
Warszawski samorząd oficjalnie
ogłosił, że budowa zlokalizowa-
nych pod Górczewską stacji Mły-
nów i Księcia Janusza wystartuje
w listopadzie, prawdopodobnie
podczas długiego weeken-
du 11–13 listopada. Budowa
pod Płocką rozpocznie się póź-
niej, do marca 2017 roku.

Już w listopadzie Górczewska
zostanie zamknięta między Trasą
Prymasa Tysiąclecia a Płocką oraz
między Elekcyjną a wjazdem
do Wola Parku, natomiast na od-
cinku od Deotymy do Wola Parku

ulica będzie składać się… tylko
z buspasów. Ulice Księcia Janu-
sza, Jana Olbrachta i Ciołka stra-
cą połączenie z Górczewską.
Mieszkańcom Bemowa i Jelonek
mają pomóc w dostaniu się
do Śródmieścia dodatkowe tram-
waje i autobusy na Połczyńskiej,
długi buspas na Połczyńskiej,
Wolskiej i Kasprzaka (aż do ron-
da Daszyńskiego) oraz obustron-
ne buspasy na Towarowej od Ker-
celaka do ronda Daszyńskiego.

Wiosną do listy zamkniętych
ulic dojdzie Płocka (na południe

od skrzyżowania z Wolską). Cze-
ka nas wówczas także kilkumie-
sięczne zwężenie Wolskiej
przy Płockiej, Górczewskiej
przy parku Moczydło i Kasprzaka
w rejonie Karolkowej i Rogaliń-
skiej. Prawdopodobnie czekają
nas także wyłączenia ruchu tram-
wajowego na Skierniewickiej, Ka-
sprzaka i Prostej. Na razie nie ma
informacji o utrudnieniach, zwią-
zanych z remontem Obozowej,
budową drugiej jezdni Lazurowej
i przebudową linii kolejowej
na Woli. Wszystkie te inwestycje

nałożą się w czasie na budowę
metra.

Pełna lista zmian w kursowaniu
linii tramwajowych i autobuso-
wych z Bemowa prezentuje się
następująco:
23 – nowa częstotliwość kursów:

co 4–8 min w szczycie, 12 min
poza szczytem i 15 min
w weekend

24 – nowa częstotliwość kursów:
co 8 min w szczycie, 12 min
poza szczytem i 15 min
w weekend

44 – nowa linia kursująca tylko
w szczycie (co 8 min) na trasie
Nowe Bemowo – Powstańców
Śląskich – Radiowa
– Dywizjonu 303 – Obozowa
– Młynarska – al.
„Solidarności” – Okopowa
– Towarowa – pl. Zawiszy
– Grójecka – pl. Narutowicza

E-2 – wycofanie z Bemowa,
skierowanie na trasę Wilanów
– Płocka-Szpital

E-5 – likwidacja linii w celu
zwiększenia częstotliwości 105

105 – os. Górczewska
– Górczewska – Lazurowa
– Połczyńska – Wolska
– Kasprzaka – Prosta
– Towarowa – Grzybowska
– Królewska – Krakowskie
Przedmieście – Nowy Świat
– Świętokrzyska – Kopernika
– Tamka – Dobra – Lipowa
– Browarna (częstotliwość
do ronda Daszyńskiego
co 3–4 min w szczycie i co 7–8
min poza nim, zaś na pełnej
trasie co 10 min w szczycie
i co 15 min poza nim)

109 – os. Górczewska
– Górczewska – Elekcyjna
– Ordona – Kasprzaka
– Prosta – al. Jana

Pawła II – dw. Centralny (bez
zmiany częstotliwości)

121 – Gwiaździsta – Podleśna
– Marymoncka – Przy Agorze
– Sokratesa – Conrada
– Powstańców Śląskich
– Nowe Bemowo (bez zmiany
częstotliwości)

129 – PKP Ursus – Regulska
– Sosnkowskiego – Kościuszki
– Bohaterów Warszawy
– Sławka – Dzieci Warszawy
– Ryżowa – Bolesława
Chrobrego – Popularna
– Techników – Cegielniana
– Sympatyczna – Wałowicka
– Dźwigowa – Powstańców
Śląskich – Strąkowa
– Boznańskiej – Jana
Olbrachta – Redutowa (bez
zmiany częstotliwości)

154 – P+R Al. Krakowska
– al. Krakowska – 17 Stycznia
– Żwirki i Wigury – 1 Sierpnia
– al. Krakowska – Grójecka
– Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– Szczęśliwicka
– Grzymały-Sokołowskiego
– Al. Jerozolimskie – Trasa
Prymasa Tysiąclecia
– Kasprzaka – Ordona
– Elekcyjna – Górczewska
– Lazurowa – Kaliskiego
– Stare Bemowo (bez zmiany
częstotliwości)

171 – Nowe Bemowo
– Powstańców Śląskich
– Piastów Śląskich
– Żołnierzy Wyklętych
– Wrocławska – Radiowa
– Powstańców Śląskich
– Górczewska – Elekcyjna
– Ordona – Kasprzaka
– Prosta – Świętokrzyska
– Plater – Aleje Jerozolimskie
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Bemowo bez E-2 i E-5
� Prezentujemy pełną i ostateczną listę zmian, które wejdą w życie po zamknięciu
Górczewskiej na czas budowy metra.

dokończenie na stronie 2

Praktyka
dziennikarska

Zdobądź pierwsze
doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



– Ulica Pełczyńskiego obrasta
w kolejne bloki – napisała Magda-
lena Niedźwiecka-Pruszkowska,
która zgłosiła do przyszłorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego
„park kieszonkowy”. – Dewelope-
rzy wycinają na potęgę drzewa i za-
budowują każdy metr kwadratowy.
Ulica dysponuje zaledwie dwoma
niewielkimi terenami rekreacyjny-
mi: przy stawie Jeziorzec i w alei
Sportów Miejskich. Zważywszy, że
budowa nowych bloków wciąż trwa

i wkrótce wprowadzą się kolejne
setki osób, jest to zdecydowanie
za mało. Dlatego warto wykorzysty-
wać każdy skrawek ziemi do zorga-
nizowania terenu zielonego.

Mieszkanka zaproponowała, by
niedużą, zarośniętą działkę
po północnej stronie Pełczyńskie-
go przekształcić w skwer. Wystar-
czyłoby usunąć zniszczone ogro-
dzenie, usunąć chwasty, zasiać
trawę i ustawić kilka ławek. Koszt
takiej inwestycji bez problemu za-
mknąłby się w kwocie 20 tys. zł.
Działka przy Pełczyńskiego jest
teoretycznie własnością samorzą-
du, ale jej wieczystym użytkowni-
kiem jest TBS Warszawa Północ
a teren jest przeznaczony pod ko-
lejny blok. Urząd dzielnicy zwery-
fikował projekt pani Magdaleny
negatywnie, informując o „braku
lokalizacji zastępczej”.

Urzędnicy się mylą. Na terenie
Bemowa z pewnością można zna-

leźć co najmniej kilka odpowied-
nich miejsc, w których mogłyby
powstać „kieszonkowe parki”.
Jeszcze łatwiej będzie wskazać
potencjalne parklety, budowane
np. kosztem kawałka trawnika
czy 2–3 miejsc parkingowych. Kil-
ka ławek i trochę ciekawej roślin-
ności pozwalają usiąść na chwilę
np. w drodze powrotnej ze skle-
pu, o czym przekonali się we
wrześniu mieszkańcy Łodzi. To
właśnie tam powstał pierwszy
w Polsce parklet, zajmujący zale-
dwie kilka metrów kwadratowych.
Łatwo wyobrazić sobie podobne
miejsca przy Wrocławskiej, Ra-
diowej czy Lazurowej.

Zapraszamy do zgłaszania wła-
snych propozycji miejsc i przygo-
towywania projektów do budżetu
partycypacyjnego na 2018 rok.
Nabór rozpoczyna się już 1 grud-
nia tego roku.

Dominik Gadomski

Szukamy miejsc na „kieszonkowe parki”
� Skwer, park kieszonkowy, parklet – teren zielony nie musi być duży, by dać
wytchnienie w coraz mocniej zabetonowanej dzielnicy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

– Bracka – pl. Trzech Krzyży
– Książęca – Rozbrat
– Górnośląska – Solec
– Łazienkowska – Torwar
(częstotliwość: co 7–8 min
w szczycie i co 10 min poza
nim)

184 – Młociny – Kasprowicza
– al. Reymonta (powrót:
Żeromskiego
– Przybyszewskiego
– Kasprowicza) – Powstańców
Śląskich – Wrocławska
– Radiowa – Dywizjonu 303
– Obozowa – Deotymy
– Elekcyjna – Ordona
– Kasprzaka – Trasa Prymasa
Tysiąclecia – Aleje
Jerozolimskie
– Grzymały-Sokołowskiego
– Szczęśliwicka – Szczęśliwice
(częstotliwość: co 10–12 min
w szczycie, co 15 poza nim
i co 20 min w weekend)

190 – os. Górczewska
– Górczewska – Lazurowa
– Człuchowska – Powstańców
Śląskich – Górczewska
– Elekcyjna – Ordona
– Kasprzaka – Prosta

– Towarowa – Okopowa – al.
„Solidarności” – most
Śląsko-Dąbrowski – al.
„Solidarności” – Radzymińska
– CH Marki (częstotliwość:
co 7–8 min w szczycie i co 10
min poza nim)

197 – Gwiaździsta – Podleśna
– Marymoncka
– al. Zjednoczenia
– Żeromskiego – Perzyńskiego
– Rudnickiego – Obrońców
Tobruku – Księcia Bolesława
– Księcia Janusza – Obozowa
– Ciołka – Brożka – Deotymy
– Elekcyjna – Wolska
– Połczyńska
– Gierdziejewskiego
– Warszawska – Keniga
– Orląt Lwowskich
– Ursus-Niedźwiadek
(bez zmiany częstotliwości)

N42 – dw. Centralny – Aleje
Jerozolimskie – Marszałkowska
– pl. Bankowy
– al. „Solidarności” – Wolska
– Połczyńska – Lazurowa
– Człuchowska – Powstańców
Śląskich – Górczewska
– os. Górczewska (bez zmiany
częstotliwości)

(dg)
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Bemowo bez E-2 i E-5
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Uzdrowiciel znajduje zaburze-
nia energetyczne różnych orga-
nów w ciele człowieka i skutecz-
nie je eliminuje. Wzmacnia na-
turalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały
energetyczne.

Pacjenci są zdumieni umiejęt-
nością bezbłędnego dotarcia
do źródła choroby oraz tym, jak

szybko ustępują ich wieloletnie
schorzenia. Pani Małgorzacie
z Lublina już w czasie pierwszej
wizyty pomógł w dolegliwościach
kobiecych. Wystarczyły trzy wizyty,
by innemu pacjentowi przestały
doskwierać bóle w kręgosłupie.
Pan Michałowi w ciągu dwóch se-
ansów zlikwidował problemy
z prostatą.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu innych chorób m.in.:
nowotworowych, zapaleniu sta-
wów, problemach i zmianach reu-
matycznych, chorobach układu
nerwowego, udarze mózgu, migre-
nie.

Uzdrowiciel przyjmuje na Zaci-
szu, ale dojeżdża też do domu pa-
cjenta oraz szpitala, jeśli chory nie
jest w stanie dotrzeć do gabinetu.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,

605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach
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Być może już w listopadzie roz-
pocznie się budowa pod Gór-
czewską dwóch stacji metra,
oznaczająca całkowite zamknięcie
ulicy między trasą Prymasa Ty-
siąclecia a Płocką oraz między
Elekcyjną a wjazdem do Wola
Parku. Wiosną do listy zamknię-
tych ulic dołączy Płocka (na połu-
dnie od skrzyżowania z Wolską),
a następnie na budowę metra na-
łożą się w czasie inne inwestycje:
budowa drugiej jezdni Lazurowej
od Sterniczej do Górczewskiej,
kapitalny remont Obozowej i re-
mont biegnącej wzdłuż trasy Pry-
masa Tysiąclecia linii kolejowej.

Aby pomóc mieszkańcom Be-
mowa i Jelonek dostać się do
Śródmieścia, Zarząd Transportu
Miejskiego wyznaczy obustronne
buspasy na fragmencie Górczew-
skiej (od Deotymy do Wola Parku
– tam wjazd będą mieć tylko au-
tobusy i taksówki), Połczyńskiej
(od Powstańców Śląskich), Wol-
skiej, Kasprzaka, Proste, Elekcyj-

nej i Towarowej, dołoży kursy
tramwajów na Obozowej (jej re-
mont musi potrwać najwyżej trzy
miesiące, w tym dwa wakacyjne)
i Wolskiej i zmieni trasy kilkuna-
stu autobusów. Trwają także ne-
gocjacje z zarządcą Wola Parku,
dotyczące udostępnienia ok. 350
miejsc przy ul. Marynin na po-
trzeby parkingu P+R. Po 2–3 ty-
godniach od wejścia w życie
zmian ZTM wprowadzi korekty
tras i rozkładów jazdy.

Zamknięty dla aut odcinek
Górczewskiej przy Wola Parku
będzie można ominąć także ro-
werem. Jednoślady nie będą
w stanie pokonać tylko fragmentu
przy powstającej stacji Młynów,
między Syreną a Płocką. Jadąc
wzdłuż Górczewskiej, przez park
Szymańskiego i wzdłuż Kasprzaka
dotrzemy dotrzemy spod bemow-
skiego ratusza do ścisłego cen-
trum miasta w pół godziny.

– Mam przed oczami armage-
don – stwierdził na środowej sesji

rady dzielnicy radny Łukasz Lo-
rentowicz. – Apeluję o zachowa-
nie przejezdności Górczewskiej
przy Księcia Janusza nie tylko dla
autobusów, ale też dla samocho-
dów. Samochody nie znikną
na czas budowy metra. Czekają
nas ogromne korki.

– Chciałoby się zachować prze-
jezdność dla wszystkich, ale bra-
kuje na to miejsca – odpowiedział
wicedyrektor ZTM Andrzej Fran-
ków. – Mamy jeden pas ruchu
w kierunku Śródmieścia i wybór
między przepuszczeniem w ciągu
godziny albo 40 autobusów, al-
bo 10–20, które utkną w korku ra-
zem z samochodami. Podczas bu-
dowy metra na Pradze też zapo-
wiadano armagedon, ale skończył
się po kilku dniach. Komunikacja
miejska to wytrzyma, ale jak ktoś
jest przywiązany do kierownicy,
będzie stał w korku na własne ży-
czenie.

– Komunikacja miejska jest ab-
solutnym priorytetem – wtórował

wiceburmistrz Błażej Poboży.
– Samochód wiezie zazwyczaj sa-
mego kierowcę, ale autobus wie-
zie 150 osób. Rozumiem, że auto
jest wygodniejsze, ale musimy pa-
trzeć na całość.

Zamknięcie całych odcinków
Górczewskiej i Płockiej wiąże się
z technologią budowy metra: sta-
cje wykonuje się metodą odkryw-
kową, zaś tunele – za pomocą
specjalnych tarcz. Największe
utrudnienia zakończą się na po-
czątku 2019 roku, gdy ponownie
otwarta zostanie północna jezd-
nia Górczewskiej. Na otwarcie
południowej poczekamy do listo-
pada 2019 roku, bo dopiero wte-

dy zakończą się wszystkie prace
nad wolskim odcinkiem metra.

– Prawdziwą katastrofę komu-
nikacyjną będziemy mieć dopiero
później, kiedy zacznie się budowa
stacji Wola Park – mówi wicebur-
mistrz Stanisław Pawełczyk.
– Przejazd w kierunku Woli bę-
dzie zamknięty dla samochodów
już przy Konarskiego.

Budowa stacji Wola Park, Po-
wstańców Śląskich, Lazurowa,
Chrzanów i Połczyńska ma za-
kończyć się w roku 2023. Oznacza
to, że w roku 2019 utrudnienia
mogą nie tyle zniknąć, co przesu-
nąć się z Woli na Górce.

(dg)

Przywiązani do kierownicy postoją w korkach

Startuje budowa metra
� Tramwaj, autobus, rower – te środki transportu mają pomóc w przetrwaniu budowy
metra pod Górczewską. Auto lepiej zostawić na parkingu.



Wiadomo już, kto zbuduje dru-
gą jezdnię Lazurowej między
Sterniczą a Górczewską. 27 paź-
dziernika Krajowa Izba Odwo-
ławcza odrzuciła odwołanie
od rozstrzygnięcia przetargu, zło-
żone przez PORR Infrastructure.
Oznacza to, że umowę podpisze
Skanska.

– Pozostały już tylko formalno-
ści – mówi Małgorzata Gajewska,
rzeczniczka Zarządu Miejskich
Inwestycji Drogowych. – Będzie-
my mogli podpisać umowę, gdy

tylko wykonawca wpłaci wymaga-
ną kwotę zabezpieczenia. Od te-
go czasu będzie mieć 16 miesięcy
na wykonanie aktualizacji projek-
tu drogi, przygotowanie projektu
budowlanego i budowę. To nie
będzie budowa, powodująca
na Bemowie duże utrudnienia.

Bardziej od ewentualnych utrud-
nień, które nałożyłyby się w czasie
na budowę metra pod wolskim od-
cinkiem Górczewskiej, mieszkań-
ców Jelonek i Chrzanowa martwią
ekrany akustyczne. O potrzebie ich

ustawienia ma zdecydować analiza
akustyczna, wykonana w ramach
aktualizacji projektu ulicy. Niektó-
rzy wolą jednak dmuchać na zim-
ne. Kilka dni temu w Internecie
ruszyła zbiórka podpisów pod pe-
tycją do dyrektorki ZMID Anny
Piotrowskiej, aby – w razie złego
wyniku analizy – nie budować
ekranów.

– Część znajomych pytała, dla-
czego jestem przeciwny ekranom:
czy chce innych narażać na hałas?
– przyznaje autor petycji, Maciej

Bartosiak. – Tłumaczyłem, że nie
jestem przeciwny przeciwdziała-
niu hałasu, ale pójściu na łatwi-
znę. W zeszłym roku dowiedzia-
łem się, że skuteczniejsze
od ekranów jest dokonanie nasa-
dzeń specjalnych roślin oraz uży-
cie tzw. cichego asfaltu. Ekrany to
mur zamykający i izolujący miesz-
kańców wewnątrz osiedla.

W porównaniu z innymi kraja-
mi europejskimi Polska ma bar-
dzo niskie standardy ochrony
mieszkańców przed groźnym dla
zdrowia hałasem. Nasze normy
pozwalają przekraczać próg ucią-
żliwości dla zdrowia (55 dB),
a mimo to słyniemy z ekranów
akustycznych, które szpecą nawet
gęsto zaludnione rejony Warsza-
wy. Jak informuje Ośrodek Dzia-
łań Ekologicznych „Źródła”,
w innych krajach stosowane są ra-
czej ciche nawierzchnie i ograni-
czenia prędkości, stosowane od-
wrotnie niż w Polsce: ponieważ
w nocy powinno być ciszej, auta
muszą zwolnić, nie przyspieszyć.
Według wstępnych założeń do-

puszczalna prędkość na przebu-
dowanym odcinku Lazurowej bę-
dzie wyższa od standardowej i wy-
niesie 60 km/h. Nie jest to jednak
jeszcze przesądzone.

Przypomnijmy: od Sterniczej
do Górczewskiej Lazurowa zosta-
nie poszerzona do przekroju 2×2
(dwa pasy ruchu w każdym kierun-

ku) z drogą rowerową i nowymi
chodnikami. Jeśli uda się podpisać
umowę w tym miesiącu, prace za-
kończą się w marcu 2018 roku.

Petycję w sprawie ekranów mo-
żna podpisać na stronie www.pe-
tycjeonline.com.

(dg)
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Ageon Security wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom Wspólnot
– proponujemy E-ochronę24 – ra-
cjonalne zmniejszenie stacjonarnej
ochrony fizycznej połączone ze
stałą transmisją wizji z kamer zain-
stalowanych na osiedlu do naszego
centrum monitoringu oraz cyklicz-
ne prewencyjne podjazdy i obcho-
dy osiedla realizowane przez nasze
patrole interwencyjne. Na osie-
dlach, gdzie nie ma systemów

CCTV lub są niewystarczające
– dokonujemy instalacji i moderni-
zacji monitoringu. Usługa objęta
jest pełnym ubezpieczeniem.

Ageon Security jest koncesjo-
nowanym podmiotem specjalizu-
jącym się w kompleksowej ochro-
nie osób i mienia oraz instala-
cjach systemów zabezpieczeń
technicznych. Na warszawskim
rynku działamy od 2012 roku.

Posiadamy własne Centrum Mo-
nitoringu Wizji, własną Stację
Monitorowania Sygnałów Alar-
mowych, własne Patrole Inter-
wencyjne. Zaufało nam ponad 40
osiedli mieszkaniowych, jako je-
dyni w Polsce ochraniamy Za-
kon, zaufaniem obdarzyły nas ta-
kie firmy jak JW. Construction,
Budimex, Es-bud, Przedsiębior-
stwo Badań Geofizycznych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E-OCHRONA24 – najskuteczniejsza
ochrona Twojego osiedla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823;
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.

Nie chcemy muru

Protestują przeciwko ekranom na Lazurowej
� Tylko kilka podpisów dzieli nas od rozpoczęcia prac nad przebudową kolejnego odcinka ulicy.

Od Sterniczej
do Górczewskiej
Lazurowa zostanie
poszerzona
do przekroju 2×2
(dwa pasy ruchu
w każdym kierunku)
z drogą rowerową
i nowymi chodnikami.
Jeśli uda się podpisać
umowę w tym miesiącu,
prace zakończą się
w marcu 2018 roku.

źródło:zm
id.w

aw.pl



Najbliższe lata upłyną na Bemo-
wie nie tylko pod znakiem utrud-
nień związanych z budową metra
na Woli, ale też pod znakiem wa-
żnego gazociągu, który przetnie
dzielnicę. Będzie on częścią ota-
czającego Warszawę pierścienia,
mającego zwiększyć możliwości
przesyłu gazu na terenie aglome-

racji. Rurociąg o średnicy 70 cm
połączy tłocznię gazu, znajdującą
się na północ od Białołęki, z Mo-
rami i Wolą Karczewską. Frag-
ment 120-kilometrowej rury znaj-
dzie się w granicach Bemowa.

Po analizie różnych wariantów
przebiegu Gaz-System stwierdził,
że podczas budowy nie da się

ominąć lasu Bemowskiego. Pro-
jekt zakłada, że gazociąg ominie
kompostownię MPO i górkę
śmieciową od wschodu, a następ-
nie pobiegnie wzdłuż ulicy Estra-
dy i bocznicy kolejowej w rejon
fortu Babice. W miarę możliwości
rura będzie układana pod istnie-
jącymi przecinkami i ścieżkami,
jednak będą one wymagać posze-
rzenia – na czas budowy niezale-
siony musi być pas o szeroko-
ści 18 metrów.

Nietknięte pozostaną ruiny dzia-
łającej w latach 1923–1945 Trans-
atlantyckiej Centrali Radiotelegra-
ficznej. Ponieważ pod biegnącą
obok zachowanych budek strażni-
czych ścieżką znajduje się już inny
gazociąg, ułożenie nowej rury bę-
dzie wymagać stworzenia nowego
korytarza i wycinki wielu drzew.

Na wysokości ulicy Hubala-Do-
brzańskiego gazociąg opuści gra-
nice Warszawy i pobiegnie
pod polami Nowych Babic, Lat-
chorzewa i Lubiczowa, przekroczy

trasę S8 pomiędzy Szeligowską
a Sochaczewską i w ten sposób
dotrze na Mory. 91-kilometrowy
odcinek do Woli Karczewskiej
ominie z dala granice Warszawy.

Na terenach otwartych szero-
kość tzw. pasa montażowego bę-
dzie wynosić 26 metrów, na le-
śnych – 18 metrów. Przed rozpo-
częciem budowy konieczne bę-
dzie zdjęcie całej zewnętrznej
warstwy ziemi, która będzie po-
nownie wykorzystywana po za-
kończeniu prac. Po oddaniu gazo-
ciągu do użytku trwale niezalesio-
ny pozostanie pas o szerokości 6
metrów.

Gazociąg będzie budowany
na mocy specustawy gazowej, więc
samorządy nie będą mieć formal-
nie żadnego wpływu na tę inwesty-
cję. Lista miejsc, w których wyko-
nane zostaną nasadzenia zastęp-
cze, będzie dołączona do pozwole-
nia na budowę, wydanego przez
wojewodę. W związku z budową
nie będą prowadzone wywłaszcze-

nia, ale właściciele działek dostaną
od wojewody odszkodowania
za ustanowienie na ich terenie
tzw. strefy kontrolowanej. Na 12-
metrowym pasie zabronione bę-

dzie m.in. wznoszenie budynków,
magazynów i składów.

Według wstępnych założeń bu-
dowa gazociągu może rozpocząć
się na przełomie 2018 i 2019 roku
i potrwa co najmniej rok. Prace
będą prowadzone odcinkami, li-
czącymi po kilkaset metrów i nie
będą wiązać się z zamykaniem ru-
chu na trasie S8 ani ulicach War-
szawy.

(dg)

Nie da się ominąć lasu

Rura z gazem przetnie Bemowo
� Co gazoport w Świnoujściu ma wspólnego ze ścieżką spacerową w naszym lesie i ruinami przedwojennej radiostacji?
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Według
wstępnych założeń
budowa gazociągu
może rozpocząć się
na przełomie 2018 i 2019
roku i potrwa co
najmniej rok.

źródło:G
az

System

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórze-
nia materiału na kursie matural-
nym. Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo można
było pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to oso-
by czynne zawodowo. Wykształ-
cenie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia nasze-
go Liceum, nie ponosząc kosz-
tów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

słuchacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs matural-
ny przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matural-
nego, już dziś serdecznie zapra-
szam do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży
naukę rozpoczynają także dorośli. To właśnie od-
powiedni moment, aby zdecydować się na na-
ukę w AS Liceum.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Informacje: www.aschools.pl
oraz 22 110-00-99
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

OGŁOSZENIA DROBNE

Okazja!
20 tanich mieszkań

na Bemowie
w cenie poniżej

5250 zł/m2

Więcej na stronie:
www.moje.latwy.pl
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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

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
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.
Maciej Chodkowski

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502-280-720
Biuro Reklamy

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720,
22 614–58–03

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Usługi hydrauliczno-gazowe. Wymiany-
przeróbki instalacji – posiadam uprawnienia. tel.
602-351-690
·VRILBUD – Profesjonalna, terminowa ekipa
budowlana. Istniejemy od 26 lat! t: 504-948-950

FINANSE
·GOTÓWKA! Nawet 25 tys. SZYBKO! Tel.
734-442-251
·Kredyty do 550 tys. Konsolidacja chwilówek,
Leasing bez BIK/KRD wpłata od 0% tel.
510-051-934
·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczka nawet na oświadczenie do 9000 zł,
szybko i bezpiecznie 790-740-784
·Pożyczka szybko i uczciwie 668-681-908
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·RADCA PRAWNY – rozwody, spadki,
odszkodowania – 690-876-653

DAM PRACĘ
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

RRoozznnoosszzeenniiee  uullootteekk  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  ddoo  sskkrrzz..
ppoocczzttoowwyycchh..  SSttaawwkkaa  ddzziieennnnaa  6600--110000  zzłł  nneettttoo..  TTeell..

669955--880000--008800

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·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 brązy książki
pocztówki odznaki orzełki ryngrafy szable bagnety
mundury dokumenty zdjęcia gotówka tel.
504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Pa sa że ro wie au to bu sów, ja dą -
cych Gór czew ską od Po wstań ców
Ślą skich do La zu ro wej od czu wa ją
już „skok cy wi li za cyj ny”, wy wo ła -
ny ostat nim fre zo wa niem jezd ni.
Te raz na od cin ku przed hi per -
mar ke tem jest ona gład ka jak
stół. Zde cy do wa nie go rzej wy glą -
da są sied ni chod nik z kost ki Bau -
ma, a cał kiem źle – dro ga ro we ro -
wa, rów nież zbu do wa na z kost ki.

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, wy re mon to wa ny wła -
śnie od ci nek jezd ni zo sta nie roz -
ko pa ny za sześć lat, w związ ku
z bu do wą tu ne li me tra.

(dg)

Dziury na Górczewskiej załatane
� Idealny asfalt, kiepski chodnik i fatalna droga rowerowa – tak
wygląda ważna ulica po liftingu.
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Kie dy w la tach 30. ubie głe go
wie ku mi ni ster Igna cy Bo er ner
pod jął de cy zję o bu do wie w le sie

za za chod nią gra ni cą War sza wy
osie dla Łącz no ści – dzi siej sze go
Bo er ne ro wa – od po cząt ku by ło

ja sne, że nie obej dzie się ono bez
ko ścio ła. Dzię ki zbiór ce pie nię -
dzy w 1936 ro ku przy dzi siej szej
ul. Ka li skie go po wsta ła drew nia -
na ka pli ca, któ ra na pierw szy rzut
oka ni czym nie wy ró żnia ła się
spo śród za bu do wy osie dla.

Dziś ma ło kto pa mię ta, że msze
by ły w tam tych cza sach od pra wia -
ne po ła ci nie, we dług wzor ca
z XVI wie ku. Pa nu ją cy wów czas
w bo er ne row skiej ka pli cy kli mat
mu siał być zu peł nie in ny, niż dziś:
wier ni mar z li w drew nia nym bu -
dyn ku, ob ser wu jąc sto ją ce go ty -
łem do nich ka pła na, od pra wia ją -
ce go mszę w ob cym ję zy ku. Tak
by ło rów nież pod czas nie miec kiej
oku pa cji, gdy na taj ne na ucza nie
przy je żdżał na Bo er ne ro wo m.in.
ukry wa ją cy się Ste fan Wy szyń ski.

Ka pli ca prze trwa ła woj nę, ale
w ko lej nych la tach wie le się zmie -
ni ło. Bu dy nek prze ję li woj sko wi
ka pe la ni, zaś w la tach 60. – już
w cza sach mszy po pol sku – drew -

nia ne ścia ny czę ścio wo ob mu ro -
wa no. W 1971 ro ku ukoń czo no
prze bu do wę na mu ro wa ny ko -
ściół, któ ry po świę cił… Ste fan
Wy szyń ski, wów czas bę dą cy już
pry ma sem. Gó ru ją ca nad ul. Ka li -
skie go wie ża po wsta ła do pie ro
w la tach 80.

Bo er ne row ski ko ściół no si we -
zwa nie Mat ki Bo żej Ostro bram -
skiej, o czym naj le piej świad czy
ko pia słyn ne go ob ra zu z Wil na,
umiesz czo na obok wej ścia
do świą ty ni. Jed nym z naj now -
szych ele men tów jest oka za ła ta -
bli ca, upa mięt nia ją ca osiem zwią -
za nych z Be mo wem osób, któ re
zgi nę ły w ka ta stro fie pre zy denc -
kie go sa mo lo tu pod Smo leń skiem.

Dziś przy Ka li skie go od by wa ją
się m.in. msze z oka zji in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go na Woj sko wej
Aka de mii Tech nicz nej oraz in ne
uro czy sto ści, w któ rych bio rą udział
nie tyl ko stu den ci, ale też wła dze
uczel ni. Ta kże pro ce sje Bo że go

Cia ła na Bo er ne ro wie wciąż nie
mo gą obyć się bez asy sty żoł nie rzy
i Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Woj -

ska Pol skie go. Zu peł nie, jak by czas
za trzy mał się w po ło wie lat 30.

Do mi nik Ga dom ski

Boernerowski
kościół nosi wezwanie
Matki Bożej
Ostrobramskiej, o czym
najlepiej świadczy kopia
słynnego obrazu z Wilna,
umieszczona obok
wejścia do świątyni.
Jednym z najnowszych
elementów jest okazała
tablica, upamiętniająca
osiem związanych
z Bemowem osób, które
zginęły w katastrofie
prezydenckiego
samolotu
pod Smoleńskiem.

Jak dużo się zmieniło?

80 lat kościoła na Boernerowie
� Kościół przy Kaliskiego to jedno z niewielu miejsc na Bemowie, w których można przenieść się do czasów przedwojennych.



De cy zja o bu do wie ha li na pu -
stym, sła bo za drze wio nym pla cu
wśród rzad kiej za bu do wy, któ ra
osta ła się po wsi Je lon ki, by ła za -
ska ku ją ca. Choć w oko li cy sta ły
już blo ki przy uli cy Anie li Krzy -
woń, i tak oglą da jąc sta re zdję cia,
trud no uwie rzyć, że na skrzy żo -
wa niu Po wstań ców Ślą skich
z Człu chow ską sta nie gi gan tycz ny
sklep o po wierzch ni prze szło 10
tys. m2. Wła śnie wte dy na bie ra ła
ko lo rów no wa wi zja so cja li stycz -
ne go han dlu. Speł nie niem owej
idei mia ły być wiel kie ha le tar go -
we, w któ rych mo żna zna leźć
wszyst ko. Za pra co wa ny oby wa tel
miał w nich ku pić wszyst ko w jed -
nym miej scu, pod jed nym da -
chem, za miast pod ró żo wać po ca -

łej War sza wie w po szu ki wa niu to -
wa rów, któ rych zresz tą aku rat
w koń ców ce gier kow skie go okre -
su pro spe ri ty po wo li za czy na ło
bra ko wać. W sto li cy mia ło po -
wstać sie dem ta kich hal, a ta zlo -
ka li zo wa na na Je lon kach, gdzie
by ło du żo wol ne go miej sca, mia ła
być pierw szą. Mia ła, jak pi sa ła
jed na z ga zet, wyjść na prze ciw
zmę czo nym no gom klien tów
– mia ło tu być wszyst ko od ar ty -
ku łów spo żyw czych do me bli.

Przy je żdża ła tu ca ła War sza wa
Bu do wa ru szy ła w 1978 ro ku.

Głów nym pro jek tan tem był zna ny
ar chi tekt Mie czy sław Sa bat,
a wnę trza za ara nżo wał ar ty sta
pla styk Zyg munt Po mor ski. Ha la

mia ła zo stać od da na do użyt ku
w stycz niu 1980 ro ku, ale jak to
i wte dy by wa ło, i do dzi siaj by wa,
ter mi nu nie uda ło się do trzy mać.
Wła dza za tem prze sta ła się śpie -
szyć i uro czy ste otwar cie no we go
skle pu na stą pi ło 21 lip ca, czy li
w przed dzień dru gie go co do wa -
żno ści pe ere low skie go świę ta.

For mal nie by ła ha la pla ców ką
War szaw skiej Spół dziel ni Spo żyw -
ców „Spo łem”. W prak ty ce, by wes -
przeć pro pa gan dę suk ce su zna ko -
mi tym za opa trze niem, w ha li ofe -
ro wa no to wa ry pro duk cji za kła dów
pań stwo wych, spół dziel ni i pry wat -
nych pro du cen tów. Wła dza wzo ro -
wa ła się na do świad cze niach wę -
gier skiej dro gi do so cja li zmu, już
sa mo zlo ka li zo wa nie w jed nym

obiek cie ró żnych firm by ło na ów -
cze sne cza sy roz wią za niem no wym,
wcze śniej nie sto so wa nym.

I rze czy wi ście, w tam tych cza -
sach ha la by ła naj więk szą i naj le -
piej za opa trzo ną pla ców ką han -
dlo wą w War sza wie. Przy je żdża ło

się tu z ca łej War sza wy. Pra wie
za wsze by ły tu tłu my.

Cen trum han dlo we oko li cy
Ogól na po wierzch nia obiek tu

wy no si ła 10 tys. m2, po wierzch nia
sprze da ży – po nad 4,5 tys. m2.
W kil ku dzie się ciu sto iskach bra -
nżo wych sprze da wa ne by ły: wa -
rzy wa i owo ce, wę dli ny, wy ro by
gar ma że ryj ne, ry by, pie czy wo,
cia sta, na po je, ar ty ku ły de li ka te -
so we, ar ty ku ły go spo dar stwa do -
mo we go i kwia ty. Swo je sto iska
mia ły m.in. PPH Cen tra la Ryb na,
Hor tex, czy mle czar nia „Wo la”.
Na pię trze ha li mie ści ły się biu ra
i sto łów ka dla pra cow ni ków.

W pod zie miach ulo ko wa no ma -
ga zy ny. Był też sklep noc ny
z osob nym wej ściem. Sprze daż
od by wa ła się wy łącz nie w tra dy -
cyj nych sto iskach, co spra wia ło,
że ko lej ki by ły tu zwy kle nie mi ło -
sier ne, choć w cza sach ogól ne go
nie do bo ru pra wie wszyst kie go
wszę dzie by ły ko lej ki…

I tak so bie ha la dzia ła ła do koń -
ca PRL. I wła ści wie cią gle by ła
sto sun ko wo le piej za opa trzo na niż
in ne skle py, więc mia ła po wo dze -
nie. W ro ku 1990 po wsta ła od ręb -
na spół dziel nia Ha la Tar go wa
„Wo la”. Oto czył ją ba zar, a sa ma
ha la przę dła ró żnie. Wy da wa ło się,
że się nie utrzy ma, prze gra z kon -
ku ren cją, choć by z ga le ria mi han -
dlo wy mi. Ale prze trwa ła. Prze bu -
do wa ne zo sta ło pię tro, gdzie po -
wsta ły no we sto iska. Od świe żo na
zo sta ła ele wa cja bu dyn ku, drzwi
wej ścio we i wi try ny okien ne. Ba -
zar wciąż dzia ła. I tak so cja li stycz -
na uto pia się obro ni ła. Bo czy mże
by ła ha la w gier kow skiej epo ce jak
nie ga le rią han dlo wą na mia rę
cza sów. W no wej epo ce ga le rii
ele ganc kich, wy da wa ło się, że
zgrzeb na ha la sta nie się re lik tem.
Ale zna la zła swo ją ni szę i po mysł
na sie bie – sta ła się osie dlo wym
cen trum han dlo wo -usłu go wym dla
ca łej oko li cy. I wy glą da na to, że
ni ja ko roz kwi ta. Dziś jest spół ką
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią,
kil ka lat te mu otwo rzy ła w Pia sto -
wie nie ja ko fi lię – sklep Bon na.
Miał za po cząt ko wać no wą sieć.
Na ra zie jest je dy ny, ale kto wie?
W koń cu wie lu po sta wi ło na ha li
Wo la krzy żyk, a ona mi mo wszyst -
ko po zo sta ła han dlo wym cen trum
na mia rę dziel ni cy. I jej swo istym
sym bo lem.

(wk)

Przeżytek czy symbol?

Pierwsza galeria handlowa stolicy
� Hala Wola powstała 36 lat temu, niemal w szczerym polu. Kiedyś pomyślana jako spełnienie
handlowej utopii, dzisiaj zatraciła dawną tożsamość. Czy znalazła nową? Chyba tak.

Czymże
była hala w gierkowskiej
epoce jak nie galerią
handlową na miarę
czasów? W nowej epoce
galerii eleganckich,
wydawało się, że
zgrzebna hala stanie się
reliktem. Ale znalazła
swoją niszę i pomysł
na siebie.
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