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Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720

Jak podaje ZTM, tzw. prędkość
handlowa tramwaju pomiędzy urzę-
dem dzielnicy Bemowo a najbliższą
obecnie stacją metra, do której jest
wygodny dojazd (Ratusz Arsenał)

wynosi… 17,9 km/h. Nie wynika to
z ograniczeń prędkości, związanych
np. ze złym stanem torowisk, bo je-
dyne na tej trasie ograniczenie jest
pod wiaduktem kolejowym

przy rondzie Lubomirskiego (węźle
Trasy Prymasa Tysiąclecia z Wol-
ską) i obniża ono prędkość przejaz-
du do… 40 km/h. Więc czemu
tramwaj z Bemowa tak się wlecze?

Bo stoi na światłach przy Ko-
narskiego, Legendy, Człuchow-
skiej, Synów Pułku, na skrzyżowa-
niu Powstańców Śląskich z Po-
łczyńską, przy ciepłowni Wola,
P+R Połczyńska, Forcie Wola,
kościele mariawitów, Sowińskie-
go, Redutowej, Elekcyjnej, Wol-
skiej, Sokołowskiej, Płockiej,
Skierniewickiej, Młynarskiej,
Okopowej, Żelaznej, al. Jana
Pawła i na pl. Bankowym.

Dla porównania otwarty cztery
lata temu szybki tramwaj (Byba-
nen) w norweskim Bergen na tra-
sie długości 13,4 km nie zatrzy-
muje się na światłach nigdzie. Jest
„szybki” nie dlatego, że rozpędza
się do niezwykłej prędkości, ale
dlatego, że ma absolutny priory-
tet na wszystkich skrzyżowaniach.

Szybki tramwaj realny?
� Głównym powodem batalii mieszkańców z Zarządem Transportu Miejskiego
o autobusy były tak naprawdę tramwaje. To one powinny być najszybszym
połączeniem z centrum, ale jak jest, każdy widzi.

dokończenie na stronie 2

Tramwaje przejadą całą długością Powstańców Śląskich
już w listopadzie

Rozmowa z Piotrem Guziałem,
burmistrzem Ursynowa, kandydatem
na prezydenta Warszawy

– czytaj na stronie 10



…od ostatniego artykułu na ten
temat sytuacja trochę się popra-
wiła. Na początku skupmy się
na faktach:
1) W latach 50. wybudowano

linię kolejową, która dziś
stanowi granicę Woli
z Żoliborzem i Bemowem.
Jest to jedyny tak długi
fragment torów w Warszawie,
na którym nie ma stacji i nie
korzysta z niego SKM-ka ani
Koleje Mazowieckie.

2) Z myślą o budowie na linii
stacji Warszawa Połczyńska
powstał parking P+R na 500
samochodów, z którego
korzysta niewielu kierowców
a przystanek tramwajowy
obok jest praktycznie
niewykorzystywany
i nieczynny w weekendy.

3) Metro dotrze na Bemowo
dopiero za sześć lat, tramwaje
jadą z prędkością roweru

a mieszkańców w dzielnicy
przybywa.

Stąd właśnie pomysł na trzy no-
we stacje: przy P+R Połczyńska,
planowanej stacji metra Ulry-
chów (obok Wola Parku) i Żoli-
borzu Artystycznym (pod wiaduk-
tem Powązkowskiej). Bemowo
i Żoliborz dostałyby lepszą komu-
nikację miejską, parking P+R
przy Połczyńskiej wreszcie byłby
wykorzystywany w stopniu uza-
sadniającym jego budowę
a na Woli zmniejszyłyby się korki.

Skąd wziąć pieniądze na to
wszystko? Otóż PKP Polskie Li-
nie Kolejowe zamierzają wyko-
rzystać nową perspektywę finan-
sową Unii Europejskiej, nasta-
wioną na rozwój infrastruktury
kolejowej. To jeszcze nie jest
szczęśliwe zakończenie, ale
z pewnością krok w dobrym kie-
runku.

DG
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Podobne tramwaje funkcjonują
w wielu miastach Europy, osiąga-
jąc prędkość handlową ok. 30
km/h (dla porównania: prędkość
handlowa warszawskiego metra
to 36 km/h). Do szczęścia potrze-
ba niewiele: pętli indukcyjnych
(urządzeń wyczuwających nadje-
żdżający pojazd i włączających
światło) oraz tuneli w kluczowych
miejscach. Bybanen ma jeszcze
darmowe wifi, ale to nie jest wa-
runek konieczny.

Linia na Kasprzaka
Czy tramwaje są w stanie poko-

nać drogę z Bemowa do centrum
dwukrotnie szybciej niż teraz?
Tak, i Tramwaje Warszawskie po-
czyniły nawet pierwsze kroki
w tym kierunku. Prywatne Biuro
Projektów Budownictwa Komu-
nalnego przygotowało na zlecenie
tramwajarzy pięć wariantów prze-
budowy skrzyżowania Wolskiej
z Redutową i przywrócenia linii
na Kasprzaka. Na samej Kasprza-
ka nie ma wątpliwości, różne
opcje rozważane są dopiero na za-
chód od wiaduktu kolejowego:
1) Powrót do stanu sprzed

1990 r. Tramwaje wróciłyby
na Kasprzaka i Trasę Prymasa
Tysiąclecia.

2) Połączenie torów
na Kasprzaka i Wolskiej
nowym odcinkiem na Ordona.

3) Połączenie Kasprzaka
z Wolską tunelem
pod skrzyżowaniem

z Redutową.
4) Połączenie Kasprzaka

z Wolską na powierzchni,
obok Wolskiego Cmentarza
Prawosławnego.

5) Całkowita przebudowa węzła
na Reducie Wolskiej – tunel
zarówno dla samochodów, jak
i tramwajów.

– Bardzo poważnie bierzemy
pod uwagę warianty trzeci i piąty
– mówi Michał Powałka, rzecznik
Tramwajów Warszawskich. – Wa-

riant piąty wymaga przebudowy
wszystkich istniejących obiektów
drogowych oraz wykonania prze-
plotu torów na Kasprzaka w spo-
sób bezkolizyjny.

Nieoficjalnie wiadomo, że tram-
wajarze nie zamierzają inwestować
w tunel dla samochodów i zdecydo-
wanym faworytem jest wariant trze-
ci. To nie wszystko: już na początku
przyszłego roku przystanki P+R
Połczyńska i Cm. Prawosławny (jed-
nokierunkowy w stronę Bemowa)
zostaną przekształcone w przystan-
ki na żądanie. Jak z nich korzystać?

– Pasażer stojący na przystanku
nie musi machać ręką. Wystarczy,
że będzie stał – wyjaśnia Adam
Szuba z ZTM. – Pasażer jadący
tramwajem będzie musiał zasy-
gnalizować motorniczemu przyci-
skiem, że chce wysiąść. – Omijać
niektóre przystanki będą więc te
tramwaje, które mają w środku
przyciski. Chodzi o to, by tramwaj
nie zatrzymywał się tam, gdzie
na przystanku nikogo nie ma,
a w środku nikt nie chce wysiąść.

Ponieważ oba przystanki są
bardzo mało wykorzystywane,
przekształcenie ich w warunkowe
oznacza przyspieszenie tramwa-
jów. Na razie nie wiadomo, o ile
wzrośnie ich prędkość dzięki
przystankom na żądanie i rozwa-
żanemu tunelowi na Wolskiej.

DG

dokończenie ze strony 1

Szybki tramwaj realny?
Tak prezentuje się szybki tramwaj w norweskim Bergen
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Otwarty
cztery lata temu szybki
tramwaj (Bybanen)
w norweskim Bergen
na trasie długości 13,4 km
nie zatrzymuje się
na światłach nigdzie. Jest
„szybki” nie dlatego, że
rozpędza się
do niezwykłej prędkości,
ale dlatego, że ma
absolutny priorytet
na wszystkich
skrzyżowaniach.

Jest szansa na SKM-kę?
� Temat niewykorzystanej linii kolejowej na granicy
Bemowa i Woli to niekończąca się opowieść. W tym
odcinku happy endu nadal nie będzie, ale…
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Od kilku lat Zarząd Transportu
Miejskiego konksekwentnie „tnie”
linie autobusowe dublujące metro,
SKM-kę i tramwaje, przerzucając
wolne pojazdy do dzielnic pozba-
wionych komunikacji szynowej.
Gdy linia tramwajowa przez Bemo-
wo będzie już przejezdna na całej
długości od Połczyńskiej do Bro-
niewskiego, bez wątpienia nastąpią
cięcia kursujących po Powstańców
Śląskich linii autobusowych.

– Obecnie trwają prace nad no-
wym układem komunikacyjnym,
który zacznie obowiązywać na Be-
mowie po oddaniu do użytku no-
wej trasy tramwajowej – mówi
Magdalena Potocka, rzeczniczka
ZTM. – O zakresie zmian, o ile
takowe zostaną wprowadzone,
poinformujemy w późniejszym
terminie.

184 do odstrzału?
ZTM nie chce udzielać oficjal-

nych informacji, ale nieoficjalnie

wiadomo, że pierwsze do odstrza-
łu pójdzie 184. Autobus ten du-
blowałby tramwaje w al. Reymon-
ta, na całej długości Powstańców
Śląskich, na Połczyńskiej i Wol-
skiej aż do Reduty Wolskiej. To
łącznie 8,5 km. Nieoficjalnie wia-
domo, że ZTM zamierza zlikwi-
dować cały bemowski odcinek
trasy 184. Jeden z wariantów za-
kłada, że na Bemowie jej funkcję
przejmie tramwaj, na Woli
i Ochocie zostanie jako linia lo-
kalna dowożąca do SKM-ek
na Dworcu Zachodnim, zaś
na Bielanach układ komunikacyj-
ny zmieni się nieco po otwarciu
drugiej jezdni al. Reymonta.

Będzie walka o 112?
Twardszym orzechem do zgry-

zienia jest 112, które będzie du-
blować tramwaje między przy-
stankami al. Reymonta i Hala
Wola. Bardzo długa i – w związku
z tym – krytykowana za niepunk-

tualność linia pełni funkcję lokal-
ną na Lazurowej i Człuchowskiej
oraz na Żeromskiego na Biela-
nach i Kondratowicza na Bród-
nie. Do czasu otwarcia w 2020 ro-
ku stacji metra Górce i Kondrato-

wicza autobus jadący mostem
Grota-Roweckiego pozostanie ta-
kże najlepszym połączeniem Be-
mowa z Bródnem. Wydaje się
więc, że o pozostawienie 112 bę-
dą walczyć mieszkańcy.

Linia tramwajowa na całej dłu-
gości Powstańców Śląskich zosta-
nie oddana do użytku w listopa-
dzie.

DG
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Cięższym
orzechem do zgryzienia
jest 112, które będzie
dublować tramwaje
między przystankami
al. Reymonta i Hala Wola.
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Jaki los czeka linie 112 i 184?
� Jak zmieni się komunikacja miejska na Bemowie po otwarciu powstającego
właśnie odcinka torów tramwajowych na Powstańców Śląskich?



Wszystko zaczęło się podczas…
studiów na psychologii. Wtedy to
Filip „Krzywy” Krzywiński i Ka-
mil Sobiczewski postanowili połą-
czyć swoje dwie pasje – psycholo-
gię i muzykę.

– Podczas trzeciego roku stu-
diów odbywaliśmy staż w fundacji
Maraton i wtedy właśnie wpadli-
śmy na pewien pomysł. Idea była
taka, że tworzymy studio nagrań,
przyciągamy młodych ludzi zain-
teresowanych muzyką i zajmuje-
my się także ich życiowymi pro-
blemami. Młodzi ludzie mają
ogromny potencjał, który odpo-
wiednio ukierunkowany ma nie-
samowitą siłę rażenia. Podobnie
jak muzyka rap – jest szczera

do bólu, prawdziwa i ma ogromną
siłę przekazu oraz wpływ na mło-
de pokolenie – stwierdza Kamil
Sobiczewski z fundacji Studio
Skit.

Motywuje ich rap
Tym sposobem ich działalność

skupiła się właśnie wokół rapu.
Projekty fundacji skierowane są
do młodzieży do dziewiętnastego
roku życia i realizowane m.in.
na Bemowie. Na początku z ka-
żdym młodym człowiekiem, który
do nich przychodzi, przeprowa-
dzają wywiad psychologiczny
i orientują się w jego sytuacji ro-
dzinnej, prawnej, szkolnej, ogól-
nych warunkach rozwojowych. Je-

żeli zauważają jakieś deficyty, kie-
rują go np. do terapeuty rodzin-
nego czy od uzależnień. W ich
studiu pojawiają się nawet 12-
czy 13-latkowie uzależnieni od al-
koholu czy narkotyków, a także
młodzież z ośrodków odwyko-
wych czy wychowawczych.

– Muzyka jest w rzeczywistości
narzędziem do kontaktu z nimi,
a także konstruktywnym zagospo-
darowaniem czasu wolnego i czę-
ścią ich nowego, trzeźwego życia.
Młodzież, z którą pracujemy, ma
niesamowicie dużo do przekaza-
nia i powiedzenia, ale często nie
może albo nie ma warunków, aby
to robić. Są to młodzi ludzie czę-
sto pochodzący z rodzin z różny-

mi problemami – nie zawsze
związane jest to z brakiem pienię-
dzy, ale np. z brakiem czasu ro-
dziców zajętych chociażby pracą.
Cechą wspólną tych, którzy przy-
chodzą jest to, że chcą coś robić
i mają potencjał artystyczny
– podkreśla Kamil Sobiczewski.

Mainstream polskiego
hip-hopu?

Młodzi ludzie są na bardzo ró-
żnym poziomie muzycznego za-
awansowania. Czasami są to 12-
latkowie, którzy dopiero zaczyna-
ją swoją muzyczną przygodę
i z ledwością potrafią sklecić kilka
wersów. Mogą jednak stanąć
w profesjonalnym studiu i nagrać

swój kawałek. A to znaczy dla
nich bardzo wiele. Czasami zaś
pojawiają się tacy, którzy właści-
wie są już profesjonalistami.
Przez Studio Skit przewinęły się
dziesiątki młodych raperów,
z których część – wyrastając
z warszawskiego podziemia – tra-
fiła do mainstreamu polskiego
hip-hopu. Wśród nich są tacy ar-
tyści jak Solar, Młody M, Hinol
(Polska Wersja) czy Tłusty.

– W czasie siedmiu lat naszej
pracy spotkaliśmy się z niezwykle
uzdolnionymi osobami. Nie wszyst-
kim, którzy mieli talent, udało się
odnieść sukces, bo np. nie mieli ta-
kiej siły przebicia. Postanowiliśmy,
że dla tych, którzy mają duże zdol-
ności, chcemy stworzyć miejsce,
w którym będą mogli dalej się roz-
wijać, nawet nie biorąc udziału
w fundacyjnych projektach. Mamy

więc w planach otwarcie wytwórni
nagraniowej. Chcemy, aby jej dzia-
łalność była finansowana przez fir-
my, które chcą wydać pieniądze
na coś konstruktywnego – mówi
Kamil Sobiczewski.

W każdą październikową środę
organizują warsztaty muzyczne
dla młodzieży przy ulicy Morcin-
ka 32.

Ich studio znajduje się ul. Ko-
pernika 36/40. Więcej informacji
można znaleźć na stronie
www.studioskit.pl

amk

Studio Skit: Stawiają na ludzi
� To dość niezwykłe muzyczne studio, bo muzyka jest właściwie tylko narzędziem do złapania kontaktu
z „młodymi, gniewnymi”.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

W każdą
październikową środę
Filip i Kamil organizują
warsztaty muzyczne dla
młodzieży przy ulicy
Morcinka 32.



Karuzela jest własnością Skar-
bu Państwa, a prezydent Warsza-
wy jako starosta zarządza tą nie-
ruchomością. Miasto zawarło
umowę dzierżawy z Akademią
Pedagogiki Specjalnej. W ostat-
nim czasie APS zwróciła się jed-
nak do władz o zgodę na podna-
jem nieruchomości.

– Od pewnego czasu docierają
do nas z różnych źródeł informa-
cje, że społeczność Bemowa jest
zaniepokojona zamknięciem klu-
bu Karuzela. To nieprawda, że
zostanie on zamknięty na dobre
– zmieni się po prostu forma jego
funkcjonowania. Wynika to z te-
go, że ostatnio odnotowaliśmy
spore straty finansowe, na które
nie możemy sobie pozwolić, dla-
tego uczelnia zdecydowała się wy-
dzierżawić ten obiekt – wyjaśnia
rektor APS, prof. Jan Łaszczyk.

Komu klub, komu…
Uczelnia ogłosiła więc konkurs

ofert, w celu wyłonienia kompe-
tentnego podmiotu, który byłby za-
interesowany wynajęciem klubu,
ale pod kilkoma warunkami. Za-
kres działalności podnajemcy obej-
muje: wynajem lokali użytkowych;
prowadzenie działalności kultural-

nej dla społeczności studenckiej
i mieszkańców Osiedla Akademic-
kiego „Przyjaźń” oraz pobliskich
osiedli mieszkaniowych; prowadze-
nie działalności gastronomicznej

– kawiarni w klubie. Ponadto pod-
najemca zobowiązany będzie
do ścisłej współpracy z samorzą-
dem studenckim APS, kierownic-
twem uczelni oraz Osiedla Akade-
mickiego „Przyjaźń”. APS zastrze-
ga sobie jednocześnie prawo
do nieodpłatnego korzystania (2–3
razy w roku) z pomieszczeń klubu.

Niespodziewany oferent
Pojawiły się cztery oferty – jedną

propozycję złożyła kierowniczka
klubu Karuzela, kolejną – jedna
z firm, zajmująca się opakowaniami
metalowymi, która na tym terenie
wynajmuje pomieszczenia, następne

– firma prowadząca działalność roz-
rywkową oraz stowarzyszenie kultu-
ralno-oświatowe (władze uczelni nie
chcą podawać nazwisk i nazw). To
właśnie ten ostatni podmiot wzbu-
dził największe zainteresowanie
władz APS, które rozpoczęły z nim
wstępne rozmowy. I w tym właśnie
momencie do akcji wkroczył kolejny
gracz – burmistrz Bemowa.

– Pomysł z przejęciem w zarząd
dzielnicy klubu Karuzela jest odpo-
wiedzią na potrzeby mieszkańców
w zakresie oferty edukacyjnej, kul-
turalnej oraz rozrywkowej. Należy
pamiętać, że to właśnie w klubie Ka-
ruzela odbywały się m.in. wykłady
i zajęcia Akademii Bemowskiego
Seniora – tłumaczy burmistrz
Krzysztof Strzałkowski. – W dzielni-
cy prężnie działa Bemowskie Cen-
trum Kultury. Aby oferta BCK mo-
gła trafiać do jak najszerszego grona
bemowian, dzielnica musi zadbać
o zwiększenie zasobów lokalowych.
Ważnym jest także, aby takie obiek-
ty, jak klub Karuzela nadal służyły
mieszkańcom jako miejsce spotkań
i aby były w nich realizowane przed-
sięwzięcia kulturalne. Miejsce to jest
trwale związane z dzielnicą Bemo-
wo, działa od początku istnienia
osiedla „Przyjaźń” i trwale wpisało

się w historię naszej dzielnicy. Wy-
najęcie klubu podmiotowi komer-
cyjnemu rodzi obawy, że zmieniłby
on swój charakter, na którego za-
chowaniu zależy zarządowi Bemo-
wa – stwierdza burmistrz.

W przypadku, gdy klub „Karu-
zela” zostałby przekazany w za-
rząd dzielnicy Bemowo, za jego
ofertę programową odpowiadało-
by Bemowskie Centrum Kultury.

Wątpliwości władz
Rektor APS nie jest zadowolony

z takich słów burmistrza. Podkre-
śla, że władze uczelni zawsze dekla-
rowały, że seniorzy znajdą w klubie
swoje miejsce, bez względu na to
komu ten obiekt zostanie wynajęty.
Przypomina też, że Akademia jest
inwestorem trzech akademików,

znajdujących się na tym terenie
i podjęła się administrowania osie-
dlem akademickim. Zyskała też
wsparcie Konferencji Rektorów
Uczelni Warszawskich, jednakże
pod warunkiem, że APS będzie
dbać o zachowanie akademickiego
charakteru tego miejsca. I do tego
jest ciągle zobowiązana.

Władze uczelni podkreślają
jednak, że zależy im na dobrej
współpracy z dzielnicą.

A co ze stowarzyszeniem, z któ-
rym prowadzono rozmowy?

– Trzeba pamiętać, że Akademia
jest dzierżawcą terenu na określo-
nych warunkach i aby wydzierża-
wić ten obiekt, musimy uzyskać
zgodę miasta. Stowarzyszenie, któ-
re się do nas zgłosiło jak i Art.Bem
są porównywalne, jeżeli chodzi
charakter działalności. Kogo wska-
że miasto? Chyba nietrudno się
domyślić, jakie będzie rozstrzy-
gnięcie – kwituje rektor.

amk

Klub Karuzela do wynajęcia
�Od 1 września klub Karuzela jest do wynajęcia. W teorii może wynająć go każdy, kto spełni określone warunki,
w praktyce wydaje się, że dzielnica Bemowo przebije każdą konkurencję.

Jeśli klub
„Karuzela” zostałby
przekazany w zarząd
dzielnicy, za jego ofertę
programową
odpowiadałoby
Bemowskie Centrum
Kultury.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

źródło:klubkaruzela.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Oba systemy są ze sobą kompa-
tybilne – rowery można wypoży-
czać i zostawiać na dowolnych
stacjach, tym bardziej że obsługu-
je je jeden operator. Podstawowa
różnica tkwi w cenie: o ile do dru-
giej godziny opłata za korzystanie
z roweru jest identyczna, to
na Bemowie trzecia i każda kolej-
na godzina jazdy na jednośladzie
kosztuje 4 zł, zaś Veturilo li-
czy 5 zł za trzecie 60 minut
oraz 7 zł za następne.

Jednak coraz głośniej mówi się
o likwidacji Bemowo Bike i ujed-
noliceniu warszawskich wypoży-
czalni pod szyldem Veturilo. Skąd
takie pogłoski i ile w nich prawdy?

Okazuje się, że sporo. – System
wypożyczalni rowerów miejskich
nie zniknie z Bemowa. W tym ro-
ku kończy się nam umowa z ope-
ratorem systemu, dlatego obecnie
prowadzimy rozmowy z Zarzą-
dem Transportu Miejskiego
o ewentualnym włączeniu stacji
bemowskich do systemu Veturilo
– mówi Mariusz Gruza, rzecznik
bemowskiego ratusza. – Inną mo-
żliwością jest rozpisanie kolejne-
go przetargu.

Nowy przetarg stwarza niebez-
pieczeństwo, że wygra go zupeł-
nie inny operator i Bemowo Bike
stanie się całkowicie niekompaty-
bilne z Veturilo. Władze Bemowa
nie chcą się natomiast zdecydo-
wać na postawienie w specyfikacji

przetargowej warunku takiej
kompatybilności, bo to może być
uznane za sprzyjanie jednej fir-
mie. Oddanie systemu ZTM-owi
jest de facto oddaniem tejże fir-
mie bemowskiego systemu bez ja-
kiegokolwiek przetargu, ale praw-
nie nie budzi zastrzeżeń, bo ZTM
rozszerzy swój system o kolejne
stacje w ramach już podpisanej
umowy.

– Władze Konstancina postawi-
ły w przetargu na rower publiczny
warunek zgodności z systemem
warszawskim i mają teraz proble-
my – twierdzi rzecznik Bemowa.
– Wbrew pozorom to nie jest pro-
sta sprawa i bardzo łatwo złamać
przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych.

– Oddanie Bemowo Bike
do ZTM to bardzo złe rozwiąza-
nie – mówi Jarosław Dąbrowski,
były burmistrz Bemowa, za rzą-
dów którego powstał rower miej-
ski. – Stracimy bezpowrotnie
wpływ na wszystko – cennik, licz-
bę rowerów czy lokalizację kolej-
nych stacji. Władze dzielnicy sta-
ną się petentami u dyrektora
ZTM w sprawie rowerów miej-
skich, które same wymyśliły
i stworzyły. Apeluję, by tej istot-
nej decyzji nie podejmował tym-
czasowy zarząd dzielnicy i zosta-
wił ją władzom wybranym w nad-
chodzących wyborach.

(wt)

Czy to koniec Bemowo Bike?
� Bemowo Bike było pierwszym systemem roweru
publicznego w Warszawie, uruchomionym 1 kwietnia 2012
roku. System ogólnomiejski ruszył cztery miesiące później.
Teraz mówi się, że Veturilo wchłonie system bemowski. Czy to
prawda? I czy zmieniłoby to cokolwiek dla użytkowników?
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– W Spółdzielni „Jelonki” są
stosunkowo wysokie czynsze.
Miasto obciąża spółdzielnię
za bezumowne korzystanie
z gruntów a jednocześnie nie re-
guluje od lat stanu prawnego. Co
zamierza pan zrobić w tej kwestii
jako radny dzielnicy?

– Wysokie opłaty za użytkowa-
nie lokali mieszkalnych w SM
„Jelonki” nie wynikają z uchybień
czy złej woli zarządu. Opłaty wno-
szone przez mieszkańców dzieli-
my na dwie grupy: zależne i nie-
zależne od spółdzielni. Opłaty
niezależne podyktowane są cena-
mi dostawców takich jak: Dalkia,
MPWiK, RWE oraz Miasto Sto-
łeczne Warszawa, na rzecz które-
go wnosimy należności z tytułu
podatku od nieruchomości, wie-
czystego użytkowania gruntu a ta-
kże opłaty z tytułu bezumownego
korzystania. Za bezumowne ko-
rzystanie z gruntu za la-
ta 2007–2010 musieliśmy zapłacić
ponad 3 miliony. Od początku
mojej działalności w SM „Jelon-
ki” dążę do obniżenia opłat zale-
żnych od Spółdzielni mając
na uwadze, że mieszkańcami na-
szego osiedla są głównie osoby
starsze w wieku emerytalnym.

Sprawą priorytetową dla mnie
jest uregulowanie stanu prawne-
go nieruchomości położonych
przy ulicach: Anieli Krzywoń, Sy-
nów Pułku i Puszczy Solskiej. Nie
posiadając tytułu prawnego
do gruntu nie możemy rozpocząć
inwestycji o charakterze miesz-

kalno-usługowej, co wpłynęłoby
na obniżenie w przyszłości opłat
eksploatacyjnych.

Grunty przy ul. Puszczy Solskiej
mogliśmy nabyć już w połowie ro-
ku, lecz ze względu na drastycznie
zawyżoną cenę wstrzymałem całą
procedurę. Rzeczoznawca miejski
wycenił grunt na ok. 2100 zł/m2, co
uznałem za kuriozalne. Po mojej
interwencji w Komisji Arbitrażowej
operaty zostały unieważnione. Ko-
lejny rzeczoznawca dokonał realnej
wyceny – około 700–1300 zł/m2.
Mam nadzieję, że podpisanie aktu
notarialnego nastąpi w ciągu najbli-
ższych dwóch miesięcy.

– Jest Pan prezesem od kilku
lat. W tym czasie w spółdzielni
wiele się działo. Co jest jeszcze
do zrobienia w najbliższych la-
tach?

– Budynki powstałe w la-
tach 70. przeszły termomoderni-
zację, czyli proces ocieplenia, da-
chy zostały pokryte papą. Wszę-
dzie wymieniliśmy windy, trwa
malowanie klatek schodowych.
Obdrapane ściany pomalowane
farbą olejną, pomazane graffiti
zastąpiły kafelki i podwieszane
sufity.

Priorytetem pozostaje wymiana
instalacji gazowej i centralnego
ogrzewania. Prace te, ze względu
na potrzebę uzyskania pozwoleń
na budowę, mogą być jedynie wy-
konywane w budynkach
przy ul. Borowej Góry i Suchar-
skiego – czyli na terenach o ure-
gulowanym stanie prawnym.

Jeszcze raz powtórzę, że bar-
dzo ważne jest jak najszybsze do-
prowadzenie do regulacji stanu
prawnego gruntów spółdzielni,
a myślę, że jako radny miałbym
większy wpływ na ten proces.

Jedyną inwestycją, jaką rozpo-
częliśmy, jest budowa parkingu
przy ul. Borowej Góry
na ok. 150–180 miejsc postojowych.

Swoją uwagę również chcę
skierować na potrzeby najmłod-
szych. Chcę zaproponować dzie-
ciom utworzenie tzw. „naturalne-
go placu zabaw”. Jest to miejsce
przeznaczone do zabawy, w któ-
rym wykorzystuje się naturalne
ukształtowanie terenu, lokalną
roślinność oraz stosuje materiały
naturalne. Do tego celu wykorzy-
stać chcę fragment zadrzewione-
go, zielonego terenu na tyłach
osiedla Anieli Krzywoń.

– Na wiosnę miał powstać
„Park Doświadczeń”. Dlaczego
projekt nie został zrealizowany?

– Wraz z byłym burmistrzem
Bemowa Jarosławem Dąbrowskim
planowaliśmy utworzenie „Parku
Doświadczeń” przy ul. Powstań-
ców Śląskich – na terenie nieczyn-
nego boiska sportowego na tyłach
budynku Borowej Góry 2. Miało
to być miejsce łączące zabawę
z nauką, pokazujące, iż wszystko
podlega prawom natury, fizyka
i chemia nie są zaś jedynie trudny-
mi przedmiotami szkolnymi a czę-
ścią nas i otaczającego świata.
Urząd dzielnicy zakupił część nie-
zbędnych urządzeń, które obecnie
zalegają w magazynie. Nadal chcę
zrealizować ten projekt.

Jako mieszkaniec Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jelonki” oraz
prezes zarządu, znając i rozumie-
jąc potrzeby społeczności lokal-
nej, będąc radnym dzielnicy,
chciałbym służyć swoją zdobytą
wiedzą i dotychczasowym do-
świadczeniem, wszystkim miesz-
kańcom Bemowa.

Rozmawiał tk

Kiedy czynsze będą niższe?
�Rozmowa z Adamem Zawistowskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”,
kandydatem na radnego dzielnicy.
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Przed rozpoczęciem budowy me-
tra autobus 105 jechał do centrum
ulicami: Kasprzaka, Prostą i Świę-
tokrzyską, czyli mieliśmy bezpo-
średnie połączenie z głównymi wę-
złami komunikacyjnymi (rondo
ONZ, Dworzec Centralny), pozwa-
lającymi wygodnie przesiąść się
do innego autobusu lub tramwaju.
Na czas budowy linia 105 została
poprowadzona Karolkową, Sied-
miogrodzką i Grzybowską, czyli
ulicami drugorzędnymi komunika-

cyjnie, bez możliwości przesiadek.
Mieszkańcy Bemowa (mogę to na-
pisać z pełną odpowiedzialnością,
że jest to opinia większości bemo-
wian) liczyli, że po budowie 105
powróci na starą trasę.

Niestety, zostaliśmy oszukani
przez Zarząd Transportu Miejskiego.
Linia nie została co prawda skróco-
na, ale nie powróciła na swoją starą
trasę. Poza małą korektą, czyli prze-
jazdem przez rondo Daszyńskiego
(które nie jest węzłem komunikacyj-

nym takim jak np. rondo ONZ) li-
nia 105 pozostała na trasie tymcza-
sowej, czyli skręca w Towarową
a następnie w Grzybowską. De facto
ZTM postawił na swoim, ponie-
waż 105 jedzie do ronda Daszyń-
skiego, gdzie ma być początek
(na razie) metra i dalej ulicami, któ-
re nie pozwalają na wygodne prze-
siadki. Na skrzyżowaniu Grzybow-
skiej z al. Jana Pawła II nie ma
w ogóle możliwości przesiadki
do czegokolwiek. Intencją ZTM jest
zmusić nas do korzystania z nowej
linii metra, do czego zresztą oficjal-
nie się przyznaje. Sprawą drugorzęd-
ną jest wygoda i czas mieszkańców
Warszawy. Linia 105 jest jedynym
połączeniem ze Śródmieściem dla
osób mieszkających przy ul. Lazuro-
wej i Połczyńskiej. Pozostawienie jej
na dotychczasowej trasie to oszuka-
nie mieszkańców Bemowa i nielicze-
nie się z ich potrzebami.

Zapomniałem dodać, że otrzy-
mamy drugą linię E-5, która poje-
dzie dokładnie po trasie 105-tki

i zaledwie do ronda Daszyńskiego
– tylko trochę szybciej. Dalej jed-
nak trzeba będzie się przesiadać.
Korzystanie z metra na jeden przy-
stanek, czyli dojechanie do ronda
ONZ i znowu przesiadanie się, to
jakieś nieporozumienie i strata cza-
su. Alternatywą jest niekorzystanie
w ogóle z metra. Na jeden przysta-
nek metro jest połączeniem nie-
atrakcyjnym, a wręcz uciążliwym.

Miało być lepiej, a będzie jak
zwykle, czyli gorzej.

Kompromis?
Chciałbym prosić i zapropono-

wać ZTM małą korektę w aktual-
nym kursowaniu linii 105.

Proponuję, aby autobus na ron-
dzie Daszyńskiego jechał prosto
do ronda ONZ i na tym rondzie
skręcił w lewo w al. Jana Pawła II,
zatrzymał się na przystanku Rondo
ONZ 02, następnie skręcił w prawo
w ul. Grzybowską (dalej dotych-
czasową trasą). Ta zmiana zdecy-
dowanie poprawi łączność komu-
nikacyjną (przesiadkową) linii 105,

a jednocześnie dalej będzie dojaz-
dem do metra. Ma to tę dodatkową
zaletę, że przystanek Rondo
ONZ 02 istnieje, a ten na ul. Towa-
rowej przy Grzybowskiej jest
na trawniku – prowizoryczny, czyli
nie było tam nigdy przystanku.

Arkadiusz

Odpowiada Igor Krajnow,
rzecznik ZTM

Nie ma absolutnie mowy o tym,
żeby ZTM kogokolwiek oszuki-
wał. Spełniliśmy postulaty miesz-
kańców Bemowa i Woli zgłaszane
nam w trakcie konsultacji spo-
łecznych. W trakcie konsultacji
otrzymywaliśmy od mieszkańców
Bemowa postulaty przede wszyst-
kim o to, by utrzymać dojazd li-
nią 105 do stacji I linii metra. Do-
datkowo od mieszkańców Woli
otrzymywaliśmy bardzo wiele po-
stulatów, by utrzymać połączenia
autobusowe na ul. Grzybowskiej.
Zatwierdzona trasa linii 105 od-
powiada zatem dokładnie na po-
trzeby tych dwóch grup pasaże-
rów, obsługuje bowiem ul. Grzy-
bowską i jednocześnie umożliwia
przesiadkę do I linii metra na sta-
cji Świętokrzyska. I będzie to roz-
wiązanie właśnie dla tych osób,
które nie będą chciały się przesia-
dać do II linii metra.

List do „Echa”

ZTM zmusza nas do uciążliwego metra
� Jestem jednym z tysięcy protestujących i piszących list do ZTM przeciwko skróceniu linii autobusowej nr 105. Ze
wszystkich propozycji zmian komunikacyjnych właśnie linia 105 w nowej wersji była najbardziej oprotestowana.
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– Organizując referendum
w sprawie odwołania Hanny Gron-
kiewicz-Waltz paradoksalnie wzmoc-
nił Pan jej pozycję i prawdopodobnie
zapewnił wybór na trzecią kadencję.
Jest Pan zadowolony z takiego obro-
tu sprawy?

– Na pewno zadziałaliśmy stymu-
lująco dla Warszawy, bo Han-
na Gronkiewicz-Waltz przebudziła
się w wyniku akcji referendalnej. To
dobrze – naszym celem było odwo-
łanie lub poprawa funkcjonowania
urzędu prezydenta. Czy zapewnili-
śmy jej trzecią kadencję? Nie sądzę,
bo przebudzenie pani prezydent by-
ło chwilowe. Wciąż najważniejsze
problemy Warszawy są przemilcza-
ne przez obecne władze, tak jak np.
sprawa śmierdzącego na całą pół-
nocną Warszawę wysypiska w Ra-
diowie. Pani prezydent pobudzo-
na gniewem mieszkańców była
w natarciu rok temu, teraz wróciła
do dawnej, mocno zaspanej formy.

– Jak Warszawa powinna rozwią-
zać problem śmieci? Radiowo czuć
na Bielanach i Bemowie w promie-
niu kilku kilometrów.

– Gospodarka odpadami pokazu-
je nam bardzo dobitnie, że Warsza-
wa to miasto bez gospodarza. Prze-
targ na wywożenie śmieci z większo-
ści dzielnic wygrało MPO, czyli spół-
ka miejska podległa Hannie Gron-
kiewicz-Waltz, będąca na krawędzi
bankructwa. Została zasilona finan-
sowo z MPWiK, żeby w ogóle speł-
nić kryteria przetargowe. Już sam
ten fakt jest skandalem i powinien
być zbadany przez odpowiednie
służby. A Radiowo musi być za-
mknięte tak szybko jak się da i nie
chodzi tylko o wysypisko, lecz także
sąsiednią kompostownię. Na Biela-
nach jest sortownia firmy Byś, która
dostała ogromne dofinansowanie
z Unii na ten zakład, którego dziś
w żaden sposób się nie wykorzystuje.
Ten przykład pokazuje, jak nieodpo-
wiedzialni są ludzie nadzorujący pro-
blem śmieci w mieście. Pieniądze,
które Byś dostał z UE to przecież
wspólne pieniądze europejskich po-
datników (także nas wszystkich!) wy-
dane w celu proekologicznym, a dziś
decydenci z MPO i władze miasta
uznały, że nie będą korzystać z sor-
towni firmy Byś, bo przecież taniej
jest wywieźć wszystko na Radiowo
i zasmrodzić całą okolicę.

– Wiemy, że dzieje się źle, a cele
ustawy śmieciowej nie są w stolicy
osiągane, ale nie usłyszałem odpo-
wiedzi, jak Pan by rozwiązał ten
problem.

– Należy przede wszystkim jak
najszybciej rozbudować spalarnię
na Targówku i wielokrotnie zwięk-
szyć jej wydajność. Przy współcze-
snej technice i normach proekolo-
gicznych mieszkańcy nie mają żad-
nych podstaw do obaw przed spa-
larnią. W centrum Wiednia funk-
cjonuje taka instalacja bez negatyw-
nego wpływu na jakość życia miesz-
kańców, a jednocześnie produkując
tanią energię. Można to zrobić
w partnerstwie publiczno-prywat-
nym albo znaleźć prywatnego ope-
ratora. Najważniejsze jest to, że
działania powinny być podjęte na-
tychmiast. Dysponuję nagraniami
filmowymi, pokazującymi, że śmieci
z Warszawy trafiają także na niele-
galne wysypiska. To dowód na to, że
gospodarka odpadami w stolicy jest
patologiczna.

– Mogę otrzymać te nagrania?
– Tak, przekażę je. Można je

opublikować w internecie jako ilu-
strację naszej rozmowy.

– Zmieńmy temat. Warszawa jest
scentralizowana, jak chyba nigdy
w swojej historii. Samorząd miesz-
kańców od dawna nie istnieje. War-
szawska Wspólnota Samorządowa
chce to zmienić. Jak zamierzacie to
zrobić?

– Obecny ustrój miasta jest chory,
podobnie jak system rozdzielania
pieniędzy pomiędzy dzielnice. Przy-
pomnijmy, że Hanna Gronkiewicz-
-Waltz 8 lat temu obiecywała decen-
tralizację, a zrobiła dokładnie od-
wrotnie. Władzę oddała nie burmi-
strzom, lecz większość zostawiła so-
bie, wiceprezydentom i dyrektorom
biur ratusza. Chcemy zdecentralizo-
wać miasto i będzie to nasz priory-
tet. Władza musi wrócić do burmi-
strzów i radnych dzielnic, czyli de
facto jak najbliżej mieszkańców.

– Jak WWS zamierza to osią-
gnąć?

– Platforma Obywatelska nie mo-
że mieć samodzielnej większości
w Radzie Warszawy. To jest najważ-
niejsze, bo dziś ten „układ zamknię-
ty” tworzy patologię, w której radni,
zamiast kontrolować prezydenta, są
de facto jego podnóżkiem. Jeśli PiS
i PO będą miały wyniki porówny-
walne, to zapewne bez WWS nie
będzie możliwe zbudowanie więk-
szości. Zaproponujemy rozwiązania
ustawowe zmieniające ustrój War-
szawy, na bardziej demokratyczny.
Postawimy także twardo sprawę
„janosikowego”, dekretu Bieruta
i reformy opłat za użytkowanie wie-
czyste. Zgłoszenie ich w Sejmie

przez PO będzie warunkiem zawar-
cia koalicji. Jeśli posłowie PO tego
nie zrobią, zawrzemy koalicję z PiS.

– Samo zgłoszenie w Sejmie nic nie
zmieni. Ustawa może np. trafić do sej-
mowej zamrażarki. Co wówczas?

– Platforma dostanie czas
na przeprowadzenie zmian. Jeśli te-
go nie zrobi, zerwiemy koalicję.

– Nie wierzę w zmiany ustawowe.
Czy bez nich WWS też spróbuje
zdecentralizować stolicę?

– Oczywiście. Będziemy starali
się doprowadzić do zmiany statutu
miasta i przekazania dzielnicom
znacznie większych kompetencji.
Do tego nie potrzeba aż tak wiele.
Wystarczy prezydent rozumiejący,
że kompetencje muszą być jak naj-
bliżej mieszkańca, a nie jak obec-
nie, gdy decyzje o dzierżawie terenu
pod kiosk podejmuje biuro miejskie
podległe pani prezydent, a nie bur-
mistrz dzielnicy.

– Zwolennicy obecnego ustroju
stolicy twierdzą, że właśnie dzięki
skupieniu władzy na pl. Bankowym
udało się przez ostatnie 8 lat bar-
dzo wiele zbudować w Warszawie.

– Przypomnijmy sobie wybory 8 lat
temu. Większość tamtych haseł pani
prezydent wpisuje ponownie do swo-
jego programu, bo mimo blisko de-
kady rządów nie zostały zrealizowa-
ne. Mam nadzieję, że warszawiacy
dokonają rzetelnej oceny tych ośmiu
lat. Miało być pięć mostów – jest je-
den. Metro od Targówka do Bemo-
wa miało być już w tym roku, a jego
centralny odcinek na Euro 2012. Bę-
dzie dopiero teraz i będzie to naj-
droższe metro w Europie. Miała być
Szybka Kolej Miejska kursująca
po wszystkich istniejących w stolicy li-
niach kolejowych. I co? SKM jest
szybka tylko z nazwy i jeździ na tych
trasach, po których pociągi jeździły
jeszcze w PRL-u. Poza taborem nie
zmieniło się nic. Nawet nie rozpoczę-
to projektowania przystanków Po-
wązkowska, Wola Park, Fort Wola,
Koło, Rondo Żaba czy Radzymiń-
ska. Plany związane z SKM-ką są do-
kładnie na tym samym etapie, na ja-
kim były 8 lat temu. Podobnie jest ze
Szpitalem Południowym – poza ga-
daniem, nie ma nic. A szpital po-
trzebny jest nie tylko na południu
Warszawy, ale i na Białołęce, o czym
też cisza. Sport w stolicy upada. Tere-
ny legendarnych klubów, zamiast być
modernizowane i służyć mieszkań-
com, trafiają w ręce kolejnych dewe-
loperów. Wydawanie prostych decy-
zji administracyjnych trwa miesiąca-
mi. Pani prezydent zupełnie nie radzi
sobie z dekretem Bieruta. Reprywa-
tyzacja jest niesprawiedliwa a jedno-
cześnie zupełnie nietransparentna,
a władze miasta całkowicie bierne
w kwestii przyspieszenia działań usta-
wowych w tej sprawie. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, jako wiceprzewodni-
cząca Platformy Obywatelskiej, nie
potrafi wpłynąć na przeprowadzanie
szybkiej ścieżki w parlamencie, żeby
reprywatyzacja w Warszawie mogła

być prowadzona w ramach ustalo-
nych reguł i pogodzić interesy miasta,
spadkobierców byłych właścicieli
oraz obecnych użytkowników nieru-
chomości. Monopartyjna symbio-
za rządu, parlamentu i Warszawy nie
funkcjonuje, no chyba że w sprawie
obrony partyjnej koleżanki
przed utratą stanowiska podczas re-
ferendum. Wówczas cała Platforma
była zaangażowana.

– Czy w Warszawie naprawdę Pa-
na zdaniem nie dzieje się nic dobre-
go? Większość mieszkańców w son-
dażach popiera obecne władze i pa-
nią prezydent.

– To tylko półprawda. Warszawia-
cy to generalnie pogodna i optymi-
styczna część społeczeństwa, a urzę-
dującemu prezydentowi dość łatwo
o poprawne sondaże. Wynika to
głównie z dużej rozpoznawalności
osoby obecnie piastującej tej naj-
ważniejszy urząd w stolicy. Nie
zmienia to faktu, że Warszawa to
miasto bez strategii, bez zarządza-
nia przez priorytety, a pani prezy-
dent ma profesorki styl sprawowa-
nia urzędu. Zupełnie nie liczy się
z głosem mieszkańców, ważni są tyl-
ko doradcy partyjni. Jeśli już spotka
się z władzami dzielnic, to mamy
do czynienia z jej monologiem wy-
głaszanym ex cathedra. Jest nie-
omylna a burmistrzów traktuje jak
swoich krnąbrnych studentów. Nie
słucha. Panicznie boi się wszystkie-
go, co niezależne.

– Ostatnio ogłosił Pan potrzebę
zlikwidowania straży miejskiej.
Dlaczego?

– Ponieważ strażnik miejski powi-
nien być pomocny i uśmiechnięty,
a mniej represyjny wobec mieszkań-
ców. Jeśli dochodzą do mnie sygna-
ły, że strażnicy zajmują się wlepia-
niem mandatu starszej pani handlu-
jącej kwiatami na straganie, podczas
gdy w tym samym czasie w tej samej
okolicy zostaje zdemolowany przy-
stanek autobusowy przez pijaków,
to jestem przekonany, że komuś cał-
kowicie pomieszały się priorytety.
Straż mogłaby być oczywiście zre-
formowana, ale obawiam się, że
wiele lat zaniedbań, złego zarządza-
nia i złego doboru kadr prowadzi
do jednego rozwiązania – rozformo-
wania jednostki. Wcześniej należy
zapytać mieszkańców, czy chcą po-
wołania nowej, lepszej straży czy
przekazania jej obowiązków policji
wraz z niezbędnym finansowaniem.

– Jak zapytać? Konsultacje spo-
łeczne to u nas całkowita fikcja.

– I to należy zmienić. Mieszkańcy
powinni znacznie częściej wypowia-
dać się na każdy temat. Regularne
konsultacje, a nawet referenda po-
winny stać się normą. Dziś urzędni-
cy nie konsultują z nikim swoich de-

cyzji. Brakuje partnerstwa z miesz-
kańcami, z radami osiedli, spółdziel-
niami mieszkaniowymi, wspólnota-
mi, z przedsiębiorcami – i to zarów-
no małymi (jak np. kupcy na bazar-
kach czy na Trakcie Królewskim),
jak i większymi, a także ze środowi-
skami branżowymi (np. nikt nie liczy
się z głosem sportowców, trenerów
i działaczy sportowych w sprawie fi-
nansowania sportu).

– Jakie mogłoby być pierwsze py-
tanie, które władze Warszawy po-
winny zadać mieszkańcom w refe-
rendum?

– Na przykład w sprawie konty-
nuacji budowy metra. Metro od kil-
ku lat całkowicie eksploatuje bu-
dżet stolicy. To przez tę inwestycję
dzieci uczą się w dwuzmianowych
szkołach, brakuje miejsc w przed-
szkolach i żłobkach, nie ma środ-
ków na budowę nowych dróg, ście-
żek rowerowych, zatrzymano plany
związane z Szybką Koleją Miejską
itp. Jeśli mamy kontynuować budo-
wę metra, to ja chcę mieć pewność,
że mieszkańcy akceptują wszystkie
niedogodności z tym związane
i wieloletnie opóźnienia innych
ważnych inwestycji. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz podjęła tę decyzje sa-
modzielnie. Nie jestem przekonany,
że rodzice odbierający swoje dzieci
ze szkoły o 17.30, płacący za przed-
szkole niepubliczne 1000 zł mie-
sięcznie i nie mogący na czas wrócić
do domu Szybką Koleją Miejską,
która mogła powstać znacznie szyb-
ciej i taniej niż metro – podzielają
zachwyt pani prezydent nad tą in-
westycją, której zakończenie plano-
wane jest obecnie na rok 2020.

– Z czego Pana zdaniem wynika
niemal całkowity brak partnerstwa
publiczno-prywatnego w stolicy?

– Z braku odwagi w podejmowa-
niu decyzji. Gdyby PPP funkcjono-
wało w Warszawie normalnie, to
wartość inwestycji byłaby wielokrot-
nie wyższa. Warszawska Wspólnota
Samorządowa chce to zmienić. Nie
tylko zresztą to, miasto musi wresz-
cie sprywatyzować zbędne spółki,
jak choćby Miejskie Przedsiębior-
stwo Taksówkowe. Po co ono nam?
Jest całe mnóstwo prywatnych kor-
poracji, a MPT należy do najdroż-
szych. O koniecznych zmianach
można by długo mówić.

– Nie mamy tyle miejsca w gaze-
cie. Jaki wynik będzie Pan miał
w wyborach?

– Spanikowany „salon” Platfor-
my Obywatelskiej i „Gazeta Wybor-
cza” twierdzą, że je przegram, ale to
ja jestem gwarantem zmiany jako-
ściowej w zarządzaniu naszym mia-
stem. Zdecydują warszawiacy.

– Dziękuję ze rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Katner

Jestem gwarantem zmiany
� Rozmowa z Piotrem Guziałem, burmistrzem Ursynowa,
kandydatem na prezydenta Warszawy.

Już 3 października Warszawska Wspólno-
ta Samorządowa zarejestrowała listy
kandydatów do Rady Dzielnicy Bemowo
we wszystkich okręgach wyborczych.

Na listach oznaczonych „KW Warszaw-
ska Wspólnota Samorządowa” znajdują
się wyłącznie bezpartyjni mieszkańcy
dzielnicy, znani z lokalnej działalności
społecznej.



Ale dziś Boernerowo to jedno-
cześnie jedno z niewielu miejsc
w Warszawie, gdzie można zna-
leźć domy mieszkalne funkcjonu-
jące bez kanalizacji, do których
dojazd odbywa się drogami grun-
towymi wyłożonymi tłuczonym
kamieniem. Jak na ironię, ulica
pozbawiona kanalizacji nazywa
się Telefoniczna, zapewne dla
uczczenia założyciela Boernero-
wa, przedwojennego ministra
poczt i telegrafów, którego po-
mnik znajduje się nieopodal.

Wybierając się do Lasku Be-
mowskiego warto zahaczyć o te
strony. Droga gruntowa staje się

uciążliwa dopiero w porze deszczo-
wej. Ślady tego jednak widać
na ogrodzeniach i bramach przy-
drożnych posesji przez cały rok.
Dzieje się to wszystko w odległości
zaledwie trzech kilometrów od be-
mowskiego ratusza, ośmiu kilome-
trów od samego środka europej-
skiej metropolii. Podziwiając war-
szawskie fontanny, fajerwerki i tę-
cze, pamiętajmy, że w naszym pięk-
nym mieście nadal mieszkają ludzie
korzystający z szamb, jesienią i wio-

sną nie mogący wyjść przed dom
bez uszczerbku dla butów i spodni.

Swoją drogą, to Boernerowo
czymś się musiało narazić władzy.
Przyglądam się stołecznej komuni-
kacji od lat i mam wrażenie, że
po raz pierwszy w historii tu wła-
śnie, na czas zawieszenia linii
tramwajowej, nie została urucho-
miona zastępcza komunikacja au-
tobusowa. W związku z budową
torowiska na ul. Powstańców Ślą-
skich została bowiem czasowo za-
wieszona historyczna dwudziestka.
Nie kursował zamiast niej żaden
autobus „zetka”, nie jeździł też ża-
den inny autobus. Trwało nieusta-
jące święto pieszego pasażera.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Radiestezja to znany od staro-
żytności zabobon, zgodnie z któ-
rym bliżej nieokreślona energia
wpływa na życie ludzi, wywołując
choroby, bezsenność i… wypadki
drogowe. Radiesteci twierdzą, że
potrafią odnajdywać „żyły wod-
ne” (czymkolwiek one są), mogą
dobrać klientowi najlepszą dietę,
dokonać wyboru współpracowni-
ków w biznesie… Niestety świat
naukowy nic sobie nie robi z ich
– jakże przydatnych – umiejętno-
ści, jednomyślnie uznając radie-
stezję za kompletną bzdurę. War-
szawscy drogowcy najwyraźniej
mają odmienne zdanie.

Kilka lat temu jeden z warszaw-
skich radiestetów zaoferował Za-
rządowi Dróg Miejskich wskaza-
nie miejsc, w których „zła ener-
gia” może przyczyniać się do
zwiększonej liczby wypadków.
ZDM zgodził się i wkrótce „od-
gromniki radiestezyjne” (znowu:
czymkolwiek one są) zostały
umieszczone pod ziemią na kilku
skrzyżowaniach.

– Pierwsze takie urządzenie zo-
stało zamontowane przez radie-
stetę na ul. Grochowskiej na wy-
sokości ul. Żółkiewskiego – mówi
Karolina Gałecka, rzeczniczka
ZDM. – Celem montażu urządze-
nia była poprawa bezpieczeństwa
i zmniejszenie liczby wypadków
na tym skrzyżowaniu. Kolejne

miejsca to ul. Radiowa w rejonie
WAT oraz skrzyżowania Powstań-
ców Śląskich z Wrocławską i Ra-
diową.

Puszka na Grochowskiej najwy-
raźniej jest wadliwa (a może zła
energia jest na prawym brzegu
Wisły zbyt potężna), bo nadal
zdarzają się przy niej wypadki.
A na Bemowie?

– Obecnie ciężko udzielić jed-
noznacznej odpowiedzi czy urzą-
dzenia wpłynęły znacząco na po-
prawę bezpieczeństwa – mówi

Gałecka sugerując najwyraźniej,
że pewien wpływ na liczbę wypad-
ków był. Obecnie ZDM nie chce
dać jasnej odpowiedzi na pytanie
„Czy odgromniki radiestezyjne
coś poprawiły?”, bo… na Po-
wstańców Śląskich trwają roboty
drogowe, więc aktualne badania
nie są miarodajne.

Na „ekspertyzy” radiestety
i montaż „urządzeń” ZDM wy-
dał 11 tys. zł.

DG

Boernerowa kłopoty z infrastrukturą
� Boernerowo dla wielu to takie trochę egzotyczne miejsce, obok którego przejeżdża
się, bądź przechodzi, w drodze do Lasku Bemowskiego. Tymczasem jest to najstarsza
zurbanizowana część dzielnicy Bemowo, z najstarszym kościołem (ściślej mówiąc,
w 1936 r. powstał drewniany poprzednik obecnego) i najstarszą linią tramwajową.
Tak, dwudziestka zaczęła kursować jeszcze przed wojną, w 1933 r. Jeżeli gdzieś
na Bemowie szukać miejskich tradycji, to tu.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Czy to zła energia?
� Sześć lat temu Zarząd Dróg Miejskich zamontował
na trzech bemowskich skrzyżowaniach odgromniki
radiestezyjne. Czymkolwiek one są, mają za zadanie…
poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na Bemowie
urządzenia
zamontowano
na ul. Radiowej w rejonie
WAT oraz skrzyżowaniach
Powstańców Śląskich
z Wrocławską i Radiową.

Gdzieś pod rozkopanym w związku z budową linii tramwajowej
skrzyżowaniem znajduje się magiczna puszka



Kolberg dzieciom – warsztaty etnograficzne
11.10 – warsztaty etnograficzne w ratuszu – „Stroje lu-

dowe”.
• godz. 10.00 – dzieci młodsze (5–8 lat z opiekunem)
• godz. 13.00 – dzieci starsze (9–12 lat) sala sesji.

Urząd dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70.
Obowiązują zapisy na: warsztaty@bemowo.waw.pl.

Poranek bajkowy
12.10, godz. 13.00 – Teatralny Poranek Bajkowy: W to

mi graj – musical familijny
„Paweł i Gaweł w jednym stali domu…” – wszyscy znają

ten wiersz Aleksandra Fredry, tak samo jak opowieść
o psotnej Małpie, która postanowiła wziąć kąpiel. Zarów-
no dla małpy, jak i dla dwójki niezgodnych sąsiadów, za-
kończyło się to potopem. Ale co było potem? I co by było,
gdyby to właśnie przez wybryki małpki przez dom za-
mieszkiwany przez spokojnego Pawła i rozbrykanego
Gawła przeszła powódź? Ktoś to musi przecież posprzą-
tać.

„W to mi graj!” to opowieść o tym, że „jak ty komu, tak
on tobie” oznacza odpłatę także za wyświadczaną innym
pomoc. Centralnym elementem spektaklu są bajki Fredry,
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Natomiast
forma wpadających w ucho piosenek pomoże dzieciom le-
piej zapamiętać wiersze i wypływające z nich morały.

Bilety 10 zł.
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201,

tel. 22 532–04–00.

Dwie Godziny dla Rodziny
12.10, godz. 12.30 – październikowe „Dwie Godziny dla

Rodziny”, bilety: 10 zł.
Teatr Lalek Igraszka zaprezentuje spektakl „Podróż

za horyzont”. Jest to opowieść o przyjaźni i o tym, że nie
należy nikogo oceniać zbyt pochopnie. Najmłodsi widzo-
wie będą też mogli nauczyć się kolorów.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1,
tel. 22 834–65–47.

Brygada słowa –
zajęcia dla dzieci umiejących czytać

15.10 oraz 29.10, godz.17.00 – otwarte warsztaty recyta-
torsko-interpretacyjne dla dzieci, podczas których prof.
Stanisław Górka wraz z współpracownikami z Towarzy-
stwa Teatralnego Pod Górkę pomoże najmłodszym po-
znać świat słowa.

Urząd dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70.

Bezpłatne spotkanie muzyczne – o Tatrach
19.10, godz. 12.30 – spotkania muzyczne dla dzieci:

„Za górami, za lasami…”
W podróży przez Polskę docieramy do niezwykłego

i groźnego świata polskich Tatr. Tutejsi ludzie nie boją się
niczego i nikogo, wiedzą, że zawsze mogą liczyć na pomoc
śpiących rycerzy.

Wzięte prosto z życia sytuacje ukazują ludzkie słabości,
ich powiązanie ze światem przyrody, ale też ich uzależnie-
nie od zakorzenionych wierzeń i przesądów. Bajać bę-
dziemy o Mnichu nad Morskim Okiem, o kierpcach, Ja-
nosiku… a potem zmierzymy się z niełatwym dla nas za-
śpiewem góralskim.

Miejsce: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
(sala przyparafialna), ul. Brygadzistów 31, wstęp wolny.

Bezpłatne spotkanie muzyczne:
polscy kompozytorzy

19.10, godz. 12.30 – spotkania muzyczne dla dzieci:
„Stare czy nowe?”.

Muzyka polska od baroku po współczesność – utwory
polskich kompozytorów: A. Jarzębskiego, R. Twardow-
skiego i K. Pendereckiego. Awangardowe brzmienia mu-
zyki współczesnej wyzwalają niezwykłe pokłady dziecięcej
wyobraźni.

Miejsce: kościół pw. Bogurodzicy Maryi (Parafialny
Ośrodek Kultury Marta), ul. Powstańców Śląskich 67d,
wstęp wolny.

Warsztaty familijne: Skąd się bierze woda
w rurach?

13.10 rusza sprzedaż bieltów na warsztaty familijne
w Centrum Nauki Kopernik „Skąd się bierze woda w ru-
rach?”, które odbędą się 25 i 26.10 (w godz. 10.30–12.00
oraz 13.00–14.30).

Jak woda trafia do kranu w naszych domach? Co się
z nią dzieje po drodze? W jaki sposób płynie do tych, któ-
rzy mieszkają na wyższych piętrach? Podczas zajęć dzieci
nie tylko dowiedzą się, jak działa rurociąg i pompa wod-
na, ale sami je zbudują. Sprawdzą, jak oczyścić brudną
wodę i skonstruują własny filtr. Zastanowią się, jak dużo
wody zużywamy i ile wody jest w każdym z nas.

Warsztaty odbywają się w każdy weekend, a bilety mo-
żna kupić on-line na www.bilety.kopernik.org.pl. Zajęcia
są przeznaczone dla dzieci w wieku 5–8 lat (ukończone 5
lat i nieukończone 9 lat).

Opłata za udział w warsztatach: 30 zł (cena biletu dla
jednego dziecka i maksymalnie dwojga opiekunów).

Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkow-
skie 20.

Teatrzyk w Mediatece – za darmo
23.10, godz. 17.00 – przedstawienie teatralne dla dzieci

„Bajkowe przygody dwóch Michałów” w wykonaniu Te-
atru Złoty Dukat. Zabawna, pełna nieoczekiwanych sytu-
acji opowieść, w której dwa Michały odwiedzają różne
bardzo znane tradycyj-
ne bajki. Wstęp wolny.

Mediateka Start-Me-
ta, ul. Szegedyńska 13a,
tel. 22 291–44–61.

Zebrała Katarzyna
Chodkowska

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012



Jak co cztery lata zasypywani je-
steśmy ulotkami, z których „krzy-
czą” przedwyborcze obietnice i za-
pewnienia o świetlanej przyszłości.

Jak co cztery lata wreszcie mamy
do czynienia z politycznym, samo-
rządowym „podszczypywaniem”
konkurentów w walce o mandaty
radnych. Czy jednak ta karuzela
szaleństwa wyborczego ma uzasad-
nienie akurat na Bemowie?

Przez ostatnie lata (dajmy
okres 10 lat) Bemowo przeżyło
istny boom rozwojowy.

Warto zwrócić uwagę na nowe
osiedla i nowo wybudowaną szkołę
z niesamowitym zapleczem infra-
struktury oświatowej i sportowej.
Warto zwrócić uwagę na realizo-
wane projekty inwestycyjne, jak
choćby budowa połączenia tram-
wajowego czy oddana do użytku
ekspresowa „ósemka”.

Oczywiście, jest wiele obszarów,
które wymagają interwencji
i wsparcia czy dokończenia. Wiele
inwestycji przed nami. Warto
zwrócić w tym kontekście uwagę
na kwestie nowej przychodni, no-

wego przedszkola, żłobka czy
wreszcie zainwestowania w miej-
sca wypoczynku i sportu, z którego
mogliby korzystać wszyscy miesz-
kańcy bez względu na wiek. Warto

zwrócić uwagę na problem wysypi-
ska śmieci czy kwestie bezpieczeń-
stwa. To są jednak obszary, które
nie mogą, w moim przekonaniu,
dawać asumptu malkontentom, że
na Bemowie źle się dzieje.

Cieniem na opinii mieszkańców
o władzach dzielnicy, niewątpliwe
kładzie się polityczny konflikt nie-
dawnych przyjaciół, który został
określony przez niektórych „aferą
bemowską”. Tu bez wątpienia ma-
my do czynienia z animozjami za-

równo merytorycznymi, jak
i po prostu osobistymi. Obserwując
gonitwę wzajemnych oskarżeń
i przerzucania się odpowiedzialno-
ścią oraz zarzutami o niegospodar-
ność, z obyczajowymi wątkami
w tle, czuje się po prostu niesmak.

Drodzy bemowianie! Nie jest
tak źle, jak często przed wybora-
mi możemy wyczytać z materia-
łów propagandowych osób aspi-
rujących do roli radnego, choć nie
jest oczywiście w pełni idealnie.

Przed Bemowem duża szansa
na dalszy rozwój. Usystematyzo-
wana praca, przede wszystkim
z myślą o Bemowie, to według
mnie najprostsza droga do sukce-
su – nas wszystkich.

Obyśmy podejmowali wszyscy
rozsądne decyzje, bo do zrobienia
jest jeszcze dużo, choć wiele już
dokonaliśmy.

Mariusz Początek

„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 od 8 do 22 października.
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Karuzela przedwyborczego malkontenctwa
� Już niebawem każdy z nas będzie miał okazję podjąć ważną decyzję, jaką jest
wyrażenie swojej woli w wyborach samorządowych. Jak co cztery lata, udzielamy
poparcia politykom, partiom politycznym, społecznikom, którzy zabiegają o nasze
głosy zachęcając nas do siebie i ganiąc obecnie rządzących ile tylko sił w ustach.

Autor jest radnym dzielnicy Bemowo
i wiceburmistrzem w latach 2006–2010

Budynek nie nadaje się do re-
montu, już trzy lata temu zaczęły
się poszukiwania właściciela, któ-
ry miałby rozebrać ruderę. Ponie-
waż jednak w żaden sposób nie
udało się go odnaleźć, Bemowo
zrobi to we własnym zakresie,
zwłaszcza że ruina grozi zawale-

niem. O jej usunięcie wielokrot-
nie prosili mieszkańcy okolicy.

Kiedy? Na razie urząd dzielnicy
szuka pieniędzy. Skierowano już
pismo do wojewody o sfinansowa-
nie rozbiórki – ma kosztować 120
tysięcy złotych.

(red)

Wreszcie rozbiorą ruderę
� Nie wiadomo, gdzie jest właściciel budynku przy ulicy
Narwik. Władze dzielnicy same więc zajmą się
uporządkowaniem terenu.

Nie jest tak źle,
jak często przed wyborami
możemy wyczytać
z materiałów
propagandowych.



– Porozmawiajmy o Pinotage.
– To rdzennie południowoafry-

kańska czerwona odmiana wino-
gron.

– Jej nazwa brzmi trochę jak
Pinot Noir. Czy smakuje podob-
nie?

– Zdecydowanie bardziej przy-
pomina Shiraz, ale jest bardziej
pikantny. Chociaż należy wspo-
mnieć, iż rzeczywiście Pinotage
ma sporo wspólnego z francu-
skim szczepem Pinot Noir.

– Cóż takiego?
– Pinotage powstał w 1925 ro-

ku jako połączenie Pinot Noir

i Cinsault. Stąd też wzięła się na-
zwa tej winorośli.

– Jak to?
– Odmiana Cinsault w Afryce

Południowej jest nazywana Her-
mitage. Stąd połączenie Pinot
Noir z Hermitage dało nazwę
nowej odmianie – Pinotage.

– Dlaczego Pinotage jest tak
mało znany?

– Przez ostatnie 20 lat nie miał
dobrej reputacji.

– Z jakiego powodu?
– W tych czasach w Południo-

wej Afryce panowała tendencja
do produkcji „ilość nie jakość”.

Pinotage, mający opinię szczepu
o małej wydajności. Tysiące sa-
dzonek pinotage zostało wyrwa-
nych z korzeniami i zastąpionych
bardziej wydajnymi odmianami.
Na szczęście ta tendencja uległa
zmianie i Pinotage zyskuje
w oczach odbiorców.

– Jakie są wina ze szcze-
pu Pinotage?

– Gęste,
o d w a ż n e
w sma-
ku i bo-
g a t e
w garbniki.
Można pokusić się
nawet o stwier-
dzenie, że z obu
m a c i e rzy s t yc h
odmian Pinota-
ge wziął to, co
najlepsze.

– „Szczęściarz”.
– Otóż to! Pino-

tage mają głęboki,
ciemnoczerwony, wręcz
rubinowy odcień, czasem z fiole-
towymi refleksami. W smaku
możemy odkryć pełnię owoco-

wości: śliwki, jeżyny i maliny.
Do tego doza lukrecji, a nawet
– w niektórych rocznikach
– odrobina czerwonej papryki.

– A w zapachu?
– Oprócz owocowości Pinota-

ge może zachwycić też innymi
aromatami: nuty dymne, słodki
tytoń, smoła, a nawet bekon.
Czasem bywa ziemiste, wtedy

na myśl przychodzi
mi dobry re-
p r e z e n t a n t

Doliny Rodanu.
– Z czym podajemy Pinota-

ge?
– Choć wina z tej odmiany

nie mają elegancji Bordeaux,
to dobrze komponują się z ty-
mi samymi potrawami, co ru-
stykalne Pinot Noir, np. w sty-
lu francuskiego bistro. Dzie-
dzictwo Cinsault sprawia, że
Pinotage dobrze współgrają z
potrawami kuchni śródziem-
nomorskiej. Warto spróbować
też połączeń z indyjskim cur-
ry, pikantnym grillem lub chili
con carne.

– Czy w Pana sklepie znaj-
dziemy Pinotage?

– Jak najbardziej. Za-
równo Pinotage, jak i in-
ne trunki z Republiki
Południowej Afryki.

źró
d

ło
zd

ję
cia

:
http://w

inicjatyw
a.pl/2013/08/19/m

oja-nie-lubic-pinotage/

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·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
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenie drobne 
nadasz na 

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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
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RÓŻNE TWARZE PINOTAGE

Pinotage dobrze sprawdza się w mieszankach z Shirazem,
Cabernet Sauvignon i Hermitage



Art Bem za pro po no wał dzie sięć
im prez, któ rych śred ni koszt wy -
niósł oko ło pię ciu ty się cy zło tych.
Ar ka diusz Grusz czyń ski, głów ny
spe cja li sta ds. pro gra mo wych Be -
mow skie go Ośrod ka Kul tu ry, wy -
mie nił trzy z nich, je go zda niem
chy ba naj wa żniej sze. Ja ko pierw -
szą wska zał Be mow ski Pik nik,
pod czas któ re go wy stą pił m.in. Je -
rzy Igor, czy li – jak mo żna wy czy -
tać z in ter ne tu – ta jem ni cza dwu -
oso bo wa po stać śpie wa ją ca i gra ją -
ca na wie lu in stru men tach. Czę -
ścią tej im pre zy był Be mow ski Pik -
nik Ro dzin ny i to chy ba ura to wa ło
fre kwen cję: w su mie po ja wi ło się
tam bo wiem oko ło trzech ty siący
osób. Dru gą im pre zą był po kaz
grup ta necz nych Fre emo tion i Spi -
nek, pod czas któ re go dzie ci w wie -
ku 6–17 lat za pre zen to wa ły swo je
umie jęt no ści ta necz ne. Wia do mo,
że na ta kie im pre zy przy cho dzą
głów nie ro dzi ce i ich zna jo mi
– tym ra zem ze bra ło się pięć set
osób. Z ko lei ga lę fi na ło wą Miss
Pol ski na Wóz ku – ja ko trze cią
i ostat nią wska za ną przy kła do wo
przez be mow skie go spe cja li stę
– obej rza ło o trzy sta osób wię cej.

Ty sią ce zło tych, a tyl ko set ki
wi dzów

Swo je trzy or ga ni za cyj ne gro sze
do re per tu aru am fi te atru do ło ży ła
też dziel ni ca. I tym spo so bem
miesz kań cy mo gli zo ba czyć: Co -
oking Clash, czy li go to wa nie ku -
cha rzy ama to rów, w któ rym wzię -
ło udział 850 osób. Od by ły się tez

za wo dy z pierw szej po mo cy
przed me dycz nej (licz ba uczest ni -
ków – 120) i Be mow ski Dzień
Zie mi (oko ło 650 osób). W im -
pre zie na Dzień Dziec ka, Fe sti wa -
lu Pio sen ki Chrze ści jań skiej i kon -
cer cie na Dzień Wol ne go Wy bo ru
„Wa glew ski Fisz Ema de” nie
uczest ni czy ło na wet 1000 osób.

Re kor dy fre kwen cji
W tym cza sie w am fi te atrze

w par ku So wiń skie go, na do bry
po czą tek, za pre zen to wa no ka ba -
re ton, któ ry obej rza ło czte ry ty sią -
ce osób. Ko lej ną im pre zą, któ ra
zgro ma dzi ła spo rą, bo trzy ty sięcz -
ną pu bli kę, by ło Mu zycz ne Spo -
tka nie Kli ma tycz ne, w któ rym wy -
stą pi li: Ad rian na Bie drzyń ska i ze -
spół Po go to wie Ener ge tycz ne. Ty -
siąc osób obej rza ło III War szaw ski
Fe sti wal Szan to wy Port Wo la, ty le
sa mo przy by ło na im pre zę edu ka -
cyj ną dla uczniów szkół pod sta wo -
wych – Bądź my Ra zem Bez piecz -
ni. Swo isty re kord fre kwen cyj ny
za li czy ła im pre za – „Gry ka jak
śnieg bia ła” – Skau ci Eu ro py. 150
mło dych ak to rów, dziew cząt
i chłop ców po sta no wi ło sym bo licz -
nie przed sta wić ostat nie dwie ście
lat pol skiej hi sto rii w for mie spek -
ta klu, a okla ski wa ło ich pięć ty się -
cy osób. Dwa ty sią ce miesz kań ców
sku si ło się i przy szło obej rzeć fi -
nał XXXIV Prze glą du Ama tor -
skich Ze spo łów Ar ty stycz nych
oraz Let nie Gra nie – Broad way
Stre et z naj więk szy mi hi ta mi mu si -
ca lo wy mi.

Ta kże na wy na jem
Czte ry ty sią ce war sza wia ków

wy słu cha ło kon cer tu z oka zji 70.
rocz ni cy po wsta nia war szaw skie -
go, pod czas któ re go wy stą pił ze -
spół Ma leo Reg gae Roc kers oraz
ta cy wy ko naw cy jak: Pau li na Przy -
bysz, Mar ce li na, Ka sia Ma le jo -
nek, du et ra per ski Pa re słów i in ni.

Du żym wy da rze niem na Wo li
są bez płat ne spek ta kle te atral ne
w am fi te atrze. W tym ro ku Te atr
Sy re na wy sta wił „Śpiew nik Pa -
na Wa sow skie go” i ze brał czte ry
ty sią ce osób na wi dow ni. Dwa ty -
sią ce przy szło obej rzeć Te atr
Dra ma tycz ny, któ ry za pre zen to -

wał „Re kon struk tor w oko wach
Wo li One man show” Woj cie cha
So la rza.

Am fi te atr był też kil ka krot nie
wy naj mo wa ny. Wy stą pi ła m.in.
zna na na ca łym świe cie ame ry -
kań ska wo ka list ka Pat ti Smith.

Wola już planuje
przyszłoroczny repertuar

– Chcie li by śmy w ra mach Wol -
skie go Te atru Let nie go, zor ga ni -
zo wać dwa al bo trzy przed sta wie -
nia te atral ne. Pla nu je my ta kże
zor ga ni zo wać m.in. ogól no pol ski
tur niej tań ca to wa rzy skie go, ko -
lej ny ka ba re ton, im pre zy z cy klu

„Pol ska w Unii”, Fe sti wal Szkół
Śpie wa ją cych i fe sti wal szan to wy
– wy li cza Mi ro sła wa Bartsch
z Ośrod ka Kul tu ry im. Ste fa -
na Że rom skie go.

Bu dżet wol skie go am fi te atru
w przy szłym se zo nie, po dob nie
jak w te go rocz nym, wy no si 165
tys. zł.

Co pla nu je Be mo wo? Nie wia -
do mo.

Czer wo na kart ka?
Skąd wy ni ka tak ni ska fre kwen -

cja na Be mo wie? Fak tem jest, że
licz ba miejsc sie dzą cych (po -
nad dwa ty sią ce) w am fi te atrze
w par ku So wiń skie go jest dwa ra -
zy więk sza niż w be mow skim am -
fi te atrze (ty siąc miejsc). Kie dy
jed nak w am fi te atrze na Wo li
na im pre zach po ja wia ły się ty sią -
ce osób, na Be mo wie rzad ko kie -
dy uda wa ło się za peł nić wszyst kie
miej sca sie dzą ce!

Sto su jąc ter mi no lo gię pił kar -
ską mo żna by uznać, że Be mo wo
w kwe stii am fi te atru za słu gu je
na żół tą, a mo że na wet na czer -
wo ną kart kę. Co o tym są dzą na si
czy tel ni cy? Czy re per tu ar be -
mow ski jest źle do bie ra ny? O co
cho dzi? Cze ka my na opi nie: 
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

amk

Dwa amfiteatry: Bemowo przegrywa z Wolą
� W tym roku w bemowskim amfiteatrze odbyło się około trzydziestu imprez – zorganizowanych przez ArtBem
i urząd dzielnicy. Można powiedzieć, że cieszyły się umiarkowanym powodzeniem. W tym samym czasie w wolskim
amfiteatrze zorganizowano podobną liczbę wydarzeń, tyle tylko, że uczestniczyły w nich tysiące osób.
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Amfiteatr na Woli… …i na Bemowie

źródło: bem
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aw.pl

źródło: w
w
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/am
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inskiego




