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Budujący osiedla na zachodnim
skraju Warszawy deweloperzy
używają na określenie tej części
miasta nazwy „Bemowo” – pew-
nie po to, by nie odstraszać po-
tencjalnych klientów mało znaną
nazwą „Chrzanów”. Ale to wła-
śnie ta nazwa jest starsza (pocho-
dzi ze średniowiecza) i lepiej
określa trójkąt między Lazurową,
trasą S8 i Połczyńską. Zupełnie

przypadkowo jego główną ulicą
stała się ul. Batalionów Chłop-
skich, przy której wciąż trwa bu-
dowa pięciu osiedli.

Najbardziej zaawansowane są
prace na budowie osiedla Accent
Vert, w którym znajdzie się 149
mieszkań. Firma Bouygues Im-
mobilier planuje oddać je do użyt-
ku już w przyszłym miesiącu. Wio-
sną dobiegnie końca budowa osie-

dla MY Bemowo, w którym dewe-
loper Nexity ma do sprzeda-
nia 300 lokali. W Willach Lazuro-
wa budowanych przez Dom Deve-
lopment znajdą się 164 mieszka-
nia, na Osiedlu Pod Słońcem
– 366, w Accent Eco – 143. Te trzy
inwestycje mają zakończyć się je-
sienią i zimą 2016 roku. W sumie
na wszystkich będących w budo-
wie osiedlach Chrzanowa może
zamieszkać nawet 3500 osób.

Struktura własności gruntów
na Chrzanowie sprawia, że jeśli
władze miasta i samorząd dzielni-
cy nie będą twardo negocjować
z deweloperami ich udziału w bu-
dowie infrastruktury dla miesz-
kańców, zachodniej części Bemo-
wa zagrozi urbanistyczna kata-
strofa. Prawie wszystkie działki
na zachód od Lazurowej są w rę-
kach prywatnych a większość te-
renu nie ma planu zagospodaro-
wania. Teoretycznie możliwa jest
sytuacja, że każda pusta prze-

Warszawa rośnie na zachód
� Na zachód od Lazurowej powstaje cały kwartał miasta. Stacje metra, nowe ulice,
budynki użyteczności publicznej, kolejne osiedla – co powstanie w najbliższych latach?

dokończenie na stronie 2



strzeń zostanie zabudowana no-
wymi blokami a poziom życia
na nowych osiedlach błyskawicz-
nie spadnie z powodu braku do-
stępu do podstawowych potrzeb.

Jeśli nie liczyć wewnętrznych
dróg na nowych osiedlach, lista
planowanych do budowy ulic jest
bardzo skromna. W projekcie
przyszłorocznego budżetu dzielni-

cy znalazło się 1,14 mln zł
na przedłużenie ul. Coopera
na południe, do ul. Batalionów
Chłopskich, dzięki któremu
na Chrzanowie powstanie regu-
larna, choć bardzo rzadka, siatka
ulic. 3,66 mln zł zapłacimy
za przebudowę otaczającej Fort
Chrzanów ul. Kopalnianej.

W przyszłości podstawowym
środkiem transportu dla miesz-
kańców Chrzanowa ma być me-

tro. Jedna stacja znajdzie się
obok zakrętu ul. Szeligowskiej,
druga – w pobliżu skrzyżowania
Połczyńskiej z Sochaczewską. Da-
ty ich budowy i otwarcia nie są
jeszcze znane. W 2022 roku pod-
ziemna kolej ma dotrzeć
do ul. Powstańców Śląskich,
przedłużenie linii dalej na zachód
jest jednym z priorytetów władz
Warszawy na dekadę 2020–2030.
Mimo to można szacować, że
pierwszym realnym – choć raczej
mało prawdopodobnym – rokiem
otwarcia ostatniego odcinka linii
M2 jest 2025.

Fatalnie wyglądają plany budo-
wy placówek edukacyjnych. W bu-
dżecie na rok 2016 znalazło
się 400 tys. zł na budowę żłobka…
i na tym lista się kończy. Planowa-
na w dzielnicy nowa szkoła pod-
stawowa powstanie obok wiaduk-
tu Lazurowej nad trasą S8, pra-

wie 1,5 km od ul. Batalionów
Chłopskich. Na Chrzanowie nie
ma miejsca na szkołę podstawo-
wą, gimnazjum ani liceum.
Uczniów czekają codzienne dojaz-
dy na Jelonki i Groty.

W roku 2017 na rogu Batalio-
nów Chłopskich i Coopera ma zo-
stać otwarta publiczna przychod-
nia. Plan zakłada, że będzie ona
w stanie obsłużyć nawet 25 tysięcy
mieszkańców i znajdzie się w niej
poradnia psychiatryczna dla dzie-
ci oraz przeniesione z innych pla-
cówek poradnie dla anonimo-
wych alkoholików i poradnia
zdrowia psychicznego.

Bemowo ma Fort Bema, nowa
część dzielnicy – Fort Chrzanów.
Ale tylko teoretycznie.
XIX-wieczne umocnienia są
„użytkowane wieczyście” przez
dewelopera, oskarżanego o do-
prowadzenie zabytku do stanu

kompletnej ruiny. Na przekształ-
cenie go w miejsce służące oko-
licznym mieszkańcom na razie
nie można liczyć.

Osiedla po horyzont, kilka
marketów, właściwie zero obiek-
tów użyteczności publicznej i me-
tro, niezbędne do wyjazdu w czę-
ści miasta mające normalną infra-
strukturę – czy tak będzie wyglą-
dać Chrzanów za 10 lat?

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Warszawa rośnie na zachód
W przyszłości
podstawowym środkiem
transportu dla
mieszkańców Chrzanowa
ma być metro.
Jedna stacja znajdzie się
obok zakrętu
ul. Szeligowskiej, druga
– w pobliżu skrzyżowania
Połczyńskiej
z Sochaczewską. Daty ich
budowy i otwarcia nie są
jeszcze znane
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Lazurowa to przedmiejska szo-
sa a Narwik to wiejska droga. Tak
było piętnaście lat temu. Od tam-
tej pory pola, magazyny, ogródki
działkowe i posesje z bieda-dom-
kami zniknęły, a ich miejsca zaję-
ły osiedla mieszkaniowe z tysiąca-
mi mieszkań i niewiele mniejszą
liczbą samochodów. Nic więc
dziwnego, że ulice Narwik, Peł-
czyńskiego czy Lazurowa w po-
rannym szczycie komunikacyjnym
utykają w ogromnych korkach.
Co prawda niedawno otwarte zo-
stało przedłużenie Pełczyńskiego
z Górc do Powstańców Śląskich,
ale wielu kierowców i tak woli do-
jechać do Lazurowej. Wtedy, teo-
retycznie albo przy dobrym wie-
trze, mogą szybko wyjechać
na trasę S8.

Zmiana organizacji albo
światła

No właśnie. Bo skrzyżowanie
Lazurowej z boczną uliczką Na-
rwik to prawdziwy wrzód. Z obu

stron jadą samochody, ale nie mo-
gą włączyć się do ruchu, ponieważ
Lazurowa przed Górczewską stoi
w korku. Jadący do ronda Radia
Wolna Europa nikogo nie wpusz-
czają, bo sami chcą przejechać pa-
rę metrów szybciej. Nie wpuszcza-
ją też tych, którzy od strony Babic
chcą skręcić w lewo do S8. Tak źle
i tak niedobrze. Efekt? Zator, i to
permanentny. Według czytelni-
ków – jest na to sposób.

– Należałoby po prostu ustawić
sygnalizację świetlną. Względnie
można wprowadzić zakaz skrętu
w lewo z Narwik w Lazurową
– mówi pani Małgorzata z jedne-
go z osiedli w okolicy. – Wtedy sa-
mochody jechałyby do ronda
RWE lub ronda na trasie S8. Mo-
że korki byłyby mniejsze – dodaje.

Łaska dla pieszych
Kolejny problem to bezpie-

czeństwo pieszych. Przez Lazuro-
wą prowadzi przejście. Jest oświe-
tlone i widoczne z daleka. Jednak

brak kultury kierowców powodu-
je, że przechodnie są zupełnie
ignorowani i pozostawieni sami
sobie. Stoją na przejściu dopóki
nie wymuszą zatrzymania się aut.
Jest to o tyle niebezpieczne, że są
tu trzy pasy ruchu – dwa w prze-
ciwnych kierunkach i jeden
do skrętu. – Najgorzej jest
po zmroku. Nawet jeśli kierowca
puści pieszego, reszta chamów
za kierownicą nadal dociska pe-
dał gazu do dechy. Strach tędy
przechodzić, ale nie ma wyjścia
– mówi pani Marianna.

Bez rozwiązania?
Jak mówią urzędnicy, skrzyżo-

wanie Lazurowej i Narwik już
przeszło zmiany w organizacji ru-
chu. Zebra namalowana na asfal-
cie została wyposażona w punkty
świetlne z lampkami LED, które
po zmroku mrugają. Jeden z naro-
żników został opalikowany słupka-
mi. – Rozwiązania nie dotyczyły
zmian w obsłudze komunikacyjnej
ulicy Narwik i obsługi osiedli
mieszkaniowych położonych na te-
renach gminnych. Takie projekty
wymagałyby modyfikacji w rozkła-

dzie ruchu, pomiarów, sprawdze-
nia programów sygnalizacji na po-
bliskich rondach, ustaleń dzielnicy
Bemowo z mieszkańcami. Docelo-
wo ulica Lazurowa w tym miejscu
będzie miała dwie jezdnie. Takie
były dotychczasowe projekty – mó-
wi Karolina Gałecka, rzeczniczka
prasowa Zarządu Dróg Miejskich.

Czekamy zatem na moderniza-
cję ulicy Lazurowej? Dwa pasy,
jak uczy doświadczenie, z pewno-
ścią nie przyniosą poprawy bez-
pieczeństwa.

Przemysław Burkiewicz

Lazurowa – Narwik wiecznie w korku. „I nikt nikogo nie wpuszcza”
� Choć są wymalowane pasy, stoją latarnie i ustawiono znaki drogowe, skrzyżowanie ulicy Lazurowej i Narwik na Bemowie jest bardzo
niebezpieczne. Kierowcy urządzają sobie tutaj rajdy, nie przepuszczają pieszych, a o poranku skrzyżowanie zmienia się w wielki zakorkowany
„młyn”. – Pomogłyby światła albo zmiana organizacji ruchu – mówią mieszkańcy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3



Ulica Kołczana ma kilka me-
trów długości, kawałek chodnika,
dom o numerze policyjnym 17
i nawet jedną latarnię. Wysoki nu-
mer parterowego domu wskazuje,
że kiedyś była to dość długa ulica.
Bo była. I nosiła inną nazwę.

Tramwaj i bieda-domki
Kiedyś nie było tych wszystkich

bloków, sklepów, budynków uży-
teczności publicznej. Górce były
podwarszawską miejscowością,
która co prawda aspirowała do sto-

łeczności, ale niezmiennie daleko
jej było do Marymontu, Powązek
czy nawet Jelonek. To była rolnicza
wieś – żyło się tu z uprawy warzyw.
Przed wojną i zaraz po niej miesz-
kańcy pracowali w gospodar-
stwie C. Ulrich przy Górczewskiej,
albo mieli własne szklarnie. Ostat-
nie zostały rozebrane pod budowę
trasy ekspresowej przez Bemowo.
Jeszcze w latach pięćdziesiątych
było to daleko od Warszawy, ale
jednak w jej administracyjnym ob-
rębie. Ulicą Dywizjonu 303 turko-

tały wagoniki tramwaju linii 20,
która jako ostatnia linia tramwajo-
wa zachowała jeden tor i mijanki.
Tak linię tramwajową na Szosie
Fortecznej (dziś ul. Dywizjo-
nu 303) zapamiętał Jerzy Ka-
sprzycki, który jechał do Boernero-
wa jeszcze przed Powstaniem War-
szawskim. „Osiedle to znajdowało
się jeszcze wtedy daleko poza gra-
nicami Warszawy, ale dojeżdżało
się tam sprawnie tramwajem linii
bodaj 22-B z placu Teatralnego.
Już sama podróż była emocjonują-

cym przeżyciem. Po minięciu pętli
na końcu ulicy Obozowej tramwaj
wtaczał się na jednotorowy szlak
z mijankami, ułożony jak na kolei
na podwyższeniu, usypanym z ka-
miennego grysu. Również turkot
przypominał odgłosy kolejowe, bo
szyny rozdzielał odstęp większy niż
w mieście. Kończyło się ono wów-
czas zdecydowanie wcześniej niż
dzisiaj: tylko do wysokości ulicy
Elekcyjnej (dziś Erazma Ciołka)
sięgała zwarta zabudowa, dalej
na południe dopiero widoczne

na horyzoncie szklarnie zakładów
ogrodniczych Ulrycha przerywały
nieśmiałą zieleń zagonów truska-
wek, drzew i krzewów owocowych,
o tej porze zaledwie rozchylających
zawiązki liści. Potem tramwaj prze-
jeżdżał obok bezładnego skupiska
bieda-domków w Górcach i Mary-
ninie, mijał w pobliskich Grotach
stare forty porosyjskie i skręcał
dość ostro na północ w kierunku
wyraźnie zarysowanych nad mło-
dym lasem ażurowych wież”
– wspominał Kasprzycki na łamach

Miasto moje, a w nim

Najkrótsza uliczka na Bemowie? Poznajcie Kołczana i historię Górc
� Jest tak krótka, że jej nazwa nie mieści się na planie Warszawy. Oto Kołczana – chyba najkrótsza ulica stołecznego Bemowa. Zanim jednak
się pojawiła na mapie, nosiła zupełnie inną nazwę i sąsiadowała ze… stawem!

– W dzisiejszych czasach nie
każda firma może sobie pozwolić
na działalność z własnych środ-
ków. Wyjściem jest kredyt. Ale co
zrobić, jeśli nie znamy się na kre-
dytowych niuansach?

– Powierzyć sprawę doświadczo-
nym firmom doradczym, takim jak
nasza. Doświadczenie oraz liczne
kontakty w bankach i instytucjach
pożyczkowych pozwalają nam uzy-
skać finansowe wsparcie dla firm,
które z różnych względów mają
utrudniony dostęp do kredytów.
Jednocześnie pozwala nam to uzy-
skać preferencyjny kredyt dla firm
w dobrej sytuacji finansowej.

– Preferencyjny, czyli jaki?
– Jesteśmy w stanie wynegocjo-

wać kredyt bez zabezpieczeń finan-
sowych nawet do wysokości 500 tys.
zł. W niektórych przypadkach mo-
gą nie być wymagane zaświadcze-
nia z ZUS i Urzędu Skarbowego,
a nowi przedsiębiorcy mogą liczyć
na kredyt do 100 tys. zł (bez zabez-
pieczeń) lub nawet do 500 tys. zł
z zabezpieczeniem hipotecznym.

– Załóżmy, że jesteśmy małą
firmą i nie potrzebujemy kroci,
a pieniądze są nam potrzebne
„od zaraz”. Co by Pan polecił?

– Przy współpracy Banku Gospo-
darstwa Krajowego i Unii Europej-
skiej powstała inicjatywa kredytowa
JEREMIE. Skierowana jest m.in.
do firm niewielkich, zaczynających

swą działalność, bez historii kredyto-
wej czy majątku pozwalającego
na zabezpieczenie finansowe. Środ-
ki uzyskane z JEREMIE można
spłacać nawet przez pięć lat,
przy stosunkowo niewielkim opro-
centowaniu, a jeśli będziemy mieć
przejściowe kłopoty finansowe, mo-
żliwa jest półroczna karencja w spła-
tach. JEREMIE gwarantuje też po-
ręczenia przy zaciąganiu kredytów
– nawet do 80% wartości kredytu
– na okres do 75 miesięcy. Cel kre-
dytowania to przede wszystkim: fi-
nansowanie inwestycji (zakup, bu-
dowa, modernizacja), wdrażanie no-
wych rozwiązań technologicznych,
zakup maszyn, urządzeń oraz pozo-
stałe cele przyczyniające się do roz-
woju małych i średnich przedsię-
biorstw. Jedyny warunek: środki
uzyskane dzięki JEREMIE nie mo-
gą być przeznaczone na spłatę poży-
czek i kredytów zaciągniętych w in-
nych instytucjach finansowych czy
zobowiązań publiczno-prawnych.

– JEREMIE to jedyna możli-
wość?

– Oczywiście, że nie. Partners
Kancelarie Doradcze zajmuje się
też znajdowaniem alternatywnego
finansowania. Pośredniczymy
w uzyskiwaniu kredytów obroto-
wych, inwestycyjnych czy refinan-
sowych, pomożemy w spłacaniu
ZUS i US… Możliwości są, wy-
starczy zwrócić się do nas o pomoc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39



„Życia Warszawy”. Ażurowe wieże
to nic innego jak maszty trans-
atlantyckiej stacji nadawczej, które
dały Polsce łączność radiową
z Ameryką.

Domy z materiałów
rozbiórkowych

Górce roku 1958 roku były ma-
łą osadą. Ot, zaledwie parę ulic:
Żeńców, Siodlarska i jej przedłu-
żenie Dzierżawna, Zaborowska,
Gromadzka, Dębicka, Szlifierska,
Kluczborska oraz Radlińska.
Do momentu przyłączenia wsi
do Warszawy ulica Szlifierska na-
zywała się Bałtycka, Dębicka
– Zakopiańska a Kluczborska
– Kaszubska. Od północy biegła
Dywizjonu 303 z linią tramwajo-
wą, zaś od południa – Górczew-
ska z autobusem linii 109 mają-
cym pętlę przy Osiedlu Przyjaźń.
Ulice były gruntowe, względnie
wyłożone sześciokątną kostką
– trylinką. Oświetlenia ulic nie
było, a zabudowę stanowiły pół
wiejskie, pół przedmiejskie domy.
„W tamtym okresie, tak jak
i w latach późniejszych, dostęp
do materiałów budowlanych był
bardzo utrudniony. Uzyskanie
przydziału nawet z pobliskich ce-
gielni przez osobę prywatną gra-
niczyło z cudem. Dlatego do bu-

dowy domów w Górcach najczę-
ściej posłużyły cegły pochodzące
ze zburzonej Warszawy i inne ma-
teriały zdobywane w każdy możli-
wy sposób. Powstało więc wiele
murowanych parterowych i pię-
trowych czy wręcz drewnianych
domków, budowanych najczęściej
przez dawnych mieszkańców po-
bliskich zburzonych dzielnic War-
szawy. Architektura powstających

domków nie była na pewno wy-
szukana, ale pozwoliła na szybkie
znalezienie dachu nad głową dla
uchodźców” – wspominał Janusz

Andziak na łamach Cyfrowego
Archiwum Bemowa.

Staw źródłem Rudawki
W północnej części osiedla,

między Dębicką a Wieśniaczą
znajdował się staw. Ulice mają tu
lekko ukośny bieg, ponieważ wy-
tyczono je wzdłuż brzegu zbiorni-
ka. Tu swój początek miała zresz-

tą Rudawka – potok płynący
przez Powązki, Słodowiec i Mary-
mont, po którym dziś prawie nie
ma śladu. Lata sześćdziesiąte
przyniosły kolejną zmianę nazw
ulic. Gromadzka stała się częścią
Zaborowskiej, Dzierżawną prze-
mianowano na Siodlarską a Ra-
dlińską na Kołczana. Do dziś za-
chował się tu tylko jeden domek,

pod numerem 17, ale na ogrodze-
niu wciąż wisi tabliczka z czasów
Gomułki. Po stawie nie ma śladu
– zajmują go ogródki działkowe
i gołębniki. Starych Górc też już
nie ma – większość domów naj-
pierw zastąpiły bloki, a to, co oca-
lało, zostało zniszczone podczas
budowy alei Obrońców Grodna.

Przemysław Burkiewicz
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Do budowy
domów w Górcach
najczęściej posłużyły
cegły pochodzące ze
zburzonej Warszawy i inne
materiały zdobywane
w każdy możliwy sposób.
Powstało więc wiele
murowanych
parterowych i piętrowych
czy wręcz drewnianych
domków, budowanych
najczęściej przez
dawnych mieszkańców
pobliskich zburzonych
dzielnic Warszawy.
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Wieśniacza to nie byle jaka ulica,
choć nadana pół wieku temu nazwa
jest obiektem drwin i szyderstw.
Kiedyś była to jedna z dróg majątku

Górce, a jej przebieg to pamiątka
po tym, jak stanowiła brzeg zarybio-
nego stawu. Dziś po jeziorku nie ma
już śladu, bo na jego miejscu znaj-

dują się ogródki działkowe, ale kie-
dyś faktycznie było tu jak w bajce.

Wieśniacza przebiegała
od Szlifierskiej do Dywizjo-

nu 303, ale w okresie PRL prze-
cięła ją bocznica kolejowa pro-
wadząca do Huty Warszawa. Sa-
mochodem nie było jak się tu

przecisnąć, więc korzystali z niej
mieszkańcy Górc chcący szybko
dostać się do przystanku tram-
wajowego na Dywizjonu. Były tu
warsztaty samochodowe, wulka-
nizatorzy, lakiernicy… W latach
dziewięćdziesiątych powstał na-
wet jeden nowy dom mieszkalny.
Gdakały tu kury, na przechod-
niów groźnie poszczekiwały psy.
Dziś już nie ma kurników ani
psich bud rodem z „Reksia”,
a część Wieśniaczej została ska-
sowana pod budowę alei Obroń-
ców Grodna. Na zachowanym
odcinku z kolei powstało dzikie
wysypisko śmieci. Są tu więc sta-
re opony, gruz, jakieś butelki.
Właściciel powinien czym prę-
dzej posprzątać tę działkę, żeby
nie robić „wiochy” na Wieśnia-
czej.

(LARS)

Smutna jest jesień na Wieśniaczej
� Wieśniacza to malutka ulica na Górcach. Trzy domy, ogródki działkowe. Ludzie chodzą nią na spacery z psami.
Kiedyś było tu jak w bajce, a dziś?

Wszystko zaczęło się od Stani-
sława Piwońskiego. – W 1938 ro-
ku dziadek założył się z kolegami,
że z jabłonki nielubianego sąsiada
zerwie wszystkie jabłka. A trzeba
wiedzieć, że sąsiad pilnował drze-
wa ze strzelbą. Dziadek Stanisław
zakład wygrał, jabłka schował
w szopie – i tam znalazł je jego oj-
ciec. Dziadek miał sąsiada prze-
prosić publicznie, ale nie chciał
– i uciekł z domu. Podjął pracę

w piekarni, bo stwierdził, że tam
mu nie zabraknie jedzenia i bę-
dzie miał ciepło. Po roku wrócił,
ale wybuchła wojna, dostał we-
zwanie do prac przymusowych
i znowu musiał uciekać. Dokąd?
Do piekarni… – mówi Małgorza-
ta Piwońska.

Po wojnie pan Stanisław założył
rodzinę i wyjechał do Łomianek.
To właśnie tu w 1955 roku u zbie-
gu Wiślanej i Warszawskiej zało-

żył swój zakład, który spłonął
cztery lata później. – Dziadek jed-
nak w 1962 roku otworzył piekar-
nię przy Warszawskiej 88, gdzie
do dzisiaj powstaje pieczywo
– mówi pani Małgorzata. – Pie-
czemy w tym samym piecu, który
postawił dziadek Stanisław
– a kupił go z likwidowanej pie-
karni w Warszawie na Złotej,
gdzie pieczono w nim chleb jesz-
cze przed wojną – na zakwasie
powstającym przez kilkanaście
godzin. Nie mamy maszyn, które
poporcjują wodę, mąkę i zaczyn

– nasze chleby przygotowywane
są ręcznie- ani dziadek, ani tata
Robert nigdy nie skazili piekarni
gramem polepszacza. Tym wła-
śnie różnimy się od innych pie-
karni: tradycyjnym smakiem
i ręczną robotą.

Piekarnia pozostaje w rękach
rodziny od samego początku. – Ta-
ta nigdy nie sądził, by któraś z jego
córek – a są nas trzy! – chciała za-
jąć się piekarnią. Tymczasem moja
siostra, która mieszkała swego cza-
su w Hiszpanii, zaczęła odwiedzać
rodzinny biznes ze swoim chłopa-

kiem. Pedro, który w Kraju Ba-
sków zdobył jako szef restauracji
gwiazdkę Michelina, był tak zafa-
scynowany piekarnią, że w domu
uczył się fachu i zdobywał do-
świadczenie. Efekt jest taki, że zo-
stał w Łomiankach, gdzie teraz
zajmuje się tworzeniem tradycyj-
nych hiszpańskich wypieków…

Dziś pieczywo z Piekarni Pi-
woński (żytnie, pszeniczne, pytlo-
we, bułki, chałki, chleby i wiele,
wiele innych) można znaleźć
w sklepach w całej lewobrzeżnej
Warszawie i okolicach Łomianek.
Do tego powstał pierwszy sklep
firmowy, ulokowany na Biela-
nach, przy Staffa 2.

Gdzie znaleźć pieczywo z tej
piekarni?

HMC ul. Sołtana 2A
Top Market ul. Sołtana 7
Top Market ul. Legendy 10
Jago ul. Hery 11
Balbina ul. Osmańczyka 10/1

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88

www.tradycyjnapiekarnia.pl

Dziś prawdziwych piekarzy już nie ma? Oczywiście, że są
� Choć konkurencja z maszynowo robionym pieczywem z mrożonego ciasta jest spora, to tradycyjne metody i przepisy mają się nieźle
– wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. A taka piekarnia z tradycjami działa w Łomiankach od pół wieku, zaś pieczywo w niej wypiekane można
kupić także na Bemowie.

Stanisław Piwoński w swojej piekarni
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Budowa chrzanowskiego odcin-
ka arterii powoduje wiele uciążli-
wości dla mieszkańców Chrzano-
wa i Jelonek Południowych. Lazu-
rowa wyłączona jest z ruchu, Ster-
nicza też. Auutobusy E-5 i 105 zo-
stały skierowane na trasy objazdo-
we przez Człuchowską i Powstań-
ców Śląskich do Połczyńskiej.
Z kolei popularne 112 nie doje-
żdża do Tesco, tylko zatrzymuje
się na prowizorycznej krańcówce
za skrzyżowaniem Człuchowskiej
i Rozłogi na Jelonkach. Komuni-
kacja zastępcza realizowana jest
krótkimi autobusami linii Z-12,
które są krytykowane za małą po-

jemność i nietrzymanie się przez
kierowców rozkładu jazdy.

Tymczasem budowa odcinka
Nowolazurowej między Połczyńską
a skrzyżowaniem Lazurowej z Sze-
ligowską, Sterniczą i Kopalnianą
przebiega bardzo szybko. Wyraź-
nie zarysowuje się jezdnia nowej,
poszerzonej ulicy, która jeszcze
przed Nowym Rokiem ma połą-
czyć Bemowo z Alejami Jerozolim-
skimi. Wszystko to możemy obej-
rzeć na zdjęciach pana Wojciecha,
który przysłał redakcji kilka cieka-
wych ujęć wykonanych z bloków
w samym sąsiedztwie inwestycji.

Przemysław Burkiewicz

Tak powstaje Nowolazurowa
� Prace na budowie tzw. Nowolazurowej idą pełną
parą. Dostaliśmy zdjęcia od naszego Czytelnika, które
obrazują jak bardzo zmieniło się skrzyżowanie ulic
Lazurowej, Szeligowskiej, Sterniczej i Kopalnianej. I jak
intensywny jest postęp prac na budowie.

Od niedawna ulica Pełczyńskie-
go jest równoległym do Dywizjo-
nu 303 i Górczewskiej połącze-
niem Powstańców Śląskich i La-
zurowej. Tu znajduje się Aleja
Sportów Miejskich, knajpki, po-
wstają też nowe osiedla. Czy cze-
goś tu brakuje? – Jedyne czego,
to chyba autobusu – zgłasza pro-
pozycję nasz Czytelnik z Górc.

Uruchomienie tu linii autobu-
sowej rozważał dwa lata temu za-
rząd Bemowa, który chwalił się
innowacyjną na tle całej Warsza-
wy Aleją. Oczywiście wąskimi
uliczkami nie miałby się jak prze-
pychać wielki przegubowiec, ale
drobny mikrobusik dałby radę.
Jego planowana trasa wyglądała
tak: Osiedle Górczewska – Gór-
czewska – Lazurowa – Narwik
– Pełczyńskiego – Powstańców
Śląskich – Górczewska – Osiedle
Górczewska. Alternatywnie La-
zurowa – Dywizjonu 303 – Po-
wstańców Śląskich – Pełczyńskie-
go – Narwik i Lazurową do Gór-

czewskiej. Lokalna linia typu
„200” byłaby przydatna czy wręcz
przeciwnie? – Takie mikrobusiki
kursują na Bielanach. Z Metra
Młociny do Fortu Wawrzyszew
przejazd zajmuje dziesięć minut.
Może takie coś zdałoby egzamin
na Bemowie? – pyta Czytelnik.

Jednak nie wszyscy mieszkańcy
okolicznych domów nie podziela-
ją jego entuzjazm. – Ulice Narwik
i Pełczyńskiego nie dość, że są
wąskie, to zastawione sznurami
zaparkowanych samochodów
– mówi pan Michał. Pani Weroni-
ka dodaje, że jest tu dostatecznie
duży ruch. – W tę i z powrotem
jeżdżą samochody. Między nimi
rowerzyści, do tego matki z dzieć-
mi i przechodnie. Tragedii nam
nie potrzeba – mówi. A pan Jaro-
sław z ulicy Deyny dodaje, że co
prawda mieszka w domu jednoro-
dzinnym, a on z żoną parkują
swoje samochody na podjeździe,
to na Pełczyńskiego wytyczenie
przystanków zabrałoby miejsca

parkingowe. – Nie chcę nawet
myśleć, jaki byłby raban – dodaje.

Zarząd Transportu Miejskiego
rozwiewa wszelkie wątpliwości.
– Nie mamy takich planów. Brakuje
tam infrastruktury odpowiedniej dla
komunikacji miejskiej – kwituje Igor
Krajnow, rzecznik prasowy ZTM.

Przemysław Burkiewicz

Czy Pełczyńskiego potrzebuje mikrobusu?
� Czy na Górcach Starych potrzebny jest autobus? Po zbudowaniu brakującego
odcinka ulicy Pełczyńskiego pojawiają się opinie, że warto tędy puścić autobus.
Urzędnicy rozwiewają wątpliwości.

Ulice
Narwik i Pełczyńskiego nie
dość, że są wąskie, to
zastawione sznurami
zaparkowanych
samochodów – mówi
pan Michał. Pani
Weronika dodaje, że jest
tu dostatecznie duży ruch.
– W tę i z powrotem jeżdżą
samochody. Między nimi
rowerzyści, do tego matki
z dziećmi i przechodnie.
Tragedii nam nie
potrzeba – mówi.

Widok na skrzyżowanie ulic Lazurowej, Sterniczej,
Szeligowskiej, Kopalnianej u budowanej „Nowolazurowej”
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W Fizjo Med Poland stosowa-
ne są metody osteopatii (mani-
pulacje i precyzyjne ruchu sta-
wami, rozluźnianie mięśni
i struktur nerwowych, które ma-
ją pobudzić organizm do rege-
neracji); terapii manualnej (re-
habilitacja odwracalnych zabu-
rzeń narządów ruchu) czy
McKenzie (stosowana przy dia-
gnozowaniu i leczeniu bólów
kręgosłupa). Ponadto tutejsi te-
rapeuci działają też stosując

neuromobilizacje przy bólach
mięśniowych czy nerwobólach
(także w nawracających bólach
głowy) oraz specjalistyczne pla-
stry kinesio tex jako wspomaga-
nie dla innych metod terapeu-
tycznych.

Metody z jakich korzystają te-
rapeuci w Fizjo Med Poland da-
ją rewelacyjne efekty, czego do-
wodem są liczne opinie pacjen-
tów – w każdym wieku, z rozma-
itymi schorzeniami i kontuzjami
– od typowo sportowych aż
po wynikające z wieku pacjen-
tów. Bez kilkumiesięcznych ko-
lejek, fachowo, rzetelnie i sku-
tecznie.

Fizjo Med Poland
Warszawa Mokotów, ul. Różana 51,

tel. (22) 498 18 55
Warszawa Bemowo, ul. Tkaczy 13,

tel. (22) 666 05 77
www.terapia-manualna.com

Cierpisz na bóle stawów czy
kręgosłupa? Tutaj Ci pomogą!
�Nieważne, czy uprawia się sporty czy też bóle
w kolanach to efekt wieku. Strzykające biodro? Rwa
kulszowa? Też da się wyleczyć. Nawet jeśli Twój kręgosłup
nie przypomina już nastoletniego, dla niego też znajdzie
się ulga. Wszystko dzięki profesjonalnym fizykoterapeutom
i rehabilitantom, pracującym pod kierownictwem
Krzysztofa Narosza w klinice Fizjo Med Poland.
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Mieszkańcy Bemowa nieko-
niecznie są wzorem społeczeństwa
obywatelskiego, ale na szczęście
znajdują się osoby, którym chce się
działać społecznie. Dzięki lokalnym
aktywistom w Forcie Bema powstał
ogród społecznościowy, w którym
wszyscy zainteresowani mogą wcie-
lić się w rolę ogrodników, miło spę-
dzić czas i poznać swoich sąsiadów.
Powstał on jako tzw. inicjatywa lo-
kalna we współpracy z fundacją Łą-
ka i bemowskim ratuszem, a więc

siłami mieszkańców i ze wsparciem
z budżetu dzielnicy. Niestety w paź-
dzierniku ktoś ogołocił ogród
z krzewów. Organizatorzy nie za-
mierzają rezygnować ani grodzić
fragmentu Fortu Bema, ale dalej
robić swoje. O to samo apeluje bur-
mistrz.

– Zarząd dzielnicy zwraca się
z apelem do wszystkich mieszkań-
ców o zdecydowany sprzeciw wobec
jakichkolwiek aktów wandalizmu
– pisze burmistrz Marek Lipiński

wraz z zastępcami Grzegorzem Ku-
cą i Grzegorzem Popielarzem.
– Na znak protestu zachęcamy
do włączenia się w działania Ogro-
du Społecznościowego Fort Bema.

Aktualne informacje na temat
prowadzonych w ogrodzie działań
można znaleźć na Facebooku,
profil „Ogród społecznościowy
– Fort Bema”. Warto się nimi za-
interesować i wziąć udział.
Na złość wandalom.

Dominik Gadomski

Na złość wandalom
� Burmistrz i jego zastępcy apelują o wspólną pracę w ogrodzie społecznościowym
w Forcie Bema. Na złość wandalom.

Po raz kolejny przypominamy,
na czym polega oszustwo: na ogół
dzwoni do nas ktoś podający się
za członka rodziny, proszący
o pomoc finansową – ma się
po nią zgłosić „znajomy”. To me-
toda „na wnuczka”, ale sprytni
oszuści dołożyli do niej drugą
część, bo na pierwowzór dało się
nabierać coraz mniej osób. Kiedy
pierwsza rozmowa się kończy, te-
lefon odbywa się powtórnie – tym
razem dzwoni „policjant”, który
twierdzi, że wcześniejszy rozmów-
ca to oszust, ale można go złapać:
trzeba tylko przygotować zasadz-
kę, przekazać pieniądze – a wtedy
zostanie przyłapany na gorącym

uczynku. Tyle tylko, że chcąc po-
móc w ujęciu przestępcy, dajemy
się oszukać i pieniądze tracimy
bezpowrotnie, bo ów „oficer poli-
cji”, występujący czasami jako
pracujący w Centralnym Biurze
Śledczym to również oszust.

W ten właśnie sposób jeden
z mieszkańców Bemowa stracił 65
tysięcy złotych. Policjanci poszukują
mężczyzn z portretów pamięcio-
wych – na informacje czekają pod
numerem telefonu 22 60–32–580,
albo w formie elektronicznej pisząc
na adres: oficer.praso-
wy.krp4@ksp.policja.gov.pl.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Policja szuka „policjantów”
� Nie, to nie nabór do policyjnych szeregów. Policjanci
z Raginisa szukają oszustów, działających metodą
„na policjanta”.

źródło:w
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/ogrodfort



Idąc Strąkową w kierunku Po-
wstańców Śląskich trafiamy nagle
na pełen zieleni plac, otoczony
malowniczymi domkami. To oczy-
wiście plac Kasztelański, dawniej
noszący imię Jana III Sobieskiego
– dawny rynek Jelonek (kiedyś:
Jelonka!), jednego z wielu założo-
nych w okolicach ówczesnej War-
szawy miast-ogrodów. W la-
tach 30. takie osiedla, pełne ziele-
ni i sielskiej neoklasycystycznej ar-
chitektury, miały dawać odpoczy-
nek od zgiełku wielkiego miasta.

Historia jak zwykle zatoczyła ko-
ło, bo tuż obok pl. Kasztelańskie-
go powstała dwujezdniowa ul. Po-
wstańców Śląskich, a dziś – kiedy
chyba już nikt nie uznaje szero-
kich hałaśliwych ulic za wyznacz-
nik wielkomiejskości – poważnie
myśli się o przywróceniu dawne-
mu rynkowi dawnej funkcji. Nie-
stety na myśleniu się kończy.

Szansą dla pl. Kasztelańskiego
był projekt Warszawskie Centra
Lokalne, w ramach którego wła-
dze miasta przyznają 50 mln zł

na rewitalizację miejsc, które są
albo mogą się stać – jak wskazuje
nazwa – centrami dzielnic, w któ-
rych toczy się życie kulturalne
i społeczne. Plac Kasztelański
walczył do końca, ale ostatecznie
zespół zatrudnionych przez wła-
dze miasta ekspertów nie wytypo-
wał go do dofinansowania. Ponie-
waż przegrał także rejon klubu
Karuzela, Jelonki i cała dzielnica
nie dostaną 5 mln zł. Przynaj-
mniej na razie.

Dominik Gadomski

Plac Kasztelański bez szans na nowe życie?
� Dawny rynek Jelonek nie dostanie milionów z programu Warszawskie Centra
Lokalne. Czy to koniec nadziei na rewitalizację?

Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-
ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,

bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Zaciszu, ale może ta-
kże przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codzien-
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu-
merami telefonów
(22) 679–22–47; 605–324–865
lub 605–177–007.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9



NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

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

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

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

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

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·Cyklinowanie bez pyłu, lakier, naprawy,
malowanie mieszkań. Jacek 506-778-607

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555

·REMONTY i wykończenia wnętrz. Rzetelnie
i fachowo. Brygada bez nałogów. Wycena nic nie
kosztuje! Zadzwoń doradzimy. 516-165-449
www.drabinka.pl

FINANSE
·Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
668-681-916
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972

EEXXPPRREESSOOWWAA  PPOOŻŻYYCCZZKKAA!!!!!!  DDOO  DDOOMMUU!!!!  BBEEZZ
BBIIKK!!!!  TTEELL..  779944--994400--  885544

WWWWWW..GGOOTTOOWWKKAADDOOMMOOWWKKAA..PPLL

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

POŻYCZKA! BEZ BIK! NAWET 25.000 ZŁ
TEL. 883-200-636

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

ZDROWIE I URODA
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733
·Lekarz weterynarii, wizyty domowe tel.
501-290-610
·Makijaż i stylizacja długich włosów na każdą
okazję (studniówki, wesela, sylwester). Dojazd do
klienta. 503 – 118-163
www.facebook.com/spaceartmakeup

PPRROOTTEEZZYY  DDEENNTTYYSSTTYYCCZZNNEE::  aakkrryylloowwee,,
sszzkkiieelleettoowwee,,  eellaassttyycczznnee  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa..

TTeell..  660077--887733--006699

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·KAUFLAND – roznoszenie gazetek na
Bemowie Tel. 606-957- 893
·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

·www.e-pilociki.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408 178
·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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE,
BAGNETY, MUNDURY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy,
baki, koła, kosze itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
PROWADZISZ 

LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-417
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto.

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką
miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych „Echo”

oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Wszyst ko się wo kół przez ten
czas bar dzo zmie ni ło. Dwa dzie -
ścia lat te mu Be mo wo by ło sa mo -
dziel ną gmi ną, za rzą dza ną przez
bez par tyj ny ko mi tet „Dla Do bra
Wspól ne go”, przy wspar ciu pra -
wi co wych par ty jek i… SLD. Ja koś
się im uda wa ło wspól nie pra co -
wać. Bur mistrz gmi ny urzę do wał

w ba ra ku przy ul. Musz lo wej, tam
gdzie dziś znaj du je się no wo cze -
sny bu dy nek żłob ka i Przed szko la
nr 417. Do pie ro w na stęp nej ka -
den cji wy bu do wa no ele ganc ki ra -
tusz na skrzy żo wa niu Po wstań ców
Ślą skich i Gór czew skiej. No ta be -
ne, bur mistrz w ba ra ku le gi ty mo -
wał się dum nym ad re sem „Po -
wstań ców Ślą skich 67c”, po cho -
dzą cym z jesz cze daw niej szych
cza sów, gdy nie by ło uli cy Musz -
lo wej, zaś są sied niej dział ce,
na któ rej ulo ko wa no no wo bu do -

wa ny ko ściół, nada no ad res Po -
wstań ców Ślą skich 67d.

Be mo wo by ło gmi ną przez
osiem lat, do 2002 r. Szyb ko się
wte dy roz wi ja ło, choć po wsta łe
wte dy pla ny za go spo da ro wa nia
do dziś nie są re ali zo wa ne i,
uczci wie mó wiąc, wo bec upły wu
cza su już się do re ali za cji nie na -
da ją – wy ma ga ją mo dy fi ka cji.

Obec nie Be mo wo jest po zba -
wio ną sa mo dziel no ści dziel ni cą,
za rzą dza ną przez naj bar dziej par -
tyj ny za rząd, ja ki so bie mo żna wy -
obra zić, gdyż je go skład per so nal -
ny zo stał usta lo ny i nada ny za rzą -
dze niem przez pre zy dent Han nę
Gron kie wicz -Waltz. Za rząd, zło żo -
ny z dzia ła czy PO, jest wspie ra ny
przez rad nych Plat for my oraz, jak
ro zu miem, przez Pra wo i Spra wie -
dli wość (gdy by by ło ina czej, za rząd
nie utrzy mał by się ani ty go dnia).

Przez po nad dwie ka den cje
plat for mo wy za rząd dziel ni cy
– lo jal ny wo bec pa ni pre zy dent,
a nie wo bec miesz kań ców – nie
wal czył o miej skie in we sty cje in -
fra struk tu ral ne dla Be mo wa.
Przy po mi na o tym na wet nie daw -
ne otwar cie no wej uli cy La zu ro -

wej. Ta bu do wa zo sta ła skre ślo na
z li sty in we sty cji bo daj sie dem lat
te mu, bo prio ry te ty by ły w in nych
dziel ni cach, i jest te raz re ali zo wa -
na z du żym opóź nie niem. Trze ba
się cie szyć z tych dwóch ki lo me -
trów, dzię ki któ rym Be mo wo ma
wresz cie do bre po łą cze nie z Wło -
cha mi, ale pa mię taj my, że jest to
tyl ko frag ment Tra sy Mo stu Pół -
noc ne go, w czę ści be mow skiej na -
dal nie skoń czo nej. Po dob nie, me -
tro – osła wio na II li nia, któ ra mo -
że ni gdy nie dojść do gra nic Be -
mo wa.

Gdy się tu jed nak ja koś do je -
dzie, to jest naj pięk niej w War sza -
wie: no we, wy god ne osie dla, pla -
ce za baw, mnó stwo zie le ni, są -
siedz two re zer wa tów le śnych
i par ku na ro do we go. Mo je dwa -
dzie ścia lat, z na dzie ją na wię cej.

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

www.bia lec ki.net.pl
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Nie tylko na Bemowie

Moje dwadzieścia lat
� 12 listopada minęło dokładnie dwadzieścia lat od dnia, w którym sprowadziłem się
na osiedle Górce. Pamiętam tę datę tak dokładnie poniekąd przed przypadek – gdy
znajomy użyczył mi samochodu, była niedziela pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów
prezydenckich, tych w których Aleksander Kwaśniewski wygrał z Lechem Wałęsą.

„Co w brzu chu pisz czy, czy li…
Ra tun ku, dzi dziuś” to spek takl
fa mi lij ny, w za baw ny spo sób do ty -
ka ją cy wa żnych pro ble mów ak -
cep ta cji i to le ran cji. Jest zło śli wy
ko cur i mysz ka, któ ra ra tu je Ku -
bu sia z opre sji, ko mi niarz i po -
moc nik ko mi nia rza. I jest dzi -
dziuś, któ ry spra wia, że ro dzi ce
nie mo gą na dą żyć z wy mia ną pie -

luch a star szy brat – czu je się sa -
mot ny i opusz czo ny…

Spek takl dla wi dzów po wy żej
trzech lat.

22 li sto pa da, godz. 11:30
i 13:00.

SP 82, sa la wi do wi sko wa Be -
mow skie go Cen trum Kul tu ry. Bi -
le ty w ce nie 10 zł.

(red)

Co w brzuchu piszczy?
Teatr dla najmłodszych
� Są takie chwile w życiu młodego człowieka, kiedy
nieodwołalnie stanie się starszym bratem lub siostrą. Jak
sobie poradzić z tą całkowicie nową sytuacją?

źródło: artbem
foto.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Obecnie Bemowo
jest pozbawioną
samodzielności dzielnicą,
zarządzaną przez
najbardziej partyjny zarząd,
jaki sobie można
wyobrazić.




