Został dowódcą jego eskadry
lotniczej i na jej czele wrócił
do ojczyzny.

W dwudziestoleciu międzywo-
jennym uzyskiwał kolejne awanse
i zajmował eksponowane stanowi-
ska w armii. Był m.in. pierwszym
komendantem Wyższej Szkoły Pi-
lotów w Poznaniu. Wraz z inży-
nierem Witoldem Rumbowiczem,

dyrektorem Polskich Zakładów
Lotniczych, dokonał udanego
przelotu z Włoch do Polski
nad Alpami. Pilotował Rayski.

W 1934 roku awansowano go
do rangi generała brygady. Objął
stanowisko dowódcy lotnictwa
i podlegał Ministerstwu Spraw
Wojskowych. Generał Rayski dą-
żył do tego, by polskie wojsko ko-
rzystało z polskiego sprzętu.
Chciał znacjonalizować cały prze-
mysł lotniczy.

W 1939 roku po uzyskaniu od-
mowy zwiększenia nakładów pań-
stwowych na rozwój lotnictwa po-
dał się do dymisji. Gdy na Polskę
napadli Niemcy, jego prośby
o przydział wojskowy zostały od-
rzucone. Dostał się do Francji,

gdzie napisał polityczny „Memo-
riał paryski”. Jego kontrowersyj-
na treść i odmowa wyjazdu
do obozu w Cerizay zaprowadziły
generała prosto przed sąd wojen-
ny, który skazał go na 10 miesięcy
więzienia. Wyroku nie wykonano.
W 1941 roku po wielu perturba-
cjach przyjęty został do RAF.

Gdy w katastrofie lotniczej
na Gibraltarze zginął gen. Włady-
sław Sikorski, to właśnie gen. Lu-
domił Rayski został dowódcą Pol-
skich Sił Powietrznych na Wscho-
dzie. Jako ochotnik brał udział
w lotach nad Warszawę ze zrzuta-
mi broni dla powstańców war-
szawskich w 1944. Proces jego re-
habilitacji (po wojnie wciąż ciążył
na nim wyrok 10 miesięcy więzie-

nia za odmowę wykonania rozka-
zu) trwał aż do 1977 roku
– oczyszczono go z zarzutów
w Londynie na 9 dni przed śmier-
cią. Gdy umarł, jego ciało zostało
spopielone a urna złożona
na cmentarzu South Ealing
w Londynie. Sprowadzono ją
do ojczyzny dopiero w 1993 roku.
Prochy gen. Rayskiego spoczywa-
ją w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego.

Rayski nie jest jedynym patro-
nem-pilotem w okolicy. Obok
znajduje się ul. gen. Meriana
Caldwella Coopera, który nie tyl-
ko walczył po stronie polskiej
z bolszewikami w 1920 roku, ale
zasłynął także jako współtwórca
legendarnego filmu „King Kong”.
Ulica Rayskiego będzie przedłu-
żeniem ulicy Coopera na połu-
dnie. Z kolei ulica na przedłuże-
niu Człuchowskiej ma otrzymać
nazwę „al. Ofiar Katynia”, ale
o tym zadecyduje dopiero Rada
Warszawy.

Przemysław Burkiewicz

Gdy w katastrofie
lotniczej na Gibraltarze
zginął gen. Władysław
Sikorski, to właśnie
gen. Ludomił Rayski został
dowódcą Polskich Sił
Powietrznych
na Wschodzie.

Radni nadali kolejną wojskową nazwę

Oto ulica generała Rayskiego
� Nowy patron ulicy na mapie Bemowa. Radni zdecydowali, by drga odchodząca na południe od ulicy
Batalionów Chłopskich upamiętniała gen. Ludomiła Rayskiego.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Obyczaje pasażerów komunika-
cji miejskiej w różnych miastach
i krajach są różne. Fin wstydzi się
rozmawiać, Niemiec pokazuje
współpasażerom ważny bilet,
Szwajcar mówi kierowcy „dzień
dobry” … A Polak, warszawiak?
Jeśli za tradycję uznać kompletny
chaos wśród oczekujących
na przystanku i atakowanie naj-
bliższych drzwi bez brania jeń-
ców, to tradycję mamy. Niestety,
zazwyczaj większość pasażerów
spędza czas w komunikacji miej-
skiej patrząc obojętnie za okno
albo w ekran smartfona. Co naj-
ważniejsze: bez uśmiechu. Próbą

zmiany tego stanu rzeczy była ak-
cja „Dzień Dobry w komunikacji
miejskiej”.

Wszystko zaczęło się na Face-
booku. Najpierw była strona „Jaz-
da na Dzień Dobry” („Kiedy
wchodzę do autobusu mówię”
Dzień dobry „. Do tramwaju
i do metra – też. My już tak robi-
my – a wraz z nami coraz więcej
osób. Dołącz do nas i Ty!”), póź-
niej wydarzenie pt. „1 czerwca
– Dzień Dobry w komunikacji
miejskiej”. Dzień Dziecka to do-
skonała okazja, by spróbować
odetchnąć od rutyny. Udział
w wydarzeniu zapowiedziały 2 tys.

osób, kolejnych 65 tys. powiedzia-
ło „może”. Akcja była reklamo-
wana m.in. na wyświetlaczach
w metrze i tramwajach. I?

I nic. 1 czerwca jechałem starą
linią metra oraz kilkoma liniami
tramwajowymi i autobusowymi
i za każdym razem moje „Dzień
dobry” spotykało się z milczeniem,
spłoszonym wzrokiem albo uśmie-
chem politowania. Zabrakło szczę-
ścia? Chyba jednak nie, bo podob-
ne obserwacje mieli zarówno zna-
jomi, jak i internauci na Facebo-
oku. Oby następna edycja akcji
spotkała się z większym odzewem.

Dominik Gadomski

Czy „dzień dobry” w tramwaju to wstyd?
� Przeprowadzona 1 czerwca akcja „Jazda na Dzień Dobry” nie wypaliła. Reakcją
na powitanie było ze strony współpasażerów milczenie albo spłoszony wzrok.

To właśnie tam działa teatrzyk Zielonej Budki. W niedzielę 21 czerw-
ca o 16.30 będzie w nim można za darmo zobaczyć spektakl „Wróżka
Dobra Rada” w wykonaniu Teatru Szkolnego.

Wstęp wolny.
Cafe Jurta, Forty Bema (wejście od Obrońców Tobruku).

(red)

Do teatru z lodami?
Tylko na Bemowie!
� Wiadomo, że na widowni teatru się nie je, nie szeleści
ani nie siorbie. Jest jeden wyjątek – teatr przy Cafe Jurta.

źródło:C
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NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam działkę 2000 m2, w tym 1000 las.
Wieś Wysychy kierunek Wyszków, 44 km od
Warszawy. Ogrodzona, prąd, woda, dogodny
dojazd. Niezabudowana, możliwość budowy
domów jednorodzinnych. 508-385-718

3-POKOJOWE SPRZEDAM
·3-pokojowe PILNIE sprzedam 794-902-716

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

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

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Remonty, malowanie, prace przydomowe. Tel.
604-425-104
·Skup książek i staroci 516-811-480

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Naprawa Okien PCV 796-698-555

·www.malowanie-remont.pl 536-482-303

FINANSE
·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Agrocamping TARTAK zaprasza miłośników
wędkowania nad stawy, gdzie czekają jedyne
w swoim rodzaju KARPIE, AMURY, TOŁPYGI,
SZCZUPAK i nie tylko. Możliwość spędzenia
urlopu z rodziną z dala od miejskiego zgiełku
– tylko 100 km od Warszawy i 7 km od Farmy
Iluzji – Parku Edukacji i Rozrywki. Stawy, lasy,
rzeka, cisza. Domki kempingowe 4/os. Ceny już
od 60 zł/domek. Dla wynajmujących na tydzień
i dłużej – rabat. Tel. 604-302-528; 604-824-260
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz  ww sskklleeppaacchh  ssppoożżyywwcczzyycchh  nnaa
tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  oorraazz  ww SSttaarryycchh  BBaabbiiccaacchh..
KKoonnttaakktt  2222 554477--0055--4422,,  CCVV  nnaa  aaddrreess  ee--mmaaiill::

pprraaccaa@mmaarrccppooll..wwaaww..ppll

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię Panią do sprzątania, prania,
prasowania i gotowania w 5-os. rodzinie.
Bielany, ul. Rudnickiego. Praca od pon
do piątku, w godz 9.0--17.00, tel. 696-
624- 440

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Fia cik sta nął so bie bez tro sko
na dwóch miej scach par kin go -
wych pod Ha lą Wo la na Be mo -
wie. Ma ły sa mo cho dzik spo koj nie
mógł by za jąć jed no, jed nak wło -
ska du sza i tu ryń ska du ma na to
nie po zwo li ły. Na le ży pa mię tać,
by tak nie ro bić. Miej sce par kin -
go we w War sza wie XXI wie ku

jest to wa rem de fi cy to wym,
zwłasz cza przy do mu to wa ro wym
i spo rym ba za rze. Spie sząc się
po świe że tru skaw ki czy ziem nia ki
pro sto od chło pa pa mię taj my:
dżen tel man jezd ni jest przy ja cie -
lem prze chod nia, ale i in nych kie -
row ców.

(PB)

Migawka z okolicy

Jak małym samochodem
zająć dwa miejsca?
� To powinni zobaczyć kursanci zdający egzamin
na prawo jazdy. Jest to bowiem przykład tego, jak nie
należy parkować. – Stanie taki na dwóch miejscach,
a potem jest lament, że w Warszawie brakuje miejsc
parkingowych – komentują przechodnie.

Zatrudnimy 
dziennikarzy lokalnych

CV: kchodkowska@gazetaecho.pl
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Od kie dy na za chód od La zu ro -
wej za czę to ma so wo bu do wać
osie dla, skrzy żo wa nie tej uli cy
z Ba ta lio nów Chłop skich sta ło się
jed nym z bar dziej ru chli wych
w dziel ni cy. Ka żde go dnia set ki
pa sa że rów wy sia da ją tam z au to -
bu sów, set ki sa mo cho dów wy je -
żdża ją w kie run ku cen trum War -
sza wy, co raz wię cej jest ta kże ro -
we rzy stów.

– Co dzien nie do cho dzi do bar -
dzo nie bez piecz nych sy tu acji,
w 2013 do kład nie na przej ściu do -
szło do po wa żne go wy pad ku

– przy po mi na Ma te usz Ma łec ki,
któ ry zgło sił w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go zwe ry fi ko wa ny
ne ga tyw nie pro jekt in sta la cji tam
sy gna li za cji świetl nej. – W bu dże -
cie na rok 2015 i wie lo let niej pro -
gno zie fi nan so wej mia sta na la -
ta 2015–2042 brak jest pie nię dzy
na kon ty nu ację prze bu do wy uli cy
La zu ro wej w tym re jo nie.

Nie jest to do koń ca praw da.
O ile La zu ro wa rze czy wi ście nie
bę dzie prze bu do wy wa na, o ty le
sy gna li za cja świetl na na skrzy żo -
wa niu z Ba ta lio nów Chłop skich

jest pla no wa na. Zbu du je ją Za -
rząd Miej skich In we sty cji Dro go -
wych w ra mach du żej in we sty cji,
któ rą jest bu do wa tzw. No wo la zu -
ro wej (jej ur su ski od ci nek na zwa -
ny zo stał al. Czerw ca 1989 ro ku).
Po jej ukoń cze niu po wsta nie, wy -
god niej sze niż ciąg Dźwi go wa -
-Chro bre go, po łą cze nie Je lo nek
z Ur su sem, trze ba za tem spo dzie -
wać się zwięk sze nia ru chu sa mo -
cho dów na La zu ro wej. A zna jąc
tzw. fan ta zję pol skich kie row ców
le piej usta wić świa tła już te raz.

Do mi nik Ga dom ski

Nowe światła na Lazurowej
� Ruchliwe skrzyżowanie na granicy Jelonek i Chrzanowa zostanie wyposażone
w sygnalizację świetlną.

Do tej po ry na Ka zu bów i Bol -
kow skiej świe ci ły bli sko trzy dzie -
sto let nie so dów ki. Po chła nia ły
mnó stwo prą du, a ja kość ich dzia -
ła nia po zo sta wia ła wie le do ży cze -
nia. Nad szedł jed nak kres dla
prze sta rza łych lamp, któ re zo sta ły

wy mie nio ne na no we. Zgod nie
z ak tu al ną mo dą rzu ca ją ja sne,
bia łe świa tło, a nie jak do tych czas
– żół te. Opra wy są ener go osz -
częd ne, za tem po trze ba mniej
pie nię dzy na ich utrzy ma nie.

PB

Migawka z okolicy
Widniej na Kazubów i Bolkowskiej
� Spółdzielnia mieszkaniowa wymieniła oprawy
oświetleniowe latarń ulicznych na Bolkowskiej i Kazubów.
Teraz jest nie tylko widniej i estetyczniej, ale także oszczędniej.

Nie pra wi dło wą jest in for ma cja za war ta w ma te ria le pra so wym pt.
„Zy grzak oska rża Szuł czyń skie go, Szuł czyń ski wy ta cza pro ces”, że po -
wie dzia łem, że mia łem pra wo pod jąć de cy zję o do dat ko wej za pła cie
dla fir my bu du ją cej miesz ka nia ko mu nal ne na Peł czyń skie go.

Boh dan Szuł czyń ski

Spro sto wa nie

Klu bo ka wiar nia, bo nie jest to
tyl ko lo kal ty po wo kon sump cyj ny.
Ciu ciu bab ka re kla mu je się ja ko
po łą cze nie ka wiar ni i ar ty stycz nej
pra cow ni cu kier ni czej spe cja li zu -
ją cej się w pro duk cji ba be czek.
Ale to też nie do koń ca praw da,
bo na miej scu pro wa dzo ne są
warsz ta ty psy cho lo gicz ne, czy tel -
nia, gim na sty ka ko rek cyj na…

O ile za ję cia są od płat ne i obo -
wią zu ją na nie za pi sy, to war to tam
zaj rzeć ta kże przy oka zji lo kal nych
im prez: Ciu ciu bab ka czę sto współ -
or ga ni zu je im pre zy in te gra cyj ne
dla są sia dów, jak choć by Świę to
Są sia da w ostat ni week end ma ja.

Ciu ciu bab ka, Peł czyń skie -
go 30B, czyn ne: wto rek – nie dzie -
la w godz. 10.00–19.00. (red)

Baw się w Ciuciubabce
� W Ciuciubabce, a nie w ciuciubabkę, jak namawiał
Czesław Niemen, bo taką właśnie nazwę nosi
klubokawiarnia na Pełczyńskiego.




