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Ulica Powstańców Śląskich – ja-
ka jest, każdy widzi. Szeroka jak
„prospekt Lenina”, wypełniona
spalinami i hałasem droga, rozci-
nająca na pół skupisko wątpliwej
urody bloków i pawilonów to dziś
raczej trasa z Bielan do Włoch.
Liczne sklepy, punkty usługowe,
urząd i linia tramwajowa sprawia-
ją jednak, że Powstańców Śląskich
to ulica ruchliwa, przez wielu
uznawana za główną w dzielnicy.
Co zrobić, „by żyło się lepiej”?

„Poprawić”
Najdroższy (164 tys. zł) dotyczą-

cy Powstańców Śląskich projekt

złożony do budżetu partycypacyj-
nego na przyszły rok to „Poprawa
warunków ruchu pieszych i rowe-
rzystów”. Składa się on z jedena-
stu drobnych elementów mających
sprawić, że poruszanie się po ulicy
będzie wygodniejsze. Są to: 40-
metrowa droga rowerowa przy ra-
tuszu, chodnik w miejscu ścieżki
na niezabudowanym rogu skrzyżo-
wania z Górczewską, 12-metrowy
łącznik rowerowy obok przychodni
przy Czumy, chodnik i trawnik
przy Powstańców 69–69B, asfalto-
wy chodnik z dopuszczonym ru-
chem rowerów przy Powstań-
ców 67, słupki chroniące chodnik

przed dewastacją przy Powstań-
ców 45, trawnik zamiast asfaltowe-
go placu przy Sucharskiego 2,
łącznik pieszo-rowerowy na końcu
Sucharskiego, słupki przy Bryga-
dzistów 18 oraz Powstańców 9
i wreszcie chodnik omijający drze-
wo przy Powstańców 4.

Zbudować parking
Zupełnie inny pomysł (za 141

tys. zł) ma Joanna Witaszek. Jej
propozycja to zamiana dzikiego
parkingu na płycie na wysokości
Pirenejskiej.

– Płyta jest ciągle zalewana, na-
wet podczas niewielkich opadów,

przez co zaparkowane auta toną
a piesi przechodząc przez na przy-
stanek lub bazarek są zmuszeni
brodzić w kałużach po kostki – pi-
sze autorka. – Jest to też znaczne
utrudnienie dla niepełnospraw-
nych i rodziców z wózkami.

– To jest jednak główna ulica
dzielnicy i utrwalanie w tym miej-
scu parkingu powoduje degrada-
cję przestrzeni – komentuje inna
mieszkanka. – Trochę obciach, by
wzdłuż głównej ulicy ciągnął się
wielki parking. Jestem natomiast
jak najbardziej za zapewnieniem
bezpiecznego i suchego dojścia
do osiedla dla pieszych.

Ustawić ściankę antysmogową
Wyobraźmy sobie wyłożoną

drewnem ściankę o wymiarach
3×3 metry, pokrytą mchem i po-
łączoną z wygodnymi ławkami.
Nie, to nie jest nowe dzieło absol-
wentów warszawskiej ASP, ale no-
we urządzenie oczyszczające po-
wietrze, wymyślone w Niemczech.
Mogłyby one stanąć przy pętli No-
we Bemowo, w pobliżu ratusza
i obok Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego. Każda sztuka
kosztowałaby 130 tys. zł.

– Ustawienie ścianek antysmo-
gowych sprawi przynajmniej czę-
ściowe oczyszczenie powietrza ze
smogu – pisze Marcin Ambroziak.
– Są one pokryte mchem zmodyfi-
kowanym genetycznie, który po-

chłania smog i niebezpieczne pyły.
Jedna niewielka ścianka ma sku-
teczność ok. 275 drzew, których
nasadzenie kosztowałoby około
dwukrotnie więcej i wymagałoby
o wiele większego obszaru.

Wyznaczyć przejście
Kolejny projekt – za 95 tys. zł

– to nowe przejście dla pieszych
z azylem pomiędzy Człuchowską
a Synów Pułku. Jak zauważa au-
tor, odległość pomiędzy istnieją-
cymi przejściami to ponad 400
metrów. Aby dostać się do szkoły,
kościoła, przychodni, biblioteki
czy parku Anieli Krzywoń miesz-
kańcy muszą teraz znacznie nad-
rabiać drogi. A niektórzy prze-
chodzą przez jezdnię i tory niele-
galnie, o czym świadczy wydepta-
na ścieżka.

Poszerzyć chodnik
Skrzyżowanie Powstańców

z Człuchowską to najbardziej ru-
chliwe miejsce na Jelonkach.
O tym, że chodniki są tam zdecy-
dowanie za wąskie, nie trzeba
przekonywać nikogo, kto choć raz
odwiedził okolicę Hali Wola. Pro-
blem częściowo rozwiązałoby po-
szerzenie chodnika na północno-

Budżet partycypacyjny

Osiem pomysłów na Powstańców
� Wyznaczyć przejście dla pieszych, poszerzyć chodnik czy… przesunąć przystanek?
Mieszkańcy mają sporo pomysłów na zmianę głównej ulicy dzielnicy.

dokończenie na stronie 3
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– Jak się Pan czuje w roli rad-
nego opozycji?

– Biorąc pod uwagę piekło, ja-
kie zgotowała Bemowu Hanna
Gronkiewicz-Waltz, to pełnienie
funkcji przewodniczącego rady
było koszmarnie trudne i wyczer-
pujące. Dziś mam znacznie więcej
spokoju i czasu na pracę zawodo-
wą i dla rodziny, ale oczywiście
z wielkim niepokojem patrzę
na to, co z moim Bemowem wyra-
bia koalicja PO-PiS, choć koalicja
być może jest tu niewłaściwym
słowem, ponieważ rola Platformy
w tym układzie jest czysto iluzo-
ryczna. Nie oszukujmy się – Be-
mowem rządzi Prawo i Sprawie-
dliwość przy drobnym udziale
Platformy.

– Skąd taki wniosek?
– Z obserwacji. Gdyby Platfor-

ma miała znaczenie w koalicji
z PiS, to na Bemowie nie odbyłby
się pokaz filmu „Smoleńsk”. PiS
robi sobie z Platformą, co chce,
a władze PO na to pozwalają, bo
ich nadrzędnym celem jest ze-
msta na mnie i moim środowisku,
więc nie ma znaczenia, że np.
przy okazji wprowadzania kon-
trowersyjnej reformy oświaty i li-
kwidacji gimnazjów, wicebur-
mistrz z PiS obraża na Facebo-
oku rodziców zgłaszających wąt-
pliwości i uwagi do planów władz
dzielnicy.

– To nie są plany władz dzielni-
cy, tylko narzucone przez MEN.

– Oczywiście, ale wiceburmistrz
Błażej Poboży się z nimi utożsamia,
co szczególnie denerwuje wielu ro-
dziców. A trzeba pamiętać, że ta
reforma ma więcej przeciwników
niż zwolenników, jest wprowadzo-
na na siłę, bez poprzedzającej ją
dyskusji społecznej, bez pytania się
o zdanie rodziców i nauczycieli.
A przede wszystkim bez rzetelnego
wytłumaczenia celów, jakie stawia
sobie MEN. Zamiast tego mamy
do czynienia z działaniem pod ha-
słem „my PiS mamy rację”, wice-
burmistrz wprost to popiera, działa
niemalże jako propagandysta mini-
sterstwa, a co najgorsze – lekcewa-
ży zdanie rodziców. Najlepszym
dowodem na to, że ważniejsi dla
niego są partyjni zwierzchnicy,
a nie mieszkańcy, jest to, że założe-
nia zmian na Bemowie przedstawił
w Sejmie, a nie rodzicom w którejś
z naszych szkół.

– A jakie jest Pańskie zdanie
na temat reformy oświaty? Jest
Pan za czy przeciw likwidacji
gimnazjów?

– Ja myślę, że istota zmian
w szkole powinna być zupełnie in-
na. Obecne działania MEN nic
nie dadzą, jeśli nie zostaną od-
chudzone programy nauczania.
Dzieci i młodzież obciążone są
zbyt wielką, całkowicie zbędną
ilością materiału do nauczenia,
a właściwie do wykucia na najbli-
ższą klasówkę i egzamin. Nasze
dzieci będą musiały sobie radzić

na rynku międzynarodowym,
a one wychodzą ze szkół być mo-
że z nieco większą wiedzą z fizyki,
biologii czy chemii, ale bez dobrej
znajomości angielskiego. Naucza-
nie języków wciąż u nas leży
i kwiczy. A przecież to podstawa
w świecie. Lepszą pracę w mię-
dzynarodowych firmach i instytu-
cjach dostaną w pierwszej kolej-
ności ci, którzy lepiej będą znali
języki, a nie ci, którzy bezbłędnie
rozłożą na czynniki pierwsze
i zinterpretują tysiąc pięćset sie-
demdziesiąty wiersz. Zamiast
przeznaczyć pieniądze na urzą-
dzenie i wyposażenie w naszych
szkołach sal do nauki języków,
na regularne lekcje z native spe-

akerami, to wywalamy teraz mi-
liardy w skali kraju na odkręcenie
reformy sprzed zaledwie kilkuna-
stu lat.

– Wróćmy na Bemowo. Obecne
władze każdy numer wydawanej
przez siebie gazety poświęcają
kolejnemu odcinkowi tzw. afery
bemowskiej. Czy zamierza się
Pan jakoś do tego odnosić?

– Po trzech latach od pierw-
szych oskarżeń jestem już uodpor-
niony na te kłamstwa. Przypomnę,
że pomimo kilkudziesięciu spraw,
które trafiły do prokuratury,
do tej pory nikomu nie postawio-
no żadnych zarzutów, tymczasem
na zlecenie obecnego burmistrza
pojawiają się kolejne artykuły
o sytuacjach, które nawet nie mia-
ły miejsca, bez zapytania osób
opisywanych, jak było naprawdę,
i bez przedstawienia ich stanowi-
ska, co jest niezgodne z prawem
prasowym. Na zlecenie burmistrza
w dzielnicowej gazetce pojawiają
się kłamstwa, m.in. teksty o wąt-
kach tzw. afery bemowskiej daw-
no temu umorzonych przez pro-
kuraturę, która po wielomiesięcz-
nym śledztwie i przesłuchaniu se-
tek świadków, nie znalazła pod-
staw do postawienia komukolwiek
zarzutów. Burmistrz z PiS bez-
czelnie podaje do wiadomości pu-
blicznej nawet nazwiska szerego-
wych urzędników, którzy nie są
osobami publicznymi i szarganie
ich dobrego imienia, po umorze-
niu spraw przez prokuraturę,
świadczy o tym, że obecny wło-
darz naszej dzielnicy nie ma
za grosz honoru. Za publiczne
pieniądze prowadzi walkę z opo-
zycją, wplątując w to ludzi w poli-
tykę niezaangażowanych. W pu-
blikowanych tekstach nie ma nic
nowego, czego nie byłoby już
w prasie, opierają się na protoko-
łach kontrolnych, nie pytają osób
opisywanych, jak było naprawdę.
A pamiętać trzeba, że te kontrole
były zlecone przez władze Warsza-
wy, żeby jak najbardziej pogrążyć
mnie i moją ekipę. Protokoły za-

wierają cały szereg zmanipulowa-
nych na potrzeby polityczne infor-
macji. I dziś można napisać, że
„człowiek od Dąbrowskiego” za-
robił na umowę o dzieło 60 tysię-
cy. Nie dodaje się, że te 60 tysięcy
należy podzielić przez 24 miesiące
i wychodzi miesięczne wynagro-
dzenie brutto 2,5 tys. zł.

Czy będę coś z tym robić?
Na pewno będziemy bronić do-
brego imienia osób opisywanych
jako „aferzyści”. Szczególnie, że
artykuły nie ukazują się w gazecie
prywatnej, ale w piśmie urzędo-
wym, wydawanym za pieniądze
wszystkich podatników. Tak bez-
czelne wykorzystywanie urzędo-
wego pisma do walki politycznej
z obecną opozycją jest przekro-
czeniem wszelkich granic przy-
zwoitości. Gazeta wydawana
przez samorząd ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom, promować
dzielnicę, tłumaczyć decyzje
władz, pytać mieszkańców o ich
zdanie, może nawet budować au-
torytet urzędującego burmistrza,
ale na pewno nie walczyć z opozy-
cją kłamliwymi artykułami o wy-
darzeniach sprzed trzech lat, kie-
dy to jakaś grupa decydentów PO
postanowiła pozbyć się mnie z po-
lityki i przy okazji rozprawić z ca-
łym moim zapleczem. To jest naj-
lepszy dowód na to, jak bardzo im
przeszkadzałem, bo Bemowo za-
wsze wyprzedzało inne dzielnice.

– Dziś już nie wyprzedza?
– Dziś Bemowo niepotrzebnie

traci cenny czas. Przedszkole
na Pełczyńskiego dwa lata czeka-
ło na otwarcie. Straciliśmy poło-
wę stacji rowerowych, zamiast
mieć ich trzy razy więcej. Park
Górczewska nie może doczekać
się rewitalizacji. Tak samo ulica
Powstańców Śląskich. Nowe ście-
żki rowerowe powstają w żółwim
tempie. Nowa szkoła będzie
opóźniona o dwa lata. Budowa
metra odcięła dzielnicę od reszty
miasta, a zarząd dzielnicy bez
walki na to pozwolił. Moje Bemo-
wo dawno przestało być liderem
Warszawy. A odpowiedzialność
za to ponoszą władze Platformy
Obywatelskiej, które w imię wła-
snej – w zasadzie prywatnej wo-
jenki ze mną – oddały władzę PiS-
-owi, który nie ma żadnego pomy-
słu na zarządzanie Bemowem.

– Chce Pan wrócić do władzy?
– Nie wiem. Obecnie tego nie

rozważam. Jestem bardzo zadowo-
lony ze swojej obecnej pracy w mię-
dzynarodowej firmie. A korzystając
z okazji, życzę wszystkim mieszkań-
com, by Bemowo w przyszłości
miało więcej szczęścia do władz i
jak dawniej rozwijało się szybciej
od innych dzielnic, a jego władze
słuchały mieszkańców a nie partyj-
nych liderów.

Rozm. oko

Bemowo traci cenny czas
� Rozmowa z Jarosławem Dąbrowskim, wieloletnim burmistrzem Bemowa, do niedawna przewodniczącym rady.
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Bemowo to jedyna dzielnica
Warszawy, w której ustawianie
nowych wypożyczalni rowerów
oznacza doganianie stanu sprzed
kilku lat. Wszystko dlatego, że
w latach 2012–2014 działał tu
osobny system Bemowo Bike,
otwarty za czasów burmistrza Ja-
rosława Dąbrowskiego. Potem,
w ferworze walki politycznej mię-
dzy PO a „dąbrowszczakami”, ro-
wery z zielonym logo znikły z ulic,
zastąpione przez te z logo niebie-
skim: Veturilo. Ponieważ Zarząd
Dróg Miejskich kładzie nacisk
na zagęszczanie sieci wypożyczal-
ni w centralnych dzielnicach,
na Bemowie jest ich teraz tylko
dziewięć.

Gdzie wypożyczyć rower…
Na właściwym Bemowie samo-

obsługowe stacje są cztery i wszyst-
kie ustawiono przy ulicach z droga-
mi dla rowerów. W tym roku Vetu-
rilo znajdziemy na rogu Powstań-
ców Śląskich i Radiowej, pętlach
na Starym i Nowym Bemowie,
na rogu Obrońców Tobruku i Pie-
niążka oraz przed Galerią Handlo-
wą Bemowo. Ta ostatnia wypoży-
czalnia jest finansowana przez wła-
ściciela centrum handlowego.

Jelonki mają trzy wypożyczal-
nie: na pętli „Os. Górczewska”,

przy Hali Wola i na rogu Po-
wstańców Śląskich i Połczyńskiej.
Listę zamyka jedna stacja na Gór-
cach, umieszczona w centralnym
punkcie dzielnicy – przed ratu-
szem.

…i jak to zrobić?
Osoby, które jeszcze nie korzy-

stały z Veturilo muszą założyć
konto na stronie veturilo.waw.pl
i wpłacić 10 zł. Aby wypożyczyć
rower, należy przyłożyć do termi-
nala Kartę Miejską lub wpisać nu-
mer telefonu i PIN. Rower można
też wypożyczyć również za pomo-
cą aplikacji na smartfona.

Rower jest zwalniany z elektro-
zamka po zalogowaniu się na ter-
minalu lub w aplikacji oraz poda-
niu numeru roweru (lub zeskano-
waniu kody QR za pomocą tele-
fonu). W przypadku zwrotu nie
trzeba nawet podchodzić do ter-
minala. Wystarczy, że ustawimy
rower w stojaku tak, by elektroza-
mek się zamknął. Zamknięcie
blokady zostanie potwierdzone
sygnałem dźwiękowym. System
sam odnotuje zwrot pojazdu. Dla
pewności można sprawić na ter-
minalu lub w aplikacji, czy zwrot
został odnotowany.

Rowery są też wyposażone
w linki z zamkiem szyfrowym, kod

do którego wyświetla się na ekra-
nie terminala podczas wypożycze-
nia. Można z nich korzystać
w czasie postoju, jeśli chcemy zo-
stawić rower np. przed sklepem.
Linki służą również do zwrotu
w sytuacji, gdy wszystkie elektro-
zamki są zajęte. Przypominamy
wtedy rower do innego.

Pierwsze 20 min jazdy jest
za darmo, zaś przejazd krótszy niż
godzina kosztuje złotówkę. Druga
godzina jazdy kosztuje 3 zł, trze-
cia – 5 zł, a czwarta i każda kolej-
na – 7 zł.

Od tego roku system Veturilo
składa się z 300 stacji i 4455 rowe-
rów standardowych i 60 dziecię-
cych. Nie brakuje też gadżetu
w postaci 45 tandemów. Sezon
Veturilo już tradycyjnie potrwa
do końca listopada.

(dg)
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Dziewięć stacji Veturilo
� Mamy nowe wypożyczalnie rowerów publicznych, ale… wciąż jest ich mniej, niż trzy
lata temu.

-wschodnim narożniku skrzyżo-
wania kosztem przechodzącego
w przystanek autobusowy pasa
ruchu. Teraz piesi mają do dyspo-
zycji 1,5 metra. Po przebudowie
za 39 tys. zł zyskalibyśmy kolej-
ne 3 metry.

Przesunąć przystanek
Można patrzeć na ulicę z per-

spektywy wszystkich mieszkańców,
a więc perspektywy pieszego. Mo-
żna spojrzeć także zza kierownicy
samochodu, o czym świadczy pro-
jekt „Zatoczka autobusowa
na przystanku przy Czumy”. Autor
proponuje przeznaczenie 30 tys. zł
na przesunięcie przystanku, wygię-
cie nowej drogi rowerowej w łuk
i zepchnięcie autobusów do zatoki.
Co prawda autobusy zatrzymują
się najwyżej co 4 minuty (mię-
dzy 8:00 a 9:00), ale zdaniem pro-
jektodawcy poranne korki w stronę
Połczyńskiej to właśnie ich wina.

– Komunikacja miejska powin-
na mieć priorytet, bo pozwala
przewieźć znacznie więcej osób
niż indywidualne samochody
przy wykorzystaniu takiej samej
ilości miejsca na drodze – spierają
się mieszkańcy. – Kierowca w sa-
mochodzie może tych 30 sekund
poczekać za autobusem.

Kilka drobiazgów
Listę pomysłów na zmiany

na Powstańców Śląskich zamykają
projekty warte mniej niż 15 tys. zł.
W kwocie tej zmieściły się dwa
słupy ogłoszeniowe na rogu
z Wrocławską oraz rośliny ozdob-
ne na wał ziemny przy Powstań-
ców i Żołnierzy Wyklętych

Projekty mieszkańców są teraz
weryfikowane przez urzędników.
Te, które okażą się zgodne regu-
laminem, trafią pod głosowanie.
Potrwa ono od 14 do 30 czerwca.
Wybrane projekty zostaną zreali-
zowane w przyszłym roku.

(dg)

dokończenie ze strony 1

Osiem pomysłów na Powstańców

źródło:budżetpartycypacyjny

SŁUCH STATYSTYCZNIE

Zgodnie z wynikami Narodowego

Spisu Powszechnego problem niedo-

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

rozmowy w hałasie, a wśród osób

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

chem – wynika z danych zebranych

podczas Narodowego Testu Słuchu.

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

nym. Drugim powodem jest wszech-

obecny hałas: godziny spędzone ze

słuchawkami w uszach, spacery

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i imprez,

praca w fabryce przy głośno pracują-

cych urządzeniach.

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świe-

cie jest codziennie narażona na ucią-

żliwe dźwięki, które powodują stałą

degradację słuchu.

NADSTAW USZU

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

wystarczy po prostu założyć dowolny

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

bezbolesne, szybkie i bezpłatne. Często

skutecznym rozwiązaniem otwierającym

drzwi do świata dźwięków, które wyda-

wały się bezpowrotnie utracone, może

okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, bez

względu na wiek oraz rodzaj niedosłu-

chu są refundowane przez NFZ oraz, al-

ternatywnie przez PCPRy. Współczesne

aparaty słuchowe to maleńkie cuda

techniki. Ich czułe mikrofony koncentru-

ją się na mowie, jednocześnie wytłumia-

jąc hałasy otoczenia. Mogą one być re-

gulowane za pośrednictwem smartfona,

współpracują z wieloma innymi urządze-

niami elektronicznymi, z których korzy-

stamy na co dzień. Są prawie niewidocz-

ne lub zminiaturyzowane do eleganckich

i estetycznych kształtów, a ich obsługa

jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

bezpieczeństwo użytkowników.

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

nia, a tym samym funkcjonowania osób

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy w wie-

lu istotnych sytuacjach życiowych,

dlatego nie zapominajmy go cenić

i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY



Osada na terenach późniejszej
wsi istniała zapewne już
w XV wieku. Dobra te należały
do Piotra Pielgrzyma, którego syn
przyjął nazwisko Górczewski,
skąd wzięła się nazwa wsi. W 1587
na polach otaczających Górce
okopał się podczas wolnej elekcji
Jan Zamoyski, stronnik Zygmun-
ta III Wazy. Wieś niemal przestała
istnieć w czasie potopu szwedzkie-
go, jednak z czasem się odrodziła
i rozwinęła. W XVIII wieku rezy-

dencję w Górcach miał Adama
Poniński, który uregulował prowa-
dzący stąd do stolicy trakt.
W 1790 roku właśnie w Górcach
wylądował rodzimy pionier lotów
balonem – Jan Potocki.

W 1827 roku mieszkały w Gór-
cach 282 osoby w 38 domach. By-
ły tu także dwa folwarki. W 1877
ziemię w Górcach nabył Jan Kry-
stian Ulrich i założył tu przedsię-
biorstwo ogrodnicze, co dało na-
zwę wschodniej części dawnej

osady – Ulrychów. Powstały też
liczne cegielnie, których pozosta-
łościami są dziś nieliczne już gli-
nianki.

Karczma i 80 domów
W 1932 roku wieś liczyła 80 do-

mostw, drewniana w większości
zabudowa skupiała się wzdłuż
głównych ulic, których siatka ulo-
kowana była mniej więcej tam,
gdzie dziś przebiega przez Górce
trasa S8, a dawniej ulice Żeńców,

Brzeżek, Wieśniacza, Siodlarska,
Gromadzka. We wsi była karcz-
ma, kuźnia, wiatrak, cegielnia,
kilka sklepów, tylko do kościoła
mieszkańcy jeździli do Babic.
Niewiele było gospodarstw typo-
wo rolniczych, było za to sporo
gospodarstw sadowniczych, część
mieszkańców hodowało krowy.
W 1933 roku wzdłuż północnej
granicy osady wytyczono linię
tramwajową na Boernerowo.

Górce stały się modne
W międzywojniu nastąpiła par-

celacja góreckich folwarków,
głównie rozległych terenów willi
Marynin. Właściciele sporego
majątku sprzedali go dzieląc
na kilkadziesiąt działek. Wytyczyli
przy okazji nowe uliczki: Zabo-
rowską, Bałtycką, Jeździecką, Ka-
szubską… Sama willa Marynin
znajdowała się przy ulicy Dębic-
kiej w miejscu, gdzie dziś stoi
blok Zaborowska 15. Był to par-
terowy, niezbyt duży dworek, któ-
ry przetrwał zresztą w niezłym
stanie wojnę i zniknął niejako
symbolicznie z krajobrazu Górc
w latach 70. Ostały się resztki
wejściowego portalu z kolumien-
kami, ale dzisiaj ich też już nie
ma. Górce stały się modne. Dział-
ki po parcelacji szły jak woda.
Jedni budowali tu letnie domki,
inni całoroczne i przeprowadzali
się na stałe. Eklektyczna była to
zabudowa, ale – jeśli wierzyć
wspomnieniom – miały Górce
charakterystyczny klimat miejsca,
w którym dawna „wiejskość” spo-
tykała się z „wielkomiejskością”.

Jeziorko wypełnione gruzem
Podczas II wojny światowej za-

budowa osady nie uległa więk-
szym zniszczeniom. Przybywali
uciekinierzy z Warszawy, zwłasz-

cza z Woli, którzy chronili się tu
w czasie powstania, uciekając
przed rzezią. Jeszcze w czasie woj-
ny i tuż po niej powstało tu wiele
nowych domów budowanych szyb-
ko i byle jak przez dawnych
mieszkańców pobliskich zburzo-
nych dzielnic Warszawy. Część by-
ła drewniana, choć trafiały się mu-
rowane stawiane najczęściej z ce-
gieł wydobywanych ze zwałowisk
gruzów przywożonych ze zburzo-
nej stolicy i wysypywanych do po-
bliskich glinianek. Gruzem zasy-
pane zostało spore jeziorko
na południe od linii tramwajowej
i większość glinianek przy Jeź-
dzieckiej, czy Szlifierskiej. Tereny
te nazywano „zwałką”. Dziś więk-
szość tego terenu zajmują bloki.

Nowe Górce
Po wojnie Górce swoimi zabu-

dowaniami przesunęły się bliżej
Górczewskiej, a tym samym zbli-
żyły się do stolicy. Z podwarszaw-
skiej wsi stały się stopniowo pod-
miejskim osiedlem. Były tu sklepy
– tzw. mydlarnia, dwie piekarnie
(Szkieli oraz Gałachowskiego-Le-
wandowskiego), zakład fryzjerski
Szajera, magiel Kosowskiej, remi-
za strażacka i szkoła powszechna
przy ul. Żeńców. Istniały też jesz-
cze od czasów okupacji małe fir-
my zajmujące się transportem, czy
dorożkarstwem i ogrodnictwem.

Górce włączone zostały w gra-
nice Warszawy w 1951 roku. Doje-
żdżał tu tramwaj linii 20 i autobus
linii 109. Z czasem wytyczono
ul. Powstańców Śląskich oraz sko-
rygowano bieg ul. Górczewskiej,
jednak wysokoblokowa zabudowa
wkroczyła na Górce dopiero
na przełomie lat 70. i 80. Wówczas
powstało osiedle Górce, zmienio-
no siatkę ulic. Między blokami za-
chowało się trochę dawnej zabu-
dowy, która systematycznie potem
znikała. Choćby willa Strzeleckich
przy dawnej Górczewskiej – ozdo-
biona łukami, ciekawa architekto-
nicznie, choć potwornie zaniedba-
na i w końcu rozebrana w ubie-
głym roku. Dziś zostały po daw-
nych Górcach relikty, zdjęcia
i wspomnienia…

(wk)

Źródła: wspomnienia dawnych mieszkańców,
zwłaszcza Janusza Andziaka zamieszczone
w Cyfrowym Archiwum Bemowa
(http://cab.waw.pl/gorce-miejsca-zaginione) oraz
Andrzeja Szczecińskiego zamieszczone na stronie
Pańska Skórka
(http://www.panskaskorka.com/gorce-cz1).
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
tel. 667-292-145

office@fundlex.pl,
www.fundlex.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!

Górce: zagubiony zakątek Bemowa
� Górce zamieniły się dziś w wielkie osiedle przecięte drogą ekspresową S8 i zupełnie nie przypominają dawnej
wsi. Z dawnej zabudowy zostały szczątki. Z dawnego życia – fotografie i wspomnienia.

Tak wyglądały Górce, zanim dotarł tu Lidl i JW Construction…
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We wrześniu 2013 roku nastąpił
historyczny moment: ulicą Szeli-
gowską przejechał pierwszy auto-
bus z numerem 813. Od tego cza-
su zmieniło się oznaczenie linii
(dziś to 743), plany budowy
na Chrzanowie stacji metra nabra-
ły realnego kształtu a niedawno
zaplanowano szkołę podstawową
z przedszkolem. Komunikacja
miejska nadal wygląda jednak tak,
jak trzy i pół roku temu – raz
na jakiś czas Szeligowską przeje-
żdża autobus, który nie zabiera
pasażerów na długim odcin-

ku 2,4 km między Lazurową a wsią
Szeligi. Brakuje przystanków.

– Odłożyliśmy ich budowę
przystanków z powodów technicz-
nych – przyznaje Magdalena Po-
tocka, rzeczniczka Zarządu
Transportu Miejskiego. – Główne
problemy to brak odwodnienia
i chodników. Jeżeli nawet udało-
by się wybudować tymczasowy
system odwadniający, pasażero-
wie nie mieliby możliwości bez-
piecznego dojścia do przystan-
ków. Stale monitorujemy sytuację
i w przypadku, gdy pojawią się

możliwości realizacji inwestycji,
na pewno o tym poinformujemy.

– Budowa przystanków bez od-
wodnienia zablokowałaby odpływ
i w efekcie na wysokości przystan-
ków tworzyłyby się kałuże – doda-
je Mikołaj Pieńkos, rzecznik Za-
rządu Dróg Miejskich. – Opty-
malnym rozwiązaniem byłaby bu-
dowa kanalizacji deszczowej. We-
dle naszej wiedzy taką inwestycje
planuje MPWiK w ciągu 2–3 lat.
Do tego czasu zgodziliśmy się, by
przystanki odwodnić za pomocą
drenażu, tzn. podłączyć odwod-

nienie do tego funkcjonującego
na osiedlach. Pod tym warunkiem
zaopiniowaliśmy budowę przy-
stanków pozytywnie, ponieważ
uważamy że powinny one powstać
jak najszybciej, bez czekania
na pełną przebudowę ulicy.

ZTM przewiduje, że na Szeli-
gowskiej powstaną trzy przystanki
autobusowe: w pobliżu planowa-
nego przedłużenia Człuchowskiej
i stacji metra, przy wiadukcie
nad trasą S8 i w połowie drogi po-
między nimi. W przyszłości ko-
nieczna będzie także budowa pę-
tli autobusowej pomiędzy obwod-
nicą a granicą Warszawy, na któ-
rej mogłyby zawracać autobusy
dowożące do metra i obsługujące
Chrzanów.

– Budowa kanalizacji na Szeli-
gowskiej została zaplanowana
na 2019 rok, ale termin jej realiza-
cji uzależniony jest od opracowa-
nia dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej, uzyskania koniecz-
nych decyzji administracyjnych
oraz prawa do dysponowania tere-
nem na cele budowlane, a także

przeprowadzenia procedury prze-
targowej na wyłonienie wykonawcy
danej inwestycji – informuje Ma-
rzena Wojewódzka z MPWiK. –
Termin realizacji inwestycji uzale-

żniony jest w znacznej mierze

od posiadania tytułu prawnego
do terenów, przez które ma prze-
biegać przedmiotowa inwestycja.

…i tutaj urzędnicza pętla się
zamyka. Czy ZTM, ZDM
i MPWiK zdążą się porozumieć,
zanim przy Szeligowskiej powsta-
ną szkoła i stacja metra?

(dg)

Szeligowska ze stacją metra. A autobusy?
� Szeligi czekają na budowę przystanków już 3,5 roku. Na razie autobus pokonuje 2400 m bez zatrzymywania się.

ZTM
przewiduje, że
na Szeligowskiej
powstaną trzy przystanki
autobusowe: w pobliżu
planowanego
przedłużenia
Człuchowskiej i stacji
metra, przy wiadukcie
nad trasą S8 i w połowie
drogi pomiędzy nimi.





FootGolf to gra stosunkowo
nowa, mało jeszcze znana i popu-
larna, choć zdobywa sobie coraz
większą popularność na całym
świecie. Wszystko zaczęło się
w roku 2009, kiedy to dwóch za-
wodowych piłkarzy zaszokowało
wszystkich na polu golfowym, roz-
grywając partię golfa kopiąc
do dołków footbolową piłkę. I tak
narodziła się ta dziwna gra. Jak
sugeruje nazwa, jej zasady są po-
łączeniem piłki nożnej i golfa. Ge-
neralne zasady są proste: kopiesz
piłkę z zaznaczonego obszaru
do czasu, aż uda się ją umieścić
w dużego dołka. Należy to zrobić
w jak najmniejszej liczbie kopnięć.

Lokalny park aktywności
FootGolf jest rozgrywany na polu

golfowym, co oznacza, że na drodze
są pułapki, przeszkody wodne
i bunkry, aby utrudnić grę, a runda
składa się z 9 lub 18 dołków. Stwo-
rzenie w Forcie Bema parku roz-
rywki „FootGolf Park”, gdzie mo-
żna by amatorsko pograć w nożne-

go golfa, to jedna z oryginalniej-
szych propozycji w tegorocznym
budżecie partycypacyjnym. W zało-
żeniu miałby to być jak reklamuje
projektodawca Roman Fedorczuk
„lokalny park aktywności ruchowej
dla mieszkańców w wieku od 5

do 75 lat”. Powierzchnia pola w za-
leżności od ilości dołków wynosi
od 2 do 4,5 ha. Każdy dołek ma in-
ną długość (zalecana nie mniejsza
niż 50 m i nie dłuższa niż 200 m)
i konfigurację uzależnioną od do-
stępności i ukształtowania terenu.

Park miałby być ogólnodostępny
dla wszystkich zainteresowanych.
Jednocześnie na polu z dziewięcio-
ma dołkami może grać 36 osób.
Na każdym dołku mogą rywalizo-
wać ze sobą jednocześnie cztery
osoby bez względu na płeć i wiek.

FootGolf nie koliduje z golfem.
W tym samym czasie mogą grać za-
równo piłkarze i golfiści.

Zainwestujemy w niszowy
sport?

Projekt jest niewątpliwie unikal-
ny, jedyny w swoim rodzaju. – Fo-
otgolf ma walory edukacyjne, zdro-
wotne (…) nie jest kontuzjogenny
i może być uprawiany przez 12
miesięcy w roku bez względu
na pogodę – przekonuje projekto-
dawca. Ale czy rzeczywiście pole
do gry, co tu dużo mówić, niszowej

i mało póki co popularnej spotka
się z zainteresowaniem i przycią-
gnie do parku rzesze graczy?
Szczerze wątpię. Tym bardziej, że
inwestycja tania nie będzie – całko-
wity koszt projektu został wstępnie
oszacowany na 250 tys. zł. A co
Państwo o tym pomyśle myślicie?

(wk)
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– Nie płakałem, gdy odjeżdżały.
Współczuję tym, do których teraz
trafią. Na szczęście historyczny
plac Powstańców wreszcie się
od nich uwolnił. Donice – napisał
w niedzielę rano na swoim oficjal-
nym profilu facebookowym wice-
burmistrz Błażej Poboży.

Chodzi o wielkie plastikowe
donice z drzewkami, które
od 2014 roku stały na pl. Po-
wstańców Warszawy i musiały
zniknąć ze Śródmieścia, bo tak
zdecydowali w głosowaniu miesz-
kańcy. Wiceburmistrzowi Poboże-
mu i innych osobom, które nie
były w ten weekend nad Jezior-
cem uprzejmie donosimy, że do-

nice trafiły m.in. na Górce. Dzie-
więć białych okazów stanęło
nad stawem, przy nasypie linii ko-
lejowej do Huty.

– To dosyć zaskakująca infor-
macja, biorąc pod uwagę propo-
zycję Komisji Ochrony Środowi-
ska Rady Dzielnicy z wizji lokal-
nej 3 sierpnia – napisali na Face-
booku Bemowiacy, którzy opubli-
kowali zdjęcia donic już w piątek.
– Proponowano wtedy obsadzenie
muru bocznicy kolejowej pnącza-
mi z dosadzeniem drzew i krze-
wów.

Nie wie prawica, co czyni lewi-
ca?

(dg)

Plastikowe donice
nad stawem
� Śródmieście uwolniło się od słynnych donic, z których
część trafiła na Górce. Są już pierwsze głosy krytyki.

Generalne
zasady są proste: kopiesz
piłkę z zaznaczonego
obszaru do czasu, aż uda
się ją umieścić w dużego
dołka. Należy to zrobić
w jak najmniejszej liczbie
kopnięć.

FootGolf Park w Forcie Bema?
� Park Fort Bema ma potencjał i ma sporo przestrzeni do zagospodarowania. Pojawił się nowy
oryginalny pomysł – urządzenie tam boiska do footgolfa.

źródło:Facebook/B
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Otwarty w 2015 roku wiadukt
w ciągu Lazurowej i 4 Czerw-
ca 1989 budowano m.in. z myślą
o uruchomieniu linii autobusowej,
łączącej Jelonki z Włochami.
Po konsultacjach społecznych Za-
rząd Transportu Miejskiego zdecy-
dował, że otrzyma ona numer 220

i pojedzie z Nowego Bemowa uli-
cami ulicami Powstańców Ślą-
skich, Piastów Śląskich, Żołnierzy
Wyklętych, Wrocławską, Radiową,
Kaliskiego, Lazurową, 4 Czerw-
ca 1989, Poczty Gdańskiej, Dzieci
Warszawy, Skoroszewską, Prysto-
ra, Ryżową (z podjazdem do stacji
WKD Opacz), Środkową, Szysz-
kową i al. Krakowską do pętli

P+R Aleja Krakowska. Po uru-
chomieniu nowej linii 122 miało
zostać wycofane z Lazurowej i za-
wracać na Starym Bemowie.

220 miało wystartować 1 mar-
ca… ubiegłego roku. Nie ruszyło
do dziś. ZTM zapewnia, że jedy-
nym powodem jest brak wolnych
autobusów w zajezdniach. Tym-
czasem w innych dzielnicach po-
wstają nowe linie. 27 lutego
na ulice Białołęki wyjechało 214,
zaś od wczoraj mieszkańcy Powi-
śla mogą korzystać z 318. Start
pierwszej z nowych linii był możli-
wy dzięki „odzyskaniu” wozów
z białołęckich Nowodworów,
na które dotarł tramwaj. Podczas
konsultacji społecznych ZTM
obiecał radnym i mieszkańcom,
że autobusy nadal będą kursować
po Białołęce. A co 318, które wy-
jechało na Powiśle dzięki stara-
niom śródmiejskich radnych?

– Linia jest obsługiwana przez
tylko jeden mały, 8,5-metrowy au-
tobus – mówi Wiktor Paul, rzecz-
nik ZTM. – Tymczasem do obsłu-

gi 220 potrzebujemy co najmniej
pięciu 12-metrowych wozów.

A może w uruchomieniu obie-
canej linii pomoże nowy kontrakt
z PKS Grodzisk Mazowiecki?
Przewoźnik dostarczy w sierp-
niu 50 fabrycznie nowych, 12-me-
trowych autobusów.

– Dzięki nim liczebność taboru
wzrośnie, ale tylko do końca roku
– mówi Paul. – Wtedy skończy się
inna umowa z PKS Grodzisk Ma-
zowiecki i 50 wozów ubędzie. Co
więcej, w drugiej połowie roku
musimy zmierzyć się z remontem
linii kolejowej do Grodziska, któ-

ra zmusi nas do uruchomienia ko-
munikacji zastępczej w Ursusie
i Włochach.

Na ten moment jedyną możli-
wością uruchomienia 220 jest za-
branie pięciu nieprzegubowych
autobusów z innej linii.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Na ten
moment jedyną
możliwością
uruchomienia 220 jest
zabranie pięciu
nieprzegubowych
autobusów z innej linii.

Szukamy autobusów na Lazurową
� ZTM właśnie uruchomił nowe linie i podpisał umowę na 50 autobusów. Gdzie się podziała obiecana linia 220?

źródło:ZT
M



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Czy na ulicach, w parkach
i skwerach Bemowa pojawią się
niebawem poidła – krany z wodą
pitną podłączone do miejskiej sie-
ci wodociągowej? Póki co zostaną
zainstalowane w tym roku
w Śródmieściu, m.in. na placu
Zbawiciela i w okolicy Starego
Miasta. Jak będą wyglądać?
Na razie nie wiadomo, ratusz
ogłosił w połowie stycznia kon-
kurs na ich koncepcję. Wicepre-
zydent Michał Olszewski mówi,
że urzędnicy chcą znaleźć jak naj-
lepszą formę poidełka:

– Taką, aby mogła się stać stan-
dardem tego typu urządzeń
w Warszawie. Istotne jest również
znalezienie rozwiązań technicz-
nych, które zapewnią ich łatwy
montaż i późniejsze bezproble-
mowe użytkowanie.

– Takie źródełka są powszech-
nie spotykane w miastach zachod-
niej Europy, często spotyka się je
zwłaszcza na południu. Umożli-
wiają gaszenie pragnienia miesz-
kańcom i turystom, a dzięki ład-
nemu wzornictwu stanowią ele-
ment małej architektury ulicznej,
stają się wręcz symbolami miasta
– argumentuje Maciej Czapliński.
To on złożył w ramach ubiegło-
rocznego budżetu partycypacyjne-
go projekt pod hasłem „Pij War-
szawo”, który właśnie jest realizo-
wany. Według jego pomysłu każde
poidełko powinno mieć trzy kra-
ny: dla dorosłych, dzieci i – tuż
przy ziemi – dla zwierząt, a niewy-
korzystana woda będzie odprowa-
dzana do kanalizacji burzowej.

Sieć w całej Warszawie
W tym roku Czapliński zgłosił

do budżetu rozwinięcie projektu
zgłoszonego w poprzedniej edycji
w Śródmieściu. Chciałby, aby sieć
poidełek pojawiła się w całej War-
szawie, także na Bemowie. Po-

idełka znaleźć by się miały na te-
renach publicznych: przede
wszystkim na skwerach, w par-
kach, przy skrzyżowaniach ulic
z dużym ruchem pieszym i rowe-
rowym. Będą funkcjonowały
przez 7–9 miesięcy w roku, z wy-
łączeniem okresu mrozów. Będą
dostępne przez 24 godziny na do-
bę przez siedem dni w tygodniu.

– Upowszechnienie dostępu
do darmowej wody pitnej przyda
się nie tylko w upały, ulży też kie-
szeniom mieszkańców. Poza tym
uzupełni ofertę terenów zielo-
nych – zwłaszcza dla uprawiają-
cych sporty. Będzie korzystne dla
środowiska naturalnego, ponie-
waż prowadzi do zmniejszenia
sprzedaży butelek plastikowych
z wodą i napojami – argumentuje
Czapliński.

28 miejsc dla Bemowa
Wstępna propozycja zakłada

montaż poidełek w 28 lokaliza-
cjach na Bemowie – ruchliwych

punktach w dzielnicy, zwłaszcza
odwiedzanych przez spacerowi-
czów, osoby aktywnie uprawiają-
ce sport i bawiące się dzieci.

Poidełka miałyby się znaleźć
przy boiskach na Szadkowskiego,
w pobliżu fontanny przy Powstań-
ców Śląskich i Radiowej, w pasa-

żu handlowym przy kościele
na Powstańców Śląskich, przy pla-
cu zabaw oraz niedaleko boisk
sportowych na Obrońców Tobru-
ku, przy skrzyżowaniu ulic Po-

wstańców Śląskich i Piastów Ślą-
skich, na pętli tramwajowej
przy Oławskiej, na Rosy Bailly
między szkołą a placem zabaw
oraz na podwórzu przy Secemiń-
skiej i Uniejowskiej.

Na Boernerowie, Grotach
i Górcach wodopoje powstać mia-
łyby stanąć na Kaliskiego przy bra-
mie WAT, przy sklepie na rogu Ka-
liskiego i Radiowej, na skrzyżowa-
niu Thommego i Akantu, przy bu-
dynku sądu na Kocjana, przy wej-
ściu do lasu na Kocjana i Zabo-
reczne, przy alei sportów miejskich
na Pełczyńskiego, wreszcie na Ko-
narskiego przy Art-Bemie.

Na Jelonkach i Chrzanowie
kraniki z wodą miałyby się zna-
leźć przed urzędem dzielnicy,
na pętli przy Górczewskiej,
na Szobera między sklepami
a szkołą, na skrzyżowaniu Czumy
i Kossutha, przed „Karuzelą”,
na placu Kasztelańskim,
przed Halą Wola, w Parku Gór-
czewska przy amfiteatrze,

na skrzyżowaniach Wyki i Kara-
beli, Świetlików i Cokołowej, Po-
wstańców Śląskich i Synów Pułku,
wreszcie w rejonie gimnazjum
przy ulicy Rozłogi.

Proponowane lokalizacje pozo-
stają jednak według projektu
do ustalenia i konsultacji, również
pod względem możliwości tech-
nicznych.

Pomysł wydaje mi się naprawdę
pozytywny, a przy tym pożyteczny,
Jak wskazują przykłady innych
miast, takie wodopoje w parkach,
na skwerach, przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów rzeczywi-
ście spełniają swoją funkcję. Tro-
chę kosztuje, bo montaż poidełek
we wszystkich lokalizacjach
na wszystkich trzech obszarach Be-
mowa został wstępnie wyceniony
na prawie 450 tys. zł. Ale czy pro-
jekt ma szansę na realizację, zależy
wszak od wyników głosowania. Jak
się Państwu perspektywa takiej be-
mowskiej sieci poidełek podoba?

(wk)

W parkach, skwerkach, przy ulicach

Kranówka opanuje Bemowo?
� Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

Wstępna
propozycja zakłada
montaż poidełek w 28
lokalizacjach
na Bemowie – ruchliwych
punktach w dzielnicy,
zwłaszcza odwiedzanych
przez spacerowiczów,
osoby aktywnie
uprawiające sport
i bawiące się dzieci.

Poidełko w Ogrodzie Saskim
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Od kilku tygodni mamy do czy-
nienia z nietypowym zjawiskiem:
spór między PiS a PO sprawia, że
warszawscy samorządowcy nagle
znajdują rozwiązania problemów,
na które wcześniej nie potrafili
wpaść. Wszystko z powodu tzw.
ustawy Jacka Sasina, czyli projek-
tu połączenia aglomeracji war-
szawskiej w gigantyczny powiat.
Były wojewoda twierdzi, że War-
szawa źle współpracuje z sąsied-
nimi gminami, czego skutkiem
jest m.in. rzekomy brak zbiorowej

komunikacji aglomeracyjnej. Aby
pokazać, że PiS się myli, warszaw-
ska PO przygotowała zmiany
w taryfie biletowej.

Nowości dotyczą przede
wszystkim mieszkańców II strefy,
którzy zapłacą mniej za bilety 30-
i 90-dniowe. Skorzystają jednak
także warszawiacy. W taryfie po-
jawi się bilet o niezwykle skompli-
kowanej nazwie: jednorazowy
przesiadkowy grupowy ulgowy dla
maksymalnie 10 osób. Będzie on
kosztować 22 zł i posłuży przede

wszystkim wycieczkom szkolnym
z gimnazjów i liceów (uczniowie
podstawówek od września pojadą
za darmo). Dzięki niemu opieku-
nowie przestaną okupować ka-
sowniki i kasować pliki biletów,

ale skasują 2–3 kartoniki za całą
wycieczkę.

Po wielu apelach warszawiaków
do taryfy wróci bilet trzydniowy,
wycofany ze sprzedaży z koń-
cem 2013 roku. Będzie on koszto-

wać 36 zł (I strefa lub 57 zł (obie
strefy).

Pojawi się też bilet konferencyj-
ny, umożliwiający organizatorom
konferencji zakup biletów dla
uczestników na dowolnie wybrany
okres. Bilety będą kodowane
na specjalnych Warszawskich

Kartach Miejskich lub w innej
formie, uzgodnionej z organizato-
rem.

Zmiany musi jeszcze zatwier-
dzić Rada Warszawy, ale wydaje
się to być formalnością. Zmiany
mają wejść w życie od 1 czerwca.

(dg)

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, do
zabudowy 1000 m2. WYSYCHY gm. ZABRODZIE
pow. WYSZKÓW. 44 km od Warszawy. Dojazd do
działki od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej. Na
rekreacyjną lub budowę domu jednorodzinnego.
Prąd-siła, woda-studnia wiercona, wodociąg
w drodze. Ogrodzona-siatka. Księga wieczysta.
Notarialnie. Cena za całość: 95000 zł.
508-385-718

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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

PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
obiektu w Warszawie. Telefon: 507-130-893 lub
505-121-284. Kontakt w godz. 8-16

·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 666-900-333

·Skup książek 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 odznaczenia szable bagnety tel.
601-336-063

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

PPrraanniiee  ddyywwaannooww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY--SSEERRWWIISS  wwwwww..wwiiccoommpp..ppll  tteell..
2222 224400--5500--9900  ooddwwiieeddźź  nnaass  lluubb  wweezzwwiijj  sseerrwwiissaannttaa

CCzzłłuucchhoowwsskkaa  6666  ((pprrzzyy  BBGGŻŻ))

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

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Elektryk Hydraulik 502-951-212
·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury
·Piec gazowy c.o. do mieszkania, domu
691-686-772

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

Po wielu
apelach warszawiaków
do taryfy wróci bilet
trzydniowy, wycofany ze
sprzedaży z końcem 2013
roku. Będzie on
kosztować 36 zł (I strefa
lub 57 zł (obie strefy).

Nowe bilety w taryfie

Trzydniowy wraca
� Projekt „ustawy Sasina” przynosi pozytywne efekty.
Aby udowodnić, że metropolia ma się dobrze,
warszawski samorząd wprowadza nowe bilety
komunikacji miejskiej.
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O bu do wie sta cji dla szyb kiej ko -
lei miej skiej przy Gór czew skiej
i Po łczyń skiej mó wi się od tak daw -
na, że po wo li za czy na to funk cjo -
no wać ja ko dow cip z bro dą.

W 2014 ro ku ko le ja rze za po wie -
dzie li ich bu do wę na rok 2022.
W ro ku 2015 w swo im sty lu ogło si -
li, że nie da się te go zro bić, bo pod -
czas na cho dzą cych re mon tów „li -

nia bę dzie wy ko rzy sty wa na przez
po cią gi da le ko bie żne ob je żdża ją ce
li nię śred ni co wą i nie po zwo li to
na wpro wa dze nie do dat ko wych po -
cią gów miej skich i re gio nal nych”.

Te raz mó wi się, że sta cje po wsta ną,
ale po ro ku 2023. Być mo że.

Ma jąc do dys po zy cji gi gan tycz ne
do ta cje unij ne PKP PLK mo gło
po ro zu mieć się z war szaw skim sa -
mo rzą dem i przy go to wać ma pę po -
trzeb, zgod nie z któ rą by ły by pro -
wa dzo ne pra ce. Wspól nie, w ko or -
dy na cji. Nie trze ba być pro fe so rem
trans por tu, że by stwier dzić, że bu -
do wa przy stan ków na li nii przez Je -

lon ki jest pil niej sza od re mon tu li -
nii ob wo do wej na Wo li, któ ry PKP
PLK roz po czy na za kil ka dni. In ny -
mi sło wy: sta cje Ka sprza ka i Ko ło
mo gły by po cze kać kil ka lat, bo są
wy ko rzy sty wa ne w ma łym stop niu.
Od mon ta żu wiat i elek tro nicz nych
wy świe tla czy pa sa że rów tam nie
przy bę dzie.

Gdy by po wsta ły sta cje przy Po -
wąz kow skiej, Gór czew skiej i Po -
łczyń skiej oraz zwrot ni ca w Oża -
ro wie, do tych cza so wa li nia to wa -
ro wa sta ła by się bar dzo wy god -

nym i szyb kim po łą cze niem
z Dwor cem Gdań skim, gdzie
obok wę zła prze siad ko we go wy -
rósł po tę żny kom pleks biu row -
ców. Tym cza sem PKP PLK jed -
no cze śnie mó wi, że nie da się
zbu do wać sta cji pa sa żer skich i za -
po wia da… roz bu do wę ist nie ją cej
przy Strą ko wej sta cji to wa ro wej.

(dg)
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O budowie
stacji dla szybkiej kolei
miejskiej
przy Górczewskiej
i Połczyńskiej mówi się
od tak dawna, że powoli
zaczyna to funkcjonować
jako dowcip z brodą.

PKP bawi się na Jelonkach
� Zamiast zbudować wreszcie stacje dla kolei miejskiej, PKP woli wyremontować stację
towarową przy Strąkowej. W kolejowym świecie warszawiacy istnieją tylko teoretycznie.

Sta cje dla szyb kiej ko lei miej skiej przy Gór czew skiej i Po łczyń skiej powstaną po roku 2023. Być może
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