
Na poziomie krajowym PO
i PiS są od kilkunastu lat zawzię-
tymi wrogami, ale w samorządach
obowiązują inne zasady. Prawico-
wa koalicja z poparciem lokalne-
go komitetu (Bemowskiej Wspól-

noty Samorządowej) wspólnymi
siłami najpierw uczyniła Marka
Cackowskiego (PiS) przewodni-
czącym rady dzielnicy, a następ-
nie dokończyła dzieła zniszczenia
Jarosława Dąbrowskiego (byłego

członka PO i wiceprezydenta
miasta) i jego ludzi, wybierając
na stanowisko burmistrza Micha-
ła Grodzkiego (PiS).

Nowy burmistrz jest warszawia-
kiem, ukończył politykę społeczną

na Uniwersytecie Warszawskim
oraz Podyplomowe Studium Samo-
rządu Terytorialnego i Rozwoju Lo-
kalnego UW i Podyplomowe Stu-
dium Menedżerskie w Szkole
Głównej Handlowej. W latach

2002–2006 był radnym Bemowa,
od dziesięciu lat pełni funkcję rad-
nego Warszawy. Pracował w kance-
larii prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go i biurze poselskim Adama
Kwiatkowskiego, współtworzył
Ruch Społeczny im. Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego. Od niedawna
pracował w spółce PL2012+, zarzą-
dzającej Stadionem Narodowym.

W pięcioosobowym zarządzie
dzielnicy PO reprezentują: do-
tychczasowy burmistrz Marek Li-
piński i jego zastępca Grzegorz
Kuca. Trzecim wiceburmistrzem
został prawicowy politolog i twór-
ca portalu politykawarszawska.pl
Błażej Poboży (PiS), ostatnim
– Stanisław Pawełczyk (BWS),
który był już zastępcą burmistrza
Bemowa w latach 2001–2006.

Na sesji rady dzielnicy, na któ-
rej wybierano zarząd, była obecna
tylko dwójka radnych opozycji.
Pozostali zbojkotowali obrady.
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PO-PiS przejął Bemowo

Mamy nowego burmistrza
� Warszawski radny Michał Grodzki został wybrany na burmistrza głosami PO, PiS-u i Bemowskiej Wspólnoty Samorządowej.



Równouprawnienie na najlep-
szej wojskowej uczelni w kraju nie
ma długiej historii. Kiedy w 1951
r. WAT rozpoczynała działalność,
ze zrozumiałych względów profil
Akademii opierał się na wzorcach
radzieckich akademii wojsko-
wych. Pierwszy rok funkcjonowa-
nia uczelni był pierwszy rokiem
studiów 631 podchorążych
w dwunastu specjalnościach.

Oczywiście – nie było wśród nich
kobiet.

Akademia została przekształco-
na w uczelnię wojskowo-cywilną
dopiero na przełomie tysiącleci, co
zapoczątkowało falę zmian – pół
wieku po rozpoczęciu działalności
otworzyła swoje podwoje dla ko-
biet. W 1999 roku 60 kandydatek
ubiegało się o miejsce na uczelni.
Na pierwszy rok, po raz pierwszy

w historii Akademii, przyjęto
czternaście dziewcząt.

Rzeczniczka prasowa WAT
Grażyna Palczak doskonale pa-
mięta tamten szczególny czas. –

Dziennikarze nie odstępowali
dziewczyn ani na krok. Dzisiaj
na szczęście nikt już nie zadaje
pytań o długość spódnicy, o obca-
sy w butach, kostiumy na basen,
długość włosów, możliwość no-

szenia kolczyków, makijaż – opo-
wiada. – Na pewno męska część

studentów-podchorążych WAT
musiała „przywyknąć”, że są
wśród nich kobiety-żołnierze.
Musieliśmy też zadbać o całą lo-
gistykę, czyli mundury, buty, aka-
demiki. Niektóre dziewczęta były
„gwiazdami” na okładkach pism.
A na co dzień zwykłymi żołnie-
rzami, wykonującymi rozkazy,
uczącymi się wojskowej musztry,
biegającymi rano na porannej za-
prawie, ćwiczącymi na poligonie
w maskach gazowych, z często
ubrudzonymi błotem twarzami
po zajęciach taktycznych. Zero
taryfy ulgowej. Ale przede wszyst-
kim, tak jak i obecne, były nie-

zwykle ambitne i wytrwałe w dą-
żeniu do opanowania żołnierskie-
go rzemiosła. Ich celem było zo-
stać absolwentką Wojskowej Aka-
demii Technicznej w stopniu ofi-
cerskim i tym samym rozpocząć
karierę w zawodowej służbie woj-
skowej – mówi Palczak.

Według rzeczniczki, kobiety
bardzo dobrze sprawdzają się
w służbie wojskowej, dlatego wła-
dze uczelni cieszy fakt, że liczba
kandydatek na studia wciąż rośnie.

– W 2016 roku na studiach woj-
skowych mamy 146 kobiet. Absol-
wentki uczelni zasilają szeregi woj-
ska w agendach NATO. Wiele, kon-
tynuując służbę, rozwija się nauko-
wo a także prowadzi zajęcia dydak-
tyczne – dodaje Grażyna Palczak.

Odsetek kobiet w siłach zbroj-
nych NATO waha się od 0,5%
(Polska), 17% (Węgry) do 20%
(Łotwa). W Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie prawie wszystkie sta-
nowiska w wojsku są otwarte dla
kobiet od 1993 roku, obecnie po-
nad 40 kobiet otrzymało stopień
generała lub admirała.

Być może niebawem po stopnie
generalskie sięgną także absol-
wentki WAT.

Agata Mościcka
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W 2016 roku
na studiach wojskowych
mamy 146 kobiet.
Absolwentki uczelni
zasilają szeregi wojska
w agendach NATO. Wiele,
kontynuując służbę,
rozwija się naukowo
a także prowadzi zajęcia
dydaktyczne – mówi
Grażyna Palczak.

Kobiety z WAT. „Zero taryfy ulgowej”
� O przyjęcie do Wojskowej Akademii Technicznej ubiega się w tym roku 299 kobiet. Najbardziej oblegane przez panie kierunki to kartografia,
cyberbezpieczeństwo, logistyka, lotnictwo czy kosmonautyka. Dlaczego zdominowana niegdyś przez mężczyzn uczelnia cieszy się coraz
większym powodzeniem płci pięknej?

W 2016 roku na studiach wojskowych mamy 146 kobiet
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72-latek miał wiele szczęścia,
choć odzyskanie pieniędzy za-
wdzięcza głównie czujności syna.
Zaniepokojony mężczyzna powia-
domił policjantów, że jego ojciec
odebrał tajemniczy telefon, po
którym bez wahania pobiegł

do banku wypłacić gotówkę. Za-
chowanie emeryta wydało mu się
dziwne i na tyle nietypowe, by na-
brać podejrzeń, że ojciec mógł zo-
stać oszukany. Zaalarmowani
funkcjonariusze natychmiast poje-
chali do wskazanej placówki ban-
kowej, jednak na miejscu zastali
już tylko starszego pana, bez pie-
niędzy. Oszust zdążył odebrać ko-

pertę. 72-latek był bardzo zasko-
czony, kiedy funkcjonariusze
uświadomili mu, że padł ofiarą
przestępstwa.

– To typowy przykład oszustwa
„na policjanta”. Naciągacz telefo-
nicznie przekonał 72-latka, że ja-
ko śledczy rozpracowuje zorgani-
zowaną grupę przestępczą i pro-
sił, aby mu w tym pomóc. Ta po-
moc miała polegać oczywiście
na przekazaniu gotówki z banku.
Podkreślał, że dzięki temu będzie
można zatrzymać prawdziwych

przestępców oszukujących starsze
osoby – opowiada Marta Sułow-
ska z rejonowej komendy policji.

Tym razem sprawa miała szczę-
śliwy finał. Kilka minut później
w przejeżdżającym w okolicy for-
dzie mundurowi dostrzegli mę-
żczyznę, którego rysopis odpowia-
dał wizerunkowi prawdopodobne-
go naciągacza. Funkcjonariusze
zatrzymali pojazd do kontroli.
W środku siedziało dwóch 16-lat-
ków, 17-letni Krzysztof G. i 20-let-
ni Przemysław G. W schowku le-

żała koperta z 20 tys. zł oraz broń.
Czwórka podejrzanych została za-
trzymana. Wszyscy usłyszeli już
zarzut oszustwa. Decyzją sądu dla
nieletnich 16-latkowie trafili
na trzy miesiące do schroniska,
dorośli – również na kwartał –
do aresztu. Grozi im do ośmiu lat

więzienia.

Wstydzą się śmieszności
W tym roku na Bemowie do-

szło już do 10 oszustw metodą
na policjanta. – Podejrzewamy, że

mogło być ich więcej. Wielu po-
krzywdzonych wstydzi się zgłosić
oszustwo policji. Emeryci wolą
przemilczeć stratę pieniędzy, by
nie narazić się na śmieszność
i nieprzyjemności w rodzinie –
mówi Marta Sułowska.

Statystyki policji są jednak
obiecujące: sześć tegorocznych
oszustw zakończyło się złapaniem
przestępców, w trzech przypad-
kach skradzione pieniądze udało
się odzyskać.

kc

Włożył 20 tys. zł do śmietnika. Myślał, że pomaga policji
� Dwadzieścia tysięcy złotych włożył 72-letni mieszkaniec Bemowa do kosza na śmieci stojącego w okolicy banku na Powstańców Śląskich.
Kopertę miał odebrać „śledczy”. Starszy pan był przekonany, że bierze udział w policyjnej akcji i jego pieniądze pomagają rozpracować
zorganizowaną grupę przestępczą.

Statystyki
policji są jednak
obiecujące: sześć
tegorocznych oszustw
zakończyło się złapaniem
przestępców, w trzech
przypadkach skradzione
pieniądze udało się
odzyskać.

źródło:policja.w
aw.pl



Ciągłe korki trapiące Lazurową
skłaniają urzędników i mieszkań-
ców do wymyślania lepszych lub
gorszych rozwiązań, mających
upłynnić ruch. W najnowszej edy-
cji budżetu partycypacyjnego

mieszkańcy Bemowa złożyli trzy
takie projekty, ale wszystkie zo-
stały negatywnie zweryfikowane
przez drogowców.

Pierwszym pomysłem była bu-
dowa ronda na skrzyżowaniu

z Dywizjonu 303. Uspokoiłoby
ono ruch i ułatwiło wjazd na La-
zurową. Projektodawca wycenił
budowę na podejrzanie niską su-
mę 85 tys. zł. Zanim drogowcy
mieli okazję poprawić projekt,

został on odrzucony z powodu…
braku odpowiedzi na maila w re-
gulaminowym terminie.

Drugi projekt dotyczył tego sa-
mego skrzyżowania, ale propono-
wał inną receptę: światła. Autor
uznał, że wystarczy 300 tys. zł,
choć koszt budowy sygnalizacji
byłby raczej bliższy miliona, a sa-
ma procedura trwałaby ponad
rok. To za drogo i za długo na bu-
dżet partycypacyjny.

Najdalej poszedł projekt trzeci,
złożony przez Jakuba Gręziaka.

Były wiceburmistrz zaproponował
budowę świateł na skrzyżowa-
niach z Batalionów Chłopskich,
Szobera, Narwik i Dywizjonu 303.
Projekt zawierał trzy bardzo po-
ważne błędy. Skrzyżowania z Ba-

talionów Chłopskich i Szobera bę-
dą całkowicie przebudowywane
już w przyszłym roku, podczas bu-
dowy drugiej jezdni Lazurowej,
i zyskają sygnalizację świetlną.
Projekt zawierał także informację,
że światła dla pieszych powinny
zapalać się po włączeniu przyci-
sku, co jest niezgodne z rozporzą-
dzeniem ministra transportu i dys-
kryminuje przechodniów, zwłasz-
cza niepełnosprawnych. Wreszcie
były wiceburmistrz oszacował
koszt budowy świateł na czterech
skrzyżowaniach na zaledwie 600
tys. zł. Drogowcy uznali, że to
zdecydowanie zbyt mało i ten pro-
jekt także został odrzucony.

Niezależnie od klęski złożonych
przez mieszkańców projektów,
w przyszłym Lazurową i tak czekają
wielkie zmiany. Odcinek od Sterni-
czej do Górczewskiej zyska drugą
jezdnię i drogi rowerowe. Realnym
rozwiązaniem nadmiaru samocho-
dów będzie jednak dopiero budo-
wa przy ulicy stacji metra, planowa-
na na „po 2022 roku”.

(dg)
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Trzy pomysły dla Lazurowej odrzucone
� Drogowcy nie dopuścili do głosowania trzech projektów do budżetu partycypacyjnego, dotyczących budowy na Lazurowej ronda i świateł.

Niezależnie
od klęski złożonych przez
mieszkańców projektów,
w przyszłym Lazurową
i tak czekają wielkie
zmiany.



Na początku XX wieki Bogu-
sław Schneider, wzorując się
na działalności Zakładów Cegiel-
nianych i Fabryki Dachówek,
na terenie posiadłości Jelonek wy-
budował cegielnię. W pewnym
momencie pokłady gliny zaczęły
się jednak kończyć i wyrobisko zo-
stało zalane. Tak powstały Gli-
nianki Sznajdra, stawy wśród szu-
warów, z wyjątkowym ekosyste-
mem.

Kilka lat temu, za ponad 2 mln
zł, stawy zostały przebudowane
i zagospodarowane.

– Dzięki przeprowadzeniu
prac renowacyjnych, zakładają-
cych m.in. wybudowanie ście-

żek, stanowisk dla wędkarzy, na-
sadzenia drzew i krzewów,
oczyszczanie zbiornika wodne-
go, wykaszanie jego brzegów,
Glinianki zostały przystosowane
dla potrzeb wypoczynku miesz-
kańców – mówi Anna Fiszer-
-Nowacka, rzeczniczka bemow-
skiego ratusza.

Urodę Glinianek bez wątpienia
tworzy przyroda, to miejsce byto-
wania różnych gatunków ryb i pła-
zów. O czystości wody, potwierdza-
nej okresowymi badaniami labora-
toryjnymi, najlepiej świadczy stała
obecność raków. W zeszłym roku,
w ramach budżetu partycypacyjne-
go, na terenie przylegającym
do zbiornika zainstalowano cztery
domki dla owadów – „skrzydlatych,

pasiastych przyjaciół”. W tym roku
mieszkańcy zaproponowali projekt
„Nasadzenia drzew owocowych
na terenie Glinianek Sznajdra”. Je-
śli uzyska odpowiednią liczbę gło-
sów, nad wodą powstanie społecz-
nościowy, nieogrodzony sad.

– Uroda Glinianek tkwi w ich dzi-
kości – powiedział nam jeden ze spo-
tkanych przy brzegu wędkarzy. Im
mniej tu ludzi, tym lepiej – uważa.

Ptaki odleciały
Ekolodzy twierdzą, że działalność

rewitalizacyjna urzędu doprowadzi-
ła do pewnych zaburzeń w ekosys-
temie. Po przebudowie stawów, li-
kwidacji jednej grobli i wycięciu
sporej ilości szuwarów Glinianki
opuściła znaczna część bytujących
w okolicy ptaków. Miłośnicy przy-
rody sugerują, że władze dzielnicy
powinny stworzyć program stałej
ochrony Glinianek chroniący, eks-
ponujący i umożliwiających rozwój
tych gatunków flory i fauny, które
są najcenniejsze, a nawet będące
pod ochroną – jak chociażby ptaki
trzcinniczki czy ryby różanki, a ta-
kże okonie i raki. Na terenie sta-
wów działałby terenowy opiekun
zieleni, którego zadaniem byłoby
stałe jej kontrolowanie, pilnujący,
by nie dochodziło do takich sytu-
acji, jaka miała miejsce parę lat te-
mu, gdy na stawach powstała tzw.
przyducha i zginęło kilkadziesiąt
sporych rozmiarów okoni.

W tej chwili brak jest planów
i pieniędzy na dalszą rewitalizację
stawów. Według urzędników, nie
ma też takiej potrzeby.

– Zrealizowane dotychczas
działania przyczyniły się do popra-
wy walorów estetycznych nie tylko
zbiornika i terenu przyległego, ale
miały wpływ na poprawę walorów
krajobrazowych całej południowej
części dzielnicy. Obecny kształt
Glinianek Sznajdra przyczynia się
do podtrzymania różnorodności
biologicznej Warszawy – uważa
Anna Fiszer-Nowacka.

Dzikie Glinianki Sznajdra. „Im mniej tu ludzi, tym lepiej”
� Glinianki Sznajdra to jeden z bardziej urokliwych zakątków Bemowa. Jak powinna wyglądać ich przyszłość:
dzikość bujnej zieleni i ostoja płazów, czy może ławki, koce, piasek i gwar odpoczywających przy brzegu ludzi?
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Ekolodzy
twierdzą, że działalność
rewitalizacyjna urzędu
doprowadziła do pewnych
zaburzeń w ekosystemie.
Po przebudowie stawów,
likwidacji jednej grobli
i wycięciu sporej ilości
szuwarów Glinianki
opuściła znaczna część
bytujących w okolicy
ptaków.

Urodę Glinianek bez wątpienia tworzy przyroda, to miejsce bytowania różnych gatunków ryb
i płazów. O czystości wody, potwierdzanej okresowymi badaniami laboratoryjnymi, najlepiej

świadczy stała obecność raków



Na hasło „Marynin” część
mieszkańców Bemowa odpowiada
pewnie „Pierwsze słyszę”. Bar-
dziej wtajemniczeni wiedzą, że to
nazwa niewielkiego obszaru mię-

dzy Trasą Obrońców Grodna, to-
rami kolejowymi i Dywizjonu 303,
na którym znajduje się ulica o tej
samej nazwie. W praktyce Mary-
nin to dwie krzyżujące się drogi
bite, przy których znajdują się
ogródki działkowe i kilka bloków.

Ich mieszkańcy od lat przypomi-
nają o katastrofalnym stanie dróg:

– Odcinek łączący Dywizjo-
nu 303 i Zaborowską jest bardzo
uczęszczany przez mieszkańców
okolicznych osiedli, studentów
oraz rodziców dzieci uczęszczają-
cych do pobliskich żłobków – pi-
sze Izabela Cabaj, która złożyła
do budżetu partycypacyjnego pro-
jekt „Budowa drogi asfaltowej
wraz z oświetleniem i chodnikiem
na ulicy Marynin”. – Niestety jej
obecny stan powoduje duże nie-
bezpieczeństwo. Droga nie ma
chodnika, nie ma żadnych latarni,
ma za to pełno dziur. Korzystają
z niej również samochody, włą-
czające się do ruchu ulicą Dywi-
zjonu 303. Proponuję, aby obecną
nawierzchnię zastąpić asfaltem,
wygospodarować miejsce
na chodnik dla pieszych oraz
wstawić latarnie.

Projekt został odrzucony ze
względu na zbyt wysokie koszty.
W najbliższym głosowaniu miesz-
kańcy Górc, Grot i Boernerowa
będą decydować o wydaniu 450
tys. zł, podczas gdy budowę ulicy
wyceniono na prawie 2,4 mln zł.
Wszystko z powodu skompliko-
wanego stanu własności gruntów
na Maryninie: urząd dzielnicy
musiałby odkupić od prywatnych
właścicieli ok. 900 m2 terenu.

W prognozie finansowej war-
szawskiego samorządu ucywilizowa-
nie okolicy planowane jest na przy-
szły rok. Ulice Babimojska i Stroń-
ska zostaną przebudowane, powsta-
nie także nowy przejazd kolejowy,
zastępujący ten zamknięty w ubie-
głym miesiącu. W budżecie miasta
przewidziano na ten cel 2,8 mln zł.
Znając szczęście Marynina już wąt-
pimy w dotrzymanie terminu.

(dg)

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

O tym, gdzie jest Nowe Bemo-
wo, wie każdy warszawiak. Budu-
jący na rogu Lazurowej i Narwik
deweloper postanowił pójść
na przekór tradycji i tak właśnie
nazwał swoje osiedle, powstałe
na skraju Górc. Nowe osiedle to
właściwie jeden blok z 90 mieszka-
niami o powierzchni 29–102 m2.
Trzy piętra, pofalowana fasada
i biało-szara kolorystyka sprawiają,
że budynek oglądany z daleka
sprawia wrażenie rzędu „bliźnia-
ków” i nie dominuje nad okolicz-
nymi domami jednorodzinnymi.

90 mieszkań oznacza teoretycz-
nie około 270 nowych mieszkań-
ców przy jednej z najbardziej za-
korkowanych ulic dzielnicy. 91
miejsc w garażu podziemnym po-

winno zaspokoić potrzeby właści-
cieli aut, najlepiej byłoby jednak,
gdyby nowi bemowiacy korzystali
regularnie z komunikacji miej-
skiej. A z tym jest różnie. Blok
znajduje się tuż przy przystanku
autobusowym „Narwik”, z które-
go odjeżdżają trzy linie dzienne.
W praktyce najlepszą opcją do-
jazdu do centrum Warszawy jest
jednak spacer do przystanku E-5
i potem przesiadka do 178 (nie
opłaca się schodzić do metra, by
pokonać 2 km). W sumie to 35–
40 minut. Około 2022 roku 400
metrów od osiedla powstanie sta-
cja podziemnej kolei. A więc:
wprowadzać się i trzymać kciuki
za szybką budowę metra.

(dg)

Nowe osiedle
przy Lazurowej gotowe
� Wkrótce na Górcach przybędzie kilkuset nowych
mieszkańców. Firma Atal zakończyła budowę ładnego
bloku o bardzo mylącej nazwie.
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W przyszłym
roku ulice Babimojska
i Strońska zostaną
przebudowane,
powstanie także nowy
przejazd kolejowy,
zastępujący ten
zamknięty w ubiegłym
miesiącu.

Na hasło „Marynin” część mieszkańców Bemowa odpowiada pewnie „Pierwsze słyszę”

Brakuje milionów na Marynin
� Oczekiwana od lat ulica na pewno nie powstanie dzięki budżetowi
partycypacyjnemu. Złożony przez mieszkankę projekt okazał się być kilkukrotnie za drogi.



Pierwszą próbę likwidacji zielo-
nych strzałek podjął w skali kraju
w 2003 r. niezbyt sławnej pamięci
minister Marek Pol, wydając sto-
sowne rozporządzenie. Uzasad-
nieniem likwidacji strzałek miały
być względy bezpieczeństwa. Gdy
okazało się to chybionym rozwią-
zaniem, generującym tylko niepo-
trzebnie korki na skrzyżowaniach,
i rząd wycofał się z pomysłu Pola,

specyficzną nadgorliwością wsła-
wił się Janusz Galas, stołeczny
miejski inżynier ruchu. Otóż tak
długo i starannie przygotowywał
on demontaż zielonych strzałek
w Warszawie, że zabrał się za to,
gdy nowe rozporządzenie, przy-
wracające strzałki, było już opu-
blikowane a tylko nie zdążyło
jeszcze wejść w życie. Przewle-
kłość podejmowania decyzji przez

dyrektora Galasa stała się legen-
dą miejską, dlatego zapewne na-
dal piastuje on swoją funkcję
w urzędzie.

Jak rozumiem, tym razem za li-
kwidacją zielonych strzałek stoi
kto inny. Od kilku lat najsilniej-
szym lobby w warszawskim samo-
rządzie są tzw. aktywiści – młodzi
ludzie, uważający, że miasto jest,
a raczej powinno być stworzone
dla nich: samotnych, uczących się
albo i pozostających na utrzyma-
niu rodziców, mających wiele cza-
su, który spędzają w kawiarniach
ze strefami wi-fi i w klubach
z głośną muzyką. Oraz na rowe-
rze, który jest dla nich nie tyle
środkiem komunikacji, co świę-
tym rydwanem, przed którym po-
winni rozstępować się wszyscy in-
ni użytkownicy dróg, i piesi,
i zmotoryzowani. Z kręgu aktywi-
stów wywodzi się również nowy
dyrektor Zarządu Dróg Miej-
skich, którego największym suk-
cesem jest wprowadzenie systemu
wynajmu rowerów w Warszawie

(poza Bemowem, gdzie system ta-
ki zaczął działać wcześniej).

Tak jak trzynaście lat temu,
uzasadnieniem likwidacji zielo-
nych strzałek ma być bezpieczeń-
stwo przechodniów. Oczywiście,
przez ten czas nic się nie zmieniło
ani w naturze przechodniów, ani

w naturze kierowców, dlatego za-
chęcam pana prezydenta Wojcie-
chowicza do sięgnięcia do analiz
bezpieczeństwa, na podstawie
których w 2008 r. rząd przywrócił
zielone strzałki do kodeksu dro-
gowego.

Zmieniło się jedno. Jeszcze
dziesięć lat temu rowerzyści
na przejściu dla pieszych schodzili
z rowerów, zgodnie z przepisami
prowadząc je obok siebie. Dziś
wielu rowerzystów – zwłaszcza
młodszych – tego nie robi. Bez-
czelnie przemykają przez pasy
na swoich rydwanach z szybkością
bliższą samochodowi niż człowie-
kowi. Ich nagłego ruchu rzeczywi-
ście może nie przewidzieć kierow-
ca korzystający z warunkowego
zezwolenia na przejazd przez
przejście, czyli zielonej strzałki.
Ale ja nie widzę powodu, dla któ-
rego z powodu łamiących prawo
cyklistów w naszym mieście mają
być jeszcze większe korki.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Przewlekłość
podejmowania decyzji
przez dyrektora Galasa
stała się legendą miejską,
dlatego zapewne nadal
piastuje on swoją funkcję
w urzędzie.

Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–
47, 605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Nie tylko na Bemowie

Likwidacja zielonych strzałek? „Chcę pochwalić władze miasta”
� Podobno na tych łamach ciągle krytykuję władze Warszawy, raz postanowiłem więc je pochwalić. Zastępca prezydenta miasta Jacek
Wojciechowicz wstrzymał decyzję swoich urzędników o likwidacji zielonych strzałek – sygnalizatorów dopuszczających przejazd przez przejście
dla pieszych i skręt w kierunku wskazanym strzałką w czasie, gdy kierowca ma czerwone światło.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego



Jeśli jest letni wieczór w jed-
nym z parków, a my siedzimy
na leżaku popijając kawę mrożo-
ną i oglądając na wielkim ekranie
dobry film, to na pewno jesteśmy
w Warszawie. Dzięki cyklowi Fil-
mowa Stolica Lata od kilku lat
możemy oglądać najbardziej zna-
ne dzieła kina amerykańskiego
i europejskiego. W tym roku be-
mowski ratusz stanął na wysoko-
ści zadania, sprowadzając do par-
ku Górczewska serię oscarowych
filmów, nakręconych głównie
w obecnej dekadzie. Cykl sean-
sów rozpocznie bajkowy „Grand
Budapest Hotel” Wesa Anderso-
na z genialnymi zdjęciami Rober-
ta D. Yeomana i muzyką Alexan-
dre'a Desplata, zaś zakończy „Ca-
sablanca” przez niektórych uzna-
wana za najbardziej przereklamo-
wany film w historii, przez innych

– za wielkie dzieło. Na szczególną
uwagę zasługują też „Grawita-
cja”, robiąca na dużym ekranie
piorunujące wrażenie, oraz „Bird-
man”, aktorskie i reżyserskie ar-
cydzieło Michaela Keatona i Ale-
jandro Gonzáleza Inárritu.

Wszystkie pokazy rozpoczną się
o 21:00 i będą oczywiście bezpłatne.

(dg)

Program:
28.06 – „Grand Budapest Hotel”
5.07 – „Nietykalni”
12.07 – „Grawitacja”
19.07 – „Operacja Argo”
26.07 – „Jak zostać królem”
2.08 – „The Hurt Locker.

W pułapce wojny”
9.08 – „Birdman”
16.08 – „Infiltracja”
23.08 – „Rydwany ognia”
30.08 – „Casablanca”

Wszystkie pokazy rozpoczną się o 21:00

W ubiegłym miesiącu Andrzej
Duda podpisał ustawę dekomuni-
zacyjną, przegłosowaną jedno-
myślnie przez wszystkie kluby
w parlamencie. Zabrania ona
upamiętniania w nazwach ulic
i obiektów użyteczności publicz-
nej osób i organizacji, propagują-
cych ustrój komunistyczny.
Na Bemowie sprawa dotyczy
trzech nazw ulic.

Patronujący otoczonej przez
bloki, zakręconej ulicy, Jan Kę-
dzierski (1900–1958) mając
osiemnaście lat został członkiem
Komunistycznej Partii Polski,
sprzeciwiającej się niepodległości
i popierającej Rosję w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, za co był w nie-
podległej Polsce dwukrotnie wię-
ziony. Po II wojnie światowej
działał w warszawskim komitecie
stalinowskiej Polskiej Partii Ro-
botniczej. Został pochowany
w Alei Zasłużonych na Cmenta-
rzu Wojskowym.

Sąsiedniej ulicy, przy której znaj-
duje się m.in. szkoła podstawowa,
patronuje Wacław Szadkowski

(1900–1967). Co prawda po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości
wstąpił jako ochotnik do Wojska
Polskiego, jednak już dziesięć lat
później był w KPP, a następnie
Młocie i Sierpie, Stowarzyszeniu
Przyjaciół ZSRR i wreszcie PPR.
Walczył w powstaniu warszawskim
jako żołnierz Armii Ludowej.
Po II wojnie światowej zajmował
się szkoleniem żołnierzy Ludowe-
go Wojska Polskiego.

Trzeci z komunistycznych pa-
tronów ma swoją ulicę na Boer-
nerowie. To Michał Sobczak
(1893–1942), również należący
do KPP, Stowarzyszenia Przyja-

ciół ZSRR i PPR. Został areszto-
wany przez nazistów i stracony
przez na Pawiaku.

Warszawscy radni PiS proponu-
ją, by Kędzierskiego zastąpił jako
patrona pisarz Stanisław Rembek
(1901–1985), w miejsce Sobczaka
proponują poległego w II wojnie
światowej gen. Jana Bołbotta
(1911–1939), zaś zamiast Szad-
kowskiego – Stanisława Szenica
(1904–1987), autora powieści hi-
storycznych i książek o Warsza-
wie. Jeszcze nie wiadomo, kiedy
odbędzie się głosowanie Rady
Warszawy i jakie nazwy trafią
ostatecznie na mapy Bemowa.
Dla mieszkańców niezaintereso-
wanych historią najważniejszą in-
formacją są koszty związane ze
zmianą nazw.

– Mieszkańcy nie będą ponosić
kosztów związanych z wymianą
dowodów osobistych i innych do-
kumentów – mówi Bartosz Mil-
czarczyk, rzecznik Urzędu m.st.
Warszawy. – Natomiast firmy bę-
dą musiały zapłacić za to same.

(dg)

Nazwiska komunistów znikną z map Bemowa
� Dwadzieścia siedem lat po upadku komunizmu w Warszawie nadal są ulice,
noszące imiona osób wprowadzających w Polsce totalitaryzm.

Kino pod chmurką
wraca na Jelonki
� W tym roku bemowska część Filmowej Stolicy Lata to
seria dziesięciu filmów, które zainteresują każdego
miłośnika dobrego kina.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mieszkańcy
nie będą ponosić
kosztów związanych
z wymianą dowodów
osobistych i innych
dokumentów – mówi
Bartosz Milczarczyk,
rzecznik Urzędu m.st.
Warszawy.
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WYPOCZYNEK

·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
ryngrafy szable bagnety dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową –
inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha. Tel.
530-591-500

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór sprzętu
od klienta. Sprzedaż, obsługa firm

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

Elektryk 506-506-006

·KLIMATYZATORY z montażem, tanio, fachowo,
szybko, gwarancja i serwis 604-365-895

RReemmoonnttyy  AA--ZZ  tteell..  660088--773366--338844

·Rolety 796-698-555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Chwilówki, pożyczki bez BIK 609-545-270

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27

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

PROFESJONALNE BIURO KSIĘGOWE AVILA
SP. Z O.O. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, KSIĄŻKI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW; RYCZAŁTY,
KADRY I PŁACE ORAZ INNE. WARSZAWA-
WOLA, UL. CIOŁKA 12 LOK. 213 / TEL.

509-598-899, 534-714-218,
BIURO.AVILA@GMAIL.COM
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DAM PRACĘ

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

– Wi no jest czę sto kom pa nem
wy śmie ni tych po traw…

– A ich skład ni kiem są nie jed -
no krot nie ró żne ro dza je mię sa
pod naj roz ma it szy mi po sta cia mi.

– Czy wy szu ki wa nie wi -
na do mię sa wy ma ga wy bo ru
kon kret ne go ga tun ku trun ku?

– Po słu żę się przy kła dem.
Do bie ra jąc wi no do de se ru mo -
że my zde cy do wać się po pro stu
na de li kat nie słod kie, bądź też

po eks pe ry men to wać. Co in ne go
„wo li” tar ta z owo ca mi, cze ko -
la do we brow nie czy wy twor ny
tort. Tak sa mo jest z po tra wa mi
z mię sem w ro li głów nej.

– Ró żne wi na do po szcze gól -
nych ro dza jów mię sa?

– Otóż to.
– Czy mógł by Pan za tem

uchy lić rąb ka ta jem ni cy, ja kie
wi na ze sta wiać z kon kret ny mi
mię si wa mi?

– Oczy wi ście. Pod sta wo wą za -
sa dą jest łą cze nie chud szych
mięs z de li kat niej szy mi wi na mi.

– Czy li do ste ku z po lę dwi cy
po da je my lek kie wi no?

– Mo że być nie co bar dziej
tre ści we, ale o lżej szych ta ni -
nach, tak by nie przy ćmi ły one
pysz ne go sma ku mię sa. Po win -
no mieć nie co wy ższą kwa so -
wość, któ ra bę dzie współ grać
z tek stu rą chu de go mię sa. Wy -

bierz my cho cia żby kla sycz ne
Bor de aux.

– A gdy wo li my cię ższe po tra -
wy?

– Gdy wy bie ra my stek t -bo ne,
bądź de cy du je my się na in ny
frag ment tu szy wo ło wej po prze -
ra sta ny tłusz czem – wy bierz my
od wa żne wi no o bo ga tych ta ni -
nach, np. Ca ber net Sau vi gnon
bądź Ba ro lo.

– Co raz czę ściej kosz tu je my
też ja gnię ci nę i ba ra ni nę.

– Do brze przy go to wa na ba ra -
ni na jest de li kat niej sza w sma ku
niż wie le dań z wo ło wi ny, dla te -
go mo żna doń wy brać de li kat -
niej aro ma ty zo wa ne wi no. Ja -
gnię ci na zaś tak na praw dę na -
bie ra sma ku so su, z któ rym ją
po da je my. Ten ro dzaj mię si wa
do brze skom po nu je się ze sło -
necz nym Mal bec'iem, fran cu -
skim Sy rah bądź Pe tit Ver dot.

– De li kat nym, wspa nia łym
mię sem jest cie lę ci na.

– To jed no z nie wie lu czer wo -
nych mięs, któ re mo żna po łą czyć
z bia łym lub ró żo wym wi nem.

– Na praw dę?
– Na tu ral nie. Do sko na łym te -

go przy kła dem jest kla syk – wie -
deń ski szny cel, któ ry ide al nie
har mo ni zu je się z au striac kim
Grüner Vel tli ne rem.

– A gdy chce my po zo stać
przy czer wie ni?

– Spró buj my Pi not No ir, Co -
rvi nę bądź Pri mi ti vo.

– Ja kie wi no po win ni śmy po -
dać do wie przo wi ny?

– Do brze spraw dzi się peł ne
i bo ga te w sma ku, np. hisz pań -
ska Rio ja.

WINO DLA „MIĘSOŻERCÓW”

Ważnym aspektem w doborze wina do mięsa jest sos. Jego dopasowanie do trunku jest równie
ważne co rodzaj mięsa

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://w
w

w.bbcgoodfood.com
/recipes/2514/shallot-and-red-w

ine-sauce
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Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć
plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl



Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je -
dy nie ja ko płat ni ków skła dek.
Kie dy ubez pie czo ne mu lub po -
szko do wa ne mu w wy pad ku na -
le ży za pła cić od szko do wa nie,
za czy na się pro blem. Ubez pie -
czy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wy pła cić ani gro sza…

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!
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Spa ce ry trwać bę dą do paź dzier -
ni ka, co dwa ty go dnie w nie dzie le.
Naj bli ższy 2 lip ca po zwo li nam po -
znać hi sto rię i oko licz no ści po wsta -
nia Osie dla Łącz no ści. Prze ko na -
my się, ja kie by ły pier wot ne za ło że -
nia ar chi tek to nicz ne i po rów na my
je z rze czy wi sto ścią. Uczest ni cy po -
słu cha ją o słyn nych miesz kań ców
osie dla i wo jen nych dzie jach oko li -

cy wraz z wąt ka mi Po wsta nia War -
szaw skie go. Na ko niec do wie dzą
się, jak bu do wa no li nię tram wa jo -
wą, któ ra do dziś na od cin ku
przy ul. Ka li skie go po ru sza się
w obie stro ny po jed nym to rze.

Zbiór ka o godz. 12 przy ron dzie
płk. Bar nar da Ada mec kie go,
na ro gu ulic Ra dio wej i Ka li skie go.

(red)

Spacerkiem po Bemowie
� Jak dobrze znacie historię swojej dzielnicy? Bemowo
organizuje bezpłatne spacery – piesze i rowerowe – dla
tych, którzy lubią ciekawostki związane ze swoją okolicą.

Po wo do wa ny przez sa mo cho dy
ha łas by wa nie do znie sie nia i nic
dziw ne go, że urzęd ni cy i miesz -
kań cy mie wa ją lep sze (ogra ni cze -
nia w ru chu aut, lep sza ko mu ni -
ka cja miej ska) i gor sze (ekra ny
aku stycz ne) po my sły na je go

ogra ni cze nie. Zda rza ją się ta kże
po my sły zu peł nie dzi wacz ne.
Zgło szo ny do przy szło rocz ne go
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go pro jekt
„Zie lo ne ekra ny wzdłuż Po wstań -
ców Ślą skich” za kła dał za sa dze -
nie mię dzy Człu chow ską a pl.
Kasz te lań skim ży wo pło tu, ma ją -
ce go od 120 do 220 cm wy so ko ści.

– Zie lo ne ekra ny to es te tycz ne
i przy ja zne śro do wi sku roz wią za -
nie – prze ko nu je pro jek to daw ca.
– Zwar te pa sy zie le ni wzdłuż ulic,
zwłasz cza tych o du żym na tę że niu
ru chu za trzy mu ją część za nie -
czysz czeń (w tym py łów) i ogra ni -
cza ją prze do sta ją cy się do uszu
oko licz nych miesz kań ców i prze -
chod niów ha łas. Ma jąc na uwa dze
wy so ki po ziom za nie czysz cze nia

po wie trza w War sza wie, szcze gól -
nie w za kre sie py łu za wie szo ne go,
te go ty pu na tu ral ne ekra ny wy da -
ją się być wy so ce wska za ne.

Zbu do wa ny z ro ślin płot to
wciąż płot. Trud no wy obra zić so -
bie, jak wy glą da ło by cen trum Je -
lo nek z chod ni ka mi ogro dzo ny mi
wy so ki mi na po nad dwa me try
ścia na mi, za sła nia ją cy mi wi dok
na dru gą stro nę uli cy. To roz wią -
za nie od po wied nie dla tras szyb -
kie go ru chu w miej scu tra dy cyj -
nych ekra nów aku stycz nych, któ -
re w mie ście za gra ca ło by prze -
strzeń pu blicz ną i spy cha ło miesz -
kań ców do „tu ne lu”. Pro jekt zo -
stał ne ga tyw nie zwe ry fi ko wa ny
przez urzęd ni ków. Dla cze go?

– Ze wzglę du na pla no wa ną bu -
do wę w tej lo ka li za cji ście żki ro we -

ro wej – czy ta my w uza sad nie niu. –
Re ali za cja pro jek tu roz pocz nie się

w ma ju lub czerw cu. W ra mach
prze bu do wy jest pla no wa na re wi -
ta li za cja zie le ni to wa rzy szą cej.

To tyl ko je den z wie lu zgło szo -
nych przez miesz kań ców pro jek -
tów, któ re nie prze szły eta pu we -
ry fi ka cji. W wal ce z pra wem
i urzę da mi po le gły m.in. ron do
na skrzy żo wa niu La zu ro wej z Dy -
wi zjo nu 303, pną cza na ekra nach
na wia duk cie Po wstań ców Ślą -
skich i skwer przy Peł czyń skie go.
Od te go ro ku au to rzy pro jek tów
mo gą od wo ły wać się od de cy zji,
jest więc szan sa, że przy naj mniej
kil ka od rzu co nych pro jek tów jed -
nak tra fi w przy szłym mie sią cu
pod gło so wa nie.

Do mi nik Ga dom ski

Nietypowy pomysł z Jelonek

Zielone ekrany na Powstańców Śląskich
� Drogowcy odrzucili dziwny projekt, zakładający budowę przy Powstańców Śląskich
dwumetrowego żywopłotu.

W walce
z prawem i urzędami
poległy m.in.
rondo na skrzyżowaniu
Lazurowej
z Dywizjonu 303, pnącza
na ekranach
na wiadukcie
Powstańców Śląskich
i skwer
przy Pełczyńskiego.

Jak wy glą da ło by cen trum Je lo nek z chod ni ka mi ogro dzo ny mi
wy so ki mi na po nad dwa me try ścia na mi?




