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Jak cenne jest Boernerowo?
 Połamane chodniki, dziurawe jezdnie i inwazja samochodów – przedwojenne osiedle nie ma zbyt wiele szczęścia.

„Tu zaczęło się Bemowo” –
można śmiało powiedzieć, spacerując ulicami Boernerowa. To bemowska Starówka, na której 80

Bielany

cie Pro Publico Bono mieszkańcy
chcieliby, aby pod opiekę konserwatora trafił także gmach szkoły
przy Thommeego, zbudowany
w latach 50. Teoretycznie wciąż
czeka go rozbudowa.
– Nie chcieliśmy wyrzucać
do kosza wszystkich projektów,
które zostawił poprzedni zarząd,
nawet jeśli uznawaliśmy je za nie
do końca przemyślane – mówi wiceburmistrz Stanisław Pawełczyk.
– Oczekuję, że rada dzielnicy
przegłosuje zamknięcie tematu
rozbudowy szkoły.

mają pięknie
wyremontowaną
Płatniczą, Wola
– Chłodną, Praga
– Ząbkowską. Tymczasem
na ulicach Boernerowa
straszy kostka Bauma,
połamane chodniki
i tandetne latarnie. Duma
Bemowa czeka na lepsze Lokalne uliczki rozjeżdżają
samochody
czasy.
lat temu rozpoczęła się współczesna historia dzielnicy. Ponad 120
drewnianych i murowanych domów osiedla jest dziś wpisanych
do gminnej ewidencji zabytków,
podobnie jak sam układ przestrzenny. Zrzeszeni we wspólno-

Przeciwko rozbudowie opowiada się nawet dyrekcja szkoły
i radni z komisji edukacji, więc
wyrzucenie projektu do kosza jest
najwyraźniej kwestią czasu. Rezygnacja z powiększenia podstawówki nie rozwiązuje jednak palącego problemu osiedla: setek

samochodów, którymi dowożeni
są uczniowie z Grot, Chrzanowa
i… kilku dzielnic Warszawy. Dobre wyniki szkoły zachęcają rodziców spoza rejonu do zapisywania
tam dzieci. Kiepski dojazd komunikacją miejską nie stanowi problemu, skoro prawie każdy ma
dziś auto. W rezultacie nawet
w dni z największym smogiem
Boernerowo gości kierowców,
którzy często przejeżdżają lokalnymi uliczkami i zostawiają
na nich samochody.

Najgorzej jest na Ebro
Oryginalnie ulica Ebro nie miała połączenia z Radiową i była
jednokierunkowa, co pozwalało
jej zachować przedwojenny, willowy charakter. W 2010 roku zezwolono na ruch w obu kierunkach, teoretycznie na czas remontów na Kaliskiego i Thommego.
Mieszkańcy Boernerowa starają
się o powrót do starej organizacji

ruchu od ponad sześciu lat, ale
sprawa jest albo bagatelizowana,
albo rozmywana na konsultacjach
społecznych.
– Jak można konsultować zagadnienia inżynieryjne, wymagające fachowej wiedzy? – pytają
mieszkańcy Boernerowa. – Lokalne ulice przedwojennego osiedla
nie są właściwym miejscem dla tysięcy samochodów. Rodzice odwożący dzieci do szkoły powinni korzystać z ulicy Kaliskiego, pomyślanej jako kręgosłup Boernerowa.

Wskazują na to nawet przyjęte kategorie dróg. O organizacji ruchu
na osiedlu powinien decydować
dobry fachowiec, nie rodzice
uczniów, mający interes w przejeżdżaniu pod naszymi oknami.
Bielany mają pięknie wyremontowaną Płatniczą, Wola – Chłodną,
Praga – Ząbkowską. Tymczasem
na ulicach Boernerowa straszy
kostka Bauma, połamane chodniki
i tandetne latarnie. Duma Bemowa czeka na lepsze czasy.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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„Echo Bemowa”

Nowe miejsca

Królestwo sushi otwarto na Bemowie

 Bemowo jako biała plama bez dobrych lokali? To już od dawna nieprawda. Warto
przekonać się o tym w Aji Sushi przy Górczewskiej.

Czekaliśmy na te schody 14 lat

 Można już bezpiecznie przejść z Górc do Wola Parku.
Czas ponarzekać.
Podczas poszerzania wiaduktu
Górczewskiej nad linią kolejową
urzędnicy „zapomnieli” o istnieniu
pieszych i nie zbudowali schodów,
umożliwiających bezpieczne przedostanie się z Górc do Wola Parku. Od otwarcia galerii handlowej
minęło już 14 lat, podczas których
mieszkańcy korzystali z nielegalnego i niewygodnego przejścia
przez tory kolejowe. Dopiero dzięki budżetowi obywatelskiemu
mieszkańcy zdołali zapewnić sobie
budowę schodów na wiadukt. Projekt poparło 2136 osób, ale ma on
oczywiście swoich krytyków.
– Ja tam uważam, że przez tory
jest szybciej i nie trzeba się wspinać
– pisze nasza czytelniczka. – Powinni zrobić bezpieczne przejście
przez tory. Schody na wiadukt są
od dawna od strony osiedla Przyjaźń. Żadna łaska, tylko utrudnienie i wyrzucanie pieniędzy.
Problem w tym, że budowa
przejścia dla pieszych przez tory
kolejowe jest nierealna, a schody
od strony osiedla Przyjaźń są…
od strony osiedla Przyjaźń. Pozostają jednak wątpliwości, czy przyzwyczajenie do przechodzenia

przez tory „na dziko” rzeczywiście nie jest silniejsze od poczucia
bezpieczeństwa.
W następnej dekadzie przy Górczewskiej powstaną stacje metra
i szybkiej kolei miejskiej. Już teraz

Problem
w tym, że budowa
przejścia dla pieszych
przez tory kolejowe jest
nierealna, a schody
od strony osiedla Przyjaźń
są… od strony osiedla
Przyjaźń. Pozostają jednak
wątpliwości, czy
przyzwyczajenie
do przechodzenia przez
tory „na dziko”
rzeczywiście nie jest
silniejsze od poczucia
bezpieczeństwa.
warto uświadamiać urzędnikom,
że przy okazji powinna powstać łagodna pochylnia pod torami kolejowymi, która raz na zawsze rozwiązałaby problem nie tylko pieszych, ale też rowerzystów.
(dg)

Hosomaki, futomaki, sashimi…
Jeszcze niedawno nazwy te były
dla warszawiaków czarną magią,
dziś są – dla tych, którzy potrafią
docenić dobrą kuchnię – obiektem westchnień. Dla mieszkańców Bemowa zjedzenie dobrego
sushi było do tej pory sporym
problemem, ale gastronomiczna
mapa dzielnicy zmienia się z miesiąca na miesiąc. Na parterze nowego budynku naprzeciwko pętli
Os. Górczewska otwarto właśnie
Aji Sushi – prawdziwe królestwo
japońskich smaków.
Estetyczne, nowocześnie urządzone wnętrze Aji Sushi skrywa
chyba najbogatsze menu spośród
wszystkich lokali na Bemowie.
Do wyboru mamy kilkanaście zestawów i około siedemdziesięciu

(!) rodzajów sushi, którym towarzyszą zupy, sałatki i przystawki.
Poszukiwanie odpowiedniego dania to kulinarna podróż przez Japonię, z opcjonalnymi wycieczkami na zainspirowany jej kuchnią
Zachód (za sprawą california maki), do Korei (kimchi) czy Tajlandii (zupa tom yum). A to nadal
nie wszystko.
– Przygotowujemy także sushi
spoza menu, na specjalne zamówienie naszych gości – mówi Patryk Galewski, prezes Aji Sushi.
– Jeśli ktoś spotkał się z nietypową
odmianą np. na wycieczce i wytłumaczy nam, co zawierała, postaramy się przygotować takie danie.
Aji Sushi mieści się w centralnym, dobrze skomunikowanym
punkcie dzielnicy, co czyni lokal

idealnym miejscem na spotkanie ze
znajomymi przy japońskiej herbacie, dobrym winie lub drinku. Z jego bogatej oferty można skorzystać
też bez wychodzenia z domu, dzięki zamówieniom telefonicznym lub
internetowym. Mieszkańcy Górc
i Jelonek mogą liczyć na bezpłatny
dowóz, a także liczne promocje
i rabaty (w tym rabat 10% za polubienie profilu na Facebooku).
A dla najbardziej zakochanych
w japońskiej kuchni Aji Sushi prowadzi… warsztaty kulinarne.

Aji Sushi
ul. Górczewska 228 lok. 29
czynne pn-cz 14:00–22:00,
pt-sb 14:00–23:00, nd 14:00–21:00
www.ajisushi.pl/
facebook.com/ajipysznesushi
tel. 500 400 972

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w latach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Rzadko wzywamy straż miejską

Spokojne Bemowo?
 Opadł już kurz po próbach likwidacji straży miejskich
w kilku miastach Polski. Udawało się to tam, gdzie
energiczna grupa inicjatywna, artykułująca pretensje
o nazbyt częste blokowanie kół i odholowywanie
samochodów – czego nie lubi żaden kierowca –
dotarła do władzy kierującej się bardziej interesem
wyborczym niż dbałością o sprawy gminy. Oczywiście,
sprzyjała temu sama straż, niechętnie realizująca inne
zadania poza spektakularnym łapaniem przestępców
i ściganiem drobnych wykroczeń kierowców.

Budżet partycypacyjny

Co z placem Kasztelańskim? Runda trzecia

 Klasyk z Podlasia zastanawiałby się: „plac ma być dla młodzieży i dla ludzi” czy
„ma nie być niczego”? Zastanówmy i się my.

Wbrew wyobrażeniom wielu
osób – w tym sporej grupy strażników miejskich – straż miejska nie
jest gorszym rodzajem policji
na usługach władz miasta. To formacja realizująca mniej spektakularne zadania niż funkcjonariusze
policji, po prostu inne. Strażnicy
pilnują, by nikt nie niszczył zieleni
miejskiej, patrolują szkoły i ich

Jeżeli
strażnicy miejscy mają się
za kolegów Jamesa
Bonda albo
za inkasentów ekstra
podatku
samochodowego, może
się to skończyć dla nich
smutno: likwidacją.
okolice, dbają o mienie gminy,
a jeżeli kogoś ścigają, to najwyżej
osoby nielegalnie pozbywające się
śmieci, pijaczków i wagarowiczów.
Na obrzeżach tych działań może
się pojawić przestępca, ale wtedy
strażnik miejski ma obowiązek
współpracy z policją. Taki jest ideał. Jeżeli strażnicy miejscy mają się
za kolegów Jamesa Bonda albo
za inkasentów ekstra podatku samochodowego, może się to skończyć dla nich smutno: likwidacją.

Mam wrażenie, że w Warszawie
po referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz
w 2013 r. i po ostatniej samorządowej kampanii wyborczej straż
miejska zmieniła się na lepsze.
Właśnie opublikowała podsumowanie roku 2016.
Bemowo jawi się w nim jako
dzielnica stosunkowo bezpieczna.
Na 529 483 zgłoszenia zagrożeń
lub nieprawidłowości, które wpłynęły do straży, naszej dzielnicy dotyczyło tylko 12 667, czyli 2, 4 %.
Ponad połowa zgłoszeń (53%)
wpłynęła z czterech dzielnic: Śródmieścia, Mokotowa, Woli i Pragi
Południe. Nota bene, w porównaniu do poprzedniego roku liczba
zgłoszeń wzrosła o 18 %. Poniżej
przedstawiam mapki częstotliwości
zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej,
zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. We
wszystkich tych konkurencjach Bemowo jest najspokojniejszą spośród dużych dzielnic Warszawy.

Plac Kasztelański (dawniej: Jana III Sobieskiego) to dawny rynek miasta-ogrodu Jelonek
– przodka dzisiejszego osiedla.
W latach 30. XX wieku takie
osiedla, pełne zieleni i budzących
sielskie skojarzenia domków,
miały dawać odpoczynek od zgiełku wielkiego miasta. Do dziś
„Kasztelan”, sąsiadujący z dwujezdniową i głośną ulicą Powstańców Śląskich, zdążył zgubić oryginalny kontekst. Nie stracił jednak
do końca swojego charakteru.
Spacerując po placu łatwo można
sobie wyobrazić sobie, że po remoncie znowu stanie się „lokalnym centrum”.
Szansą dla pl. Kasztelańskiego
był projekt Warszawskie Centra
Lokalne, w ramach którego władze miasta przyznają 50 mln zł
na rewitalizację miejsc, w których
toczy się życie kulturalne i społeczne dzielnic. Plac Kasztelański

był w grze do samego końca, ale
ostatecznie zespół ekspertów nie
wytypował go do dofinansowania.
Nie udało się dostać pieniędzy
z WCL, nie udało się z budżetu
partycypacyjnego. W czerwcu projektowi Emilii Kuczyńskiej-Wieczorek zabrakło 167 głosów, bo głosujący mieszkańcy Jelonek uznali
za priorytet kontynuację remontu
parku Górczewska. Teraz autorka
ponownie próbuje doprowadzić
do wymiany „kasztelańskiego” placu zabaw na całkowicie nowy.
– Projekt polega na dodaniu
kilku nowych urządzeń do zabawy
dla dzieci i ogrodzeniu placu zabaw płotem – pisze. – Taki plac
zabaw stanowiłby ciekawą alternatywę dla parku Górczewska,
który jest już mocno obciążony.
Jeśli projekt ponownie trafi
pod głosowanie i tym razem wygra, wydamy na plac zabaw 220
tys. zł, przy czym 71 tys. zł będzie

kosztować bezpieczna nawierzchnia, a 22 tys. zł – ogrodzenie. Przykładowy zestaw nowych zabawek
to: piaskownica, dwie huśtawki,
karuzela, domek malucha, zestaw
wielofunkcyjny ze ślizgawką
i ścianka funkcyjno-sensoryczna.
– Fakt, że prywatni deweloperzy budują nowe osiedla na zakupionych przez siebie działkach nie
uprawnia do próby zmiany placu
miejskiego w ogrodzony płotem
plac zabaw, ponieważ w pobliżu
nie ma innego terenu miejskiego
– krytykuje kemot404, autor
ośmiu konkurencyjnych projektów. – Niech pani zgłosi się
do deweloperów. Albo proszę
złożyć projekt, aby przedszkolne
place zabaw były otwarte również
w weekendy, wakacje i po 18:00.
Budować nowy plac zabaw, czekać na prawdziwą rewitalizację
czy nie zmieniać niczego?
(dg)

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Black box na rogu Powstańców i Radiowej. Co to takiego?
 Rozmowa z Marcinem Jasińskim, dyrektorem Bemowskiego Centrum Kultury.
– Jeszcze rok temu głośno było
o pomyśle budowy siedziby Bemowskiego Centrum Kultury w adaptowanych pomieszczeniach willi generalskiej w Forcie Bema. Czy ten pomysł jest już nieaktualny?
– Tak. Ostatecznie zadecydowano, że powstanie całkowicie nowy
obiekt na rogu Powstańców Śląskich i Radiowej. W budżecie
na 2017 rok mamy 500 tys. zł
na konkurs architektoniczny.
– Jakie możliwości daje nieruchomość?
– To duża działka w bardzo dobrym komunikacyjnie punkcie Bemowa. Chciałbym, aby powstał
na niej nowoczesny obiekt z salą widowiskową, pracowniami i może
częścią kawiarnianą.
– Jak duża będzie scena i widownia w sali widowiskowej?
– O tym oczywiście zadecyduje
projekt, ale bardzo bym chciał, aby
była to sala typu „black box”, którą
można dowolnie aranżować w zależności od potrzeb. Taka sala nie ma
tradycyjnej sceny na podwyższeniu,
ani miejsc na widowni. Wszystko
jest mobilne. Scenę można ustawić
z każdej strony, pośrodku, widownię z jednej, z dwóch albo z czterech stron. Black box może znakomicie służyć np. zespołom tanecznym, a w Warszawie brakuje sceny
tańca z prawdziwego zdarzenia.
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Chciałbym, aby salę można było dowolnie dzielić na mniejsze przestrzenie.
– Jakie pracownie planuje Pan
w nowym budynku BCK?
– Zarówno wielofunkcyjne,
na wszelkiego rodzaju zajęcia, ale
też wyspecjalizowane np. muzyczne,
wyciszone studio nagrań. Zależy mi
na rozszerzaniu oferty BCK i przyciąganiu jak największej liczby
uczestników zajęć.
– Będzie Pan miał wpływ na inwestycję na każdym jej etapie?
– Tak. To BCK będzie inwestorem. Od projektu do końcowego
efektu.
– Wspomniał Pan o kawiarni.
– Bardzo bym chciał, żeby powstała kawiarnia z programem artystycznym, aby wzbogacała naszą
ofertę. Na Bemowie brakuje takiego miejsca. Dom kultury to także
miejsce spędzania wolnego czasu.
Dobrze byłoby, gdyby rodzice czekający na dzieci mieli gdzie napić
się kawy, a widzowie po koncercie
czy spektaklu zjeść kolację albo napić się piwa.
– Dziś BCK działa w wielu szkołach. Jak ocenia Pan dwa lata tej
tułaczki?
– Po wybudowaniu nowej siedziby chciałbym pozostać w szkołach,
w których działamy. Jesteśmy bliżej
mieszkańców a dystans od domu

ma często znaczenie przy wyborze
oferty. Skoro podmioty komercyjne
mogą działać w szkołach, to tym
bardziej my powinniśmy mieć możliwość pozostania w szkolnych mu-

Bardzo
bym chciał, żeby
powstała kawiarnia
z programem
artystycznym. Dobrze
byłoby, gdyby rodzice
czekający na dzieci mieli
gdzie napić się kawy, a
widzowie piwa
po koncercie.

rach i prowadzić popołudniowe zajęcia. Jesteśmy merytorycznie lepsi
i cenowo konkurencyjni.
– Czy organizacje pozarządowe
znajdą dach nad głową w nowej siedzibie?
– Oczywiście. Chcemy, by powstało coś w rodzaju białołęckich
„Trzech pokoi z kuchnią” – takie
centrum aktywności lokalnej, przestrzeń zarządzana przez aktywnych
społeczników. Inicjatywy społeczne
mają nasze wsparcie od dawna. Staram się wpuszczać każdego, kto ma
sensowny pomysł, i pomagać
w miarę możliwości. Możliwe jest
u nas wszystko – od współorganiza-
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cji projektów z fundacjami i stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi do komercyjnego wynajmu. Podatnicy płacą za nasze przestrzenie,
więc trudno, żebym ograniczał
do nich dostęp mieszkańcom.
– Wkrótce mijają trzy lata odkąd
objął Pan funkcję dyrektora BCK.
Jak Pan ocenia ten czas i czy zostanie Pan na dłużej?
– Zgodnie z umową, którą mam
podpisaną na trzy lata, zadeklarowałem moim przełożonym, że jestem zainteresowany jej przedłużeniem. Podczas zwyczajowych rozmów, na rok przed wygaśnięciem
kontraktu, doszliśmy do porozumienia w sprawie kolejnej kadencji.
W moim przekonaniu BCK był
do mojego przyjścia instytucją nierówną. Działał tu sensowny system
prowizyjny do wyliczania wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
który znacznie poprawił jakość oferowanych aktywności. Motywował
instruktora do przyjmowania większej liczby uczestników i tego, by
oni w terminie płacili. Z drugiej
strony największą bolączką BCK
była słaba jakość proponowanych
wydarzeń i znikoma liczba projektów społeczno-kulturalnych. Kluczowe zjawiska współczesnej kultury oraz innowacyjne metody pracy
ze społecznością lokalną nie były
obecne, zaś ingerencja władz dziel-

nicy ogromna. Dominowała kultura
popularna, „telewizyjna”, żeby politycy mieli okazję pokazać się jak
największej grupie mieszkańców.
Rządził „bożek frekwencji”, a najważniejsze zadania instytucji, np.
podnoszenie kompetencji kulturowych i społecznych, czy też cele zapisane w miejskich programach
strategicznych, schodziły na plan
dalszy.
– Co Pan zaproponował?
– Przychodząc do BCK-u zaproponowałem nową wizję instytucji –
ośrodka animacji społeczno-kulturalnej. Swoją misję realizujemy
opierając się na kilku kluczowych
wartościach, takich jak jakość, rozwój, atrakcyjność czy też dostępność. Proponujemy działania i projekty autorskie, konsekwentnie realizujemy cykle wydarzeń, z których
kilka to projekty zaproponowane
przez mieszkańców dzielnicy np.
pracownia podróży, wykłady historyczne. Jestem przekonany, że BCK
jest dziś miejscem lepszym, bardziej
różnorodnym. Nasza działalność
jest znana poza granicami dzielnicy,
często bywa inspiracją dla innych
instytucji. Jesteśmy regularnie zapraszani do współpracy przez różne
podmioty, funkcjonujemy na poziomie krajowym jako jedna z najciekawszych instytucji animacyjnych.
Rozm. oko

Wracają fotoradary
 Po roku przerwy „ulubione” urządzenia wielu kierowców zostały
ponownie włączone.

Dziesięć wypadków i szesnaście
rannych osób – to bilans bezpie-

czeństwa na Powstańców Śląskich
za okres od 1 stycznia do 30 listo-

pada. Główna ulica Bemowa zajmuje teraz 19. miejsce na liście
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najbardziej
niebezpiecznych
w Warszawie. Trudno przewidzieć, czy sytuacja poprawi się
po ponownym włączeniu fotoradaru na skrzyżowaniu z Człuchowską. Urządzenie przy Hali
Wola zostało – podobnie jak 26
innych w całym mieście – wypożyczone przez straż miejską Głównemu Inspektoratowi Transportu
Drogowego.
– Pozwoli to na uzupełnienie
luki w stołecznym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
powstałej w wyniku zmiany przepisów ustawy, która odebrała
strażom miejskim uprawnienia
do wykorzystywania urządzeń rejestrujących – informuje GITD.
– Dotychczasowe doświadczenia
wskazują jednoznacznie, że
zautomatyzowane kontrole prędkości oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej istotnie wpływają na zachowania kierujących
pojazdami, przyczyniając się
do poprawy bezpieczeństwa.
Drugi fotoradar na terenie Bemowa znajduje się na Górczewskiej, na wysokości ulicy Budy.
Ulica jest tam zwężona, a na wolskim odcinku jej ciągłość została
dwukrotnie przerwana przez budowę metra. Górczewska co najmniej do 2023 roku straciła rangę

jednej z głównych arterii Warszawy, więc racjonalne byłoby przeniesienie fotoradaru w inne miejsce. Dokąd? Powstańców Śląskich
przy Pirenejskiej, Radiowej lub
Połczyńskiej, na Wrocławskiej
przy Blatona, na Górczewskiej
przy Lazurowej – takie lokalizacje
wskazali czytelnicy naszego portalu tustolica.pl Dziś wiemy już jednak, że przeprowadzki nie będzie.

Dziesięć
wypadków i szesnaście
rannych osób – to bilans
bezpieczeństwa
na Powstańców Śląskich
za okres od 1 stycznia
do 30 listopada. Główna
ulica Bemowa zajmuje
teraz 19. miejsce na liście
najbardziej
niebezpiecznych
w Warszawie.
– Na chwilę obecną nie planujemy zmiany lokalizacji fotoradaru z ul. Górczewskiej – mówi Jolanta Borysewicz z referatu prasowego straży miejskiej.
Czyżby pierwszy niedochodowy
fotoradar w mieście?
(dg)
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Dusimy się w smogu
 Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.
Jeszcze kilka lat temu zanieczyszczenia
powietrza
były
w Warszawie tematem tabu,
a znajomość takich pojęć, jak
„pyły zawieszone” czy „benzoapiren” zastrzeżona dla grupy najlepiej wtajemniczonych. Dziś temat
nie schodzi z pierwszych stron gazet, ale ani władze państwowe,
ani samorząd nie wymyśliły dotąd
skutecznej metody przeciwdziałania smogowi. Wprowadzanie darmowej komunikacji miejskiej
na jeden dzień czy dofinansowywanie wymiany pieców węglowych na gazowe to wciąż za mało.

Niektórzy nadal nie wierzą
– Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych w sytuacji, kiedy styl życia,
jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. Znaczna
część Polaków ciągle pali papierosy – powiedział o smogu w polskich miastach minister zdrowia
(!) Konstanty Radziwiłł. W przeciętnym kraju Europy taka wypowiedź poskutkowałaby natychmiastową dymisją.
W przeciętnym kraju – ale
w nie Polsce – problemu smogu
się nie bagatelizuje, a normy zanieczyszczeń są znacznie ostrzej-

OGŁOSZENIA DROBNE
GIEŁDA SĄSIADÓW – ODDAM ZA DARMO
·Sprzedam labradory biszkoptowe 691-471-393
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Lokal 50 m2 Łomianki Warszawska 222
vis-s-vis Kościoła tel. 514-724-750
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
·Hydraulik 501-017-707
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

sze. Gdyby stacje pomiarowe
w Paryżu czy Amsterdamie wykazały takie zanieczyszczenie, jakie
odnotowano w poniedziałek rano
w Warszawie, w miastach tych zostałby ogłoszony alarm. Alarm
prawdziwy, a nie pozorowany: zamknięte szkoły i urzędy, zakaz

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.
wjazdu samochodem do centrum,
wzmożone kontrole. W Warszawie
samorząd
poprzestaje
na wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej…

„Hanka, oddaj moje 6,53 zł”
…na co wielu warszawiaków
reaguje… żądaniem zwrotu niewykorzystanej sumy z doładowania Karty Miejskiej. Dla osób płacących za bilet 30-dniowy dwa dni
darmowej komunikacji miejskiej
oznaczają „stratę” w wysoko-

·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
KOMPUTERY-SERWIS www.wicomp.pl tel.
22 240-50-90 odwiedź nas lub wezwij serwisanta
C zł uchowska 66 (przy BGŻ)
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
Serwis komputerowy – przyjdź lub umów
serwisanta – wycena gratis, C zł uchowska 66,
koło Hali Wola, www.wicomp.pl, t. 22 240-50-90
BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury

ści 6,53 zł. Zdaniem niektórych to
wystarczająco dużo, by dyskutować o pieniądzach zamiast o realnych problemach.
– Nie daw no mia łam awa rię
pieca gazowego i podczas wizyty
kon ser wa to ra na słu cha łam się
historii o tym, czym palą ludzie
– mó wi mo ja przy ja ciół ka,
miesz ka ją ca
w
ka mie ni cy
na Grochowie. – Do pieców węglo wych tra fia ją do słow nie
wszystkie śmieci, w tym plastik.
Po dob no jest też spo ro osób,
które palą sobie w mieszkaniach
małe ogniska.
Właściciele pieców węglowych
mogą dostać od samorządu nawet 7000 zł na ich wymianę na gazowe. Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł. Wielu
osób na to nie stać. Dofinansowanie dla warszawiaków nie rozwiązuje też problemu pieców w sąsiednich gminach, z których zanieczyszczenia regularnie przedostają się do miasta.

A samochody?
Przy trzaskającym mrozie uwaga dziennikarzy i samorządowców
skupia się na właścicielach pieców
węglowych. Zimy są coraz krótsze
i łagodniejsze, zaś normy zanie-

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·POGOTOWIE GOTÓWKOWE. Bez BIK-u. Do
5000 zł. Zadzwoń lub napisz sms tel.
519-890-129
·Pożyczka na spłatę ZUS, US, chwilówek,
komornika. Indywidualne podejście. Dyskrecja.
735-998-190
·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) tel.
790-564-948
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725
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@kancelariedoradcze.pl
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czyszczeń mamy przekroczone
przez około 300 dni w roku. To
wina samochodów, które wypełniły każdy skrawek wolnej przestrzeni w centrum Warszawy. Każdego dnia rano w granice Warszawy wjeżdża 800 tysięcy aut, zaś
w przeciętnym samochodzie jedzie sam kierowca.
– Największe zanieczyszczenie
odnotowano w niedzielę podczas
długiego weekendu Trzech Króli,
gdy ruch samochodów był w Warszawie mały – przypomina białołęcki radny Filip Pelc, starający
się o ustawienie w dzielnicy „wieży antysmogowej” według holenderskiego pomysłu. – Trudno sobie wyobrazić, jaka byłaby sytuacja, gdyby największy mróz nałożył się na największe korki.
W niedzielny poranek normy
najgroźniejszych dla zdrowia pyłów PM2,5 były przekroczone
wielokrotnie. Stacja pomiarowa
na Bródnie wykazywała 576%

normy, w al. Niepodległości
– 752%, zaś na Marszałkowskiej
– 844%. Zainteresowanie wynikami było tak ogromne, że strona
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska wciąż ma
problemy techniczne.
– Kolejny dzień paniki – kpi
na Twitterze publicysta „Super
Expressu” Łukasz Warzecha. – To
się już robi groteskowe.
Czy rzeczywiście? Według szacunków każdego roku 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu, a spośród 50 najbrudniejszych miast Unii aż 33 leżą
w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia pyły PM2,5 przedostają się bezpośrednio do krwi,
powodując choroby układu oddechowego i w rezultacie skracając
życie. Szacuje się, że po zmniejszeniu problemu smogu średnia długość życia w Polsce wzrosłaby
o około dziewięć miesięcy.

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

·Firma zatrudni osoby do opieki nad osobami
starszymi w ich miejscu zamieszkania na terenie
Dzielnicy Bielany. tel. 22 835-00-88,
604-761-189

ZDROWIE I URODA
·Jeśli Twój bliski potrzebuje opiekunki –
zadzwoń 730-344- 341. Pomagamy ludziom
starszym i chorym
DAM PRACĘ
·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
·Firma Warszawa-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych, lub brygady 3-4 osobowe przy
pracach czyszczenia technicznego obiektów
przemysłowych, magazynów, oraz malowanie
oznaczeń poziomych BHP w obiektach.
Oczekujemy solidności, dyspozycyjności,
dobrego stanu zdrowia (książeczka sanepidu).
Mile widziane prawo jazdy „B”, doświadczenie
w malowaniu linii, pasów malowarką spalinową,
piaskowanie piaskarką. Oferujemy wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych umiejętności tj. stała
umowa zlecenie, a także umowa o pracę.
Zatrudnimy także kierownika robót
z doświadczeniem. Praca na umowę o pracę.
Kontakt: rekrutacja@iwago.pl, tel. 22 828-26-17
godz. 9-14

Dominik Gadomski

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca pon – pt 7:0--15:00.
Spotkania codziennie godz. 12:00 ul. Potocka 14.
Stawka 60-100 zł netto. 695-800-080
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
ANTYKI
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
szable bagnety ryngrafy gotówka tel.
504-017-418
·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
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 21-213

Na przełomie 1939/1940 roku naziści dokonali w Polsce pierwszych masowych zbrodni.
O niektórych do dziś wiemy bardzo niewiele

List

Wózki opanowały Górce

 Była już „Mordercza opona”, „Zombiebobry”
i „Krwiożercza roślina”. A jak nazwać to, co spotkało
naszego czytelnika?
„Czwartek, godzina 12:00. Wracam z pracy do swojego mieszkania na Lazurowej. Otwieram furtkę, otwieram drzwi do klatki, wołam windę. Winda przyjeżdża z – 1,
a w niej TO.
Te wózki sklepowe są wszędzie:
na chodnikach, na trawnikach,
na klatkach schodowych. Pełczyńskiego już całkiem opanowały. Nie
ma dnia, żebym nie trafił na wózek. Otwieram windę, a tam wózek.
Co będzie, jak otworzę lodówkę?
Kolega z Pełczyńskiego opowiada,

że ma na piętrze dwóch chłopków-roztropków, którzy trzymają sobie
wózki przy drzwiach. Mąż zajeżdża
autkiem, drze się do okna, żona
wybiega w pantoflach, ładuje wózek i zjeżdża na parter, gdzie w zgodzie małżeńskiej przewalają tę mąkę, kartofle, zgrzewki piwa do wózka. I hop, do góry. Pomysłowy naród. Tylko czemu inni muszą potykać się o żelastwo, kiedy chcą wyjść
z domu? Co na to właściciele sklepów?”
Czytelnik

Zamordowano 96 osób, znamy nazwiska trzech

77 lat po tajemniczej zbrodni
 Do dziś nie wiadomo, co stało się w święto Trzech Króli 1940 roku. Szukamy
świadków historii.
Był dzień Objawienia Pańskiego roku 1940 – kolejne święto obchodzone w Polsce okupowanej
przez Niemców. W ciągu pierwszych kilku miesięcy naziści zdążyli m.in. nakazać Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida, założyć polskojęzyczne gazety i dokonać pierwszych masowych
zbrodni. W okolicach Warszawy
do najtragiczniejszych wydarzeń
doszło w nocy 26/27 grudnia 1939
roku w Wawrze, gdzie zginęło 107
przypadkowych, niewinnych osób.
Zbrodnia ta jest świetnie udokumentowana, a jej ofiary od dawna
mają własny pomnik. Dziesięć dni
później doszło do masowego
morderstwa, które do dziś owiane
jest tajemnicą – egzekucja
na Szwedzkich Górach.
Według nie do końca pewnych
źródeł „Szwedzkie Góry” były
ziemnymi umocnieniami z czasów
wojen polsko-szwedzkich, znajdującymi się na skraju Lasu Bemowskiego, w miejscu zajmowanym
dziś przez lotnisko Babice. 6
stycznia 1940 roku miejsce to sta-

ło się areną egzekucji dokonanej
na 96 osobach. Kim były ofiary,
kim kaci? Czy podobnie jak
w Wawrze, także koło Boernerowa zastosowano odpowiedzialność zbiorową? Jeśli tak, to
za co? O zbrodni sprzed 77 lat nie
wiemy dziś niemal nic.
Dwa lata po wojnie w miejscu
wskazanym przez mieszkańców
Boernerowa
przeprowadzono
ekshumację. Okazało się, że mogiła na skraju Lasu Bemowskiego
rzeczywiście kryje ciała 95 mężczyzn i kobiety, ale udało się zidentyfikować tylko trzy osoby:
Władysława Guteszusta, Mariana
Gutowskiego lub Sutowskiego
i Kazimierza Makowskiego.
Szczątki wszystkich ofiar zostały
przeniesione na cmentarz-mauzoleum w Palmirach.
Wśród najstarszych mieszkańców Bemowa wciąż mogą być
osoby, mogące pomóc w odkryciu
prawdy o zbrodni na Szwedzkich
Górach. Jest też nadzieja, że historie o niej przechowały rodziny
Makowskich i Gutowskich/Sutow-

skich. Warto porozmawiać z rodzicami czy dziadkami, którzy
podczas II wojny światowej byli

Dwa lata
po wojnie w miejscu
wskazanym przez
mieszkańców
Boernerowa
przeprowadzono
ekshumację. Okazało się,
że mogiła na skraju Lasu
Bemowskiego
rzeczywiście kryje ciała 95
mężczyzn i kobiety, ale
udało się zidentyfikować
tylko trzy osoby.
na Boernerowie, Chomiczówce
i w ich okolicy. Jeśli uda się ustawić cokolwiek – prosimy o kontakt z redakcją. Dobrze byłoby
upamiętnić 96 ofiar tajemniczej
zbrodni w okrągłą 80. rocznicę.

Wózek dziecięcy już się nie zmieści

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

Dominik Gadomski
Bibliografia
* Władysław Bartoszewski, „Palmiry”, Warszawa 197.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o bogatych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyjnie wskazać zaburzenia
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyeliminować przez naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organizmu. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią duchową wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reumatycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta miejscach.
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
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