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Przez dwa miesiące mieszkańcy
Bemowa stali w korku. Przeloto-
we ulice Powstańców Śląskich
oraz Górczewska były zatkane.
Powodem było m.in. wyłączenie
dużej części torowisk dotąd uży-
wanych wzdłuż Powstańców Ślą-
skich ze względu na konieczność
budowy rozjazdów, a przy okazji
remont starych torów.

– Najgorzej było, kiedy rozpo-
częła się szkoła. W jedną stronę
nie było problemu, ale w drugą
strasznie. Przez to się spóźniali-
śmy z dziećmi. Mamy nadzieję, że
teraz to już będzie działać bez za-
kłóceń – mówi pani Barbara, któ-
ra codziennie rano próbuje z oko-
lic ul. Góralskiej na Woli przedo-
stać się w wnuczką do Szkoły

Podstawowej nr 82 przy zbiegu
Górczewskiej i Konarskiego.

Tramwaje do tej pory kursujące
na osiedle Górczewska mają
wrócić na trasę 29 września. Z ko-
lei po likwidacji tymczasowego
ronda Powstańców Śląskich
z Górczewską i przywróceniu do-
tychczasowej organizacji ruchu
Bemowo znów stanęło w korku ja-
kiego nigdy wcześniej tu nie było.

– Sposób w jaki wdrożono nową
organizację ruchu jest skandalicz-
ny. Zaproponowany wadliwy
układ przejazdów, niewłaściwe
ustawienie świateł oraz dopuszcze-
nie lewoskrętów tamujących ruch,
zaowocowały prawdziwą gehenną
dla tysięcy kierowców – twierdzi
w liście otwartym do prezydent
Warszawy, Tramwajów Warszaw-
skich, miejskiego inżyniera ruchu
i policji były burmistrz Bemowa
Jarosław Dąbrowski.

Co dalej?
Przebudowa skrzyżowania tej

ulicy z Powstańców Śląskich ma
potrwać do 17 listopada, podob-

nie jak montaż rozjazdów
przy Radiowej. Dlatego do tego
czasu tramwaje nie będą kurso-
wać pomiędzy Kołem a Nowym
Bemowem. Linie 23 i 24 dotrą
tylko do Koła, a 28 na Piaski.
W zamian miasto zaproponowało
zastępczą linię autobusową Z-2,
kursującą ulicami Powstańców
Śląskich, Radiową, Dywizjo-
nu 303, Obozową, Ciołka, Newel-
ską i Księcia Janusza. Utrudnie-
nia czekają także kierowców.
Od połowy września zamknięty
jest lot z Powstańców Śląskich
w Dywizjonu 303, do której mo-
żna dojechać wyłącznie od strony
Lazurowej.

– Pracują, pracują, a często ro-
bota stoi. Ja tu codziennie chodzę
do sklepu i często nikogo nie wi-
dać – narzeka starszy pan.

Postępy prac widać jednak go-
łym okiem. Tory są już ułożone
prawie do Radiowej. Z planowa-
nego odcinka mamy już na pewno
ok. dwóch kilometrów. Wykonaw-
ca pracuje, zgodnie z umową,
nad budową drugiej jezdni na od-

cinku pomiędzy Hery a Wrocław-
ską. Ułożono już nawet większość
krawężników. Pojawiła się w czę-
ści nowa nawierzchnia Radiowej.
Trwa budowa tamże ścieżki rowe-
rowej.

15 września został wyłączony
ruch tramwajowy pomiędzy Ko-
łem a pętlą Nowe Bemowo. Wte-
dy też wstrzymano ruch linii nr 20
na Boernerowo, która wraca 29
września. Przerwy są konieczne
dla wybudowania skrzyżowania
tramwajowego z trasą tej linii
oraz budowy rozjazdów na skrzy-
żowaniu Radiowej z Powstańców
Śląskich.

Tramwaje pojadą w listopadzie
� Likwidacja tymczasowego ronda wcale nie poprawiła przejezdności w okolicach ratusza, ale zostało już naprawdę niewiele…

dokończenie na stronie 2

Postępy
prac widać gołym okiem.
Tory są już ułożone prawie
do Radiowej.
Z planowanego odcinka
mamy już na pewno ok.
dwóch kilometrów.
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Miejsce to ma kilkudziesięciolet-
nią historię. Pętla dla autobusów
powstała w 1984 roku, dla tramwa-
jów osiem lat później. Autobusowa
została dokładnie zmodernizowa-
na w 2006 roku, tramwajowa czeka
na remont do dzisiaj.

– Przydałoby się wymienić przy-
stanki, choćby ze względów este-
tycznych. Także chodniki – suge-
rują mieszkańcy.

– My jako dzielnica tym się nie
zajmiemy, ale Tramwaje War-
szawskie zapewne tak, jakby
przy okazji tej wielkiej inwestycji
budowy nowej linii – mówi Ma-
riusz Gruza, rzecznik urzędu
dzielnicy.

Okazuje się, że modernizacja
samej pętli jest planowana, ale
dopiero po zakończeniu obecnie
prowadzonej inwestycji. Pierwsze
prace kosmetyczne już wykonano.
Miejsce ma coraz większą prze-
pustowość. Jeszcze niedawno był
tu właściwie koniec Warszawy. Te-
raz zrobił się z tego dogodny
punkt przesiadkowy.

Rewolucję na pętli Osiedle
Górczewska tramwaje zaczną
w prima aprilis: 1 kwietnia. Prace
potrwają do 30 września. – Mo-
dernizacja pętli Górczewska prze-
widuje remont torów wjazdo-
wych, wyjazdowych oraz budowę
dodatkowego toru umożliwiające-

go ponowny wjazd na pętlę – po-
twierdza Michał Powałka, rzecz-
nik Tramwajów Warszawskich.

Dlaczego remontu pętli nie
skoordynowano z obecnie prowa-
dzonymi pracami? Czy to przera-
sta możliwości osób za to odpo-
wiedzialnych?

mac

Pętla Górczewska idzie do remontu
� Praca nad nową linią tramwajową wre i tramwaje nie jeżdżą Górczewską w stronę
Lazurowej. W przyszłym roku czeka nas podobna przerwa w kursowaniu, bowiem
do przebudowy idzie pętla u zbiegu Górczewskiej i Doroszewskiego.

Lokalne fora internetowe pękają
od pomysłów, co też powstaje
przy ulicy Lazurowej. Większość
domysłów jest słuszna – sklepy. Py-
tanie tylko, jakie? Takie też pytanie
dotarło do nas – pani Agnieszka
zapytała wprost, czy istnieje możli-
wość ustalenia, jaka sieć buduje
swoją placówkę między Człuchow-
ską a Batalionów Chłopskich.

Istnieje, choć znając rzeczników
prasowych większości sieci (są
chlubne wyjątki) spodziewać się
można odpowiedzi „poinformuje-
my o tym w odpowiednim czasie”
bądź wręcz „nie planujemy kolej-
nej placówki w okolicy” (co oka-

zało się nieprawdą tydzień póź-
niej). Zatem zamiast błąkać się
po biurach prasowych, przekazali-
śmy pytanie do urzędu dzielnicy,
skąd szybko przyszła odpowiedź.

– Z naszych informacji wynika,
że tam będzie Biedronka – rzeczo-
wo odpowiedział Mariusz Gruza,
rzecznik Bemowa.

I teraz można zacząć się spo-
dziewać narzekań na nadmierną
ekspansję sieci z owadem w logo
– w bliskim sąsiedztwie Lazurowej
mieszczą się (według mapy na stro-
nie Biedronki) trzy sklepy: na Szo-
bera, Wyki i przy Połczyńskiej…

(red)

Co powstaje na Lazurowej?
� Mnożą się domysły, a my już wiemy, jaka sieć
handlowa stawia swój sklep między Batalionów
Chłopskich a Człuchowską.

Którędy pojadą tramwaje?
– Zakończenie całej inwestycji

przewidujemy na pierwsze mie-
siące przyszłego roku. Pierwszy
tramwaj ma pojechać tą trasą
wcześniej, w listopadzie – mówi
Michał Powałka, rzecznik Tram-
wajów Warszawskich. Na nowej
trasie pojedziemy liniami 11 i 28.

„Jedenastka” następująco: plac
Narutowicza – Grójecka – plac
Zawiszy – Towarowa – Wolska
– Połczyńska – Powstańców Ślą-
skich – aleja Reymonta – Bro-

niewskiego – Wólczyńska – Nocz-
nickiego – Metro Młociny.

Natomiast 28: Osiedle Gór-
czewska – Powstańców Śląskich
– aleja Reymonta – Broniewskie-
go – plac Grunwaldzki – aleja Ja-
na Pawła II – rondo Zgrupowania
AK „Radosław” – Słowińskiego
– most Gdański – rondo Starzyń-
skiego – Jagiellońska – Ratuszo-
wa – Targowa – Kijowska – aleja
Tysiąclecia – Kawęczyńska – Ka-
węczyńska Bazylika.

Na Powstańców Śląskich będzie
pięć przystanków.

mac
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Tramwaje pojadą w listopadzie

Jeszcze niedawno
w tym miejscu był
właściwie koniec
Warszawy. Teraz zrobił się
z tego dogodny punkt
przesiadkowy.
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Segregacja, wyższe ceny, to
wszystko już przerabialiśmy. Oka-
zuje się jednak, że są jeszcze inne
problemy. Przede wszystkim ze
zbyt wczesną wywózką. Według
czytelników, wielu śmieciarzy wy-
chodzi z założenia, że jak sami
nie śpią, to nie ma powodu, żeby
w tym czasie miał spać ktoś inny.

– Mieszkańcy chcą, żeby odpa-
dy były odbierane znacznie póź-
niej. Od 1 sierpnia zdarza się to
o godz. 6 rano, a bywa, że nawet
wcześniej. Rodziny z mieszkań
w najbliższym sąsiedztwie komór
śmieciowych mają małe dzieci,
nieprzyzwyczajone do takiego ha-
łasu o brzasku. Również dorośli,
którzy nie są przyzwyczajeni
do tak głośnych dźwięków o po-
ranku automatycznie się wybu-
dzają – mówi radna Agnieszka
Maruszewska.

– Komory śmieciowe znajdują
się bezpośrednio pod naszymi
oknami. Śmieciarki generują
straszny hałas, więc pobudka
gwarantowana. Firma Lekaro
opróżniała kubły o bardziej ludz-
kich godzinach. Wysyłamy e-ma-
ile do MPO, żeby coś zrobić z tą
sprawą, ale bez efektów. Mam
dwuletnią córkę i de facto apeluję
w jej imieniu. Takie samo zdanie
ma kilkudziesięciu naszych sąsia-

dów – mówi jedna z naszych czy-
telniczek.

Śmieciarze o wschodzie słońca
to nie tylko problem Górczew-
skiej. Identycznie jest choćby
na Synów Pułku.

– Nawet w ostatnią sobotę
przyjechali po śmieci o 6.15.
Z kolei nocami grasują pod okna-

mi zbieracze puszek, którzy dono-
śnie je rozdeptują. Pojemniki są
małe – jeden na szklane odpady,
a drugi na resztę. Budynek ma 11
kondygnacji, więc to wszystko nie
ma gdzie się zmieścić. Dodatko-
wo nie ma możliwości wyrzucania
większych gabarytów zmiesza-
nych. Nie wszystko może wejść
do zsypu. Po śmieci samochody
przyjeżdżają po kilka razy dzien-
nie! Jeżeli ta rewolucja śmieciowa
miała utrudnić życie mieszkań-
com – to się udało. Brawo! – de-

nerwuje się mieszkanka jednego
z bloków przy Synów Pułku.

MPO: rewolucja potrzebuje
czasu

– 1 sierpnia nasze przedsiębior-
stwo stanęło w obliczu najwięk-
szej operacji logistycznej w zakre-
sie gospodarki odpadami w Pol-
sce, która objęła ponad milion
mieszkańców – mówi Wojciech
Jakubczak z biura prasowego
MPO. Informuje jednocześnie, że
wcześniejsze odbieranie śmieci
jest związane ze zmianą tras po-
ruszania się pojazdów. – Wyzna-
czone zostały nowe trasy, co prze-
kłada się na inne godziny odbioru
odpadów, niż to miało miejsce
wcześniej. Dodatkowo każda
frakcja odbierana jest innym po-
jazdem. To powoduje, że tego sa-
mego dnia pod jednym adresem
mogą się pojawić trzy śmieciarki.
Nasi dyspozytorzy wysyłają załogi
w taki sposób, by pojawiły się
na miejscu odbioru odpadów nie
wcześniej niż o 6 rano – broni sta-
nowiska firmy.

Wszystko zgłaszane na 19–115
– Do urzędu dzielnicy wpłynęło

już blisko 100 zgłoszeń krytyki
MPO – dotyczących praktycznie
wszystkiego: zbyt późnego wywo-

żenia odpadów, braku możliwości
segregowania i wielu innych
spraw. Wszystkie sygnały przeka-
zujemy na miejską linię 19–115.
Jeżeli mieszkaniec dostarczy dane
osobowe, dostaje odpowiedź. Jak
nie, odpowiedź przychodzi do nas
– mówi rzecznik urzędu dzielnicy
Mariusz Gruza.

Radna Maruszewska wskazuje
na kolejne głosy mieszkańców:

przy ul. Wolfkego od dwóch tygo-
dni nie są opróżniane pojemniki
na plastik, na terenie Fortów Be-
ma leżą betonowe krawężniki,
które mieszkaniec proponuje na-
zwać „krawężnikami Dąbrowskie-
go”, tak długo tam leżą. Proble-
mów jest wiele. W końcu to rewo-
lucja śmieciowa. A nie ma rewo-
lucji bez ofiar…

mac

Czy śmieciarze muszą nas budzić o świcie?
� – Od 1 sierpnia mamy regularnie darmową pobudkę o godz. 6 rano. O tej porze wywożą od nas śmieci – żalą się lokatorzy z budynku
przy ul. Górczewskiej 200. Reforma śmieciowa na Bemowie przyniosła jednak znacznie więcej skarg: na nieterminowość i dezinformację.

Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Kartezjusza 2,
tel. 22 392 75 09, 668 138 978
(przychodnia specjalistyczna)

ul. Ks. Janusza 23
tel. 22 392 75 38, 668 138 921

promocja
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Każda frakcja
odbierana jest innych
pojazdem. To powoduje,
że tego samego dnia
pod jednym adresem
mogą się pojawić trzy
śmieciarki – mówi
Wojciech Jakubczak.
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„Pewne” to już miało być
pod koniec 2013 roku: rozpoczę-
cie prac w 2014 r., rok później za-
kończenie. Ówczesny wicebur-
mistrz Bohdan Szułczyński miał
„zaklepane” pieniądze od władz,
dzielnica dysponowała działką
przy ul. Coopera. Deweloper bu-
dujący w tym rejonie osiedla, czyli
J.W. Construction, zobowiązał się
wybudować drogę. Czyli – wszyst-
ko postanowione. A jednak inwe-
stycja nie znalazła się w progno-
zie finansowej na lata 2014–2017.

Są nowe plany
Pod koniec sierpnia władze Be-

mowa podjęły decyzję o wpisaniu
do planów inwestycyjnych opra-
cowania dokumentacji i zaprojek-
towania przedłużenia ul. Coope-
ra. Wiadomo, że takim pomysłom

sprzyjają nadchodzące wybory.
Burmistrz przekonuje, że nie jest
to typowa kiełbasa wyborcza.

– Już w drugiej połowie 2015
roku rozpocznie się budowa pla-
cówki przy ul. Coopera. Przy-

chodnia ma mieć prawie 6 tysię-
cy m2 powierzchni użytkowej.
Znajdą się tam m.in. gabinety
psychologiczne, szczepień, ale też
sala terapii zajęciowej czy sala za-
baw. Placówka będzie mogła ob-
służyć nawet 20 tysięcy mieszkań-

ców. Tylko w ciągu ostatnich sze-
ściu lat liczba pacjentów na Be-
mowie zwiększyła się o ponad 5
tysięcy – mówi burmistrz Krzysz-
tof Strzałkowski.

W przyszłym roku ma zostać
też dokończona budowa ul. Co-
opera, przy której stanie przy-
chodnia. Dzięki temu mieszkańcy
nie będą mieli problemu z dojaz-
dem do placówki. – Dokumenta-
cja i projekt budowy przedłużenia
ul. Coopera do Batalionów
Chłopskich ma być gotowy
w przyszłym roku. Na ten cel oraz
na odszkodowania za wykup tere-
nów pod budowę drogi zabezpie-

czyliśmy 1,4 mln zł. Na samą ulicę
wydamy 1,1 mln – dodaje bur-
mistrz.

Zakończenie budowy przychod-
ni na Chrzanowie zaplanowano
na drugą połowę 2016 roku. Naj-
później w 2017 roku placówka ma
zostać oddana do użytku. Inwesty-
cja pochłonie około 20 mln zł.

Najdłuższa kolejka
do kardiologa

Nowa przychodnia na Bemowie
jest z pewnością bardzo potrzeb-
na. Średni czas oczekiwania nie-
których pacjentów do zakładów
specjalistycznych to: 76 dni dla

przychodni urazowo-ortopedycz-
nej, 105 dla diabetycznej, aż 202
dla kardiologicznej! Pacjenci
z osteoporozą czekają 116 dni.
Przychodnia przy Wrocławskiej
przyjmuje średnio 554 pacjentów
dziennie, przy Powstańców Ślą-
skich 470, a przy Czumy 724.
W dzielnicy zarejestrowanych
jest 74 tys. pacjentów, a zgodnie
z prognozami demograficznymi
niedługo ma być ich 80 tys.

– Musimy jeszcze zdecydować,
czy przyjmiemy zasadę „projektuj
i buduj”. Jeżeli tak, to za projekt
i wykonanie będzie odpowiadać
jedna firma. Jeżeli nie, to zajmą
się tym dwa podmioty. Pieniądze
na budowę będą pochodziły z na-
szego budżetu – podkreśla Ma-
riusz Gruza, rzecznik urzędu
dzielnicy.

mac

Przychodnia na Chrzanowie za trzy lata?
� Przychodnia na Chrzanowie powstanie – deklarują władze Bemowa. Później niż to się miało stać, ale jednak.
Według obecnych zamierzeń budowa ruszy pod koniec roku 2015, a ma być zakończona rok później. Najdalej
w 2017 r. – To już pewne na 100 procent – obiecuje rzecznik urzędu dzielnicy Mariusz Gruza.

– Podczas zabawy rozdamy 1600
sadzonek oraz wspólnie posadzi-
my 20 okazałych drzew, które bę-
dą tworzyć swoisty żywy pomnik,

upamiętniający jubileusz dzielnicy
i rozwijać się wraz z nią – zapowia-
da burmistrz Krzysztof Strzałkow-
ski. – Imię i nazwisko każdej oso-

by, która zgłosiła się do akcji, bę-
dzie widoczne na specjalnej tablicy
pamiątkowej, która stanie przy ju-
bileuszowym żywym pomniku Be-
mowa i jego mieszkańców.

Akcja sadzenia drzew z udzia-
łem 600 mieszkańców Bemowa
odbędzie się w godz. 10.00–13.00.
Natomiast od 12.00 będzie mo-
żna podziwiać panoramę Bemo-
wa ze specjalnego balonu, który
będzie się unosił nad parkiem
Górczewska. W tym samym cza-
sie odbędzie się wspólne grillowa-
nie a wieczorem w amfiteatrze
wystąpi De Mono.

(red)

De Mono i sadzenie drzew
� Trwają obchody związane z 20-leciem Bemowa.
Kulminacja nastąpi w sobotę 27 września. Na terenie
wokół amfiteatru odbędzie się piknik rodzinny.

W naszej
dzielnicy zarejestrowanych
jest 74 tys. pacjentów,
a zgodnie z prognozami
demograficznymi niedługo
ma być ich 80tys.

Przychodnia na Czumy



Temat wysypiska w Radiowie
zdominował spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele poli-
cji, straży miejskiej, burmistrzo-
wie oraz wojewoda Jacek Ko-
złowski. Był także wiceprezydent
miasta Jacek Wojciechowicz,
w zastępstwie Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Panią prezydent za-
trzymały ważniejsze sprawy.

Przedstawiciele stowarzyszenia
„Czyste Radiowo”, zgodnie ze
swoim zwyczajem, po wejściu
do sali rozwinęli transparenty,
na których napisane było m.in.
„NIE dla smrodu”, „Hanna
Gronkiewicz-Waltz, kiedy kolejne
obiecanki-cacanki”.

W tej sytuacji ciężar odpowie-
dzialności za obiecanki wziął
na siebie wiceprezydent Wojcie-
chowicz.

– Wysypisko zostanie zamknię-
te w 2016 roku, zgodnie z tym co
obiecywano. Postaramy się też, by
została zamknięta druga instala-

cja, dotycząca przetwarzania od-
padów. Na pewno nie zajmie
to 10 czy więcej lat – jak proroku-
ją niektórzy, a nastąpi znacznie
szybciej. Tworzymy plan, którego
celem jest zmniejszenie uciążli-
wości działania wysypiska
– oświadczył.

MPO: śmieci nie wyślemy
na Księżyc

Głos zabrał również prezes
MPO Krzysztof Bałanda. – Zda-
jemy sobie sprawę, że obecność
wysypiska jest dla państwa ucią-
żliwa. Niemniej, jego działanie
jest konieczne. To my wszyscy ge-
nerujemy odpady. Nie możemy
ich przecież wysyłać na Księżyc.
Jeżeli spojrzycie, jak Radiowo
wyglądało kilka lat temu, to za-
uważycie różnicę. Chcemy działać
zgodnie z przepisami. Na Poli-
technice Warszawskiej został po-
wołany zespół interdyscyplinarny,
który zajmuje się źródłem wydzie-

lania brzydkich zapachów. Mamy
koncepcję, że potrzebne jest
uszczelnienie membrany, ale cze-
kamy na ustalenia zespołu. Naj-
pewniej do października – argu-
mentował.

– Nie wiecie, skąd bierze się
smród? Działacie zgodnie z prze-
pisami? Od 1 sierpnia warunki
bardzo się pogorszyły. Zdarzyło
się, że zatrzymaliśmy wasz samo-
chód wywożący odpady
o godz. 23.00, czego nie powinni-
ście robić. Radiowo faktycznie
kilka lat temu wyglądało inaczej.
Nie śmierdziało! – gorączkował
się Bohdan Bajak z „Czystego
Radiowa”.

– Na Radiowo nie są wywożone
zwykłe odpady, tylko tzw. balast
poprocesowy – mówił wojewoda
Jacek Kozłowski. – W sierpniu
zostały przeprowadzone badania,
które wykazały, że obecność za-
kładu nie jest zagrożeniem dla
zdrowia czy życia. Szukamy in-

nych lokalizacji. Do końca roku
powinna zostać zawarta umowa
na rozbudowę spalarni na Tar-
gówku, która w przyszłości za-
miast 50 tys. ton będzie przetwa-
rzać ich 300 tys. Spowoduje to, że
kompostownia przestanie być tak
potrzebna. Zakład z Radiowa po-
winien zniknąć w ciągu pięciu,
najdalej sześciu lat. Trzeba pa-
miętać, że kiedy powstawał, oko-
lica nie była tak zamieszkana, jak
obecnie. Wszędzie, gdzie takie
zakłady działają, pojawiają się
protesty mieszkańców. Wiele
skarg mamy np. w Ursusie na za-
kład MPO przy ul. Sosnkowskie-
go – podsumował wojewoda.

– A co nas to obchodzi? Przenie-
ście sobie kompostownię na plac
Bankowy! Przecież okna nie mo-
żna otworzyć! – argumenty nie tra-
fiały jednak do mieszkańców.

Stok to nie kosmiczny pomysł?
W tej sytuacji ciężar wzięła

na siebie Renata Tomusiak, dy-
rektor z biura nadzoru właściciel-
skiego, pełniąca nadzór m.in.
nad tą miejską spółką. – W Ra-
diowie są dwie instalacje. Wysypi-
sko zostanie zamknięte definityw-
nie do końca 2016 roku. Spółka

współpracuje z gminą Stare Babi-
ce i wspólnie rekultywują ten
grunt. Finał jest bliski. To wcale
nie kosmiczny wymysł, że powsta-
nie tam stok narciarski. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że uciążliwa
jest nie ta górka, a instalacja nu-
mer dwa, z której wydobywa się
smród – wyjaśniała.

– Od sierpnia mamy nowy sys-
tem gospodarowania odpadami.
MPO wygrało miejski przetarg
i dlatego trafia tam znacznie więcej
odpadów niż wcześniej. Ta instala-
cja także zostanie przeniesiona. Już
zostały wykupione dwie lokalizacje.
Jedna niedaleko spalarni związana
z rozbudową ZUSOK na Targów-
ku. Zakupiony został również teren
w Zielonce. Trwają rozmowy
w sprawie jeszcze jednej lokalizacji.
To własność PKP, niedaleko miasta,
ale w sporej odległości od budyn-
ków mieszkalnych. Jednak nie mo-
że to się odbyć w ciągu miesiąca.
Potrzebnych jest kilka lat – tłuma-
czyła pani dyrektor.

Jedno jest pewne. Przez prote-
sty i medialne akcje, władze
w końcu zorientowały się, że
śmieci nie można w nieskończo-
ność „zamiatać pod dywan”.

mac

Kiełbasa wyborcza czy poważna deklaracja?

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa
� – Górka śmieciowa na pewno zostanie zamknięta w roku 2016, a zakład przetwarzania odpadów w ciągu najbliższych kilku lat – takie
deklaracje padły podczas spotkania władz z mieszkańcami podczas debaty dotyczącej bezpieczeństwa na Bielanach i Żoliborzu w Szkole
Głównej Pożarnictwa przy ul. Słowackiego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Pod koniec lutego na warszaw-
skim Bemowie pojawiła się pierw-
sza restauracja indyjska. Lokal
mieści się w pasażu przy ulicy Po-
wstańców Śląskich 106 lok. 5.
W menu znajdziemy tradycyjne In-
dyjskie potrawy przyrządzane przez
najlepszych mistrzów kuchni indyj-
skiej. Bogaty zestaw indyjskich
curry, dań mięsnych z kurczakiem
lub jagnięciną, wegetariańskich,
dań z serem Paneer, dań z ryżu,
dań rybnych i z owocami morza.
Główną specjalnością restauracji
Madras Palace są potrawy z pieca
„Tandoor”. Te dania z jagnięciny,
kurczaka i wyrabianego domowymi
sposobami sera (Paneer) są deli-
katnie przyprawiane mieszankami

specjalnych marynat i pieczone po-
woli w tradycyjnych glinianych pie-
cach nazywanych „Tandoor”. Tan-
door jest zwykle wykorzystywany
do przyrządzania dań mięsnych ale
można go także używać do wypie-
kania niektórych rodzajów chleba
takich jak Naan czy Roti. W menu
znajdziemy także przekąski, sałatki,
indyjskie napoje i desery oraz kartę
alkoholi (piwo, wino, whisky).
W tygodniu restauracja oferuje nie-
drogie lunche na miejscu lub
na wynos i z dowozem. Jeżeli ktoś
nie może wybrać się do restauracji
osobiście ma możliwość zamówie-
nia posiłku przez telefon z odbio-
rem osobistym lub z dowozem.
Restauracja organizuje także kame-

ralne przyjęcia okolicznościowe
W ciągu kilku miesięcy istnienia re-
stauracja Madras Palace podbiła
serca wielu gości nie tylko z Bemo-
wa. Oto jedna z opinii o restauracji
na facebook'u:

Marta Konopińska-Tarasiuk:
„Moim zdaniem to najlepsze in-

dyjskie jedzenie w całej Warszawie.
Przepyszne dania, duże porcje

i przystępne ceny.
Dużą zaletą jest też atmosfera

i przemiła obsługa.
Polecam:-)”.
Na pewno warto odwiedzić re-

staurację Madras Palace i posma-
kować oryginalnej kuchni indyjskiej
w jej najsmaczniejszym wydaniu.
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– Przeprowadzono badania i oka-
zało się, że wszelkie normy hałasu
będą zachowane, jednak mieszkań-
cy i tak mają sporo wątpliwości. Wy-
stąpiliśmy z wnioskiem do pani pre-
zydent i rady Warszawy o ponowne
rozważenie możliwości przedłużenia
trasy II linii metra. Uważamy, że za-
miast zakończyć ją na Wola Park

warto przedłużyć ją o jedną stację
do Bemowo Ratusz. Dzięki temu
nie byłoby tam torów odstawczych,
których potencjalna lokalizacja
wzbudza tyle kontrowersji wśród
mieszkańców – stwierdza radny Ma-
rek Bojanowicz z wolskiej komisji
planowania przestrzennego i ochro-
ny środowiska.

Wskazuje też dodatkowe plusy
tego rozwiązania. – W październiku
zakończą się prace związane z połą-
czeniem ul. Górczewskiej z Radio-
wą i tramwaj jadący na Bemowie
będzie mógł przecinać tę dzielnicę
wzdłuż ul. Powstańców Śląskich
od samego początku, tj. od ul. Po-
łczyńskiej aż do Bielan. Przecią-
gnięcie linii metra o jedną stację
do ratusza pozwoliłoby stworzyć
węzeł komunikacyjny do czasu bu-
dowy dalszych odcinków metra.
Dzięki temu mieszkańcy Bemowa
i Koła mogliby w większy sposób
korzystać z metra – argumentuje
radny Bojanowicz.

Miasto jeszcze nie wypowiedziało
się oficjalnie w tej sprawie, jednak
wydaje się ona przesądzona, bo-
wiem w tej chwili na finiszu jest już
postępowanie o wydanie decyzji
środowiskowej dla dotychczas pla-
nowanego odcinka metra.

– Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie prowadzi
postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach dla przedsięwzięcia, po-
legającego na budowie II linii metra
w Warszawie – I etap realizacji od-
cinka zachodniego – od szlaku
za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego”
do torów odstawczych za stacją C6
„Księcia Janusza” – potwierdza
Agata Antonowicz z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie. Decyzja środowisko-
wa dla tego odcinka ma być wydana
do 30 września.

Bemowo mówiło to samo
już w 2011 roku

Przypomnijmy, że o takie wła-
śnie rozwiązanie już kilka lat tre-
mu walczyły władze Bemowa argu-
mentując, że metro kończące się
przy Wola Parku jest zupełnie bez
sensu. – Zakończenie, nawet tym-
czasowe, odcinka zachodniego
na wolskiej stacji Ulrychów spowo-
dowałoby odcięcie ponad 110-ty-
sięcznej dzielnicy Bemowo od bez-
pośredniego dostępu do metra.
Wymusiłoby na pasażerach uciążli-
we przesiadki do autobusów i po-

konywanie i tak już znacznie za-
korkowanego fragmentu ulicy
Górczewskiej – pisały w 2011 roku
władze Bemowa dodając argu-
ment, że naturalnym węzłem prze-
siadkowym jest skrzyżowanie Po-
wstańców z Górczewską.

– Nie zmieniamy zdania – mó-
wi Jarosław Dąbrowki, były bur-
mistrz. – Metro w drugim etapie
musi być zbudowane od razu
do ratusza. Zakończenie linii
przy Wola Parku nie poprawi sy-
tuacji komunikacyjnej Bemowa
i stworzy „węzeł przesiadkowy”
w miejscu zupełnie do tego nie-
przygotowanym.

Podobnego zdania jest obecny
burmistrz Krzysztof Strzałkowski,
który twierdzi, że kwestia decyzji
środowiskowej nie jest jeszcze
przegrana. – Jest możliwość wystą-
pienia o decyzję dla kolejnego od-
cinka i taką procedurę należy
przeprowadzić. Z doświadczenia
przy budowie dróg wiem, że jest to
możliwe – twierdzi burmistrz.

amk, oko

Metro musi dojechać do ratusza Bemowa
� Część mieszkańców Woli protestuje przeciwko planom lokalizacji i budowy torów odstawczych II linii metra na ulicy Górczewskiej – w okolicy
skrzyżowania Górczewska – Księcia Janusza. Będzie za głośno – przekonują i wskazują idealne rozwiązanie: niech metro szybciej dojedzie
do ratusza Bemowa. A Bemowo walczy o to od trzech lat.

O zbudowanie stacji Bemowo Ratusz w drugim etapie budowy
metra już w 2011 roku walczyły władze Bemowa



– Kampania wyborcza na Bie-
lanach będzie przebiegała w at-
mosferze smrodu z Radiowa.
A śmierdzi coraz bardziej. Czy
już dociera do ratusza?

– Tak. Coraz częściej dociera.
Radiowo stało się naszym wielkim
problemem. Smród jest coraz bar-
dziej intensywny i sięga coraz dalej
a my mamy dowody na to, że do-
kumentacja wysypiska jest dora-
biana, a nawet przez urzędy dosto-
sowywana do potrzeb Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

– To znaczy?
– Przykład pierwszy z brzegu.

Podczas jednej z kontroli okazało
się, że góra śmieciowa jest wyższa
niż wynikało to z pozwolenia. Co
z tym zrobiono? Departament
Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego zmienił zarządzanie
dostosowując swoje wymogi do ak-
tualnej wysokości wysypiska.

– Mieszkańcy skarżą się nie tyle
na wysypisko, co na kompostownię,
która śmierdzi znacznie bardziej.

– To prawda, co nie znaczy, że
można jego wysokość dowolnie so-
bie ustalać. A kompostownia to za-

kład o najtańszej i najgorszej tech-
nologii. Koszmar, przez który cier-
pią dziesiątki tysięcy mieszkańców.
MPO zwozi tony śmieci, robią pry-
zmę, nakrywają wszystko plandeką
a pod spodem włączają dmuchawy,
żeby wyschło. Oczywiście system
jest nieszczelny, odór leci do góry
i rozprzestrzenia się po całej okoli-
cy – na Bielanach i Bemowie oraz
w gminach podwarszawskich. To
nie jest miejsce na górę śmieciową
i taką kompostownię.

– W ciągu kilku lat śmieci mają
trafić do gminy Zielonka. Czy jest
jakaś alternatywa na dziś?

– Od dawna proponujemy, żeby
wywozić śmieci do Mławy. Władze
Mławy zgadzają się na to, ale
MPO nawet nie rozpatruje tej pro-
pozycji. Tu potrzeba energicznych
działań władz miasta i wojewódz-
twa, bo sama spółka zawsze będzie
wybierać rozwiązanie tańsze. Ktoś
musi MPO zmusić do innej kon-
cepcji decyzjami politycznymi.

– Myśli Pan, że po wyborach
się to zmieni?

– Mieszkańcy dłużej tego smro-
du nie wytrzymają. Myślę, że de-

klaracje padną jeszcze przed wy-
borami i trzeba będzie jedynie
dopilnować ich realizacji.

– Kto ma tego dopilnować?
Władze Bielan są raczej bezradne.

– Mam nadzieję, że zmienią się
władze województwa mazowiec-
kiego. W następnej kadencji chcę
zostać członkiem komisji ochrony
środowiska. Radiowo będzie jed-
ną z pierwszych spraw, jaką zgło-
szę tejże komisji.

– Jest Pan jednym z najaktyw-
niejszych krytyków zarządu Ma-
zowsza. Twierdzi Pan, że janosi-
kowe to tylko jeden z problemów
naszego województwa.

– Tak. Drugim, a kto wie czy
nie pierwszym problemem jest
„struzikowe”, czyli system zarzą-
dzania poprzez grono towarzy-
sko-partyjne bez kompetencji.
Przez 10 lat takie kadry powięk-
szyły się o 400%. W ostatnich la-
tach doprowadzono Mazowsze
do upadku. Janosikowe oczywi-
ście miało na to bardzo duży
wpływ, ale przecież władze woje-
wództwa zdawały sobie sprawę
z tego, jak ten podatek działa, że
jest obliczany na podstawie da-

nych z lat poprzednich. I kiedy
były lata „tłuste” należało stwo-
rzyć fundusz rezerwowy, z które-
go dziś moglibyśmy płacić janosi-
kowe. Tymczasem wszystko wyda-
no, a najbogatszy region w Polsce,
który wytwarza 23% produktu
krajowego brutto, ma ponad 2
mld zł długu, z czego prawie mi-
liard to odsetki. Te długi będzie-
my spłacać do 2039 roku! Do te-

go należy doliczyć kolejny mi-
liard, czyli zadłużenie służby
zdrowia i spółek – m.in. Lotnisko
Modlin czy Koleje Mazowieckie.

– Widzi Pan szansę na zmianę
władz wojewódzkich? Wierzy Pan
w to, że Platforma Obywatelska
zgodzi się na oderwanie PSL-
-owskich działaczy od mazowiec-
kich stanowisk, czyli zmianę ko-
alicji w sejmiku?

– Wierzę w inny wynik wybo-
rów. Jest to możliwe dzięki ujaw-
nieniu cudów nad urną, do jakich
od lat dochodzi na Mazowszu.
W żadnym innym województwie
nie ma aż takiej liczby głosów nie-
ważnych. W północnych rejonach
Mazowsza liczba ta sięga na-
wet 27%. Każdy rozsądnie myślą-
cy człowiek potrafi takie dane zin-
terpretować jednoznacznie – wy-
bory na Mazowszu są fałszowane.
Na kartach do głosowania podczas
liczenia głosów pojawia się drugi
krzyżyk. Wystąpimy do Państwo-
wej Komisji Wyborczej o objęcie
województwa mazowieckiego spe-
cjalnym nadzorem.

– Badania prof. Przemysława
Śleszyńskiego na temat liczby
głosów nieważnych w Polsce nie
są nowe. Dlaczego wcześniej nikt
nie podniósł alarmu?

– Platforma Obywatelska w sej-
miku mazowieckim poddała się. Jej
działacze chyba uwierzyli, że Adam
Struzik jest Bogiem. Dali sobie
wmówić, że jest nieusuwalny. Rad-
ni Platformy nie są równoprawny-
mi partnerami w koalicji, lecz ra-
czej zakładnikami PSL. Zostali ze-
pchnięci do narożnika i nawet jeśli
chcieliby coś zrobić, to nie mają
możliwości. Niestety, w walce ze
„struzikowym” nie mamy partne-
rów w PO. I to między innymi z te-
go powodu powstają takie inwesty-
cje jak lotnisko w Modlinie, które
dziś generuje wielomilionowe stra-
ty i ma potężne długi. To jest przy-
kład realizacji „ambicji mocarstwo-
wych” marszałka Struzika, na które
PO wyraża zgodę.

– Inne przykłady „struzikowe-
go”?

– Dobrym przykładem fachowo-
ści kadry zarządzającej z nadania
PSL jest zakupienie dla Kolei Ma-
zowieckich pociągów, które nie
mieściły się w tunelu średnicowym.
Trzeba było przebudować tunel.
Inne przykłady? Bardzo proszę. 3,6
mln wydane w ciągu ostatnich
ośmiu lat na podróże członków za-
rządu województwa do Chin, Ka-
zachstanu, Brazylii czy Korei Połu-
dniowej. Z kart kredytowych mar-
szałka i jego najbliższych współpra-
cowników w latach 2007–14 wyda-
no na „drobne wydatki” ponad 650
tys. zł. Z kolei mycie samochodów
w latach 2010–13 to koszt 300 tys.
Są dziesiątki znacznie poważniej-
szych spraw, w tym m.in. w zarzą-
dzaniu służbą zdrowia.

– Ostatnio m.in. broni Pan
szpitala dziecięcego w Dziekano-

wie Leśnym przed połączeniem
z Niekłańską. Dlaczego?

– Połączenie nie jest sposobem
na rozwiązanie problemów. Szpital
w Dziekanowie jest źle zarządzany
i dlatego ma 53 mln zł długu. Alar-
mujemy od kilku lat, że PSL-
-owskie nominacje w służbie zdro-
wia to skandal, który prowadzi
do takich właśnie kryzysów, jaki
mamy teraz w Dziekanowie. Nasze
argumenty uznawane są przez
marszałka Struzika za pieniactwo
opozycji. Nie miejmy złudzeń. Po-
łączenie Dziekanowa z Niekłańską
to pierwszy etap procesu, w którym
chodzi o bardzo cenny teren.
W drugim etapie dyrekcja połączo-
nych szpitali stwierdzi, że nie opła-
ca się prowadzić filii w Dziekano-
wie. Kto przejmie szpital, ten
przejmie teren. Pracownicy szpita-
la na forach internetowych opo-
wiadają, co tam się dzieje, ale nikt
nie wyciąga konsekwencji, a prze-
cież czarno na białym widać, że
szpital jest celowo „mordowany”.
Sprzęt medyczny, zamiast być uży-
wany do operacji, stoi w magazy-
nie. Są na to dowody na piśmie, są
świadkowie, a Urząd Marszałkow-
ski udaje, że nic nie wie.

– Ten urząd to samo zło?
– Jest wiele przykładów na to, że

nie jest to dobrze działający urząd.
– Jak wyobraża Pan sobie za-

rządzanie województwem w kolej-
nej kadencji?

– Podstawą będzie solidny
i niezależny audyt Urzędu Mar-
szałkowskiego i finansów samo-
rządu województwa. Słyniemy
z tego, że pomyliliśmy się w kon-
struowaniu budżetu w 2012 roku
o… 1 mld zł. Takich kwiatków jest
z pewnością znacznie więcej. Po-
dobne sprawy są od lat ukrywane
i zamiatane pod dywan. Zarzą-
dzanie Mazowszem będzie bar-
dzo trudne. Warunek powodzenia
jakiegokolwiek sensownego planu
jest jeden – marszałek Struzik
musi raz na zawsze zniknąć
z urzędu razem z całym swoim
PSL-owskim zapleczem.

– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Czy wybory na Mazowszu są fałszowane?
� „Echo” rozmawia z Grzegorzem Pietruczukiem, wiceburmistrzem Bielan, radnym sejmiku mazowieckiego, ubiegającym się ponownie
o mandat radnego Mazowsza z listy SLD.

Najbogatszy
region w Polsce, który
wytwarza 23% produktu
krajowego brutto, ma
ponad 2 mld zł długu,
z czego prawie miliard to
odsetki. Te długi
będziemy spłacać
do 2039 roku!

Mapa głosów nieważnych w ostatnich wyborach

Skaczą i fruwają
„Te, co skaczą i fruwają” – warsztaty plastyczne dla dzieci.
27.09, godz. 10.00 – spacer ornitologiczny „Czy z plamy tuszu może powstać ptak?”
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, tel. 22 532–04–00.

Bezpłatne spotkania muzyczne
28.09, godz. 12.30 – „Dźwięki jesieni”
Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Michael, ul. ks. Markiewicza 1.

Poranek teatralny
28.09, godz. 13.00 – Teatralny poranek bajkowy: „O słowiku i cesa-

rzu Piku Piku”
Bajka ze współczesnym morałem opowiada o miłości i przyjaźni.

Na scenie zobaczymy piękne lalki chińskie i dekoracje. Bilety 10 zł.
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, tel. 22 532–04–00.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

�W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

źródło:uczciw
e-w

ybory.pl
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– Internauci komentujący Pań-
skie artykuły publikowane
w „Echu” zarzucają Panu „maru-
dzenie” i wiecznie pesymistyczne
nastawienie do rzeczywistości.
Dlaczego „maruda” kandyduje
do Rady Warszawy i co może zro-
bić dla Bemowa?

– Rolą publicysty piszącego
o działaniach urzędników jest
marudzić. Wyśmiewam dzielnico-
we absurdy wynikające z nieudol-
ności władz, ale zawsze w tek-
stach staram się podawać pomy-
sły zmian na lepsze. Nie nazwał-
bym tego pesymizmem. Przynaj-
mniej raz, w drobnej sprawie ab-
surdalnej zmiany nazwy ulicy, od-
notowałem nawet sukces.

– Kim są ludzie na listach
WWS kandydujący do rady dziel-
nicy?

– Na listach Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej do ra-
dy dzielnicy, podobnie jak do ra-
dy miasta, staraliśmy się zebrać
pasjonatów działań społecznych.
Są wśród nas społecznicy bronią-
cy praw lokatorów, są dziennika-
rze zaangażowani w opisywanie
ludzkich problemów, są osoby,
które miałem okazję poznać
z pracy w radzie parafialnej. Są
i przedsiębiorcy, którzy po osią-
gnięciu pewnego sukcesu zawo-
dowego, chcieliby wziąć sprawy
dzielnicy w swoje ręce.

– Czego najbardziej potrzebuje
Bemowo? Proszę podać pięć naj-

ważniejszych priorytetów dla
dzielnicy na najbliższe cztery lata.

– Dwa priorytety wysuwają się
zdecydowanie na czoło: komunika-
cja i instytucje opieki nad dziećmi.
Potrzebne jest przyspieszenie bu-
dowy połączeń komunikacyjnych
z Włochami, ulic Nowolazurowej
i Dźwigowej oraz budowy metra.
Mało kto dziś pamięta, że w obiet-
nicach Platformy, ale i w rządo-
wych planach związanych z dofi-
nansowaniem unijnym, metro mia-
ło dojść na Bemowo w 2013 r.
O nieudolnym nadzorze inwesty-
cyjnym nad budową metra można
mówić długo… Wiem, znów maru-
dzę. Drugi priorytet to żłobki,
przedszkola, a za chwilę – szkoły.
Bemowo młodnieje w oczach i po-
winno być to źródłem rozwoju
a nie ciągłych kłopotów.

Dalej, ważne jest stworzenie
prawdziwego centrum dzielnicy.
Naturalnym kandydatem na na-
szą Marszałkowską jest oczywi-
ście ul. Powstańców Śląskich,
obecnie przynosząca nam po pro-
stu wstyd. Każdy, kto porówna ją
choćby z aleją KEN na Ursyno-
wie, zrozumie, w czym rzecz. Naj-
gorsze, że kilkanaście lat temu
powstał niezły plan zagospodaro-
wania okolic ul. Powstańców Ślą-
skich. Gdyby go wówczas wyko-
rzystano, mieszkalibyśmy teraz
w innej dzielnicy. Dziś tamten
plan jest trochę archaiczny, prze-
szkadzał nawet w budowie linii

tramwajowej. A nowych wizji roz-
woju Bemowa brak.

Z tym wiąże się kolejny priory-
tet: plany zagospodarowania
przestrzennego. Bemowo jest
pod względem planów wręcz upo-
śledzone. Przy centralnym skrzy-
żowaniu dzielnicy planem objęta
jest tylko jedna ćwiartka, a i tam
opóźniono uchwalenie całkiem
dobrego planu do czasu, aż inwe-
stor koszmarnie brzydkiego su-
permarketu uzyskał potrzebne
mu pozwolenia na budowę, więc
plan nie ma żadnego znaczenia.

Prace nad planami ujawniłyby
kolejny ważny problem: braki in-
frastruktury. Nowe osiedla budo-
wane bez planów mają problemy
komunikacyjne, na przykład wy-
jazd z ul. Pełczyńskiego. A już cał-
kiem nienormalne jest, że domy
w tak zurbanizowanej dzielnicy
mają szamba zamiast kanalizacji.

– Co było dobre za rządów Ja-
rosława Dąbrowskiego, a gdzie
popełnił błędy?

– Ekipa Jarosława Dąbrowskie-
go nieźle sprawdzała się w inwe-
stycjach „miękkich”, takich jak
internet bezprzewodowy czy ro-
wery miejskie, wprowadzone
na Bemowie wcześniej niż w in-
nych dzielnicach. Uważam też
– jako zwykły interesant – że po-
ziom obsługi w urzędzie dzielnicy
bardzo się za jego kadencji pod-
niósł. Natomiast Dąbrowski nie
wdrożył żadnego programu roz-
woju dzielnicy, zamiast tego sku-
piał się na fajerwerkach ugrunto-
wujących jego popularność. W re-
zultacie dzielnica nie ma cen-
trum, nie ma metra, za mało jest
żłobków i przedszkoli. Klapą za-
kończyła się nawet sztandarowa
inwestycja – szkoła przy Zacho-
dzącego Słońca, w której nie zdą-
żono na 1 września z uruchomie-
niem wszystkich klas.

– Dobrze zrobił Dąbrowski
opuszczając PO i zakładając wła-
sny komitet?

– Trudno jest oceniać szanse te-
go komitetu. Wbrew pozorom,
większość mieszkańców nie sły-
szało o tzw. aferze bemowskiej.
Dla nich Jarosław Dąbrowski to
nadal działacz Platformy Obywa-
telskiej, więc będą go szukać
na listach PO. O aferze i o odej-
ściu Dąbrowskiego z Platformy
słyszeli raczej ci, którzy pilnie śle-
dzą życie publiczne w dzielnicy.
Takie osoby głosują jednak raczej
na lokalne komitety, takie jak
WWS. Dla nich lista wyborcza
złożona z urzędników Dąbrow-
skiego zdecydowanie nie jest cie-
kawą ofertą.

– Od dawna mówiło się, że
WWS połączy na Bemowie siły
z poprzednikami Dąbrowskiego,
czyli ekipą związaną ze zmarłym
w tym roku byłym burmistrzem
Włodzimierzem Całką. Dlaczego
nie udało się porozumieć w spra-
wie wspólnej listy?

– Sam chciałbym to wiedzieć.
Kilkakrotnie proponowałem po-
łączenie pod szyldem Warszaw-
skiej Wspólnoty Samorządowej
komitetom mającym zbliżone
programy i podobny sposób my-
ślenia o samorządzie, tak jak sta-
ło się to w innych dzielnicach. To
stworzyłoby naprawdę realną
szansę na odpartyjnienie samo-
rządu. Z kilkoma stowarzyszenia-
mi nam się to udało, natomiast
u liderów grupy „Nasze Miasto”
przeważyła chyba zasada, że „le-
piej być pierwszym we wsi niż
drugim w Rzymie”. Szkoda.

– Czy WWS w Radzie Warsza-
wy będzie dążyła do decentraliza-
cji miasta? Jeśli tak, to w jaki
sposób?

– Centralizacja się nie spraw-
dziła. Najlepiej by było, żeby uda-
ło się wygrać naszemu kandydato-
wi na prezydenta Piotrowi Guzia-
łowi. Wtedy z marszu zmienimy
regulamin organizacyjny urzędu,
bo to jest samodzielna decyzja
prezydenta. Dobrze byłoby, gdyby

nowe zarządy dzielnic przed swo-
im wyborem wiedziały już, jakimi
kompetencjami będą dysponowa-
ły. W nowym regulaminie burmi-
strzowie będą odpowiadać
za wszystkie sprawy dziejące się
w skali dzielnicy, a władze miasta
zajmą się sprawami strategiczny-
mi i sieciowymi, takimi jak np.
komunikacja. Niezależnie od te-
go, radni Wspólnoty będą zabie-
gać o zmianę statutu i uchwał
kompetencyjnych, które dziś są
ostoją centralizacji.

– Jeśli WWS na Bemowie wej-
dzie do koalicji rządzącej, to czy
jest Pan kandydatem na burmi-
strza lub wiceburmistrza Bemowa?

– Chciałbym, by Bemowo miało
swojego reprezentanta z prawdzi-
wego zdarzenia. Dziś partia rzą-
dząca nie ma w Radzie Warszawy
żadnego radnego związanego
z Bemowem! Liderem listy Plat-
formy w listopadowych wyborach
znów jest osoba spoza dzielnicy.
Ja mieszkam na Bemowie i na
pewno zadbam o naszą dzielnicę,
a podjęcie pracy burmistrza wią-
załoby się z rezygnacją z mandatu
radnego. Jako były pracownik na-
ukowy, urzędnik i dziennikarz
wiem jednak, że życie pisze nam
różne nieoczekiwane scenariusze.

– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał kk

Naturalnym kandydatem na naszą Marszałkowską jest
oczywiście ul. Powstańców Śląskich, obecnie przynosząca nam
po prostu wstyd. Każdy, kto porówna ją choćby z aleją KEN na

Ursynowie, zrozumie, w czym rzecz

Bemowo młodnieje w oczach
� „Echo” rozmawia z Maciejem Białeckim, działaczem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, kandydatem do
Rady Warszawy.



Okręg nr 9:
Bemowo – Włochy – Ursus
Liderem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej będzie:

Maciej Białecki
50 lat. Żonaty, ojciec jednej córki. Od 20 lat mieszkaniec osiedla Górce na Bemowie. Menedżer, obecnie zajmuje się inwestycjami w dużej fir-

mie. Jest działaczem społecznym i publicystą. Wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. W latach 2006–2012 był człon-
kiem zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu, zaangażowanym w edukację ekologiczną młodzieży, współtwórcą ogólnopolskiego konkur-
su „Czysty Las”. Jest autorem kilkuset publikacji w warszawskiej prasie lokalnej („Echo Bemowa”, „Gazeta Lokalna Bemowo”, „Informator
Ochoty i Włoch”, „Nowa Gazeta Praska”, „Gazeta Mazowiecka”). W latach 1996–1999 był wiceprezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Prasy
Lokalnej. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, przez jedenaście lat pracował w Instytucie Chemii Organicznej PAN jako asystent i adiunkt.
Był stypendystą Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Naukowej na Uniwersytecie w Lozannie. Ukończył także podyplomowe Studium Administra-
cji Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ma na koncie wiele publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach fachowych a ta-
kże kilku książek, w tym „Kreowanie wizerunku miasta” (2010, jako współautor). W 1989 r. był współzałożycielem Warszawskiego Porozumienia
Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, które odegrało kluczową rolę w kształtowaniu się warszawskiego samorządu. Po reformie administra-
cyjnej w 1998 r. Maciej Białecki został radnym i członkiem zarządu powiatu warszawskiego. Pracował także w samorządzie jako zastępca dyrekto-
ra dzielnicy i zastępca burmistrza. W latach 2002–2006 był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczącym Komisji Strate-
gii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego.

Na liście do Rady m.st. Warszawy znajdą się m.in. także Jerzy Sokołowski, mieszkający w Ursusie ekspert zarządzania w ochronie zdro-
wia, w przeszłości dyrektor szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego na Woli oraz Szpitala Przemienie-
nia Pańskiego, Przemysław Nowak, prawnik i tłumacz języka angielskiego, znawca prawa Unii Europejskiej, Maria Borkiewicz, młoda dzienni-
karka zamieszkała na Osiedlu Przyjaźń i Łukasz Grzegorzewski, trener piłkarski, wychowanek bemowskiego klubu GKS Świt Warszawa.

Na listach Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej do rady dzielnicy Bemowo znajdą się między innymi:
Na Jelonkach Południowych Andrzej Szewczyk, ekspert funduszy unijnych, prezes stowarzyszenia „Wspólnota Jelonki Południowe”. Na Jelon-

kach Północnych Olaf Wojak, przedsiębiorca i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Na Górcach Krzysztof Mróz, specjalista ochrony środowiska
i gospodarki odpadami, a także wolontariusz Instytutu Pamięci Narodowej, i Elżbieta Wierzbicka, działaczka społeczna, prezes Bemowskiego
Stowarzyszenia Ochrony Interesów Mieszkańców „Nasz Dom”. Na Bemowie Lotnisku Dagmara Wdowczyk, właścicielka firmy doradzającej ma-
łym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju i marketingu. Na Starym Bemowie Alina Zamiara, zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami.

Warszawską Wspólnotę Samo-
rządową tworzą mieszkańcy
wspólnot lokalnych, samorządow-
cy związani z niepartyjnymi komi-
tetami wyborczymi, podzielający
przekonanie, iż w działalności sa-
morządowej nie powinny mieć
znaczenia sympatie i przynależno-
ści partyjne. Nie jesteśmy antypar-
tyjni. Uważamy, że miejsce partii
jest w parlamencie, natomiast sa-
morząd terytorialny powinien być
tworzony przez pasjonatów War-
szawy, działaczy lokalnych znają-
cych problemy mieszkańców
i umiejących z nimi rozmawiać.

WWS w minionym roku zaini-
cjowała przeprowadzenie referen-
dum w sprawie odwołania Hanny
Gronkiewicz-Waltz z funkcji Pre-
zydenta Warszawy. Teraz Wspól-
nota proponuje pozytywny pro-
gram dla Stolicy, pozwalający
na uwolnienie społecznej energii
Warszawiaków. Kandydatem
WWS na Prezydenta Miasta jest
Piotr Guział, burmistrz Ursynowa.
WWS wystawia listy wyborcze
do Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy oraz do Rad
Dzielnic. Startują z nich samorzą-
dowcy, którzy są fachowcami
w swoich dziedzinach, są kompe-
tentni i posiadają szeroki zasób
doświadczenia z różnych sektorów
i tematów.

Kandydaci WWS różnią się
między sobą poglądami politycz-
nymi i światopoglądem. Różnią
się wykonywanymi zawodami,
płcią i wiekiem. Łączy ich za to
miłość do naszego Miasta i prze-
świadczenie, że pora w Warszawie
na innowacyjne zarządzanie
i uważne słuchanie Warszawia-
ków, a nie partyjnych rozkazów.

Warszawska Wspólnota
Samorządowa
Ul. Marszałkowska 34/50 lok. 99
tel. 22 127 68 92
e-mail: biuro@wws.org.pl
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– Oficjalnie grupa powstała sie-
dem lat temu, ale w rzeczywisto-
ści znamy się od dzieciństwa. My-
ślę, że pomaga nam to w lepszym
zgraniu się podczas różnych na-
szych działań – podkreśla dowód-
ca grupy rekonstrukcyjno-filmo-
wej Bemowo Krzysztof Zawidzki.

Gra dla osób z zasadami
Jej członkowie występowali

w wielu rekonstrukcjach histo-
rycznych oraz filmach i serialach
takich jak m.in. „Kamienie
na szaniec”, „Miasto 44”, „Tajem-

nica Westerplatte”, „Essential
Killing”, „Czas Honoru”,
„W ciemności” czy „Róża”.

– Granie w niektórych scenach
– tych pełnych przemocy i okru-
cieństwa – bywa trudne, gdyż
udzielają się nam różne emocje.
Musimy być jednak zahartowani
i zawsze staramy się być profesjo-
nalni w tym co robimy. Jesteśmy
świadomi tego, że to tylko gra, ale
jednocześnie wiemy, że nie mogą
brać w niej udziału ludzie nie ma-
jący zasad moralnych. Nasza gru-
pa to taka kuźnia charakterów

– jej członkowie są wyszkoleni
i nauczeni odpowiedzialności
za swoich kolegów oraz za wyko-
nywane zadania. Wszyscy mają
kręgosłup moralny. To po prostu
ludzie z charakterem – stwierdza
Krzysztof Zawidzki.

Przydaje się nie tylko charak-
ter, ale też niezła kondycja
– wszak czasami zdarza się, że
trzeba – podczas kręcenia kolej-
nych dubli – np. dziesięć razy
wbiegać pod górę w pełnym
umundurowaniu i z bronią, pa-
dać, a na końcu „umrzeć”.

Członkowie grup przedstawiają
nie tylko sylwetki żołnierzy wojsk
walczących na terenie Polski
w czasie drugiej wojny światowej.
Wcielają się też w inne role np.
podoficerów NKWD, talibów, an-
tyterrorystów, a nawet legioni-
stów. Skompletowanie jednego
umundurowania bywa kosztowną
inwestycją – nawet do dziesięciu
tysięcy złotych (mundur jednej
formacji wraz z bronią pozbawio-
ną cech bojowych).

Historia to ich konik
Odtwarzanie historii nie jest

dla nich jednak tylko dobrą zaba-
wą i sposobem na spędzenie wol-
nego czasu. Ich celem jest prze-
kazywanie wiedzy wszystkim mi-
łośnikom historii (nie tylko pod-
czas rekonstrukcji, ale także pod-
czas historycznych lekcji i wykła-

dów) i jak najwierniejsze odtwo-
rzenie każdej formacji, a także jej
profesjonalna prezentacja jak naj-
większej liczbie osób.

Nie każdy może stać się człon-
kiem ich grupy i nie jest to tylko
kwestia zdobycia odpowiedniego
umundurowania czy broni.
Okres próbny trwa do roku.
W tym czasie wszyscy członkowie
grupy obserwują „nowego”, po-
znają jego charakter i stwierdza-
ją czy mogą na nim polegać – jak
na Zawiszy.

– Chętnych, aby stać się człon-
kami grupy jest sporo, ale my wy-
bieramy takie osoby, u których
widzimy zaangażowanie na rzecz
zespołu i poświęcenie dla innych
członków grupy. Takich, którzy
wykazują inicjatywę i są pomocni
– wyjaśnia Krzysztof Zawidzki.

amk

Grupa rekonstrukcyjno-filmowa Bemowo

Twardzi ludzie z charakterem
� Wszystko zaczęło się od dziecięcych zabaw żołnierzykami z kolegami
z bemowskiego podwórka. Dziś członkowie grupy rekonstrukcyjno-filmowej Bemowo
to profesjonaliści. Ich pasja i umiłowanie historii pozostaje jednak niezmienne.

Chętnych,
aby stać się członkami
grupy jest sporo, ale my
wybieramy takie osoby,
u których widzimy
zaangażowanie na rzecz
zespołu i poświęcenie dla
innych członków grupy
– mówi Krzysztof Zawidzki.
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Samorząd Bemowa najwyraź-
niej poczuł powiew nowoczesno-
ści i w przetargu na budowę szko-
ły przy ul. Zachodzącego Słońca
zaznaczył, że wykonawca powi-
nien ustawić stojaki na… 200 ro-
werów. Dla porównania:
przed Szkołą Podstawową nr 82
przy ul. Górczewskiej jest 8 stoja-
ków. Po raz kolejny okazało się
jednak, że dobrymi chęciami jest
wybrukowane piekło. Umieszczo-
ne na Facebooku zdjęcie przygo-
towanych do montażu stojaków

wywołało lawinę krytyki ze strony
rowerzystów. O co chodzi?

Na rynku są dostępne z grubsza
dwa modele stojaków: odwrócone
U i „wyrwikółka”. Ten drugi typ
– jak wskazuje potoczna nazwa
– jest powszechnie uznawany
za złe rozwiązanie. Konstrukcja
„wyrwikółek” sprawia, że odru-
chowo parkuje się rower przypina-
jąc go tylko za przednie koło, uła-
twiając kradzież. Z kolei zaparko-
wanie tyłem wiąże się z możliwo-
ścią uszkodzenia przerzutek. „Wy-

rwikółki” są też zazwyczaj droższe,
niż odwrócone U, uniemożliwiają
zaparkowanie roweru z grubymi
oponami (np. cruisera) i potrafią
zniszczyć obręcze kół w rowerach
bez nóżek. Tymczasem odwrócone
U jest uniwersalne i bezpieczne,
umożliwiając przypięcie roweru
za ramę i tylne koło.

– Stojaki są właśnie wymienia-
ne – mówi Mariusz Gruza, rzecz-
nik bemowskiego urzędu. – Do-
staniemy od Zarządu Transportu
Miejskiego 60 odwróconych U,
pozostałe powinien wymienić wy-
konawca szkoły w ramach gwa-
rancji, bo wybór „wyrwikółek” był
jego decyzją.

Wszystkie stojaki znajdą się
za ogrodzeniem szkoły, więc będą
dostępne wyłącznie dla uczniów,
nauczycieli i innych pracowników
oraz rodziców przyjeżdżających
na wywiadówki. Żadna szkoła
w Warszawie nie ma parkingu ro-
werowego o takiej wielkości. Czy
znajdzie się 200 chętnych do za-
pełnienia go?

DG

Aż 200 miejsc pod szkołą
� Przed nową Szkołą Podstawową nr 357 będzie 200 miejsc parkingowych. Oczywiście
dla rowerów, nie dla samochodów. Na razie jednak trwa wymiana stojaków.

Na czas remontów na pasach
lotniska Chopina większość sa-
molotów lądujących na Okęciu
kierowana jest tak, by zrobić na-
wrót nad Białołęką i przelecieć
przed przyziemieniem nad Bemo-
wem. I właśnie podczas przelotu
nad tą dzielnicą załoga tureckiego
liniowca zgłosiła, że ktoś celuje
w samolot laserową wiązką.

Nie zawsze trzeba zakładać sen-
sacyjny wątek namierzania wyrzut-
nią rakietową, ale nie zapominaj-
my, że laser to nic innego, jak potę-
żnie skoncentrowana wiązka świa-
tła o dużej energii i w skrajnym
przypadku może być ostatnią rze-
czą, jaką się zobaczy w życiu – nie
bez kozery w laboratoriach nauko-

wych używa się ochronnych okula-
rów. Taka sytuacja jest zagroże-
niem bezpieczeństwa w ruchu lot-
niczym, dlatego Turcy powiadomili
wieżę kontrolną, ta – lotniskowy
komisariat, a później do akcji wkro-
czyły lokalne jednostki. Bemowscy
policjanci potrzebowali kilkunastu
minut, by na Wrocławskiej zatrzy-
mać 34-latka z laserem w ręce.

Sebastian K. poczeka na roz-
prawę w areszcie. Będzie odpo-
wiadał za złamanie kodeksu kar-
nego i prawa lotniczego. Za spo-
wodowania niebezpieczeństwa
katastrofy w ruchu lotniczym gro-
zi mu osiem lat więzienia.

TW Fulik
na pdostawie informacji policji

Laserem oślepiał pilotów
� Jak trzeba być koszmarnie głupim, by oślepiać
pilotów samolotów laserem? Można zapytać Sebastiana
K., który właśnie w ten sposób zabawiał się na Bemowie.



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone
w dniach 24 września - 8 października.
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Modernizacja boisk przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 przy ul. Brygadzistów znala-
zła się na liście projektów zgło-
szonych do budżetu partycypacyj-
nego. Propozycja przepadła. Być
może była po prostu za droga i jej
wybór oznaczałby rezygnację ze
wszystkim pozostałych pomysłów.

Projekt obejmował wymianę
nawierzchni na boiskach do piłki
nożnej, koszykówki, siatkówki
oraz bieżni. Koszt modernizacji
miał wynieść ponad 1,4 mln zł.

– Mamy boiska ze sztuczną na-
wierzchnią trawiastą i z na-
wierzchnią tartanową. W tartanie
utworzyły się dziury i wybrzusze-
nia. Płyta boiska jest niżej niż je-
go brzegi, po deszczu tworzą się
kałuże i błoto. Dogadaliśmy się
z dawnym wykonawcą, który od-
płatnie dokona drobnych napraw.
Na ten najbliższy rok to wystar-
czy, ale co będzie dalej? Trudno
powiedzieć. To najstarsze boisko
szkolne na Bemowie, jeszcze
z 2003 roku – tłumaczy kierownik
gospodarczy obiektu.

Szkoła co roku zgłasza, że bo-
iska trzeba wyremontować, ale
ciągle nie ma na to pieniędzy.

– Co roku zgłaszamy potrzebę
remontu. Do wydziału inwestycji,
raz uwagi zgłosił też Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go – mówi dyrektorka szkoły Kry-
styna Ożyńska.

– Oprócz nawierzchni należało-
by także wymienić siatki i bramki.
Do budżetu partycypacyjnego
projekt zgłosiła rada rodziców,
ale przypominamy to władzom
dzielnicy każdego roku. Nasze
boisko było pierwszym ze sztucz-
ną nawierzchnią na Bemowie.

Zostało wykonane dawno temu.
Z tego co wiem, nie zostało do-
brze przygotowane, obecnie sto-
suje się zupełnie inne technolo-
gie. Wierzymy, że kiedyś pienią-
dze się wreszcie znajdą. Tak jak
w końcu znalazły się na termomo-
dernizację budynku – mówi pani
dyrektor.

Udało się ocieplić, boisko
poczeka

W ostatnich latach szkoła mu-
siała radzić sobie własnym sump-
tem, ponieważ przy dotacjach cią-
gle ją pomijano. Remonty sal wy-
konywano dzięki pieniądzom za-

robionym choćby z tytułu wynaj-
mowania ich dla szkoły muzycznej.
Odkąd do szkoły poszły sześcio-
latki, takie możliwości jednak się
skończyły.

– W zeszłym roku wykonano
termomodernizację szkoły za po-
nad milion złotych. Wcześniej
wymieniano też instalacje zimnej
i ciepłej wody – przypomina Ma-
riusz Gruza, rzecznik urzędu
dzielnicy Bemowo. – W tym roku
nie przewidziano innych prac
modernizacyjnych, ale warto do-

dać, że zrobiliśmy projekt wymia-
ny instalacji wodno-kanalizacyj-
nej. Zostanie ona wykonana
w przyszłym roku – dodaje rzecz-
nik.

A co z boiskami? Dzielnica nic
tutaj nie zrobi?

– Niestety, modernizacja boisk
szkoły przy Brygadzistów nie zna-
lazła się w naszych planach bu-
dżetowych na przyszły rok. Nie
wpłynęła do nas oficjalna prośba
szkoły o interwencję. Być może
pojawiały się takie postulaty, ale
oficjalnego pisma nie otrzymali-
śmy – mówi.

mac

Kiedy remont boiska przy Brygadzistów?
� Nie udało się przekonać ludzi podczas głosowania nad budżetem partycypacyjnym, nie udaje się przekonać władz, że na takiej nawierzchni
zwyczajnie nie da się już grać. Boisko w szkole przy Brygadzistów jest najstarsze w dzielnicy, co widać i czuć.

W ostatnich
latach szkoła musiała
radzić sobie własnym
sumptem, ponieważ
przy dotacjach ciągle ją
pomijano. Remonty sal
wykonywano dzięki
pieniądzom zarobionym
choćby z tytułu
wynajmowania ich dla
szkoły muzycznej.



– W powietrzu czuć jesień. Czy
to znak, że powinniśmy zmienić
również wina?

– Faktycznie, jesień to pora,
gdy odchodzimy od lekkich,
orzeźwiających win chłodzących
nas latem na rzecz tych, które
dobrze współgrają z rozgrzewają-
cym jedzeniem.

– Czyli odkładamy biel i róż
na rzecz czerwieni?

– Owszem, choć nie do końca.
– To znaczy?
– Wraz z pierwszymi chłodami

organizm sam dopomina się
zmiany na nieco pełniejsze białe
wina i – oczywiście – przytulne
czerwienie. To jest ten moment,
gdy zamiast grillowania na świe-
żym powietrzu wolimy smakowi-
te zapachy roznoszące się
po kuchni.

– Jakie wina są odpowiednie
na jesień?

– Istnieje wiele czerwieni ide-
alnych na wczesną jesień, które
dostarczają ciepła na chłodne
noce, a jednocześnie potęgują

doznania późnoletnich i wcze-
snojesiennych produktów. Wina
te odzwierciedlają odczucia
w tym sezonie – posiadają pi-
kantne, owocowe akcenty, ale
też nuty dymu, opadłych liści,
grzybów i drewna.

– Co zatem wybrać?
– Dobrym rozwiązaniem jest

Francja – zrównoważona, stono-
wana, zwłaszcza ta z pikantnymi
niuansami. Zwłaszcza burgundz-
kie pinot noir – wspaniale skom-
ponują się z leśnymi grzybami.
Warto też pokusić się o wina z Au-
strii bądź Węgier. W czerwonogro-
nowe żniwa obfitują też Włochy.

– A co dla zagorzałych zwolen-
ników bieli?

– Polecam chardonnay – ale te
cięższe, o maślano-oleistej kon-
systencji i maślano-orzechowym,
czasem przydymionym zapachu.

– Z beczką?
– Czemu nie. Waniliowy aro-

mat, nuty toffi, dymu i przypraw
– idealne na jesienne wieczory.

– Jesień to królestwo dyni – ja-
kiego wina możemy spróbować
do potraw z niej przygotowa-
nych?

– Dynia jest bardzo
wdzięcznym produktem. Nie
ma jednego wina, które by

do niej pasowało. Wszyst-
ko zależy od tego, jakiej ob-
róbce ją poddamy. Dyniowa

zupa z pleśniowym se-
rem, pieczona z do-
datkiem ziół czy

ciasto dyniowe?
Eksperymentuj-
my ze smakami
i winami. Kolej-

na taka szansa
d o p i e r o
za rok!
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NAUKA
·Udzielę korepetycji z j.angielskiego dzieciom
i młodzieży. tel. 797-954-208

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp. Tel.
503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Hydraulik 507-020-870

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia pod klucz
512-340-210
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  ZZĘĘBBOOWWEE  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa..
TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panie do sprzątania na Żoliborzu
nowych budynków mieszkalnych o charakterze
apartamentowym. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt w godz 9-19; tel. 793 – 982-080
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe i inne
(wszystko co metalowe). Tniemy i demontujemy
konstrukcje stalowe: hale, wiaty, szklarnie,
maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

JE SIEN NE WI NA

Na jesienne wieczory dobrym dodatkiem będzie rozgrzewający
kieliszek sherry bądź porto

Do jesiennego ciasta z dyni dobrym dodatkiem będzie
riesling z późnych zbiorów

Oskar Langridge
pro wa dzi

Zakątek z winami 
przy ul. Wrocławskiej 18 

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!
tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl



„Te atr 59 mi nut” ist nie je
od ośmiu lat. Gru pę two rzy 12
osób, choć przez ten czas skład
oczy wi ście się zmie niał. Są to lu -
dzie ró żnych za wo dów – od in for -
ma ty ka, przez biz nes me na, dziew -
czy nę od far ma ceu ty ki, na uczy -
ciel kę, pa nią z ban ko wo ści,
na stu den tach koń cząc. Obec ny
ze spół to głów nie lu dzie po wy żej
trzy dziest ki, ale jest i sześć dzie -

się cio lat ka. Nie wiek jed nak jest
wa żny i nie za wód wy ko ny wa ny,
a to co w gło wach i w ser cach, bo
to wszyst ko z pa sji. Ak to rzy
z ama tor ską prze szło ścią, ale już
z nie mal pro fe sjo nal ny mi do -
świad cze nia mi spo ty ka ją się
na pró bach i przed sta wie niach
cał ko wi cie za dar mo. To zna czy
sa mi nie za ra bia ją, za to pła cą
za za ję cia. Dwa ra zy w ty go dniu,
a tuż przed pre mie rą są na Gór -
czew skiej nie mal co dzien nie:

po pra cy, kosz tem cza su wol ne go.
Nie któ rzy są po eks ter ni stycz nych
eg za mi nach ak tor skich. Ama to -
rzy? Już nie ko niecz nie. Po ło wa to
miesz kań cy Be mo wa. Dwo je jest
ta kże w Ze spo le Te atru 13 z Bia -
ło łę ki, w któ rym zresz tą przed la -
ty za czy na ła Si kor ska.

Gra ją w ca łej War sza wie
Stwier dze nie, że „Te atr 59 mi -

nut” dzia ła przy Art.Bem, nie od -
bie ga da le ko od praw dy, ale jed -
nak nie do koń ca jest pre cy zyj ne.
Pró by od by wa ją się wła śnie tam
– przy Gór czew skiej 201, ale
spek ta kle są gry wa ne w ró żnych
miej scach War sza wy.

– Naj bli ższa pre mie ra to „Mię -
dzy na mi do brze jest” we dług tek -
stu Do ro ty Ma słow skiej. Kil ka lat
te mu gra li śmy „Dwo je bied nych
Ru mu nów mó wią cych po pol sku”
i mo że do tej sztu ki jesz cze wró ci -
my. Wy stę pu je my w W.A.D.A.
Pu ław ska, to nie wiel kie miej sce,
więc oba spek ta kle (dru gi 16 paź -
dzier ni ka) bę dą ra czej za mknię te.
Spek ta kle wy sta wia my ta kże
w Te atrze Aca de mia i Klu bie Stu -
denc kim „Ka ru ze la” w osie dlu
Przy jaźń. Tam mie li śmy za grać
na po cząt ku li sto pa da, ale nie
wia do mo, czy tak się sta nie.

Zmie nił się na jem ca i w tej chwi li
wszyst kie przed się wzię cia zo sta ły
wstrzy ma ne. Je że li cho dzi o re -
per tu ar, to wo li my sztu ki współ -
cze sne, głów nie pol skich au to rów.
W ta kim przy pad ku ła twiej o po -
zwo le nie na wy sta wie nie sztu ki.
Gdy chcie li śmy wy sta wić „Ły są
śpie wacz kę” Io ne sco, mu sie li śmy
pła cić ZA IKS -owi – opo wia da Jo -

lan ta Si kor ska. – Czy stej kla sy ki
nie gra my. Ale na przy kład wy sta -
wia li śmy „Ślu by” Wi tol da Gom -
bro wi cza.

Sze fo wa te atru dzień ma
szczel nie wy peł nio ny. Od ra na
w Li ceum Ogól no kształ cą cym
przy ul. Gar biń skie go na Wo li
pro wa dzi warsz ta ty te atral ne,
w ra mach zwy kłych lek cji. Z wy -
kształ ce nia jest so cjo lo giem, ale
to te atr po chło nął ją nie mal bez
resz ty. Za czy na ła w Ośrod ku
Prak tyk Te atral nych Gar dzie ni ce.
Pro wa dzi za ję cia z te atrem se nio -
ra w Bro ni szach.

– W tym ro ku za czy nam za ję cia
z se nio ra mi w Oża ro wie Ma zo -
wiec kim. Pra cu ję z dzieć mi na Be -
mo wie. Bio rę udział w pro gra mie
Bra ve Kids, gdzie je stem li de rem
ar ty stycz nym. To cykl warsz ta tów
te atral nych dla dzie ci z ca łe go
świa ta. Za czy na my w nie wiel kich
mia stach, a po tem set ka dzie ci
pra cu je we Wro cła wiu nad spek ta -
klem. To ta ka pra ca mul ti kul tu ro -
wa – mó wi pa ni Jo lan ta. – Prze -
szłam roz ma ite kur sy da ją ce mi
upraw nie nia do na zy wa nia się pe -
da go giem czy in struk to rem kul tu -
ral nym. Spek ta kle sta ram się ro -
bić ca ło ścio wo. Je stem re ży se rem,
ale i pro du cen tem. Dbam o sce -
no gra fię, an ga żu ję mu zy ków

wspo ma ga ją cych na sze spek ta kle
na ży wo. Ta kże gra fi ków, a to
wszyst ko trud ne, bo trze ba zna -
leźć nie tyl ko do brych, ale i ta -
kich, któ rzy ze chcą pra co wać
za dar mo. Ma my mi ni mal ny bu -
dżet, wspo ma ga nas Be mow skie
Cen trum Kul tu ry, ale nie są to
wiel kie kwo ty. Nie któ re spek ta kle
gra my za dar mo, nie któ re bi le tu -
je my. Być mo że bę dzie my iść w tę
dru gą stro nę. Zau wa ży li śmy, że
je że li widz za pła ci choć by nie wie -
le, to już ze spek ta klu nie wyj dzie,
bo wte dy spra wę trak tu je po wa -
żnie – twier dzi.

A skąd ta spe cy ficz na na zwa
„Te atr 59 mi nut”? Co ma ozna -
czać?

– Chce my być jak naj bar dziej
kon kret ni i nie za nu dzać wi dza. Te -
raz co raz czę ściej na sze spek ta kle
trwa ją dłu żej niż 60 mi nut, ale nie
prze kra cza ją go dzi ny i 15 mi nut.
Za in te re so wa nie jest spo re. Ma my
sa tys fak cję – mó wi pa ni Jo la.

Cze go ak to rom bra ku je? – Po -
twier dze nia, że ro bi my to do brze.
A mo że nie do brze? – za sta na wia
się sze fo wa te atru. – Chcie li by -
śmy prze czy tać o so bie ja kąś re -
cen zję. Do sta ję ma ile od wi dzów,
ale to jed nak nie to sa mo. Niech
nas ktoś w koń cu opi sze.

mac
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Teatr bardzo konkretny
� – Już dawno przestaliśmy być teatrem amatorskim. Chcemy być poważnie
traktowani przez widza – mówi Jolanta Sikorska, twórczyni, reżyser i szefowa grupy
teatralnej przy Bemowskim Centrum Kultury Art.Bem.

Zauważyliśmy,
że jeżeli widz zapłaci
choćby niewiele, to już ze
spektaklu nie wyjdzie.
Nawet, gdyby mu się nie
podobało – twierdzi
Jolanta Sikorska.

„Łysa śpiewaczka” Eugene Ionesco

fot. M
arcin C

iepieniak




