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Wszystko wskazuje na to, że
wprowadzony zaledwie 17 lat te-
mu system szkolnictwa odejdzie
do przeszłości już 31 sierpnia. Mi-
nister edukacji narodowej Anna
Zalewska zapowiada, że w roku
szkolnym 2017/2018 powstaną

po przerwie VII klasy szkół pod-
stawowych, zaś gimnazja będą
stopniowo zamykane.

Czumy 8, Irzykowskiego 1A
i Rozłogi 10 na Jelonkach, Andriol-
lego 1 na Bemowie oraz Thomme-
go 1 na Boernerowie – to adresy pię-

ciu bemowskich gimnazjów, których
los jest już najwyraźniej przesądzo-
ny. 28 listopada wiceburmistrz Bła-
żej Poboży przedstawił swoje pomy-
sły dla Bemowa… w Sejmie, na kon-
ferencji „Dobra zmiana w edukacji”.
Trzy gimnazja (przy Czumy, Rozło-

gach i Andriollego) mają zostać
przekształcone w podstawówki, jed-
no (przy Irzykowskiego) jest prze-
znaczone do likwidacji niezależnie
od reformy. Najłatwiejszy do rozwią-
zania jest problem z gimnazjum
na Boernerowie, znajdującym się
w jednym budynku z podstawówką –
zostanie ono „wchłonięte”. Według

szacunków Pobożego przeprowa-
dzenie tych operacji będzie koszto-
wać 6,5 mln zł.

– Niedawno ponieśliśmy niemałe
koszty związane z tworzeniem gim-
nazjów – przypomina radna Hanna
Głowacka. – Przeznaczamy
na oświatę ponad 60% budżetu
dzielnicy i jest to stale worek bez
dna. Jeżeli obliczono, że Bemowo
potrzebuje 6,5 mln zł na dostosowa-
nie szkół do zmian, to jest to tylko
wstępny szacunek. Tak czy inaczej
to kolejne pieniądze przeznaczone
na edukację. Mam nadzieję, że rada
dzielnicy będzie mogła wkrótce za-
poznać się z przygotowanymi zmia-
nami i nad nimi podyskutować.

Dwa z przeznaczonych do likwi-
dacji gimnazjów znajdują się
w warszawskiej czołówce. Według
rankingu portalu egzaminy.edu.pl
Gimnazjum nr 86 im. płk. Ignace-
go A. Boernera zajęło 15. miejsce
w mieście pod względem wyników
egzaminów, zaś Gimnazjum nr 81
im. prof. Witolda Doroszewskiego
– 29. miejsce. Tymczasem jedyne
w dzielnicy LXXVIII LO im. Ma-
rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
zajęło w najnowszym rankingu
„Perspektyw” dopiero 85. miejsce.

Niezależnie od zbliżającej się
likwidacji gimnazjów bemowski
samorząd pracuje nad budową
kompleksu szkoły podstawowej,
przedszkola i żłobka, który po-
wstanie do 2019 roku przy Szeli-
gowskiej.

– Reforma nie spowoduje, że
w placówkach oświatowych ubędzie
dzieci – mówi Głowacka. – Dysku-
sja o tym, gdzie powinniśmy budo-
wać kolejne obiekty, trwa nadal.

(dg)

Pięć szkół do likwidacji
� Co czeka budynki bemowskich gimnazjów w 2020 roku, gdy zniknie z nich ostatni uczeń?

Rozpoczęcie roku szkolnego w bemowskim gimnazjum
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– Jak Pan ocenia działania obec-
nych władz Bemowa? Co ostatni
rok przyniósł naszej dzielnicy?

– Nic dobrego niestety. Po serii
potwierdzonych przez sądy naru-
szeń prawa, nie zważając na demo-
krację i wynik ostatnich wyborów
samorządowych, prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz finalnie doga-
dała się z partią Jarosława Kaczyń-
skiego i tak powstał egzotyczny be-
mowski PO-PiS. Co ciekawe,
wspierany mniej lub bardziej otwar-
cie przez pogrobowców SLD spod
znaku Bemowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej oraz aktywistów skraj-
nie lewicowego stowarzyszenia
Miasto Jest Nasze, których działa-
czy cichaczem zatrudnia się teraz
w ratuszu. Trzeba jednak powie-
dzieć jasno, że to przez Platformę
Obywatelską, jej mazowieckich li-
derów i ubezwłasnowolnionych rad-
nych dzielnicy, Bemowo zostało po-
karane burmistrzem z PiS-u i za-
miast rozwijać się jak dawniej, ra-
czone jest wydarzeniami typu pokaz
filmu „Smoleńsk” za pieniądze po-
datników. Wszystko po to, aby zro-
bić na złość mieszkańcom, którzy
odważyli się wybrać lokalny komitet
i ludzi z Bemowa, zamiast narzuco-
nych odgórnie funkcjonariuszy z list
partyjnych.

– Na złość mieszkańcom? Ja oso-
biście widzę tu wyłącznie osobiste
animozje mazowieckich „baronów”
PO z byłym burmistrzem Jarosła-
wem Dąbrowskim.

– Personalia nie mają tu nic
do rzeczy. Jeśli ktoś został wygrał
wybory, tak jak nasz komitet Dla
Bemowa i zbudował większość
w radzie dzielnicy, to ma prawo rzą-
dzić, czy to się komuś podoba czy
nie. Partyjną alternatywą dla demo-
kratycznych decyzji wyborców jest
obecna patologiczna sytuacja,
w której ani aktualny burmistrz, ani
trzech jego zastępców nawet nie są
mieszkańcami Bemowa. Co ich
więc obchodzi, co tu się w ogóle
dzieje, czy też co na dany temat
uważają mieszkańcy? Liczą się tyl-
ko instrukcje partyjnych centrali
i własne kariery. Kiedy od 2007 ro-
ku pracowałem na Bemowie, naj-
pierw jako rzecznik, potem wice-
burmistrz i wreszcie burmistrz, sa-

morząd naszej dzielnicy tworzyli lu-
dzie stąd, którzy stawali na głowie,
żeby każdego dnia zmieniać Bemo-
wo – miejsce gdzie sami żyją na co
dzień. Dlatego właśnie byliśmy
pierwsi z bezpłatnym internetem,
choć dziś, w czasach smartfonów
brzmi to trochę jak przeżytek. To
Bemowo pierwsze sięgnęło po ro-
wery miejskie BemowoBike i to
dzięki Bemowu Warszawa ma dziś
Veturilo. W nagrodę Bemowo zo-
stało ukarane zabraniem większości
stacji rowerowych BemowoBike.
Dlaczego? W imię jakich istotnych
argumentów? Siłownie plenerowe
rozpączkowały na Warszawę rów-
nież z Bemowa. To my je stawiali-
śmy jako pierwsi, przecieraliśmy
szlaki, analizowaliśmy od strony
formalno-prawnej, uczyliśmy się
na własnych błędach, a dziś siłownie
te są przedmiotem śledztwa w tzw.
aferze bemowskiej. Po donosach

naszych przeciwników politycznych,
policja, prokuratura i inne służby
angażowane są w spór, czy siłownia
plenerowa jest czy nie jest trwale
związana z gruntem i czy mogliśmy
ją postawić bez pozwolenia na bu-
dowę. Dziś na Bemowie nie jest wa-
żne osiągnięcie celu dla mieszkań-
ców, program nowego burmistrza
to odgrzewanie kotletów sprzed
trzech lat i przekaz pod hasłem „lu-
dzie Dąbrowskiego to przestępcy”
realizowany za publiczne pieniądze
w nowej urzędowej gazetce. Tak po-
stępuje ktoś, kto kompletnie nie ma

pomysłu na własne rządy. Bemowo
dziś to zero inwencji, zero ambicji,
zero skuteczności. Co najwyżej de-
sant POPiS-owych „misiewiczów”
na intratne stanowiska w urzędzie.

– Pana zdaniem kompletnie nic
się nowemu zarządowi nie udało?

– Chyba tylko to, że nie miał od-
wagi zlikwidować wszystkiego, co
dobrego udało się zrobić na Bemo-
wie w poprzednich latach. Zajęcia
prozdrowotne na szczęście trwają
nadal, Akademia Bemowskiego Se-
niora także działa, choć już nie tak
jakby mogła i nie w skali, jakiej
oczekiwaliby tego nasi seniorzy. Po-
nadto, kontynuowana jest zapocząt-
kowana za naszych czasów, ciesząca
się zawsze ogromną popularnością
akcja rozdawania choinek
przed świętami. Niestety nie wszyst-
kie projekty miały tyle szczęścia…

– To wszystko są drobne sprawy.
Poproszę o lepsze argumenty.

– Największym grzechem, który
odczują niedługo wszyscy ucznio-
wie, jest wyrzucenie do kosza przy-
gotowanego przez mój zarząd pro-
jektu budowy nowej szkoły przy ul.
Lazurowej, na wysokości Dywizjo-
nu 303. Inwestycja ta mogła już
trwać od kilku miesięcy, i w efekcie
dzieci z Chrzanowa oraz okolic Peł-
czyńskiego czy Kocjana już wkrótce
miałyby gdzie się uczyć w komforto-
wych warunkach. Zamiast tego po-
stanowiono kupić nową działkę
za ciężkie miliony, dając dodatkowe
argumenty deweloperom planują-
cym budowę nowych osiedli, i bu-
dować szkołę w szczerym polu,
gdzieś przy Szeligowskiej. Nie
twierdzę, że w przyszłości szkoła
w tym miejscu nie będzie potrzeb-
na, ale póki co zafundowano
uczniom i rodzicom minimum dwa
lata spóźnienia, co jest niewybaczal-
ne. Są także sprawy drobniejsze, ale
dla wielu mieszkańców ważne. To
obecna koalicja, przy pomocy rad-
nych miasta, zablokowała budowę
łącznika pomiędzy szkołą a salą
gimnastyczną na Boernerowie. To
obecny zarząd zdecydował o likwi-
dacji ogólnodostępnego parkingu
na Obrońców Tobruku i wprowa-
dzeniu opłat. Wreszcie, czy ktoś
może powiedzieć, kiedy na Bemo-
wie ostatnio, czy to na lotnisku czy

to pod ratuszem, odbył się jakiś faj-
ny koncert?

– Rozpoczęła się budowa metra
na Woli, podpisano umowę na tzw.
Nowolazurową. Przedstawia Pan
wyłącznie czarną wizję dla Bemo-
wa, ale chyba nie jest aż tak źle.
Zwłaszcza, że budowa metra
na Chrzanów ma przyspieszyć.

– To oczywiście dobrze, ale o te
wszystkie inwestycje Bemowo za-
biegało od lat. Oczekiwaną rolą
burmistrza przy tak dużych projek-
tach ogólnomiejskich jest bronienie
interesów mieszkańców Bemowa,
których – przynajmniej teoretycznie
– reprezentuje. Nie rozumiem, jak
można było dopuścić do odcięcia
Bemowa od świata przez całkowite
zamknięcie Górczewskiej na trzy la-
ta. Czy Michał Grodzki tak bardzo
boi się o stanowisko uzyskane dzię-
ki koalicji z PO, że nie ma odwagi
zwrócić uwagi Hannie Gronkie-
wicz-Waltz? Skoro przez ostatnie
lata dało się utrzymać przejezdność
Marszałkowskiej przy budowie sta-
cji Świętokrzyska na odcinku cen-
tralnym II linii metra, tym bardziej
można to było zrobić teraz. Jak wła-
dze dzielnicy mogą milczeć, gdy sły-
szą, że poszerzoną kilka lat temu
i w miarę wydolną komunikacyjnie
ulicę Górczewską, pseudo aktywiści
chcą zwężać i zmieniać w deptak?
Ktoś się o te sprawy powinien na-
tychmiast upomnieć. Obecne wła-
dze Bemowa, albo z niewiedzy, albo
ze strachu chowają głowę w piasek.

Podobne zaangażowanie widać
w przypadku Nowolazurowej.
Mieszkańcy pewnie nie wiedzą, ale
umowa z wykonawcą obejmuje od-
cinek od Sterniczej tylko do ronda
na skrzyżowaniu z Górczewską.
Jeszcze jako burmistrz zwracałem
się do władz Warszawy o opamięta-
nie i nietworzenie wąskiego gardła
drogowego na dojeździe do trasy
S8. Stoimy w obliczu murowanych
korków na lata, a samorząd dzielni-
cy milczy, jakby go to w ogóle nie
interesowało…

– Wspomniał Pan o reaktywowa-
nej urzędowej gazecie „Twoje Be-
mowo”. W każdym numerze można
przeczytać nowy odcinek o aferze
bemowskiej. Nie ma jednak w tych
artykułach żadnych wyjaśnień osób
opisywanych jako „aferzyści”. Pla-
nuje Pan kolejne procesy?

– Zdecydowanie tak, to na teraz
jedyna metoda walki o prawdę.
Na szczęście, mimo starań obecnej
władzy, istnieją jeszcze w Polsce
niezawisłe sądy, do których trafią
wszystkie nadużycia, jakich Platfor-
ma wspólnie z PiS-em dopuszcza
się zarówno wobec mieszkańców
Bemowa, jak i względem opozycji.
Obecnym „misiewiczom” zrzedną
miny, gdy za kilka lat przyjdzie im
wypłacać rekompensaty liczone
w dziesiątkach tysięcy złotych.
Chciałbym aby na rzecz szczególnie
znienawidzonej przez PiS Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy…

– Ja sam przez lata zajmowałem
się m.in. wydawaniem „Bemowo
News”, więc temat komunikacji
z mieszkańcami jest mi bliski. Czym
innym jest jednak przekazywanie
mieszkańcom ważnych informacji
i promocja Bemowa, a czym innym
walka polityczna z opozycją na ła-
mach pisma urzędowego. To, co
obecne władze robią za publiczne
pieniądze, przekracza wszelkie gra-
nice przyzwoitości. Mam wrażenie,
że lokalni PiS-owcy napatrzyli się
na propagandę w mediach publicz-
nych i postanowili stworzyć na Be-
mowie własną partyjną gadzinówkę.
Nigdy wcześniej gazeta urzędowa
nie była tak ordynarnie wykorzysty-
wana do walki politycznej. Zarząd
dzielnicy zamiast pracować na rzecz
Bemowa, receptę na sukces wybor-
czy upatruje widać w kłamliwych
atakach na opozycję z lokalnych ko-
mitetów i odgrzewaniu fałszywych
oskarżeń sprzed lat. Co ciekawe,
za te paszkwile na koszt podatni-
ków, odpowiada była rzeczniczka
Świątyni Opatrzności Bożej Sylwia
Kabała-Prawecka, przyjęta na umo-
wę o dzieło jako redaktor naczelna,
inkasując dzięki kolegom z POPiS-
-u ponad 4 tys. zł za każde wydanie
tej wybitnie śmieciowej gazetki.

– Póki co został Pan ostawiony
na polityczny boczny tor. Słyszałem,
że jest Pan bardzo zadowolony ze
swojej obecnej pracy zawodowej.
Czy oznacza to koniec kariery w sa-
morządzie?

– Przede wszystkim, jako radca
prawny chcę doprowadzić do końca
sprawy sądowe, które finalnie i po-
nad wszelką wątpliwość pokażą, jak
partyjniactwem i bezprawiem ukra-
dziono Bemowu cztery lata wybra-
nych demokratycznie, dobrych,
sprawdzonych rządów. To w ra-
mach walki o zasady. W samorzą-
dzie minęła właśnie połowa kaden-
cji. Lokalna scena polityczna moc-
no się spolaryzowała. Wbrew temu,
co dzieje się na scenie ogólnopol-
skiej, z jednej strony mamy sojusz
wielkich partii, Hannę Gronkie-
wicz-Waltz pod rękę z Jarosławem
Kaczyńskim, z drugiej lokalne ko-
mitety Dla Bemowa oraz Wybie-
ram Bemowo jako jedyną realną al-
ternatywę. Wciąż wierzę, że Bemo-
wo, na którym mieszkam całe życie,
może jeszcze wyglądać inaczej, i po-
nownie stać się liderem wśród
dzielnic Warszawy, jak w czasach
swojej największej świetności.
Chciałoby się powtórzyć za słowami
piosenki: „Jeszcze będzie przepięk-
nie, jeszcze będzie normalnie…”.
Najbliższe miesiące poświęcimy
więc na to, aby zaktywizować jak
najwięcej mieszkańców, organizacji,
ruchów obywatelskich i wspólnie
z nimi położyć kres patologicznemu
układowi partyjnemu, który za-
właszczył naszą dzielnicę i z każdym
dniem pogrąża ją w stagnacji i kole-
siostwie.

Rozm. oko

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Stoimy w obliczu korków na lata, a samorząd milczy
� Rozmowa z Krzysztofem Zygrzakiem pierwszym w tej kadencji burmistrzem Bemowa, konsekwentnie nieuznawanym
przez Hannę Gronkiewicz-Waltz i pozbawionym władzy w wyniku sztuczek prawnych stołecznego ratusza.

Umowa
z wykonawcą
Nowolazurowej obejmuje
odcinek od Sterniczej
tylko do ronda
na skrzyżowaniu
z Górczewską. Jeszcze
jako burmistrz zwracałem
się do władz Warszawy
o opamiętanie
i nietworzenie wąskiego
gardła drogowego
na dojeździe do trasy S8.
Stoimy w obliczu
murowanych korków
na lata, a samorząd
dzielnicy milczy
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Pod względem jest porównywal-
ne liczby ludności Bemowo z au-
striackim Salzburgiem czy belgijską
Brugią, ale… cóż, każdy widzi, jak
jest. Gigantyczna premiera w fil-
harmonii czy wizyta Donalda
Trumpa nam nie grozi, więc i naj-
ważniejsze – naszym zdaniem – wy-
darzenia roku 2016 zachowują
pewną skalę. Oto one.

7. Na Górcach powstają
schody

Na schody na wiadukt Górczew-
skiej czekaliśmy bitych dziesięć lat.
Choć ulice Grodkowska, Klucz-
borska i Budy administracyjnie na-
leżą do Bemowa, niemal wszystko
co potrzebne mieszkańcom znaj-
duje się po wolskiej stronie grani-
cy, za torami kolejowymi. Dziś to

przede wszystkim galeria handlo-
wa Wola Park, zaś w przyszłości –
także stacje metra i szybkiej kolei

miejskiej. Aby dostać się na upra-
gnioną drugą stronę, mieszkańcy
przechodzili po torach. Narażając
siebie na potrącenie przez pociąg,
a swój portfel – na mandat. Udało
się dzięki budżetowi partycypacyj-
nemu. Schody już powstają.

6. Awantura o parkowanie
Przez osiem lat parking na te-

renie Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy Obrońców Tobruku był ogól-
nodostępny i bezpłatny. Tego lata
dyrektor postanowił przywrócić
stan naturalny: „jak korzystasz, to
płać”. Nie spodobało się to kie-
rowcom do tego stopnia, że temat
trafił do burmistrza. Po pewnym

czasie konflikt między przycichł,
ale na pewno powróci w przyszło-
ści w skali makro. W postaci dys-
kusji o płatnym parkowaniu
przy stacjach metra.

5. Marynin bez przejazdu
Przejazd przez bocznicę kolejo-

wą między Górcami a Maryninem
wpisał się w krajobraz do tego
stopnia, że wszyscy zapomnieli
o smutnym fakcie: był dziki jak
łosie z puszczy Kampinoskiej.
W maju przejazd zamknięto, chy-
ba na zawsze. Piesi radzą sobie
nieźle, rowerzyści słabo, kierowcy
wcale. Bez przejazdu na Górce
Marynin sprawia wrażenie jeszcze
bardziej odciętego od świata i za-
pomnianego, niż jest w rzeczywi-
stości.

4. Koniec kiełbasy z grilla
Kiełbasa z grilla, żeberka z gril-

la, karkówka z grilla… niektórzy
nie wyobrażają sobie bez nich
udanego lata. Boom na grillowa-
nie i palenie ognisk sprawił, że
bemowskie lasy zaczęły mieć ser-
decznie dość ludzkiej nawałnicy.
Zwłaszcza, że nie wszyscy umieją
się bawić i większym biesiadom
towarzyszyło śmiecenie i łamanie
gałęzi, a nawet zawody w rzuca-
niu w drzewo nożami.

3. Rowerem po Powstańców
Śląskich

Na co dzień rowerem jeździ tyl-
ko kilka procent bemowian. Bu-
dowa drogi dla jednośladów
na głównej ulicy dzielnicy, w do-
datku będącej pierwszym nadają-

cym się do użytku odcinkiem
na Jelonkach, to prawdziwy skok
cywilizacyjny. Jak tylko warsza-
wiacy odkryją, że zimą też da się
jeździć rowerem (tak samo jak da
się chodzić…), na Powstańców
Śląskich zawitają widoki znane
z innych dużych miast Europy.

2. Budowa metra ruszyła
Pierwszą łopatę wbito co praw-

da na Woli, ale utrudnienia zwią-
zane z budową najbardziej doty-
kają mieszkańców Górc i Jelonek.
W ciągu kilku dni trzeba było
zmienić swoje przyzwyczajenia,
wyznaczyć nową drogę do pracy
i trzymać kciuki, żeby dziś nie by-
ło wypadku i korka. Życie bez od-
cinka Górczewskiej jest trudne,
ale nie niemożliwe. Chaos pierw-
szych dni po zamknięciu ulicy zo-
stał już opanowany. Teraz to już
twórczy bałagan.

1. Lazurowa zmienia się
w „Nowo-Lazurową”

Chwast językowy w postaci „No-
wolazurowej” doskonale opisuje
to, co dzieje się z ulicą niezwykle
ważną dla mieszkańców Jelonek,
Chrzanowa i Boernerowa. W tym
roku udało się przebić ją do Po-
łczyńskiej, dzięki czemu jelonkow-
ski fragment Szeligowskiej ode-
tchnął od samochodów i powstała
w miarę prosta droga z Jelonek
do… Katowic. Zdaniem jednych
powstał bardzo przydatny kawałek
asfaltu, zdaniem innych – ohydna
trasa z ekranami akustycznymi.
Nim dyskusja ucichła, podpisano
umowę na podpisano umowę
na przebudowę odcinka od Sterni-
czej do Górczewskiej. Lazurowa
już nigdy nie będzie taka sama.

(dg)

Tak minął rok na Bemowie
� Budowa schodów wśród najważniejszych wydarzeń w 120-tysięcznej dzielnicy? Tak, to możliwe.
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Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi wydarzeniami z życia miasta?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.



Najsłynniejsza filmowa historia
z Bemowa związana jest oczywi-
ście z „Misiem” Stanisława Barei.
Cała finałowa scena najbardziej
kultowej komedii w dziejach pol-
skiego kina została wszak nakrę-
cona na gliniankach Sznajdra.
Właściwie rozgrywa się tu cały,
dość oryginalny, ostatni akt „Mi-
sia”, czyli bukoliczny zamiejski
piknik, podczas którego Stefan

Śródka wyjaśnia wreszcie, dlacze-
go córka Marka Siudyma nie mo-
że nazywać się Tradycja, a Ewa
Bem (nomen omen) śpiewa ślicz-
ną kolędę. I właśnie do glinianki
wpada w końcu tytułowy słomiany
miś.

Z okazji 30. rocznicy premiery
nieprzypadkowo właśnie na gli-
niankach stanęła słomiana kukła –
replika tej filmowej. Miś w tym

miejscu przetrwał niecały rok.
Ktoś go podpalił. Spłonęła rów-
nież kolejna replika ustawiona
przy Górczewskiej. Szkoda, bo by-
łaby to naprawdę fajna i oryginal-
na bemowska filmowa pamiątka.

Lotnisko łakomym kąskiem
Dokumentalnych filmowych

śladów historii Bemowa zachowa-
ło się sporo – fragmenty kronik,
dokumentalne migawki z ukocha-
nej wojskowej uczelni WAT, pro-
pagandowe kroniki budowy kolej-
nych osiedli, obrazki z giełdy sa-
mochodowej, a także np. taka pe-
rełka jak relacja z lądowania pre-
zydenta Richarda Nixona na lot-
nisku Babice w 1959 roku.

W bemowskiej „filmografii”,
nie tylko dokumentalnej, Babice
odegrały zresztą w ogóle wyjątko-
wą rolę. Lotnisko wojskowe było
niedostępne dla cywilów, ale woj-
sko zgadzało się dość często
na realizację w tym miejscu zdjęć
filmowych. Chociaż zastrzegało
sobie, że nie będą filmowane
„obiekty strategiczne”. A dla fil-
mowców lotnisko, na którym
zdjęć nie ograniczał normalny
ruch lotniczy, było łakomym ką-
skiem. Babice zagrały więc w ki-
nie kilkakrotnie.

Tutaj spore fragmenty swego
rozrachunkowego lotniczego dra-
matu „Życie raz jeszcze” nakręcił
w 1964 roku Janusz Morgenstern.
Bohaterem był tu pilot, weteran Bi-
twy o Anglię, który po wojnie wra-
ca do kraju i choć początkowo wi-

tany jest z honorami, z czasem
gęstnieje wokół niego mgła podej-
rzeń. Babice zagrały tu Dęblin,
w kadrze pojawił się między innymi
budynek portu z charakterystyczną
wieżą. W roli głównej wystąpił An-
drzej Łapicki, a partnerowali mu
Tadeusz Łomnicki i Ewa Wiśniew-
ska. Portret okresu błędów i wypa-
czeń okazał się dla cenzury na tyle
niewygodny, że film Morgensterna

wylądował na półkach i nie jest dziś
szczególnie znany.

„Poli Raksy twarz”
Innym lotniczym filmem, które-

go fragmenty nakręcone zostały
na bemowskim lotnisku była ko-
media „Paryż-Warszawa bez wizy”
wyreżyserowana w 1967 roku przez
Hieronima Przybyła. Toporna, wy-
raźnie propagandowa to była ko-
media opowiadająca o czterech
polskich pilotach namawiających

piękną polska aktorkę spotkaną
w Paryżu, by powróciła do kraju.
Jeśli warto w ogóle ten film oglą-
dać to ze względu na „Poli Raksy
twarz” i właśnie ujęcia lotniska
udającego Warszawę, Paryż, Pecz,
a nawet… amerykańską bazę woj-
skową. Można tu zobaczyć choćby
dawne zabudowania lotniskowe
z efektownymi kolumienkami póź-
niej zlikwidowanymi. Film kiepski,
ale dla miłośników historii dzielni-
cy – perełeczka.

Kolejnym zapomnianym obra-
zem, w którym pojawiło się be-
mowskie lotnisko, była siermiężna
produkcja „Przeciwko bogom”
Huberta Drapelli z 1961 roku. Hi-
storia niesłusznie posądzonego
o tchórzostwo i bojkotowanego
przez kolegów lotnika razi propa-
gandowym schematyzmem,
zgrzebne zdjęcia lotnicze dziś
śmieszą, ale ujęć samego lotniska
jest całkiem sporo i to bardzo cie-
kawych, ukazujących między inny-
mi wnętrza portu w pełnej krasie.

Stąd startowały milicyjne
helikoptery

Na lotnisku kręcone były też uję-
cia kultowego serialu PRL „07
zgłoś się”, a także filmowej wersji
przygód porucznika Borewicza
„Zamknąć za sobą drzwi” Krzysz-
tofa Szmagiera. To stąd startowały
filmowe milicyjne helikoptery, sa-
molot, którym amerykański poli-
cjant polskiego pochodzenia chciał
uciec do Szwecji. Nieistniejący już
hangar lotniska przy Widawskiej
zagrał też w „Małej apokalipsie”
Costy-Gavrasa z 1993 roku, we-
dług prozy Tadeusza Konwickiego.
Długo na ścianach budynku wid-
niały pozostałości malowideł, które
były częścią scenografii.

Oczywiście, ta wyliczanka wąt-
ków bemowskich w kinie nie wy-
czerpuje. Może Państwo uzupełnią
tę filmografię o kolejne tytuły?

(wk)
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Filmowe sceny z Bemowa. Nie tylko „Miś”
� Bemowo ma może mniej okazałą „filmografię” niż inne warszawskie dzielnice, ale całkiem ciekawą i nietypową…

Więcej
o bemowskich tropach
filmowych można będzie
usłyszeć podczas
wykładu „Bemowo
w filmie”, który odbędzie
się 14 grudnia o 19:00
w Sali Koncertowej
Bemowskiego Centrum
Kultury w Szkole
Podstawowej nr 82,
przy ulicy
Górczewskiej 201.

źródło:w
ikipedia
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26 listopada zamknięto dla ru-
chu samochodowego i autobuso-
wego ul. Górczewską w miejscu
budowy stacji „Młynów”, likwidu-
jąc w ten sposób jedno z dwóch
połączeń dzielnicy Bemowo
z Wolą i Śródmieściem. To jest
niezwykle dla bemowian uciążli-
we – wiem coś o tym, gdyż budo-
wa odcięła mnie od przedszkola,
do którego zawozimy codziennie
nasze dziecko. Gehenna ma trwać
trzy lata, a najgorzej będzie, gdy
zostanie zamknięta również

ul. Wolska, pod którą planowana
jest stacja „Płocka”.

Miałem okazję być na bodaj
pierwszej konferencji prasowej
władz miasta po zamknięciu Gór-
czewskiej, w dniu 5 grudnia. Te-
matem konferencji było znalezie-
nie na budowie ludzkich szcząt-
ków, ale przy okazji przedstawio-
no stan prac po pierwszym tygo-
dniu. Wszystko to wygląda na ra-
zie dość porządnie. Nie sprawdza
się tylko, w mojej ocenie, Zarząd
Transportu Miejskiego.

Nie miejsce tu na omawianie
zmian linii autobusowych, wspo-
mnę tylko o trzech słabych punk-

tach, wcześniej nie dyskutowa-
nych. Dla pasażerów omijających
szerokim łukiem plac budowy jed-
nym z głównych punktów prze-
siadkowych stał się przystanek

„Elekcyjna”, umożliwiający dotar-
cie z al. Solidarności ulicą Ka-
sprzaka do autobusów dojeżdżają-
cych do Górczewskiej na zachód
od zamknięcia, czyli do Koła,
Górc i Bemowa. Niestety, przysta-
nek ten nadal ma status „na żąda-
nie”, co nie ułatwia podróży.

Podobnie sprawa się ma z przy-
stankiem „PKP Koło”. Kiedyś
przebiegało tamtędy wiele linii
autobusowych, obecnie już tyl-
ko 523, co by nawet wystarczało,
gdyby nie to, że autobusy zatrzy-
mują się „na żądanie”, a więc nie
za każdym razem. A na przystan-
ku tłok, gdyż inaczej niż tędy do-
stać się z Bemowa w okolice stacji
„Młynów” nie sposób.

Trzeci słaby punkt jest taki, że
do nowej pętli „Płocka-Szpital”
dojeżdżają od wschodu – łącząc

Młynów ze Śródmieściem – tylko
dwa autobusy, 520 i E-2. Jeden
jedzie aż z Wilanowa, drugi z Ma-
rysina, co ma skutek taki, że
w godzinach szczytu na skutek
korków wędrują one stadami,
na które trzeba oczekiwać
na przystanku czasem dobrze po-
nad 10 minut.

Samo wprowadzanie zmian
przez ZTM jest przy tym tradycyj-
nie niechlujne. Np. na słupkach
informacyjnych nowych przystan-
ków nie ma ich nazw. Nowe przy-
stanki znajdują się zaś zazwyczaj
na tle ogrodzenia budowy i nawet
lokalni pasażerowie mają kłopot,
gdzie wysiąść.

Nie mogę tym razem życzyć
Państwu świątecznie, by te kłopo-
ty jak najszybciej się skończyły, bo
na pewno w Nowym Roku, ani
nawet w kolejnym, się nie skoń-
czą. Życzę więc cierpliwości i wy-
trwałości, a za to w Boże Naro-
dzenie wielu radości – wtedy
wszak mniej podróżujemy.

Nie tylko na Bemowie

Metro coraz bliżej. Życzę cierpliwości
� Mamy za sobą pierwsze tygodnie budowy tzw. odcinka zachodniego II linii metra, na który składać się będzie
tunel oraz stacje „Płocka”, „Młynów” i „Księcia Janusza” (jak znam naszą radę miasta, to o te nazwy stacji toczyć
się jeszcze będą gorące boje, w odróżnieniu od przebiegu samej inwestycji i jej wpływu na życie mieszkańców, co
rajcy pozostawiają urzędnikom).

Samo
wprowadzanie zmian
przez ZTM jest przy tym
tradycyjnie niechlujne.
Np. na słupkach
informacyjnych nowych
przystanków nie ma ich
nazw. Nowe przystanki
znajdują się zaś
zazwyczaj na tle
ogrodzenia budowy
i nawet lokalni
pasażerowie mają kłopot,
gdzie wysiąść.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl



GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie 4-pok. BEZPOŚREDNIO
Bemowo Jelonki. Tel. 663-174-606

·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 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707

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

·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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SSeerrwwiiss  kkoommppuutteerroowwyy  –– pprrzzyyjjddźź  lluubb  uummóóww
sseerrwwiissaannttaa  –– wwyycceennaa  ggrraattiiss,,  CC zzłł  uucchhoowwsskkaa  6666,,

kkoołłoo  HHaallii  WWoollaa,,  wwwwww..wwiiccoommpp..ppll,,  tt..  2222 224400--5500--9900

BUDOWLANE
·Malarz Remonty 8356618 502255424

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Kredyty, pożyczki 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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Do sprzątania osiedla mieszkaniowego na
Bemowie /klatki, garaż, odśnieżanie/. Praca
w godz. 7-15 tel. 502-063-247

DDoołłąącczz  ddoo  NNAASS!!  SSzzuukkaasszz  ssttaałłeejj  pprraaccyy  lluubb  cchhcceesszz  ppoo
pprroossttuu  zzaarroobbiićć  ddooddaattkkoowwee  ppiieenniiąąddzzee??  CChhcceesszz
ddoossttoossoowwaaćć  pprraaccęę  ddoo  TTwwooiicchh  zzaajjęęćć  nnpp..  sszzkkoołłyy,,

iinnnneejj  pprraaccyy??  SSkkoonnttaakkttuujj  ssiięę  zz nnaammii  DDoossttaawwccaa  ppiizzzzyy
ww TTeelleeppiizzzzyy..  mmaaiill  ttpp44884499@tteelleeppiizzzzaa..ppll  tteell..
550022--445566--664499  AAttrraakkccyyjjnnee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee!!

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

·EKSPEDIENTKĘ DO PRACY NA BEMOWIE.
Praca w systemie dwuzmianowym. Zakres
obowiązków: *Obsługa kasy fiskalnej *Dbanie
o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji
towarów. Wymagania: *Miła aparycja, wysoka
kultura osobista *Motywacja do pracy
*Uczciwość, zaangażowanie w pracę *Prosimy
o składanie CV z aktualnym zdjęciem na e-mail.
firma_wa@wp.pl

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

·Zatrudnimy agentów ochrony na osiedla
mieszkaniowe – Ursynów. 7-8 zł na rękę.
885-855-009

RÓŻNE
·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

·AA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety ryngrafy orzełki bibeloty tel.
504-017-418

·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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Na po czą tek spra wa naj bar -
dziej oczy wi sta, czy li na zwa ca łej
dziel ni cy. Wszy scy wie dzą, że po -
cho dzi od na zwi ska gen. Jó ze fa
Be ma, ale hi sto ria nada nia tej na -
zwy nie jest ta ka jed no znacz na.
Ła two się do my ślić, że ma zwią -
zek z jed nym z naj le piej za cho wa -
nych for tów w sto li cy, na zy wa ne -
go po cząt ko wo for tem Pa ry sów.

W 1921 r. je go na zwę zmie nio no
na fort Be ma i stąd wzię ła się
w koń cu na zwa ca łej dziel ni cy.
Nikt nie wie do kład nie, dla cze go
pa tro nem po ro syj skie go for tu zo -
stał aku rat Bem. Przy pusz czam,
że nie bu dził wte dy spo rów, w po -
wsta niu li sto pa do wym ja ko do -
wód ca ar ty le rii wal czył wszak
na naj wa żniej szym po ste run ku:

na szań cach Wo li, czy li nie da le ko
miej sca, gdzie pół wie ku póź niej
sta nął fort…

Bo er ner nie nada wał się
na pa tro na

Roz sze rze nie na zwy for tu
na ca łą dzi siej szą dziel ni cę nie by -
ło jed nak ta kie oczy wi ste i nie na -
stą pi ło od ra zu. Za raz po woj nie

mia nem „Be mo wo” na zwa no
osie dle zna ne dziś ja ko Bo er ne ro -
wo. W oczach ko mu ni stycz nych
władz ini cja tor bu do wy, Igna cy
Bo er ner, nie nada wał się na pa -
tro na. Był w la tach 30. zwo len ni -
kiem Jó ze fa Pił sud skie go i sa na -
cyj nym mi ni strem poczt i te le gra -
fów. To z je go ini cja ty wy na nie wy -
ko rzy sta nym te re nie za re zer wo -
wa nym dla Trans atlan tyc kiej Cen -
tra li Ra dio te le gra ficz nej roz po -
czę to bu do wę osie dla miesz ka nio -
we go, okre śla ne go ja ko „osie dle
Łącz no ści”. W 1936 ro ku nada no
mu jed nak na zwę „Bo er ne ro wo”,
od na zwi ska zmar łe go trzy la ta
wcze śniej za ło ży cie la. Po woj nie
na zwa zmie nio na zo sta ła na bar -
dziej „pa trio tycz ne” i pra wo myśl -
ne Be mo wo. Do daw nej na zwy
wró co no do pie ro w 1987 ro ku, ale
na zwa Be mo wo po zo sta ła okre -
śle niem po wsta łych już po woj nie
osie dli, a póź niej sta ła się na zwą
gmi ny i dziel ni cy.

Gro ty, Gór ce i Sze li gi
Prost sza jest hi sto ria nazw in -

nych dzi siej szych ob sza rów dziel -

ni cy. W śre dnio wie czu dzi siej sze
Be mo wo skła da ło się z sze re gu
dóbr ry cer skich i lo ko wa nych
na nich wsi. Już w XV -wiecz nych
księ gach zna leźć za tem mo żna ta -
kie wsie jak Gro ty, Chrza nów czy
Gór ce – syn pierw sze go wła ści cie -
la Pio tra Piel grzy ma oko ło ro -
ku 1430 przy jął na zwi sko „Gór -

czew ski”. Rów nież in ne miej sco -
wy ro dy wy wo dzi ły swe na zwiw ska
od nazw osad: Bli zne – Bli ziń scy,
Sze li gi – Sze li gow scy… Część
nazw wsi wy wo dzi się od her bów
ry cer skich czy imion pierw szych
wła ści cie li, część to na zwy zna czą -
ce, zna cze nia in nych ni gdy nie
od kry to.

(wk)

Na podstawie: Przemysław Miller, „Historia dzielnic.
Bemowo” ze strony Urzędu m.st. Warszawy

Dlaczego Bemowo, Górce i Chrzanów?
� Niby dokładnie wiadomo, dlaczego w naszej dzielnicy coś nazywa się tak, a nie inaczej. Ale czy na pewno?

Już
w XV-wiecznych księgach
znaleźć zatem można
takie wsie jak Groty,
Chrzanów czy Górce –
syn pierwszego
właściciela Piotra
Pielgrzyma około
roku 1430 przyjął
nazwisko „Górczewski”.
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Gdy na po cząt ku lat 70. z pom -
pą otwar to no wy sklep „Przy La -
sku” przy Ka li skie go na daw nym
Bo er ne ro wie, spół dziel nia „Spo -
łem” WSS Wo la po sia da ła 80
skle pów bra nży spo żyw czej i 52
pla ców ki z art. prze my sło wy -
mi. I wciąż po więk sza ła swój stan
po sia da nia. W koń cu lat 70.,

po ko lej nej re or ga ni za cji han dlu,
od dział „Spo łem” „Wo la”, któ ry
co cie ka we swo je ko rze nie miał
w przed wo jen nej chrze ści jań skiej
spół dziel ni „Łącz ność”, mógł po -
chwa lić się 263 punk ta mi.

W ro ku 1990 roz po czę ło się la wi -
no we prze ka zy wa nie skle pów gmi -
nie i pry wat nym wła ści cie lom. „Spo -

łem” stra ci ło 139 pla có wek han dlo -
wych, 22 za kła dy ga stro no micz ne
i 22 pla ców ki ży wie nia zbio ro we go.
W ko lej nych la tach spół dziel nia zna -
la zła się na skra ju upad ku. Ale prze -
trwa ła. Dziś ma 30 skle pów, z cze go
tyl ko dwa na Be mo wie, w tym ten
„Przy la sku”, któ ry dla wie lu jest
wręcz kul to wy, bu dzi sen ty ment, wy -

wo łu je no stal gicz ne wspo mnie nia. –
Tu ko le dzy z kla sy kra dli pącz ki

na prze rwach… – wspo mi na na fo -
rum je den z miesz kań ców Be mo wa.
Kto in ny wy zna je, że od trzy dzie stu
lat ro bi tu za ku py po dro dze do la su
be mow skie go…

Ale sen ty ment to jed nak nie
wszyst ko. Gru pa star szych miesz -

kań ców do ma ga ła się jesz cze cał -
kiem nie daw no… li kwi da cji skle -
pu, na rze ka jąc na wy so kie ce ny. –
W tym skle pie ce ny są tak wy gó -

ro wa ne, że sta rzy lu dzie, któ rzy
naj czę ściej ma ją ni skie bar dzo
eme ry tu ry, zmu sze ni są jeź dzić
gdzie in dziej. Czy nie mo żna by
po my śleć o in nym skle pie ty pu
Bie dron ka lub Lidl w za mian
za WSS? – py ta li miesz kań cy w li -
ście do na szej re dak cji.

Ce ny są fak tycz nie wy ższe niż
w Bie dron ce, ale „Spo łem” po szło
w kie run ku po łą cze nia sa mo ob -
słu go wych skle pów z de li ka te sa mi
i ten kie ru nek ma spo ro zwo len ni -
ków. Sklep przy Ka lic kie go jed -
nak prze trwał i na brak klien tów
nie na rze ka. Więc po dro dze
do la su be mow skie go wciąż mo -

żna tu wpa dać na za ku py
i na pącz ki na szkol nych prze -
rwach…

(wk)

Społem przy lasku

Tu koledzy z klasy kradli pączki
� Ten sklep na Boernerowie istnieje od pół wieku i ma się dobrze. Jest swego rodzaju pamiątką
po czasach potęgi spółdzielczego handlu.

Sentyment
to jednak nie wszystko.
Grupa starszych
mieszkańców domagała
się likwidacji sklepu,
narzekając na wysokie
ceny.
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