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II LINIA METRA

Warszawa to dziœ najwiêkszy plac budowy
w Polsce. Powstaje m.in. most Pó³nocny, wa¿ne 
wêz³y drogowe (na ul. Marsa i ul. £opuszañskiej), 
Centrum Nauki Kopernik, miejski stadion przy ul. 
£azienkowskiej. Ale najwiêkszym przedsiê-
wziêciem bêdzie budowa drugiej linii podziemnej 
kolejki, która po³¹czy dwa brzegi Wis³y.
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Smoleńsk – lotnisko wojskowe. Sobota 10 kwietnia, godzina 8:56  
– rozbił się prezydencki samolot Tu-154 M. Na pokładzie elita polskiej 
władzy: Prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, 
dowódcy sił zbrojnych, posłowie, senatorowie, duchowni, 
przedstawiciele rodzin katyńskich, załoga – łącznie 96 osób.  
Co chwila zmienia się wersja wydarzeń. W końcu docierają do nas 
te najgorsze wiadomości:  Awaria, katastrofa, samolot rozbił się  
w drobny pył… nikt nie przeżył. 

Bemowo płacze,   Bemowo pamięta

Grażyna Gęsicka 
Socjolog i polityk, minister rozwoju regio-

nalnego w rządach Kazimierza Marcinkie-
wicza i Jarosława Kaczyńskiego. W 1974 r. 
ukończyła studia w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 
do grudnia 1991 r. była doradcą ministra 
pracy i polityki socjalnej. W sierpniu 2001 r. 
została wiceprezesem Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości, a 31 października 
2005 r., ministrem rozwoju regionalnego.  
6 stycznia 2010 objęła stanowisko przewod-
niczącego Klubu Parlamentarnego PiS.

Ból, niedowierzanie, rozpacz. Warszawa 
płacze. Na Bemowie powiewają biało-

czerwone flagi. To mieszkańcy wywiesili je 
spontanicznie. Złe wiadomości ze Smo-
leńska potwierdzają się. W stacjach radio-
wych, telewizyjnych i na portalach interne-
towych pojawiają się kolejne nazwiska – to 
lista pasażerów feralnego lotu. Wśród nich 
pięcioro mieszkańców Bemowa: gen. Fran-
ciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, gen. Bronisław Kwiat-

kowski, dowódca Operacyjnych Sił Zbroj-
nych RP, gen. Kazimierz Gilarski, dowódca 
Garnizonu Warszawskiego WP, Sławomir 
Skrzypek, prezes Narodowego Banku Pol-
skiego, Grażyna Gęsicka, posłanka.  

Na co dzień pełnili ważne funkcje pań-
stwowe, prywatnie ukochali Bemowo. Tu 
żyli, mieszkali, wychowywali dzieci, robi-
li zakupy, chodzili na spacery z rodzina-
mi. Więcej nie pójdą. Polecieli z misją do 
Smoleńska. Chcieli oddać hołd polskim 

oficerom pomordowanym przez Sowietów  
w 1940 roku. Z tej podróży już nie wrócili. Będą 
za to wracać wspomnienia o nich – rodziny, 
sąsiadów. „To byli porządni ludzie”, „Bez zadę-
cia, bez zadzierania nosa, zawsze się kłaniali”, 
„Zginęli nasi…”. Takie głosy wśród bemowian 
można było usłyszeć w żałobnym tygodniu. 

W tej niewyobrażalnej tragedii zginął 
kwiat polskiej elity. Bemowianie będą  
o Was pamiętać.

dako
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Bemowo płacze,   Bemowo pamięta

Kazimierz Gilarski 
Dowódca Garnizonu Warszawskiego WP.  

Urodził się w 1955 r. w Rudołowicach. Absol-
went Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zme-

chanizowanych im.  
T. Kościuszki we Wro-
cławiu. W 1989 roku 
ukończył studia ma-
gisterskie w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie, a na-
stępnie Podyplomowe 
Studium Pedagogiki 
w Akademii Obrony 
Narodowej. W 1993 
r. został mianowany 
zastępcą komendanta 
garnizonu i awanso-
wany do stopnia pułkownika. Jesienią 2005 
roku objął stanowisko komendanta Garnizonu 
Warszawa. Od 2006 r.  dowódca Garnizonu 

Warszawa. Uhonorowany m.in. Krzyżem Ofi-
cerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotym Krzyżem Zasługi.

Gen. Franciszek Gągor 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskie-

go: polski dowódca wojskowy, oficer Wojsk 
Lądowych, specjalista w dziedzinie rozpozna-

nia i operacji pokojo-
wych, generał i doktor 
nauk wojskowych, 
od 2006 szef Sztabu 
Generalnego Wojska 
Polskiego. Cztery 
gwiazdki na ramie-
niu, najwyższy funk-
cją i stopniem polski 
dowódca. Szef całej 
armii. Góral. Urodził 
się w Koniszowej koło 
Nowego Sącza, na 
Podhalu. Siła spoko-
ju – mówią o nim jego 
współpracownicy ze 
Sztabu Generalnego.

Sławomir Skrzypek 
Prezes Narodowego Banku Polskiego. Uro-

dził się w 1963 r.  Absolwent Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach, Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Od maja 2000 r. do czerwca 
2001 r. wchodził w skład grupy doradców PZU 

Życie. W latach 1997-
2000 sprawował funk-
cję zastępcy prezesa 
zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w War-
szawie. Od 2001 r. zaj-
mował się doradztwem 
finansowym. W latach 
2002-2005 był zastęp-
cą prezydenta War-
szawy, odpowiedzial-
nym m.in. za politykę 
finansową, inwestycje 
i nadzór właścicielski. 
Od grudnia 2005 r. był wiceprezesem zarzą-
du PKO BP. Od maja 2006 r. sprawował funk-
cję przewodniczącego rady nadzorczej TVP.  

W dniu 10 stycznia 2007 r. został powołany 
przez Sejm RP na stanowisko prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego.
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Masz starą lodówkę? Pralkę? Nie wiesz, 
co z nią zrobić? Przekaż ją nieodpłatnie 

do utylizacji. Wydział Ochrony Środowiska 
bemowskiego ratusza nawiązał współpracę 
z firmą Serwisownia, w ramach której od 17 
do 21 maja mieszkańcy domów jednorodzin-
nych na terenie naszej dzielnicy będą się mo-
gli bez ponoszenia kosztów pozbyć elektro-
śmieci. Dlaczego domów? Bo mieszkańcom 
wspólnot i spółdzielni umożliwia to admini-
strator, a mieszkańcy domów jednorodzin-
nych są skazani tylko na siebie. Pamiętajmy, 
że zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 zużyty 
sprzęt powinien trafić do firm, które zajmą 
się jego przetworzeniem – a nie na zwykły 
śmietnik! W podanych terminach od 10.00 
do 18.00 specjalnie oznakowane samochody 
Serwisowni będą czekać na nasze pralki i lo-
dówki. 17 i 18 maja na Boernerowie i osiedlu 
WAT (u zbiegu ulic Akantu i Westerplatte oraz 
u zbiegu ulic Siemienowicza i Kartezjusza), 
18 i 19 maja na osiedlu Bemowo Lotnisko i 

osiedlu Olimp (u zbiegu ul. Ligonia i Wrocław-
skiej (vis-à-vis ujęcia wody) oraz róg ul. Hery i 
Elektry), 19 i 20 maja na Jelonkach (u zbiegu 
ulic Strąkowej i Kruszyńskiej oraz u zbiegu 
ulic Drzeworytników i Cokołowej), a 20 maja 
– na Grotach (róg Podkowińskiej i Spychow-
skiej). W przypadku ciężkiego sprzętu po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z 
firmą, w dniach 19, 20 i 21 maja 2010 istnie-
je możliwość odbioru ZSEiE bezpośrednio z 
posesji. Szczegóły można znaleźć na www.
oddajelektrosmieci.pl lub pod numerem tele-
fonu 22 216 78 00 do 04.

Zorganizowane spacery po Bemowie, z 
których relacje zamieszczamy w kolejnych 

numerach „Bemowo News”, z miesiąca na 
miesiąc cieszą się coraz większym uznaniem i 
popularnością wśród mieszkańców. Niestety, z 
uwagi na tragiczne wydarzenia w Smoleńsku, 
spacer po WAT nie odbył się w wyznaczonym 
terminie. To nie znaczy jednak, że w ogóle się 
nie odbędzie: jego powtórkę organizatorki za-
planowały na niedzielę 16 maja. Chętni spoty-
kają się na przystanku WAT o jedenastej. Ale 
wcześniej, bo już 14 maja, spacer po Osiedlu 
Przyjaźń. Chętni zaproszeni są na 18.00 przed 
klub Karuzela. I uwaga: Osiedle Przyjaźń za-
początkuje nowy etap w historii bemowskich 
spacerów: od teraz na każdy temat odbędą się 
dwa spacery, tak aby każdy chętny mógł wziąć 
udział. Dlatego też powtórkę piątkowego spa-
ceru zaplanowano na sobotę – zbiórka o 11.00 
w tym samym miejscu.

Koncert kolęd, jaki piosenkarka dała zimą 
w kościele przy ul. Markiewicza spotkał 

się z entuzjastycznym odzewem publiczno-
ści. Entuzjazm ten wyraził się w telefonach 
i mailach do organizatorów: wielbiciele Ele-
ni domagali się wręcz, aby w najbliższym 
czasie zorganizowano kolejny występ 
piosenkarki w tej samej, słynącej zresz-
tą z doskonałej akustyki, lokalizacji – tym 
razem w innym repertuarze. I tak już dwu-
dziestego szóstego maja Bemowianie będą 

mieli szansę 
p o s ł u c h a ć 
Eleni w trak-
cie recitalu, 
jaki da w ko-
ściele Matki 
Bożej Królo-
wej Aniołów, 
o godzinie 
19.00. 

Zbiórka elektrozłomu

Spacer

Eleni na Dzień Matki
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Szanowni Państwo,

Jak wszystkie media, tak i nasza gazeta 
musiała się w tym miesiącu zmierzyć z nie-

zwykle trudnym tematem. Tragedia narodowa 
dotknęła całą Polskę, ale i Bemowo ucier-

piało w sposób dotkliwy. To właśnie naszymi 
obywatelami byli: Grażyna Gęsicka, generał 

Franciszek Gągor, generał brygady Kazi-
mierz Gilarski oraz Sławomir Skrzypek. Pod 

Smoleńskiem zginęli nasi sąsiedzi. Od wspo-
mnienia o nich zaczynamy nasz kwietniowy 

numer.
Ale życie biegnie naprzód. Tak, jak życie 

kościoła pod wezwaniem św. Łukasza Ewan-
gelisty na Górcach. Drewniany budynek, który 
spłonął w 2004 roku, był, jak się okazało, tylko 

epizodem w życiu parafii: coraz bliżej jest do 
przenosin wiernych do nowego, murowanego 

kościoła. Można przyspieszyć tę budowę. 
Jak? Przeczytają Państwo w artykule Artura 

Stelmasiaka.   
Wiosna w pełni, każda huśtawka, każda 
karuzela jest na wagę złota. Prezent na 

piętnastolecie Bemowa – piętnaście nowych 
placów zabaw – jest gotowy i do odebrania. 
Gdzie? Strona ósma przynosi tabelkę z ad-

resami. Wiosenną, zieloną. Uważajmy tylko, 
żeby szalejąc z dzieckiem na placu zabaw nie 

opaść z sił, bo kwietniowy numer „Bemowo 
News” przynosi nam również – wezwanie do 

rewolucji. Póki co w komunikacji. 

Serdecznie zapraszam do lektury,
Krzysztof Zygrzak

rzecznik prasowy Bemowa

W ostatni weekend kwietnia frezowania 
doczekały się wreszcie dwie bemow-

skie ulice. Dobroczynnym zabiegom poddano 
Radiową na odcinku od Wrocławskiej do Po-
wstańców Śląskich. Po prawie trzech dobach 
zamknięcia tego fragmentu ulicy dla ruchu,  

w poniedziałek rano jadący nią do pracy be-
mowianie mogli podziwiać efekty frezowania. 
Z kolei Dźwigowa, leżąca na granicy Bemowa 
i Włoch, w tym samym czasie poddawana 
była nie tylko wymianie jezdni. ZDM najpierw 
przeprowadził lifting nawierzchni chodnika: 
wyrównano wysokość krawężników i ułożono 
nową kostkę brukową na wybranych fragmen-
tach. Następnie zaś drogowcy zajęli się samą 
ulicą, tym razem renowacja dotyczyła odcin-
ka miedzy Połczyńską a Wałowicką. System 
weekendowych remontów warszawskich ulic 
sprawdził się już w poprzednich sezonach, 
mamy nadzieję, że ten harmonogram obec-
nego sezonu frezowania będzie szczególnie 
hojny dla ulic w naszej dzielnicy.

To, co na pewno odróżnia szkołę 
podstawową nr 316 od innych, 

nie tylko bemowskich, szkół, to dzie-
cięca orkiestra mandolinowa, która 
powstała już 25 lat temu. W marcu 
ta niezwykła formacja obchodziła 
ćwierćwiecze istnienia. Na koncer-
cie w Sali Widowiskowej Wojskowej 
Akademii Technicznej praktycznie nie 
było wolnych miejsc. Młodzi artyści  
z klas od III do VI wykonali wiązankę 
popularnych i pięknych melodii, pre-
zentując publiczności zarówno swoje 
umiejętności w interpretacji Beetho-
vena, jak i zamiłowanie do muzyki lu-
dowej czy filmowej. Dyrygowała nimi 
pani Anna Wojciechowska, która jest 
też dyrektorem artystycznym orkie-
stry, a koncert prowadziła dyrektor 
szkoły nr 316, pani Elżbieta Chu-
dzińska. To było prawdziwe święto 
utalentowanych dzieci, ich dumnych 
rodziców i nauczycieli.

Już siódmego maja w Amfiteatrze Bemowo 
finał niezwykłego chopinowskiego projek-

tu. „Polscy Artyści Chopinowi Zagrali”. Taki 
jest tytuł przedsięwzięcia, które nawiązuje do 
obchodów 200. rocznicy urodzin kompozyto-
ra. W ramach projektu powstało wydawnictwo 
muzyczne, na którym znalazły się utwory na-
wiązujące do twórczości wielkiego polskiego 
kompozytora, w czterech różnych stylach mu-
zyki elektronicznej: idm, ambient, breakcore  
i eksperimental. W maju w Amfiteatrze zagra-
ją wszyscy artyści biorący udział w projekcie, 
zobaczymy też krótkie formy wideo i animacje, 
powstałe w oparciu o muzykę kompozyto-
ra. Wykona je agnespies, jedna z czołowych 
przedstawicielek wizualnego „brudstylu”, której 
prace można było podziwiać m.in. na Festiwalu 

Era Nowe Horyzonty. Patronat nad projektem 
objęły: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz 
Biuro Obchodów Chopin 2010, a realizują go: 
Bemowskie Centrum Kultury i Centrum Kultu-
ry i Sztuki Najnowszej Non Fission.

Wyczekane frezowanie ulic stało się faktem

25 lat Juno Wars

Rok Chopina na Bemowie
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Kościół w centrum Bemowa
Po kilkuletniej przerwie ruszyła budowa 
kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty 
na Górcach. Będzie to jedyna świątynia  
widoczna z głównych ulic Bemowa.  
„Nasz kościół usytuowany jest tuż obok 
ratusza. Może być więc jedną z wizytówek 
naszej dzielnicy” – podkreśla  
ks. Jan Popiel, proboszcz parafii  
oraz dziekan dekanatu  
jelonkowskiego. 
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Budową nowej świątyni najbardziej jednak 
zainteresowani są parafianie. Od lat mu-

szą bowiem ściskać się podczas niedzielnej 
mszy św. w tymczasowej kaplicy. „– Wier-
nych cały czas przybywa i robi się coraz bar-
dziej tłoczno. Dlatego też  postanowiliśmy, że  
w niedzielę będziemy odprawiać jeszcze jed-
ną mszę św. popołudniową o godz. 16.00. Jest 
to jedyna niedzielna Eucharystia sprawowana 
o tej porze w naszej dzielnicy” – zapewnia  
ks. Popiel. 

Otwarty dla wszystkich 

Kościół św. Łukasza ma bardzo dobrą lo-
kalizację. Tuż obok usytuowany jest ratusz, 
akademiki, wokół rozkwitają nowe inwestycje, 
a za kilka lat będzie tu przystanek drugiej linii 
metra. Świątynia będzie służyć więc nie tylko 
parafianom, ale również innym mieszkań-
com dzielnicy, którzy np. będą przesiadać się  
w tym miejscu z metra do autobusów i tram-
wajów. „– Każdy będzie mógł do nas wstąpić 
na chwilę modlitwy i zadumy. Postaram się, 
aby kościół otwarty był przez cały dzień” – za-
pewnia ksiądz proboszcz.  

Projektantem kościoła  jest arch. Aleksy 
Dworczak z Łodzi, który ma na swoim koncie 
projekty kilkudziesięciu świątyń wzniesionych 
na terenie całej Polski. Wnętrze zaplanowano 
bardzo praktycznie, a rozkład pomieszczeń 
sprawi, że całą przestrzeń sakralną oraz jej za-
plecze można będzie dopasować do różnych 
duszpasterskich inicjatyw i pomysłów. We 
wnętrzu będą mogły odbywać się duże kon-
certy, uroczystości patriotyczne oraz, przede 
wszystkim, zostanie w pełni ukazane piękno 
liturgii. Wydzielona zostanie również mniejsza 
kaplica, gdzie będzie miejsce np. na modlitwy 
wspólnot lub całodzienną adorację przed Naj-
świętszym Sakramentem.

Strzelista wieża zwieńczona krzyżem oraz 
niebagatelny, wyraźnie sakralny charakter 
będzie również ozdobą i wizytówką dla cen-
trum Bemowa. Cała przestrzeń wokół budowy 
zdominowana jest bowiem przez prostokątne 
bloki mieszkalne o niezbyt wyszukanych walo-
rach architektonicznych. Piękno będzie towa-
rzyszyć również we wnętrzu świątyni. Po bo-
kach zaprojektowane są potężne filary, a nad 
główną nawą rozciągać się będzie półkoliste, 
bazylikowe sklepienie. „– Wnętrze ma więc 
dosyć klasyczny i zarazem mocno sakralny 
charakter” – tłumaczy ks. Jan Popiel. 

Musieliśmy poczekać 

Kilkuletni przestój na budowie był koniecz-
ny, by parafia zdołała zaoszczędzić pieniądze 
oraz zakupić najważniejsze materiały budow-
lane. Przez ten czas zgromadzono aż pół mi-
liona cegieł oraz dużą część stali. Natomiast 
zaoszczędzone pieniądze powinny wystar-
czyć na tegoroczne finansowanie inwestycji 

– robociznę, beton oraz inne materiały budow-
lane. Według szacunków księdza proboszcza 
w tym sezonie powinny stanąć mury bocznych 
naw kościoła. „– Jednak dalszy los budowy 
będzie zależał od naszego wsparcia. Inwesty-
cja ruszyła, a teraz powinniśmy zatroszczyć 
się, by była kontynuowana” – tłumaczy Małgo-
rzata Jakubczyk, ekonomistka i członek rady 
parafialnej.  

Parafia św. Łukasza jest stosunkowo mło-
da. Na jej terenie wciąż powstają nowe osie-
dla. Z roku na rok wspólnota się rozrasta. 
Szacuje się, że na Górcach mieszka obecnie 
ok. 14 tys. osób. Jednak głównym problemem 
w finansowaniu inwestycji jest fakt, że wielu 
parafian uczęszcza do sąsiednich kościołów 
lub np. na Starówkę. „– Nie możemy mieć do 
nich pretensji. Nasza kaplica jest mała, ciasna 
i niewygodna. Wystarczy, że do środka wjadą 
trzy wózki z dziećmi i cały ruch jest zablokowa-
ny” – mówi ksiądz proboszcz. Jednak jest to 
poważny problem, a cała sytuacja przypomina 
trochę „błędne koło”. „– Parafianie nie przycho-
dzą do nas, bo nie mamy wystarczająco dużej 
i komfortowej świątyni, zaś nowy kościół nie 
może być sprawnie budowany, bez wsparcia 
wiernych” – podkreśla Małgorzata Jakubczyk. 
Podobnie sytuacja przedstawia się np. ze ślu-
bami. Wszyscy wolą bowiem, by te ważne  
w życiu chwile miały jak najlepsza oprawę, 
czyli odbywały się w pięknym kościele.    

Jednak budowa zmobilizowała wiele przy-
chylnych osób. „–Niektóre firmy udzielają 
nam rabatów. Parafianie, którzy znają się na 
budownictwie, bezpłatnie doradzają. Również 
właściciel firmy geodezyjnej postanowił zro-
bić wszystkie pomiary za darmo. Dziękuję lu-
dziom za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc 
i za wszystkie ofiary” – mówi ks. Popiel.

 
Pierwszy był dom parafialny

Wielu mieszkańców Bemowa zadaje rów-
nież pytanie: Dlaczego najpierw została wy-
budowana plebania, a dopiero teraz buduje 
się kościół? Odpowiedź na nie doskonale 
znają starsi mieszkańcy osiedla Górce, którzy 

pamiętają czasy, gdy na placu koło ul. Konar-
skiego stał niewielki, drewniany kościół, a dom 
parafialny mieścił się w metalowych konte-
nerach. „– W zimę można było przymarznąć 
do ściany, a latem był upał nie do zniesienia" 
– wspomina ks. Popiel. Dlatego też proboszcz 
zapytał wówczas ludzi, czy zgadzają sie na 
to, by w pierwszej kolejności wybudować dom 
parafialny. Wierni zgodzili się na taką kolejność 
inwestycji. Wiedzieli, że plebania jest niezbęd-
na. „– Poza tym lubiliśmy modlić się w naszym 
drewnianym kościółku” – przyznaje Małgorza-
ta Jakubczyk. 

Niestety sytuacja diametralnie zmieniła się, 
gdy w 2004 roku wybuchł pożar. Płomienie 
doszczętnie strawiły drewniany kościół, a księ-
ża, śpiąc tuż obok w blaszanych barakach, 
ledwo uszli z życiem. Po pożarze powstał 
pilny problem – gdzie sprawować Liturgię? 
Na szczęście był już wybudowany w stanie 
surowym dom parafialny. Tam w największej 
sali, błyskawicznie urządzono prowizoryczną 
kaplicę. Później pojawił się pomysł, by zago-
spodarować dziedziniec. I od tamtej pory cała 
wspólnota gromadzi się na mszy św. w kapli-
cy-dziedzińcu. 

Obecnie w domu, oprócz mieszkań księży, 
znajdują się także sale na spotkania studen-
tów, wspólnot, ministrantów, bielanek oraz 
innych grup parafialnych. Część lokalów od 
strony ul. Górczewskiej jest wynajmowana na 
sklepy i różne usługi.  Podczas budowy liczy 
się bowiem, każda złotówka. „– W przyszłości, 
gdy parafia nie będzie obciążona tak wielkimi 
kosztami inwestycji, pomieszczenia te będzie 
można wykorzystać np. do celów duszpaster-
skich i charytatywnych” – obiecuje ksiądz pro-
boszcz.    

 Artur Stelmasiak

Rzymskokatolicka Parafia  
Św. Łukasza Ewangelisty  

ul. Górczewska 176  
www.swlukasz.waw.pl 

Konto budowy kościoła: 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
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15 gotowa!
To był prezent dla mieszkańców na 15. urodziny dzielnicy. 
Zamiast dużej imprezy urodzinowej i tortu zaczęto budowę 
placów zabaw. O tym, gdzie dokładnie zostały zlokalizowane, 
zadecydowali mieszkańcy – z ponad 50 zgłoszonych lokalizacji 
wybrano szczęśliwą 15, która już jest gotowa! Czy bemowianie 
są zadowoleni z nowych miejsc… sprawdzamy.

Teraz tu możesz przyjść ze swoim dzieckiem: 

Lp. Lokalizacja Zarządca terenu 
1 Morcinka 2-12 Wspólnota Mieszkaniowa Morcinka 2-12
2 Wolfkego 12 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wardom
3 Kawy 24-42 Wspólnota Mieszkaniowa Kawy 24-42
4 Kołczana / Zaborowska 4a Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawscy Budowlani
5 Anieli Krzywoń 4-6 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelonki
6 Gołuchowska 11 Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola
7 Lazurowa 179 TBS Mieszkanie Naszych Możliwości
8 Apenińska 9 Wspólnota Mieszkaniowa Apenińska 9
9 Sucharskiego 3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelonki

10 Szwankowskiego Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska
11 Klemensiewicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska
12 Konarskiego / Górczewska Osiedle Mieszkaniowe Przyjaźń
13 Muszlowa / Kryształowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska
14 Synów Pułku 5-7 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelonki
15 Lazurowa 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa
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Nie ma nic za darmo? Nie na Bemowie! 
1000 biletów na koncert legendarnej 
grupy AC/DC dosłownie na wyciągnięcie 
ręki i to całkiem bezpłatnie. No, prawie 
całkiem, bo po bilet mogą się zgłosić 
wszyscy, którzy są zameldowani 
na Bemowie lub tu płacą podatki. 
Obywatelski obowiązek zaczyna się 
zatem realnie opłacać. Obowiązywać 
będzie zasada: jeden bilet dla jednej 
osoby. Wstęp na wielki bemowski 
koncert będzie imienny. 

Na Bemowie do tej pory mieliśmy tylko 
dwa dzielnicowe place zabaw. Jeden 

na pl. Kasztelańskim, drugi przy Fortach 
Bema. Nie trzeba pytać, czy cieszą się po-
pularnością, bo są wręcz oblegane przez 
dzieciaki. Na osiedlach mogliśmy słuchać 
tylko narzekań i krzyku rozpaczy młodych 
mam, które nie miały gdzie wychodzić ze 
swoimi pociechami. „– Plac rozpaczy, a nie 
zabaw, tu nie ma gdzie usiąść, bo są tak 
zniszczone ławki, a gdzie tam o zabawie 
mowa” – mówiły mamy z bloków przy Irzy-
kowskiego. Nie lepiej było przy Lazurowej 
„– Proszę zobaczyć, teren nieogrodzony, 
a w piaskownicy psie odchody” – żalili się 
rodzice.

Priorytet

I choć może już na samym początku 
znaleźli się niedowiarkowie… „– To tylko 
obietnice, czekałam na plac zabaw dla 
moich dzieci teraz mam wnuki i wątpię, 
że się doczekam” – komentowała jedna  
z babć. Jednak dzielnica tę inwestycję po-
traktowała priorytetowo. „– Placów zabaw 
na Bemowie nie było dużo, a były i są na-
dal naprawdę bardzo potrzebne. Z budową 
pierwszego ruszyliśmy w grudniu 2009, 
ostatni został ukończony niespełna miesiąc 
temu. Wszystkim niedowiarkom mówimy: 
udało się!” – komentuje Krzysztof Zygrzak, 
rzecznik dzielnicy Bemowo.

Standard
Place wyglądają bardzo podobnie. Obo-

wiązkowo znalazły się na nich huśtawki, 
karuzela, piaskownica i zjeżdżalnia. Dziel-
nica zapowiada także, że w miarę możli-
wości i dostępnych środków będą one wy-
posażane w inne atrakcje. Kosztowały 450 
tys. zł, tj. ok. 30 tys. zł każdy, ale warto było. 
„– Do tej pory nie miałam gdzie wychodzić, 
same menele przy piaskownicy siedzia-
ły, a zabawki były popsute. Teraz dziecka  
z placu nie mogę wyciągnąć” – chwali 
mama 5-letniej Kasi z Apenińskiej. Podob-
nie jest na innych osiedlach, gdzie młode 
mamy naprawdę odczuły różnicę, bo na-
reszcie zrobiło się kolorowo i przyjaźnie dla 
ich dzieci.

fisz

Młodsi i starsi mieszkańcy Bemowa już 
zacierają ręce – w końcu fani grupy  

z 30-letnim stażem scenicznym są w róż-
nym wieku, ale słowa niektórych piosenek 
wybrzmiewają do dziś. Z informacją o dar-
mowych biletach wychodzimy na ulicę. 

„Będzie można za darmo wejść na 
koncert? To żart?” – ze zdziwieniem pyta 
Kacper. „Nic nie wiedziałem. Świetnie! Kie-
dyś byłem na Metallice, może teraz uda 
się zdobyć darmowy bilet”.   Opłaca się, 
bo za jeden bilet na wydarzenie muzyczne 
tego kalibru trzeba zapłacić od 170 do 310 
złotych. „A kiedy trzeba się ustawić w ko-
lejkę?” – pyta na koniec rozmowy ten sam 
młody człowiek. „Kolejki to przeżytek. Teraz 
wszystko załatwia się w internecie” – odpo-
wiadam.

Kto pierwszy, ten pójdzie na 
koncert

Tak też będzie z biletami na majowy kon-
cert australijskiej grupy AC/DC. Bemowo 
– nowoczesna dzielnica – więc rozdawać 

je będzie w sposób nowoczesny, przez 
internet. Wirtualna kolejka chętnych poja-
wi się zatem tylko w sieci. Ale i tu będzie 
obowiązywała stara zasada: kto pierwszy, 
ten lepszy. „Godzina zero” 

wybije równo  
w południe 6 maja 2010. Od tego momentu 
wystarczy jak najszybciej otworzyć stronę 
www.bemowo.waw.pl, wpisać swoje dane  
i czekać na dobrą wiadomość. 

Koncert odbędzie się 27 maja na bemow-
skim lotnisku. To pierwszy z hitów tego sezo-
nu, w czerwcu kolejne legendarne zespoły za-
grają dla mieszkańców Warszawy – na płycie 
lotniska pojawią się między innymi Metallica, 
Slayer i Behemoth.  Kolejne zespoły i kolejne 
darmowe bilety. Krzysztof Zygrzak, rzecznik 
dzielnicy Bemowo, przypomina, że jedna oso-
ba może dostać bezpłatny bilet tylko na jeden 
koncert. „Chcemy, żeby jak najwięcej osób 
miało szansę na zdobycie darmowej wej-
ściówki”. Wybór należy do Państwa. Potrzeb-
ny będzie jeszcze tylko łut szczęścia i refleks. 
A potem wśród tysięcy fanów w maju będzie 
można zaśpiewać na cały głos: ”Highway to 
hell”, a w czerwcu „ Nothing else matters”.

dako

Weź pan bilet
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Druga linia metra zmieni 
oblicze Warszawy
Warszawa to dziś największy 
plac budowy w Polsce. Powstaje 
m.in. most Północny, ważne 
węzły drogowe (na ul. Marsa  
i ul. Łopuszańskiej), Centrum 
Nauki Kopernik, miejski stadion 
przy ul. Łazienkowskiej. Ale 
największym przedsięwzięciem 
będzie budowa drugiej linii 
podziemnej kolejki, która połączy 
dwa brzegi Wisły. 

Wygodne przesiadki
Centralny odcinek II linii metra będzie 

miał 6,3 km długości, 7 stacji i połączy Wolę 
z Pragą Północ. Wszystkie przystanki, tj. 
Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świę-
tokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion  
i Dworzec Wileński znajdą się pod najwięk-
szymi węzłami komunikacyjnymi na tra-
sie, a wyjścia z nich będą we wszystkich 
ważnych punktach – na przystankach ko-
munikacji miejskiej i po każdej stronie uli-
cy. Przy Świętokrzyskiej można będzie się 
przesiąść do pociągów metra jeżdżących 
I linią – stacja II linii powstanie na styku  
z istniejącą stacją. Stacja Powiśle ulokowa-
na jest pod tunelem Wisłostrady, a jedno  
z wyjść prowadzi wprost nad Wisłę, tuż 
obok warszawskiej Syrenki. 

Mechaniczne krety
Konsorcjum firm z Włoch, Turcji i Polski, któ-

re jest wykonawcą prac, ma 48 miesięcy na 
ich zakończenie. Pociągi pojadą pod Wisłą na 
przełomie 2013 i 2014 roku.

To największa samorządowa inwestycja 
w Polsce – kontrakt opiewa na 4,117 mld 
zł. To także przedsięwzięcie o najwyższym 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, sięgnie 
ono 2,973 mld zł. Dodatkowo Unia dołoży 
się do zakupu wagonów – zwróci 255 mln zł 

z 658 mln zł potrzeb-
nych na tabor. 

Budowa rozpocz-
nie się od Ronda Da-
szyńskiego oraz stacji 
Powiśle. Dwie spe-
cjalne tarcze drążące 
tunele pod ziemią 
ruszą z Woli w kierun-
ku Wisły. Trzecia wy-
drąży odbywa tunele 
pomiędzy Powiślem a 
Dworcem Wileńskim. 
Tunele metra przejdą 
pod I linią metra, tune-
lem Wisłostrady oraz 
pod dnem Wisły. 

Trudne lata dla 
kierowców

Budowa stacji 
(metodą odkryw-
kową) oraz szy-
bów koniecznych 
do montażu tarcz 
drążących oznacza 
duże utrudnienia 
w ruchu w samym 
centrum miasta. W 
lewobrzeżnej czę-
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ści nieprzejezdny będzie ciąg ulic Pro-
sta-Świętokrzyska (od ul. Karolkowej do  
ul. Nowy Świat) – niemożliwy będzie prze-
jazd nimi pomiędzy Wolą a Śródmieściem, 
ponieważ w kilku miejscach będą tam 
wykopy. Placem budowy staną się odcin-
ki: na ul. Prostej – od ul. Karolkowej do  
ul. Towarowej, od ul. Twardej do Ronda 
ONZ, na ul. Świętokrzyskiej – od Ronda 
ONZ do ul. Emilii Plater, od ul. Emilii Plater 
do ul. Marszałkowskiej, od. ul. Marszałkow-

skiej do ul. Jasnej, w okolicy ul. Mazowiec-
kiej, od ul. Czackiego do ul. Nowy Świat.

Ruch na głównych ciągach poprzecz-
nych, tj. ul. Karolkowej, Towarowej, Żelaznej,  
al. Jana Pawła II, Emilii Plater, Marszałkow-
skiej (z wyłączeniem na ok. 2 – 3 miesiące), 
będzie utrzymany. 

Na prawym brzegu Wisły w wielki plac bu-
dowy zamieni się plac Wileński. Konsekwen-
cją tego będą duże utrudnienia dla kierowców 
pojazdów indywidualnych w poruszaniu się po 

centrum Pragi. Nieprzejezdne będzie skrzyżo-
wanie al. „Solidarności" i ul. Targowej w ciągu  
ul. Targowej, zamknięta zostanie ul. Sokola. Moc-
no ograniczony będzie ruch w al. „Solidarności" 
na linii wschód-zachód. Przejezdne pozostaną  
ul. Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie 
i Zamoyskiego. Skrzyżowanie ul. Targowej  
i al. „Solidarności" ma być czynne już w kwiet-
niu 2012 r. Na czynnych ulicach będą jeździły 
autobusy komunikacji miejskiej, utrzymany po-
zostanie ruch tramwajów. 
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A my pytamy Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, kiedy skoń-

czą budowę kanalizacji, czemu tak długo to 
trwa i czemu już są opóźnienia.

Zaczęło się od tego maila, który wysłał do 
nas pan Arkadiusz. 

Witam, Jakiś czas temu czytałem m.in.  
w „Bemowo News”, że ulica Piastów Śląskich 
ma być dobudowana i że mógłby nią jeździć 

autobus, ale najpierw musi być zrobiona kana-
lizacja. Pisaliście, że MPWiK ma opóźnienia 
przez zimę. Owszem zima była sroga, ale już 
się skończyła, a w tych „wykopach” kompletnie 
się nic nie dzieje. Ciekawe, co im teraz prze-
szkadza? Zresztą nie przez cały czas zima 
była sroga. Kiedyś, pamiętam, przez kilka dni 
w zimę była odwilż, a tam nikogo nie było, po-
jawili się na jakieś pół dnia, gdy chwycił mróz 

ok. -10 st. Od czasu 
do czasu jak rano 
idę (tzn. około 7), to 
widzę, że jacyś ro-
botnicy się pojawili, 
ale jak wracam np.  
o 14 czy 16, to kopar-
ka sobie już stoi, a po 
jakichkolwiek pracow-
nikach tych wykopów 
już nie ma śladu. Dziś 
po przerwie, co naj-
mniej 2 tygodni, znów 
się ktoś tam pojawił  
i znów coś kopią. 
Ciekawe, kiedy teraz 
wpadną trochę podłu-
bać? Może „Bemowo 
News” zaintereso-
wałoby się znów tą 
sprawą i ewentualnie 
ich tam przypilnowało 
trochę. 

Ps. przechodzę 
tamtędy codziennie, 
więc dobrze widzę te 
wykopy.

Po tym e-mailu 
zaczęły przychodzić 
kolejne. Postanowi-
liśmy zadzwonić do 
MPWiK.

Miało być szybciej

Na prośbę Dzielnicy Bemowo, która 
chciała przyspieszyć budowę ulicy Obroń-
ców Tobruku, MPWiK miało w szybszym 
tempie wybudować kanalizację na Pia-
stów Śląskich (aby uniknąć paraliżu w tej 
okolicy, nowy odcinek Piastów Śląskich 
miał powstać, zanim zacznie się budowa 
Obrońców Tobruku). Wprawdzie budowa 
kanalizacji już się rozpoczęła, jednak poja-
wiły się problemy. „– Utknęliśmy z pracami 
z powodu protestu działkowców, którzy nie 
zgadzali się na przeprowadzenie kanaliza-
cji w tamtym rejonie. Na szczęście z tym 
się uporaliśmy, ale półroczne opóźnienie 
zostaje” – komentuje rzecznik MPWiK Bar-
tosz Milczarczyk.

Ślimaczym tempem

Mieszkańcy narzekają, że mimo tak 
dużego opóźnienia pracownikom wcale 
robota w rękach się nie pali. Rzecznik 
MPWiK tłumaczy treściwie: –„Rura ka-
nalizacyjna pod ulicą Piastów Śląskich 
ma nie więcej niż kilometr więc jest bu-
dowana metodą bezwykopową tzn. ko-
pane są specjalne studnie, potem urzą-
dzenie zwane potocznie kretem umiej-
scawia między nimi rury kanalizacyjne. 
Wybraliśmy tą metodę, bo nie powodu-
je dużych utrudnień dla mieszkańców,  
i choć nie widać tam tłumu robotników, to 
prace przebiegają zgodnie z planem. Do 
końca zostało nam ok. 400 metrów, za-
tem do wakacji na pewno się wyrobimy”. 
Pozostaje nam tylko wierzyć w te zapew-
niania i cierpliwie czekać…

fisz

Piastów Śląskich – ile jeszcze?
Na zakończenie tej budowy czekają wszyscy, kierowcy, którzy 
codziennie przejeżdżają ulicą Obrońców Tobruku, a także 
okoliczni mieszkańcy. Niecierpliwią się wszyscy, zasypując 
dzielnicę e-mailami i pytając, kiedy ten koszmar się zakończy.

ZAPROSZENIE
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Przynajmniej taki wniosek można wy-
snuć z reakcji na nasz artykuł w marco-

wym numerze „Bemowo News”, bezlitośnie 
negujący sens zmiany trasy autobusu linii 
189. Rozdzwoniły się telefony w redakcji,  
przyszło też kilka e-maili. Bo, jak się okaza-
ło, tam, gdzie niektórzy widzieli swój osobi-
sty dramat i upadek ZTM-u, inni zobaczyli 
ukłon decydentów w swoim kierunku, ukłon, 
na który długo czekali. Kto? Między innymi 
mieszkańcy ulicy Wyki: „– Ja i moi sąsie-
dzi z okolic Wyki i Człuchowskiej, a także 
zapewne wielu mieszkańców tych stron, 
jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmiany”  
– napisała do nas pani Anna O. „– Skraca to 
zarówno moje dojazdy do pracy (kierunek 
Boernerowo), jak i do miasta”. Pani Anna 
rozsądnie zauważa, że w przypadku każ-
dej zmiany wśród tych, których ta zmiana 
dotyczy, znajdą się osoby, które coś na niej 
zyskają, i takie, które coś stracą. Ale w tym 
przypadku kluczowy jest kontekst. A kon-
tekst jest taki, że dawną trasą 189 jeżdżą 
trzy tramwaje, a pani Anna z sąsiadami, 
aby dostać się w okolice pętli Górczewska, 
może liczyć tylko na autobusy. Z kolei przy 

powrotach z miasta od strony Połczyńskiej 
ta grupa mieszkańców miała do dyspozycji 
tylko 506 skręcające w Człuchowską, teraz 
ma zaś aż – aż! – dwa.

Rozsądnie również zareagował na te ko-
rekty nasz dyżurny ekspert-ochotnik, pan 
Maciej Grotkowski, którego fachowe anali-
zy komunikacji w dzielnicy od lat wyjaśniają 
nam sens i cel niektórych, wydawałoby się 
mrocznych, posunięć ZTM-u. Nie doma-
gając się cofnięcia zmian, zaproponował, 
aby zwrócić uwagę na linię 106. Skoro wy-
cofano 189 z centrum dzielnicy, 106 musi 
jeździć częściej, tłumaczy w liście do bur-
mistrza pan Maciej. Dlaczego? Po pierw-
sze dlatego, że częstotliwość kursowania 
stoszóstki jest systematycznie zmniejsza-
na, co odstrasza potencjalnych użytkowni-
ków. Już bez pana Macieja, posiłkując się 
naszym własnym doświadczeniem z tak 
zwanym zbiorkomem, jesteśmy w stanie 
wysnuć wniosek, że jeśli linia nie będzie 
miała wystarczającego obłożenia, to może 
po prostu zostać zlikwidowana. Oczywiście 
jest to wniosek z gatunku katastroficznych, 
ale czy w sensie logicznym nie jest upraw-

niony? Może wobec tego warto przyjrzeć 
się pomysłowi pana Macieja, który postulu-
je takie zgranie rozkładów 106 i 184, żeby 
stanowiły dla siebie naturalny „ciąg prze-
siadkowy”. To ostatnie sformułowanie nie 
pochodzi od eksperta, ale chyba oddaje 
ducha jego pomysłu. 

Eksperci to jedno. Są cenni, zwłaszcza 
gdy sami podróżują komunikacją miejską 
i wiedzą, o czym mówią. Ale czy my sami 
nie czujemy się w tej materii uprawnieni 
do wysuwania próśb czy wręcz żądań? 
Wysuńmy je. Redakcja z niecierpliwością 
czeka na Państwa, choćby najbardziej sza-
lone, pomysły i opinie – co można zrobić, 
aby po Bemowie jeździło się wygodniej, 
aby komunikacja miejska naprawdę była 
dla mieszkańców miasta, a nie mieszkań-
cy dla komunikacji. Nic nie obiecujemy, bo 
może komputery ZTM-u są za słabe na na-
sze oczekiwania, ale na pewno wszystkie 
prośby omówimy i przekażemy dalej, a po-
tem będziemy monitorować, czy są choćby 
rozpatrywane. Kto wie, może będziemy też 
wspólnie świętować ich realizację.

Justyna Furgał

Rewolucja w komunikacji  
– zróbmy ją razem
Nie da się dogodzić wszystkim. A już na pewno komunikacja 
miejska nie została stworzona po to, żeby komukolwiek dogadzać. 
No, chyba że jest to komunikacja Paryża. Oczywiście miasta Paryż 
we Francji, a nie wsi Paryż w powiecie namysłowskim. 
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W 1955 roku drewniane domy, posta-
wione dla radzieckich budowniczych 

Pałacu Kultury, przejęli we władanie stu-
denci i wykładowcy warszawskich uczelni. 
Chyba nikt wówczas nie przypuszczał, że te 
kilkadziesiąt kolorowych budynków na nie-
co ponad trzydziestu hektarach położonych 
siedem kilometrów od Pałacu Kultury, jakiś 
czas później zasługiwać będzie na miano 
miejsca magicznego. „– Osiedle Przyjaźń 
kojarzy mi się z wolnością i brakiem higieny. 
Na studiach często odwiedzałam to miej-
sce, bo było tam zakwaterowanych sporo 
moich koleżanek z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, w początkach stu-
diów jeszcze właściwie z Akademii Teologii 
Katolickiej” – mówi trzydziestoletnia Ewa, 
warszawianka, która nie musiała korzystać 
z akademika. „– Nie musiałam, ale czę-
sto tego żałowałam – poza tym, że jakoś 
straszna ilość osób statystycznie przypada-
ła na jeden prysznic, moje koleżanki wiodły 
świetne życie, pełne imprez, podczas gdy ja 
nadal mieszkałam u rodziców. Teraz patrzę 
na to trochę jak na kołchoz, ale na spacery  
z dzieckiem to jest nadal genialne miejsce”.

Spacery na Osiedlu Przyjaźń mają przy-
najmniej dwa szalenie atrakcyjne aspekty. 
Przede wszystkim jest tam po prostu pięk-
nie. Fińskie domki wkomponowane w bujną 
zieleń, drzewa, które wytłumiają odgłosy 
dwóch największych ulic Bemowa, wśród 
których położone jest osiedle: Górczewskiej 
i Powstańców Śląskich. Z drugiej strony na 
osiedlu otrzymać można, jak ktoś lubi, po-
tężną dawkę nostalgii – i to takiej z Czecho-
wowskim posmakiem. Drewniane ganki, 
kwiaty w doniczkach, atmosfera nieledwie 
rosyjskiej daczy – to wszystko przyciąga 
zauroczonych obserwatorów, ale też trzyma 
mieszkańców na miejscu, mimo że zapew-
ne mogliby bez trudu znaleźć bardziej nowo-
czesne lokalizacje i apartamenty. 

Jako serce Jelonek Osiedle Przyjaźń było 
sceną, na której w 2002 roku studenci dwu-
dniowymi Jelonkaliami uczcili pięćdziesiąt lat 
mijające od powstania drewnianych domów. 
Trzy lata później świętowano już pięć dekad 
zamieszkiwania w nich braci studenckiej.  
W 2002 roku Jelonkalia zaszczycił swoją 
obecnością prymas Józef Glemp. W 2005 
roku była parada motocykli. 

W tym roku obchody będą skromniejsze. 
„– Zapraszamy 14 maja o szesnastej przed 
klub Karuzela” – mówi kierowniczka klubu, 
Lilianna Młynarska. „– Przygotowujemy tam 
piknik dla mieszkańców Bemowa. – Wśród 
atrakcji między innymi teatr kulinarny – wiel-
kie gotowanie, bezpłatny poczęstunek, na 
który złożą się domowe smakołyki”. W holu 
klubu będzie można obejrzeć okolicznościo-
wą wystawę poświęconą historii osiedla.  
O 20.00 w sali widowiskowej koncert zespołu 
Afromental – przy muzyce z pogranicza reg-
gae, R&B, hip-hopu i soulu będzie można 
się bawić do 22.00, a potem, aż do trzeciej 
nad ranem, potrwa impreza w stylu lat 70.  
i 80. „– W tym roku nasze święto jest częścią 
Bemowskich Dni Kultury” – dodaje Lilianna 
Młynarska. To coroczny tygodniowy cykl wy-
darzeń, mających podsumowywać cały rok 
aktywności artystycznej w naszej dzielnicy. 
Swój dorobek prezentują nie tylko instytucje 
kulturalne, ale też organizacje pozarządowe, 
szkoły i dosłownie wszyscy, którzy na Bemo-
wie robią coś kulturalnego. Wstęp na imprezy 
na Osiedlu Przyjaźń jest oczywiście wolny.

Justyna Furgał

Pierwsze 55 lat „Przyjaźni”
Wydaje się, że zaledwie wczoraj malownicze akademickie osiedle 
na Jelonkach obchodziło pięćdziesięciolecie swojego istnienia. 
Tymczasem już w połowie maja Osiedle Przyjaźń świętować 
będzie pięćdziesiąte piąte urodziny. I znowu zaprasza na nie 
mieszkańców nie tylko dzielnicy, ale całej Warszawy.
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Tylko dla prawdziwych 
mężczyzn i tylko na Bemowie

8 i 9 maja panowie będą mogli poczuć się jak w raju – to, co 
kochają najbardziej, czyli piękne kobiety, szybkie samochody 
i adrenalinę znajdą na bemowskim lotnisku. To największe w 
Polsce widowisko plenerowe tylko dla facetów. Na powierzchni 
500 tys. metrów kwadratowych stanie miasteczko ociekające 
luksusem, w którym na stałe chciałby zamieszkać każdy pan. 
W tamtym roku było ich prawie 50 tys. Czy w tym roku będzie 
ich więcej? Men’s  Day tuż-tuż…

Na terenie lotniska pojawią się napraw-
dę drogie, unikatowe i szybkie samo-

chody. Nie zabraknie też ekskluzywnych 
jachtów, skuterów i gadżetów, których po-
zazdrościłby sam James Bond. Nie zabrak-
nie oczywiście dużej porcji adrenaliny, która 
w ten dzień będzie rozdawana za darmo. 
Na imprezie dla panów zagoszczą piękne 
kobiety i świetna muzyka. Dla wszystkich 
zgromadzonych zagra m.in. Kayah, Urszu-
la Dudziak, Novika, Bisquit, Mosquito, Fox-
box, Benzyna i June.

Magiczna 6

Teren lotniska zostanie podzielony na 6 
stref tematycznych, w każdej z nich znajdą 
się atrakcje z najwyższej półki, które niejed-

nego przyprawią o zawrót głowy. Odwiedzić 
będziemy mogli m.in. sekcje: Motor i Woda, 
Skrzydła, Sport i Extreme, Auto-Moto, De 
Lux oraz Gentelmen’s Club 18+.

Strefy 

W strefie Motor i Woda nasze oczy 
będą cieszyć naprawdę szybkie 
skutery, luksusowe jachty i łodzie, 
o których nawet nam się nie 
śniło. W skrzydlatym sekto-
rze wsiąść będziemy mo-
gli do najnowocześniej-
szych sportowych 
samolotów szko-
leniowych. W 
s t r e f i e 

Auto-Moto miłośnicy motoryzacji odnajdą 
luksusowe, sportowe i unikatowe samo-
chody, w tym muzealne rary-
tasy. Dla chłonnych wrażeń 
specjalnie przygotowano 
kontrolowane poślizgi 
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superszybkich samochodów, czyli drifting 
w wykonaniu czołówki polskich drifterów. 
Na pewno tłumy ściągną, by zobaczyć 
Volkswagena Tuarega – w historii tej marki 
najbardziej zaawansowany technologiczne 
samochód. 

Nie koniec atrakcji

Nie tylko będzie można popatrzeć, ale 
także pojeździć na najlepszych quadach 
bądź trzykołowych quado–motocyklach. 
Strefa De Lux, jak sama nazwa wskazuje, 
ociekać będzie luksusem – ekstremalne 
luksusowe zegarki i telefony wykończone 
złotem, kosztujące dziesiątki tysięcy euro, 
będą przez chwilę w zasięgi ręki, w przy-
szłości może i w zasięgu portfela… 

Adrenalina za darmo

Będzie maksymalnie sportowo i ekstre-
malnie. W tym roku militarnie, postrzelać 
będzie można w specjalnie stworzonej na tę 
okazję strzelnicy. Dokładniej przyjrzymy się 
wyposażeniu komandosów i oddziałów an-
tyterrorystycznych, nie zabraknie też lotów 
dla odważnych – ze 130-metrowego dźwigu 
– spróbować będzie mógł każdy. W zasięgu 
ręki będą rajdowe poduszkowce pilotowane 
przez międzynarodowych licencjonowanych 
zawodników. Ci, którzy jeszcze nie próbowali 
tej atrakcji, nie mogą jej ominąć. 

Nie tylko dla panów 

Mężczyźni będą bawić się jak dzieci, ale 
i dla najmłodszych znajdzie 
się też mnóstwo atrak-
cji – dzięki dzielnicy, 
która zorganizowa-
ła dla nich specjal-
ną strefę, rodzice 
będą mogli szaleć 

do woli. Na teren lotniska wstęp będą miały 
także panie, dla których też nie zabraknie 
atrakcji. Spędzić czas, i to aktywnie, będą 
mogły w jednym z najlepszych fitness klu-
bów, będzie też bardzo relaksująco w stre-
fie masaży. Oczywiście dla łasuchów nie 
zabraknie pysznego jedzenia.

Atrakcji mnóstwo 

Wymieniać i pisać o tym, co będzie się 
działo na bemowskim lotnisku w maju moż-
na by bez końca… przed nami na pewno 
wybory Supermana Roku 2010, wiele kon-
kursów z cennymi nagrodami – od eksklu-
zywnego zegarka po przelot samolotem. 
„– Będzie naprawdę grubo, będzie strefa 
militarna, wędkarska, sztuki walki i niespo-
dzianki, które powalą na nogi, ale teraz 
nie będziemy zdradzać szczegółów, bilety 
jeszcze są dostępne w sieci bileterii Even-

tim, wstęp 25 zł” – zachęca Marek Ła-

zowski, jeden z organizatorów. Przed nami 
dwa dni dobrej zabawy i – uwaga – niespo-
dzianka. Dzięki Dzielnicy Bemowo bawić 
będziemy się mogli na jednym z koncertów 
za darmo: „– Na sobotni koncert Kayah  
i Urszuli Dudziak wejść będzie mógł każdy 
i to za darmo, ta strefa koncertowa będzie 
otwarta dla wszystkich” – zapewnia Krzysz-
tof Zygrzak, rzecznik dzielnicy Bemowo. 
Pozostaje nam życzyć wszystkim dobrej 
pogody i świetnej zabawy.

fisz
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Najlepsza impreza sezonu 
z największymi gwiazdami 
polskiego rocka już 9 maja!
Tak rockowo w naszej dzielnicy na Dniu Europy jeszcze nie 
było. W tym roku na placu przed bemowskim ratuszem zagra 
Lady Pank i Perfect: 9 maja o godzinie 19:00, łącząc się  
z innymi europejskimi krajami, będziemy świętować kolejną 
rocznicę utworzenia Unii Europejskiej.

Lady Pank w przyszłym roku obchodzić 
będzie trzydzieści lat ostrego grania, choć 

jako oficjalną datę powstania formacji podaje 
się 11 września 1982. W ciągu tych trzydzie-
stu lat powstały 22 płyty, a zagranych koncer-
tów właściwie nie da się policzyć. Specjalnie 
dla czytelników „Bemowo News” przeprowa-
dziliśmy wywiad z zespołem Lady Pank. 

Mieliście zagrać koncert podczas Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie 
udało się, jakie przeczucia tym razem, 
czy zagracie ze zdwojoną siłą i czy będą 
jakieś niespodziank?.

Lady Pank: Mamy nadzieję, że nie będzie 
żadnych niespodzianek, przynajmniej ze stro-
ny sił natury. W styczniu nie mogliśmy przecież 
zagrać z powodu wyjątkowo obfitych opadów 
śniegu i ze względu na bezpieczeństwo, liczy-
my, więc na dobrą pogodę i udany koncert.

Czego mogą się spodziewać wasi 
zagorzali fani 9 maja? Jakie utwory  
zagracie?

Lady Pank: Zobaczymy, zazwyczaj nie 
układamy programu koncertu, reagujemy 
na to, co się dzieje pod sceną. Na pewno 
znacie piosenki, które zagramy…

Wcześniej na Bemowie grała Doda, 
Feel i Ewelina Flinta ostatnio Wilki,  
Combi, Patrycja Markowska. Wszyscy 
zapisali się dość dobrze w pamięci 
bemowian. Lady Pank też nie zawie-
dzie…?

Lady Pank: Jeśli nie spadnie śnieg…  
A czy dobrze zapiszemy się w pamięci be-
mowian, proszę zapytać ich, najlepiej po 
koncercie.

Doda zemdlała podczas koncertu na 
Bemowie, członkowie zespołu wytrzy-
mają te emocje?
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Lady Pank: Kto wie, kto wie, nie możemy 
obiecać, że nie zemdlejemy ☺.

Na Bemowie w maju koncertujecie, ale 
czy na co dzień tu bywacie? Macie może 
ulubione miejsca?

Lady Pank: Bywamy równie często, jak 
w innych dzielnicach Warszawy, przy oka-
zji jakichś spraw. Większość z nas mieszka 
po przeciwnej stronie miasta lub poza nim. 
Ale nasz kierowca Adam jest  z Bemowa, 
nie będzie miał, zatem daleko do pracy. Ale 
zdaje się, że już wkrótce Bemowo przetnie 
autostrada, więc na pewno przynajmniej 
przejazdem będziemy wpadali!

Ten wywiad udało nam się przeprowa-
dzić jeszcze przed tragicznymi wydarzenia-
mi z 10 kwietnia. Planowana już niestety na 
czas żałoby narodowej rozmowa z liderami 
Perfectu niestety nie doszła do skutku. 

Trzydziestolecie swego istnienia zespół 
Perfect uczcił koncertem w katowickim 
spodku: 13 marca trzyczęściowy, akustycz-
no-rockowo-symfoniczny „Odlotowy koncert” 
rozpoczął serię podobnych, jubileuszowych 
występów, z których materiał, jak zapowia-
dają członkowie Perfectu, ma trafić na płytę 
DVD. Dwa miesiące po tym rocznicowym 
wydarzeniu Perfect pojawi się na Bemowie. 
Wraz z Lady Pank zagra z okazji Dnia Euro-
py. Nie będzie to oczywiście przedsięwzięcie 
aż o takim rozmachu, ale na pewno warto się 
będzie pofatygować, tym bardziej że wstęp, 
tradycyjnie, za darmo.

Nie ma chyba w kraju odbiorcy kultury 
masowej, który nie kojarzyłby Perfectu, ale 

na wypadek, gdyby gdzieś tam na Bemo-
wie mieszkał jakiś Kaspar Hauser rocka  
i na dodatek czytałby „Bemowo News”, 
przypomnijmy. Już w 1978 roku powstał 
Perfect Super Show and Disco Band, do 
którego w niedługim czasie dołączył Zbi-
gniew Hołdys. Formacja grała głównie do 
przysłowiowego kotleta, względnie akompa-
niowała gwiazdom polskiego popu późnych 
lat siedemdziesiątych. Rockowy charakter 
zaczął dominować w zespole pod koniec 
1980 roku – i ta nie bardzo precyzyjna data 
jest też momentem, w którym Perfect Su-
per Show and Disco Band przekształca się 
w po prostu Perfect. Już w sylwestra tego 
roku Perfect dał pierwszy rockowy koncert, 
z Grzegorzem Markowskim jako wokalistą. 
Wiekopomne to zdarzenie miało miejsce  
w stołecznej Stodole.

Perfect lat osiemdziesiątych to przede 
wszystkim „Chcemy być sobą”, która ze 
słowami „Chcemy bić ZOMO” stanowiła dla 
publiczności koncertów szansę zamanife-
stowania swojego sprzeciwu wobec obec-
nej sytuacji w kraju. Nikt zaś chyba nie bę-
dzie polemizował z tezą, że „Autobiografia” 
awansowała do rangi nieformalnego hymnu 
polskiego rocka. Pierwszy longplay, zatytu-
łowany po prostu „Perfect”, nagrany w 1981 
roku, sprzedał się w niesłychanym na tamte 
czasy nakładzie miliona egzemplarzy. Nie 
zapobiegło to jednak rozwiązaniu zespołu 
w 1983 roku. Po czterech latach prób samo-
dzielnej kariery poszczególnych członków 
zespołu Perfect wrócił do wspólnych wystę-
pów, znowu pobijając rekord: na Stadionie 

Dziesięciolecia stawiło się 50 tysięcy osób. 
Okazało się, że te kilka koncertów, choć 
przyciągnęły tłumy, nie sprawiły, by muzycy 
chcieli wspólnie pracować, zespół znów się 
rozpadł. W 1989 roku Zbigniew Hołdys re-
aktywował Perfect bez Markowskiego, ale 
również nie na długo. Dopiero w 1993 roku 
grupa, już z Grzegorzem Markowskim, po-
wróciła do, w miarę regularnych, występów. 
Ten czas to okres wyjazdów zagranicznych 
i przyciągających tłumy koncertów.

Poszukiwanie nowych środków wyrazu 
zaowocowało płytą „Perfect-symfonicznie”, 
wydaną w 2002 roku, z kolei chęć bycia na 
bieżąco z nowymi technologiami sprawiła, 
że zespół jest pierwszą polską grupą, która 
swoją premierową płytę wydała wyłącznie 
w internecie. Zespół nie stronił też od eks-
perymentów: w 2003 Grzegorz Markowski, 
wraz ze swym zespołem, zorganizował 
wzorowany na Beatlesach happening.  
O ósmej rano, w centrum Warszawy, na 
dachu budynku „Cepelia” zespół zagrał 
koncert, który zakończył się zatrzymaniem 
przez policję wokalisty Grzegorza Markow-
skiego. Przedstawiono mu wówczas zarzut 
zakłócania porządku publicznego.

Zakłócanie porządku publicznego przez 
Perfect trwa już trzydzieści lat i nie zanosi 
się na to, żeby Markowski i spółka szybko 
przeszli na emeryturę. Nasz porządek pu-
bliczny pozwólmy sobie zakłócić już dzie-
wiątego maja, podczas koncertu przed ra-
tuszem. Nie będziemy żałować.

fisz, Justyna Furgał
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