
Ale zanim most stanął w płomie-
niach, w innej części miasta, na Be-
mowie, było całkiem przyjemnie.
Uruchomiona specjalnie na tę
okazję linia B, obsługiwana przez
zabytkowe tramwaje, cieszyła się
ogromną popularnością. Momen-
tami były nawet problemy z dosta-
niem się na pokład. Chyba naj-
większe wrażenie na pasażerach-
-turystach robiła „berlinka”. Tram-
waj ten wyprodukowano pod-

czas II wojny światowej w Gdańsku
i do 1945 r. kursował po ulicach
stolicy Niemiec, skąd trafił do War-
szawy. Przestał być regularnie eks-
ploatowany w latach 70-tych
i obecnie służy jako atrakcja tury-
styczna. I jednocześnie przypo-
mnienie, dlaczego dziś już nie bu-
dujemy takich konstrukcji.

„Berlinka”, którą jechałem
między Radiową a Górczewską,
wyglądała pięknie, ale była tak za-

tłoczona, tak hałasowała i bujała
się na torach, że wspólnie z inny-
mi pasażerami stwierdziliśmy
zgodnie: – Jest fajnie, ale raz
na jakiś czas. Na co dzień chcemy
jeździć Swingiem i Jazzem.

Niestety w rozkładzie linii 11
nie ma oznaczenia „wszystkie
kursy obsługiwane przez pojazdy
niskopodłogowe”. Swingi i Jazzy
wyjadą na tory przeciętnie w co
drugim kursie. Pozostałe kursy to

niestety Konstale 105N. Czyli ta-
bor zabytkowy.

Nie lepiej jest z rozkładem jaz-
dy: „jedenastka” przez cały dzień
kursuje co 15 minut. Jeden tram-
waj na kwadrans? Czekaliśmy tyle
lat na jeden tramwaj na kwa-
drans, żeby przejechać o trzy
przystanki więcej? Bez likwidacji
– na pewnym odcinku – dublują-
cych „jedenastkę” autobusów 112
i 184 cała budowa torów wygląda
na wyrzucenie pieniędzy w błoto,
bo do większości mieszkańców ar-
gumenty o wyższości tramwaju
nad autobusem (większy, bardziej
ekologiczny, po przeprogramowa-
niu świateł znacznie szybszy)
po prostu nie trafiają.

A jak jest z szybkością? Na no-
wym odcinku torów tramwaje jadą
zdecydowanie szybciej, niż na sta-
rych. Przejazd z Nowego Bemowa
do Hali Wola „jedenastką” trwa
o 3 minuty krócej, niż autobusem.
Na całym odcinku, na którym 11
i 184 dublują się (od al. Reymonta
do Reduty Wolskiej) przewaga ta
zmniejsza się do 2 minut. Pomimo
faktu, że tramwaj ma przystanki
przed skrzyżowaniami, więc w teo-
rii zatrzymuje się dwukrotnie rza-
dziej! Nowa trasa na Bemowie to
nowy argument na rzecz zielonej
fali dla tramwajów.

Coś się jednak udało. Nowy
przystanek przy ul. Dywizjonu 303
można pokazywać jako wzorcowe
rozwiązanie komunikacyjne dla
całego miasta. Mimo że jezdnie są
tu szerokie, na peronach jest bar-
dzo dużo miejsca. Są tu wiaty sta-
rego typu, jednomyślnie chwalone
przez pasażerów za szerokie zada-
szenie i dość wygodne ławki.
Przede wszystkim jednak na przy-
stanki można wejść z obu końców,
dzięki czemu ich dostępność jest
zdecydowanie większa, zaś droga
pasażerów znacznie się skraca.

Jadąc tramwajem wzdłuż
ul. Powstańców Śląskich ma się
wrażenie podróży w czasie. Frag-
menty trasy budowane kilkana-
ście lat temu może nie wyglądają
inaczej, ale tramwaj nie ma
na nich zielonej fali i podróży to-
warzyszy poczucie zmarnowanego
czasu. Między Radiową a Gór-
czewską jest już europejsko i no-
wocześnie, jednak „jedenastka”
kursuje zdecydowanie za rzadko
jak na kręgosłup komunikacyjny
dzielnicy, którym ma się stać.

Termin konsultacji społecz-
nych, podczas których będziemy
dyskutować o dalszych zmianach
w komunikacji miejskiej na Be-
mowie, nie jest jeszcze znany.

Dominik Gadomski
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„Jedenastka” już jeździ
� Otwarcie na ul. Powstańców Śląskich nowych przystanków tramwajowych miało
być najważniejszą wiadomością zeszłego weekendu. Jak zwykle coś poszło nie tak
i warszawiacy spędzili walentynkowy wieczór oglądając płonący most Łazienkowski.



Słuchając o planach warszaw-
skich specjalistów od komunikacji
miejskiej można odnieść wrażenie,
że gdyby to ZTM samodzielnie de-
cydował o ich wytyczeniu, buspasy
byłyby na każdej ulicy, na której są
co najmniej dwa pasy w jednym
kierunku. Dotychczas po konsulta-
cjach z drogowcami, dla pasażerów
autobusów z Bemowa wytyczono
jednak tylko jeden, ułatwiający jaz-
dę ul. Górczewską w kierunku cen-
trum. Warszawa jest jednak „(nie)
pomyślana” w ten sposób, że
na każdej większej ulicy korek jest
dwa razy dziennie: rano w stronę
centrum i po południu w przeciw-
nym kierunku.

„Dlaczego buspas na Górczew-
skiej jest tylko jeden?” – stwierdził
ktoś z ZTM i zaproponował, by wy-
tyczyć nowy, obowiązujący tylko
w godzinach popołudniowych
w kierunku Bemowa, na odcinku
od ul. Płockiej do ul. Ciołka. Argu-
ment jest ten sam co zawsze: w tro-
sce o środowisko naturalne i rozła-
dowywanie korków miasto chce
stawiać na komunikację miejską,
zachęcać do korzystania z niej i tym
samym zniechęcać do jazdy samo-
chodem. Samochód zabiera 4–5
osób, ale statystycznie jedzie nim
tylko kierowca (a dokładnie 1,4
osoby). A autobus? Solaris Urbi-

no 18 mieści osób ponad 170. I ma-
tematyka, i ekologia przemawiają
więc za buspasem na Górczewskiej.
Doświadczenie pasażera mówi jed-
nak, że jeśli już zostanie on wyty-
czony, powinno się przedłużyć go
aż do ul. Powstańców Śląskich.
Największe korki są przecież
na wiadukcie nad linią kolejową.

– Obecnie trwają prace przygoto-
wawcze – mówi Magdalena Potoc-
ka, rzeczniczka ZTM. – Czekamy
na określenie przez Biuro Drogo-
wnictwa i Komunikacji m.st. War-
szawy obszaru, jaki powinniśmy ob-
jąć analizą ruchu. Badanie to okre-
śli, w jaki sposób wytyczenie buspa-
sa wpłynie na funkcjonowanie ko-
munikacji na obszarze z nim sąsia-
dującym. Wyniki analizy ruchu bę-
dą miały istotne znaczenie przy po-
dejmowaniu decyzji o wytyczeniu
buspasa lub rezygnacji z niego.

Na dokładnie takim samym eta-
pie są prace nad innym buspasem,
bardziej kontrowersyjnym. Ten
miałby się zaczynać na skrzyżowa-
niu ul. Wolskiej z Sowińskiego
i kończyć na skrzyżowaniu Po-
łczyńskiej z Powstańców Śląskich.
Skąd kontrowersje? Otóż na ciągu
Wolska-Połczyńska jest już linia
tramwajowa, mająca przepusto-
wość wielokrotnie większą od ca-
łych dwóch jezdni, ale niewyko-
rzystywana w 100%. Pasażerowie
z Jelonek i zachodnich krańców
dzielnicy nie chcą przesiadać się
do tramwajów, które pokonują
Połczyńską i Wolską z prędkością
handlową ok. 15 km/h, stając
na każdych światłach. Czy to już
odpowiedni moment, żeby spisać
tramwaje na straty i wytyczyć
na Połczyńskiej buspasy?

Dominik Gadomski

Będą buspasy na Górczewskiej i Połczyńskiej?
� Zarząd Transportu Miejskiego rozważa wytyczenie dwóch nowych buspasów
w kierunku Bemowa. Czy to dobry pomysł?

System wypożyczalni rowero-
wych Bemowo Bike miał ruszyć
ponownie 1 marca, ale z powodu
walki politycznej między prezydent
Hanną Gronkiewicz-Waltz a bur-
mistrzem Krzysztofem Zygrzakiem
przetargu nie ogłoszono. Od kilku
dni na Bemowie mówiło się – nie-
oficjalnie – że ostatnią szansą ura-
towania bemowskiego roweru pu-
blicznego jest zamówienie z wolnej
ręki. O co chodzi?

Polskie prawo zamówień pu-
blicznych umożliwia urzędom za-
wieranie umów bez przeprowa-
dzania przetargu, po rozmowach
z tylko jednym potencjalnym wy-
konawcą. W przypadku Bemowo
Bike nie ma wątpliwości, że fir-
mą, która wygrałaby przetarg, był-
by Nextbike Polska, filia niemiec-
kiego potentata w dziedzinie wy-
pożyczalni rowerowych. Nikt inny
nie zapewniłby przecież kompaty-
bilności z ogólnowarszawskim
systemem Veturilo, obsługiwanym
właśnie przez Nextbike. Prawo
zabrania jednak zlecania zamó-
wień z wolnej ręki na kwotę więk-
szą niż 30 tys. euro, więc koniecz-
ny był przetarg. Według – oczywi-
ście także nieoficjalnych – szacun-
ków, z którymi spotkałem się kil-
ka dni temu, bez przetargu dało-
by się zapewnić funkcjonowanie
Bemowo Bike przez 2–3 miesiące.
Okazuje się, że były one trafne.

Burmistrz Krzysztof Zygrzak
przygotował zestaw dokumentów
potrzebnych do zlecenia firmie
Nextbike zamówienia z wolnej rę-
ki na obsługę 10 wypożyczalni
i 100 rowerów na okres od 1 mar-

ca do 31 maja. Gdyby taka umo-
wa weszła w życie, system roweru
publicznego na Bemowie działał-
by przez kwartał tak samo, jak
w ubiegłym roku, a zwaśnione
strony zyskałyby czas na zastano-
wienie się, komu powinna służyć
władza samorządowa, dojście
do porozumienia i ogłoszenie
przetargu. A Zygrzak z pewnością
zostałby oskarżony o „dogadanie
się” z Nextbike.

– Nie boję się takich oskarżeń
– mówi burmistrz. – Do 1 marca
zostało półtora tygodnia i albo sys-
tem ruszy w formie zaledwie
trzech stacji, albo zrobimy zamó-
wienie z wolnej ręki dla firmy, któ-
ra jako jedyna może zapewnić
kombatybilność z Veturilo. Dla
mnie wybór nie jest trudny, bo trzy
stacje roweru publicznego na ca-
łym Bemowie, które chce ustawić
ZTM, żeby ratować system, to po-
myłka. Wartość zamówienia
w przeliczeniu na miesiąc byłaby
dokładnie taka, jak w roku 2014.

– Jeszcze nie widzieliśmy tych
dokumentów – mówi Grzegorz Po-
pielarz, pełnomocnik prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz. – Przed
podjęciem decyzji o podpisaniu
czegokolwiek musimy zapoznać się
z treścią dokumentów i dokonać
ich weryfikacji formalnej.

Jeśli nie uda się dojść do poro-
zumienia i w marcu będziemy mo-
gli skorzystać na Bemowie tylko
z trzech stacji roweru publicznego,
będzie to straszna kompromitacja
władz samorządowych. Czyżby za-
pomnieli, kto i po co ich wybrał?

Dominik Gadomski

Jest szansa dla Bemowo Bike
� „Zamówienie z wolnej ręki” jest ostatnią okazją uratowania
startu Bemowo Bike 1 marca. Niestety nie wiadomo, czy
władze Warszawy zechcą skorzystać z tej formy prawnej.
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Czy kierowcy powinni oddać część jezdni Górczewskiej pasażerom autobusów?
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Przypomnijmy. Prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz nie udzie-
liła pełnomocnictw zarządowi
Bemowa. Tłumaczy to brakiem
zaufania do ludzi „z otoczenia
Jarosława Dąbrowskiego”. Przy-
słała swoich pełnomocników
– Grzegorza Popielarza i Marka
Lipińskiego.

– Nie przekazując pełnomoc-
nictw do wykonywania funkcji sa-
morządowych prezydent Warsza-
wy usiłuje w sposób nieuprawnio-
ny zmienić wyniki wyborów samo-
rządowych, które w tych okolicz-
nościach stały się fikcją, skoro
w sposób uznaniowy, a w tym wy-
padku bezpodstawny, może niwe-
czyć demokratyczny porządek
ustalony przepisami prawa – pi-
sze w uzasadnieniu do pozwu ad-
wokat Anna Jagodzińska-Bajkow-
ska, reprezentująca Krzysztofa
Zygrzaka i Jakuba Gręziaka.

– Prezydent Warszawy nie
wskazała podstawy prawnej upo-
ważniającej ją do ustanowienia

pełnomocników według własnego
uznania, których kompetencje
miałyby, zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami, zastępować działa-
nia zarządu dzielnicy – czytamy
w pozwie.

– Istnieje konieczność pilnego
zapewnienia możliwości normal-
nego funkcjonowania dzielnicy
Bemowo, realizującej w sposób
ciągły szereg zadań na rzecz lo-
kalnej społeczności. Zarząd dziel-
nicy ponosi zarówno prawną, jak
i polityczną odpowiedzialność
za ich należytą realizację. Z od-
powiedzialności tej nie może ich
zwolnić prezydent Warszawy, na-
wet próbując w sposób bezprawny
realizację tych zadań powierzyć
innym osobom – pisze mecenas
Anna Jagodzińska-Bajkowska.

– Dotychczasowe doświadcze-
nia wskazują, że prezydentowi
Warszawy może zależeć na długo-
trwałym paraliżu funkcjonowania
dzielnicy Bemowo, m.in. ze
względu na chęć skompromitowa-
nia członków zarządu w oczach
opinii publicznej – wyborców.
W powszechnej opinii, za sprawy
dzielnicy odpowiada jej zarząd

z burmistrzem na czele a nie pre-
zydent miasta, czy tym bardziej

wyznaczony arbitralnie pełno-
mocnik.

– Okoliczności sprawy jedno-
znaczenie wskazują, że w intere-
sie publicznym leży jak najszybsze
unormowanie trudnej sytuacji
w dzielnicy. Tym samym w pełni
zasadne wydaje się skorzystanie
przez sąd z możliwości udzielenia
powodom zabezpieczenia, które
na czas postępowania unormuje
prawa i obowiązki stron i zapewni
jednocześnie normalne funkcjo-
nowanie samorządu dzielnicy Be-
mowo. Wraz z pozwem wnoszę
o zabezpieczenie na podstawie

art. 755. § 1 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego – pisze mecenas Ja-
godzińska-Bajkowska.

Co to oznacza? Sąd ma możli-
wość w trybie pilnym, jeszcze
przed wydaniem ostatecznego
orzeczenia – zgodnie z wnioskiem
zawartym w pozwie – zobowiązać
prezydent Hannę Gronkiewicz-
-Waltz do udzielenia pełnomoc-
nictw w zawężonym zakresie.

– Wnioskiem o zabezpieczenie
objęte są trzy najbardziej podsta-
wowe elementy szerokiego pełno-
mocnictwa, pozwalające nawet
w czasie długotrwałego oczekiwa-
nia na rozstrzygnięcie sądowe
na zaciąganie bieżących zobowią-
zań na podstawie załącznika
dzielnicowego do budżetu, przy-
jętego uchwałą Rady m.st. War-
szawy, prowadzenie postępowań
w trybie Prawa Zamówień Pu-
blicznych czy wreszcie skuteczne
kierowanie urzędem dzielnicy po-
przez możliwość uzyskania jakie-
gokolwiek wpływu na sprawy pra-
cownicze osób zatrudnionych.
Drugim elementem wniosku o za-
bezpieczenie jest zobowiązanie
prezydenta Warszawy do odwoła-
nia bezprawnie ustanowionych
pełnomocników – pisze w pozwie
Anna Jagodzińska-Bajkowska.

(red)

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Kartezjusza 2;
tel. 22 392 75 09, 668 138 978

ul. Ks. Janusza 23;
tel. 22 392 75 38, 668 138 921
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Burmistrz Bemowa pozwał miasto
�Burmistrz Krzysztof Zygrzak i jego zastępca Jakub Gręziak złożyli w Sądzie Rejonowym w Śródmieściu pozew w
sprawie zobowiązania Hanny Gronkiewicz-Waltz do udzielenia pełnomocnictw członkom zarządu dzielnicy. Pozew
został złożony w trybie tzw. zabezpieczenia sądowego, a to oznacza, że sprawa odbędzie się dość szybko.

W interesie
publicznym leży jak
najszybsze unormowanie
trudnej sytuacji w
dzielnicy – pisze mecenas
Jagodzińska-Bajkowska.



W naszej szkole mogą uczyć
się absolwenci ośmioletniej
szkoły podstawowej, gimna-
zjum i zasadniczej szkoły za-
wodowej. Przyjmujemy rów-
nież osoby, które przerwały
również naukę w technikum,
liceum profilowanym lub in-
nym liceum ogólnokształcą-
cym, a chciałyby ukończyć
szkołę średnią.

Dotyczy to także osób, które
nie ukończyły lub nie zdały
semestru.

Pod warunkiem uzupełnie-
nia egzaminów klasyfikacyj-
nych, możliwa jest kontynu-
acja nauki w AS – Liceum
Ogólnokształcącym.

Matura – noworoczne posta-
nowienie

Nowy Rok to czas nowych
postanowień i chęci realiza-
cji planów. Jednym z nich
jest zdanie matury. Jest to
możliwe dla osób uczęszcza-
jących na kurs maturalny
przy AS – Liceum Ogólno-
kształcącym dla Dorosłych.

Komu potrzebne są kursy?
Na pewno tym wszystkim,
którzy:

– chcą przystąpić do egza-
minu maturalnego i zdać go
z powodzeniem;

– mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią wiele
lat temu;

– chcą przybliżyć sobie te-
matykę egzaminu maturalne-
go, dowiedzieć się o formie
i przebiegu egzaminu;

– nie czują się dostatecznie
przygotowani na sprawdzian
wiedzy i umiejętności egzami-
nacyjnych;

– czują brak motywacji i sa-
modyscypliny do systematycz-
nego powtarzania materiału.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placówki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny.

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.
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Szczegóły:
• 28.02, 28.03, godz. 11.30

– „Historia sztuki dla
najmłodszych” – zajęcia
plastyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat. Wstęp 20 zł.

• 28.02, godz. 13.00 – Teatrzyk
dla dzieci „Przygody

Rumcajsa, Haneczki
i Cypiska”. Wstęp bezpłatny.

• 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03,
godz. 17.00 – Zajęcia
z tworzenia biżuterii dla
dzieci w wieku 9–13 lat.
Wstęp 30 zł lub karnet na 4
zajęcia 100 zł.

• 7.03, 21.03, godz. 11.30
– Rękodzieło dla dzieci
w wieku 5–10 lat. Wstęp 25 zł.

• 14.03, godz. 11.00 – Warsztat
kulinarny dla dzieci z cyklu
„Smakosze na tropie”
w ramach Warszawskich Dni
Rodzinnych. Wstęp wolny,
zapisy na stronie:
www.zwalcznude.pl.

• 14.03, godz. 13.00 – Teatrzyk
dla dzieci. Wstęp bezpłatny.

• 21.03, godz. 13.00 – Warsztaty
rękodzieła wielkanocnego.
Wstęp 30 zł, dla mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej,
„Rozłogi” bezpłatny.

Zapisy: info jogibabu.com.
Klubokawiarnia Jogi Babu,

ul. Lazurowa 14 www.jogiba-
bu.com.

kc

Znacie Jogibabu?
� Bemowska klubokawiarnia zaprasza rodziców
na darmowe teatrzyki i warsztaty dla dzieci.

� Biblioteka na Bemowie
zachęca maluchy
do wizyty w swoich
skromnych progach – 7
marca o godz. 16
w oddziale
na Konarskiego dzieci
będą miały okazję
obejrzeć spektakl:
„Magiczny płatek śniegu”.

Mała żyrafa o bardzo krótkiej
szyi wyrusza z zoo w poszukiwa-
niu niezwykłego płatka śniegu,
który spełnia życzenia. Jej marze-
niem jest mieć tak jak inne żyrafy

długą, piękną szyję. W poszuki-
waniach pomagają jej przyjaciele:
kot, sowa i bałwanek.

Przedstawienie w wykonaniu
Teatru Dur-Moll.

Wstęp wolny.
Bibliteka nr 29, ul. Konarskie-

go 6.
kc

Na teatrzyk do biblioteki

Spółdzielnia Jelonki w ostatnich
latach bardzo zmieniła się na lep-
sze. Termomodernizację przeszły
wszystkie budynki, wymieniliśmy
windy, budujemy kolejne parkingi.
Dlatego też tak ważne jest, aby
móc te dobre zmiany kontynu-
ować. Zgoda buduje – to nie tylko
slogan. Wszystkie projekty mogły
być zrealizowane tylko dzięki
współpracy mieszkańców, rady
nadzorczej i zarządu spółdzielni.
Gorąco namawiam więc, aby tę
dobrą praktykę kontynuować.

Nie warto ulegać awanturni-
kom, których jedynym zajęciem
jest zasypywanie administracji set-
kami pism czy zaskarżanie wszel-
kich decyzji do sądu. Taka prakty-
ka nie dość, że nikomu nie poma-
ga, to jeszcze generuje dodatkowe
koszty, za które płacimy my wszy-
scy. Dodatkowe walne zebranie
nie odbędzie się przecież za dar-
mo, a o jego niezbędności na pół
roku przed planowym – można
dyskutować. Niezależnie
od wszystkiego, jak zawsze chęt-
nie się z Państwem spotkam i opo-
wiem o sytuacji w naszej spół-
dzielni.

Wąska grupa ludzi, reprezentu-
jąca zaledwie promil mieszkańców
spółdzielni, chciałaby za wszelką
cenę przejąć władzę i posunie się

w tym celu do każdej niegodziwo-
ści. Ludzie ci liczą właśnie na to,
że przez nieobecność sąsiadów
zrobią co będą chcieli, ze szkodą
dla spółdzielni, na której kontach
zgromadzone zostały Państwa pie-
niądze. Ja mogę tylko prosić, aby
wybierając swoich reprezentantów
postawili Państwo na ludzi spraw-
dzonych, którzy już coś pozytyw-
nego dla naszego osiedla zrobili.
Nie warto wierzyć w szkalujące pi-
sma wrzucane do Waszych skrzy-
nek, ale samemu spojrzeć i ocenić
to, jak bardzo zmieniła się Spół-
dzielnia Jelonki.

Jeszcze wiele wyzwań i zadań
przed nami. Kończymy regulację
stanu prawnego gruntów, przygo-
towujemy obniżkę czynszów,
wspólnie z władzami dzielnicy
pracujemy nad obniżeniem opłat
za użytkowanie wieczyste. Jelonki
nie potrzebują rewolucji, a spo-
kojnej pracy i kontynuacji pozy-
tywnych zmian. Jako mieszkaniec
tego życzę naszej spółdzielni.
Do zobaczenia na walnym zebra-
niu 28 lutego 2015 r. o godz. 10:00
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18.

Adam Zawistowski

Nie zostawiaj decyzji sąsiadom!
� Spółdzielnia mieszkaniowa jest jak taka duża
wspólnota, gdzie wszyscy mają prawo i obowiązek
współdecydować o jej sprawach. A mówimy o rzeczach
bardzo istotnych dla każdego mieszkańca, jak
wysokość czynszu za lokal, zagospodarowanie terenu
wokół bloku czy stan klatki schodowej.

Autor jest prezesem i mieszkańcem SM Jelonki,
wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Bemowo.
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– Cztery pierwsze miesiące działal-
ności pokazały, że planowane przez
nas limity grup zajęciowych są zdecy-
dowanie za małe. Musimy otwierać
kolejne – mówi Krzysztof Płotczyk,
pracownik filii. Największym zainte-
resowaniem cieszą się zajęcia ogól-
norozwojowe dla maluchów, także
zajęcia z krawiectwa i projektowania
ubioru. Zainteresowanie jest tak du-
że, że w sali krawieckiej pracuje
obecnie aż sześć grup.

Na Zachodzącego Słońca pro-
wadzone są też zajęcia prozdro-
wotne. Tu także zakładane cztery
grupy rozrosły się błyskawicznie
– teraz ćwiczenia zdrowego krę-
gosłupa, pilates i jogi prowadzone
są już w ośmiu. A w planach – ko-
lejne grupy.

Jednak filia BCK zajmuje się nie
tylko dorosłymi. – Nasi instruktorzy
przyprowadzają ze świetlic szkol-
nych liczną grupę uczniów szkoły
oraz mieszczącego się na I piętrze
przedszkola. Dzieciaki uczestniczą
w zajęciach plastycznych, szacho-
wych, muzycznych (nauka śpiewu,
nauka gry na fortepianie i gitarze
klasycznej, popołudniowe zajęcia
muzyczne dla dzieci 4–6 lat), te-
atralnych. Grupy są oczywiście
otwarte dla wszystkich chętnych
– zapewnia Krzysztof Płotczyk.

Co jeszcze można znaleźć
w ofercie filii? Są zajęcia z tańca
nowoczesnego, tańca brzucha,
zumby dla dzieci i dorosłych,
akrobatyki, tanga argentyńskiego.
Na Zachodzącego Słońca prze-
prowadziła się też szkoła nauki
gry na bębnach Klick&Drum Ka-
zimierza Klickiego.

Burmistrz Krzysztof Zygrzak
mówi, że władze dzielnicy nie są
zadowolone z takiego obrotu
sprawy. Szkoła podstawowa to nie
jest miejsce na działalność
Art.Bem-u, lecz nauki dla naj-
młodszych.

– Nie mamy na razie jednak in-
nego wyjścia. Mamy koncepcję,
by zajęcia przenieść ze Słonecznej
Szkoły do innych szkół na Bemo-
wie i by zajęcia odbywały się
w weekendy – mówi Zygrzak i do-
daje, że wówczas zajęcia byłyby
rozproszone po całej dzielnicy.
– Musimy jednak ten plan dopra-
cować. Tym bardziej, że zajęcia
cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem.

Póki co dzielnica nie planuje
także budowy nowego domu kul-
tury. Ze Słonecznej Filii miesz-
kańcy będą mogli korzystać tylko
przez dwa lata.

(red)

Bemowskie Centrum Kultury
rozproszone po szkołach?
� Od października 2014 roku na II piętrze szkoły
przy ul. Zachodzącego Słońca 25 działa filia
Bemowskiego Centrum Kultury. W dziesięciu
przestronnych szkolnych klasach zorganizowano sale
zajęciowe, szatnię i biuro. W zajęciach uczestniczą
tłumy chętnych. Niestety, niebawem będą musieli
szukać alternatywnych miejsc.

Miejscy radni na jednej z ostat-
nich sesji przyjęli uchwałę w spra-
wie kryteriów w drugim etapie re-
krutacji do przedszkoli. Jedno no-
we kryterium – dochód na osobę
w rodzinie – wzbudziło wiele
emocji wśród radnych Prawa
i Sprawiedliwości. Maszynka
do głosowania Platformy Obywa-
telskiej nie analizowała jednak
ich argumentów.

Przedstawiciele PO głosują jak
muszą, ale wygląda na to, że sami
są coraz bardziej przerażeni, więc
zdarza się im powiedzieć kilka
słów prawdy. Oczywiście anoni-
mowo. – Władze miasta są całko-
wicie nieprzygotowane na nowe
wymogi ustawowe – mówi nieofi-
cjalnie jeden ze stołecznych rad-
nych PO. – Z wyliczeń wynika, że
w takich dzielnicach jak Białołę-
ka, Bemowo, Ursus czy Wilanów
raczej na pewno nie będzie w tym
roku rekrutacji trzylatków albo
będzie ona całkowicie fikcyjna,
tzn. trzylatki po prostu się nie do-
staną do publicznych przedszkoli.
Jeszcze gorzej będzie w kolejnym
roku, kiedy samorząd będzie mu-
siał objąć opieką wszystkie trzy-
latki. Miasto niby przygotowuje
opcję uruchamiania miejsc
w przedszkolach niepublicznych,
ale kryteria konkursu opracowa-
no takie, że już dziś można z nie-
mal stuprocentową pewnością
stwierdzić, że przedszkolom pry-
watnym nie będzie się opłacało
przystępowanie do niego. Prace

nad regulaminem konkursu trwa-
ją już rok i wciąż nie ma ich efek-
tu, a terminy gonią nieubłaganie
– podsumowuje radny PO.

Przedszkola – jeszcze oświata
czy już opieka społeczna?

Kryterium dochodowe wzbudza
kontrowersje także wśród rodzi-
ców. – Co to jest u diabła? Miej-
sce w przedszkolu należy się jak
psu zupa. To jest oświata, a nie
opieka społeczna! Gdzie my żyje-
my? – irytuje się ojciec trzylatka,
który do niedawna miał nadzieję
na miejsce w nowym przedszkolu
na Pełczyńskiego, ale właśnie się
dowiedział, że placówka ta na ra-
zie w ogóle nie będzie brana
pod uwagę przy rekrutacji.

Kto dostanie najwięcej, bo aż
sto trzydzieści punktów? Pięcio-
letnie dziecko objęte obowiązko-
wym, rocznym przygotowaniem

przedszkolnym oraz dziecko z od-
roczonym obowiązkiem szkol-
nym, ubiegające się o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podsta-
wowej położonej w odległości
do trzech kilometrów od miejsca
zamieszkania.

Nie więcej niż jeden punkt
Za kryterium dotyczące docho-

du uzyskać można niewiele
– maksymalnie jeden punkt.

– Rada Warszawy ustaliła, że
kryterium dochodu będzie naj-
mniej punktowanym kryterium,
jednak istotnym w sytuacji, gdy
grupa dzieci ubiegających się
o przyjęcie do danego przedszkola
uzyska tyle samo punktów za po-
zostałe kryteria – mówi Tomasz
Mikołajczak z urzędu dzielnicy.

Może więc zdarzyć się tak, że
właśnie ten jeden punkt wielo-
krotnie zaważy o tym, czy dziecko
dostanie się do danego przed-
szkola czy nie. Co ciekawe – to
kryterium nie jest obowiązkowe.
Rodzice, którzy nie chcą z niego
skorzystać, muszą złożyć stosow-
ne oświadczenie.

Gdzie się podzieją trzylatki?
– Bemowo jest przygotowane

na zapewnienie miejsc dla dzieci
czteroletnich. Należy liczyć się ze
zmniejszoną liczbą miejsc dla
dzieci trzyletnich – mówi enigma-
tycznie Tomasz Mikołajczak.

ak, oko

Zabraknie miejsc dla trzylatków
� Obowiązujące od niedawna przepisy ustawowe nakazują władzom
samorządowym zagwarantowanie od 1 września miejsc w przedszkolach wszystkim
czterolatkom. Władze Warszawy poradzą sobie z tym wymogiem w sposób dość
kuriozalny – ograniczając przyjęcia dzieci młodszych.

Z wyliczeń
wynika, że w takich
dzielnicach jak Białołęka,
Bemowo, Ursus czy
Wilanów raczej na pewno
nie będzie w tym roku
rekrutacji trzylatków albo
będzie ona całkowicie
fikcyjna, tzn. trzylatki
po prostu się nie dostaną
do publicznych
przedszkoli – mówi radny
miejski.



Prywatnie, już odnotowałem
zmiany w kursowaniu autobusu li-
nii 523, którym zazwyczaj wracam
z pracy. Otóż na przystanek
na Ochocie podjeżdża on teraz
mniej regularnie, zapewne z po-
wodu objazdu przez most Ponia-
towskiego, natomiast – jak już
podjedzie – kurs na Bemowo trwa
krócej, gdyż Trasa Łazienkowska
i al. Prymasa Tysiąclecia są jakby
luźniejsze. Z czasem, kierowcy
autobusów 523 opanują objazdy
i kursy będą regularne, a Trasa
Łazienkowska do dawnego zakor-
kowania nie wróci, więc – z punk-
tu widzenia powrotów na Bemo-
wo – brak mostu Łazienkowskie-
go jest korzystny.

Mówiąc poważnie, z brakiem
mostu wiążę wielkie nadzieje
na poprawę jakości komunikacji
publicznej. To w tej chwili jedyna
nadzieja na sprawne poruszanie
się po mieście. Władze miasta
chyba zdają sobie z tego sprawę
i wprowadzają nowe buspasy, co
bardzo mnie cieszy. Uważam bu-
spasy za jedyny sukces Hanny
Gronkiewicz-Waltz w ciągu jej

ośmiu lat rządów: miała w tej
sprawie wizję działania, okazała
się odporna na krytykę kierow-
ców – osób, które z natury rzeczy
są tu stratne, więc było wiadomo,
że będą narzekać – i doprowadzi-
ła konsekwentnie plan do końca.
Trzymam kciuki, by wprowadze-
nie buspasów m.in. na moście Po-
niatowskiego zakończyło się suk-
cesem.

No, ale komunikacja publiczna
nie sprowadza się do buspasów.
Aby użytkownicy prywatnych sa-
mochodów zechcieli przesiąść się
do komunikacji publicznej, muszą
być przekonani o komforcie ko-
rzystania z autobusów i tramwa-
jów, a do tego w Warszawie jest
nadal daleko. Autobusy bywają
zatłoczone i brudne, a w środku
panuje półmrok, gdyż pali się co
druga świetlówka. W metropo-
liach zachodnioeuropejskich
w autobusie miejskim jest równie
przyjemnie – tak, to właściwe sło-

wo, przyjemnie – jak w samocho-
dzie osobowym.

Chciałbym też, by poprawa
komfortu korzystania z komuni-
kacji w większym stopniu objęła
dzielnice obrzeżne. Oto coś, co
łatwo wyliczyć. Na Bemowie są
tylko 73, czyli 4,05% spo-
śród 1802 punktów sprzedaży bi-
letów w Warszawie. Jeszcze go-

rzej sprawa się ma z automatami
biletowymi, których w całym mie-
ście jest 316, a w naszej dzielnicy
tylko 9, czyli 2,85%. Ponieważ
na Bemowie mieszka 6,75% war-
szawiaków, to automatów bileto-
wych jest tu dwuipółkrotnie mniej
niż średnia warszawska. Kłopot
z zakupem biletu jest odczuwalny.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69
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1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Bielany, 40 m2, umeblowane, przy metrze, dom
z ogrodem. 604-545-836

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja. Tel.
601-867- 980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Salon Experience, salon kosmetyczno-fryzjerski
na Bemowie przy ul. Narwik 12 róg Lazurowej
serdecznie zaprasza na usługi: – Fryzjerstwo,
– Manicure, Pedicure, – Kosmetyka twarzy
i ciała, Masaż. Zapoznaj się z nowym cennikiem
na naszej stronie internetowej lub zadzwoń
690-555-090. Przygotowaliśmy dla Ciebie
ciekawe promocje. Serdecznie Zapraszamy!

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

MMaalloowwaanniiee  GGłłaaddzziiee  GGiippssoowwee  SSoolliiddnniiee
551122--334400--221100

·Naprawa Okien 796-698-555

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa  –– tteecchhnniikk
ddeennttyyssttyycczznnyy::  660077  ––  224455--117755

DAM PRACĘ
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

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

·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, orzełki,
książki, pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

Poszukujemy
praktykantów 
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać 

na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad 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. mi mo mło de go wie ku 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.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

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

27.II - 13.III

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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

– Na skrzy żo wa niu Szczot kar -
skiej z Bry ga dzi stów oraz Bry ga -
dzi stów i Ster ni czej nie zbęd ne
jest wy ko na nie tak ozna ko wa nia
pio no we go, jak i po zio me go.
W związ ku z bu do wą w tej oko li cy
osie dla Ro byg przy ul. Strzel ców
na obu skrzy żo wa niach po ja wił
się wzmo żo ny ruch sa mo cho do wy
oraz pie szy – zwra ca ofi cjal nie
uwa gę rad ny Ja ro sław Obor ski.

Nie tak daw no te mu na tych
uli cach za mon to wa no pro gi zwal -
nia ją ce. Kie row cy spryt nie jed nak
je omi ja ją, no to rycz nie igno ru ją
też re gu łę „pra wej stro ny”.

– Po sze dłem do urzę du dziel ni -
cy i zgło si łem, że trze ba tam po -
sta wić zna ki – usta lić kto ma
pierw szeń stwo, że by nie by ło nie -
po ro zu mień – mó wi miesz ka niec.
– Po wie dzia no mi, że po wi nie nem
za wia do mić Za rząd Dróg Miej -
skich. Po je cha łem do Śród mie ścia
i do wie dzia łem się, że to nie ich
uli ca, że ma za ła twić to urząd
na Po wstań ców. Co to za spy cho -
lo gia?! – de ner wu je się, wście kły,

że wpro wa dzo no go w błąd i stra -
cił ty le cza su. – Te ulicz ki znaj du ją
się po mię dzy głów ny mi, czy li Po -
wstań ców Ślą skich oraz Po łczyń -
ską. Po wy bu do wa niu osie dla
ruch wzmógł się kil ka krot nie. Bu -
du ją na oko ło te osie dla, a nas,
sta rych lo ka to rów, zwy czaj nie się
lek ce wa ży – do da je.

W je go imie niu za py ta li śmy po -
now nie: kto po wi nien za jąć się
bez pie czeń stwem na Szczot kar -
skiej.

– Ta dro ga nie na le ży do nas
– od po wia da Adam So bie raj,
rzecz nik Za rzą du Dróg Miej -
skich.

– Na tych skrzy żo wa niach be -
mow ski wy dział in we sty cji bę dzie
zle cał w naj bli ższym cza sie pro -
jek ty zmian or ga ni za cji ru chu.
W na stęp nej ko lej no ści pla nu je -
my prze bu do wę tych skrzy żo wań
– wy ja śnia To masz Mi ko łaj czak,
rzecz nik urzę du.

Czy wte dy kie row cy na uczą się
jeź dzić?

mac

Szczotkarska, Sternicza, Brygadzistów
czekają na znaki

Kierowców trzeba
nauczyć jeździć
� Do tej pory mało kto słyszał na Bemowie o takich
ulicach jak choćby Szczotkarska. Teraz to się zmienia, bo
w okolicy powstają nowe bloki, do których wprowadzają
się setki osób. I ruszają samochodami na wąskie,
nieprzystosowane do zwiększonego ruchu uliczki.

Nie tylko na Bemowie

O wpływie braku mostu
Łazienkowskiego na Bemowo
� Jakie skutki dla Bemowa wynikają z zamknięcia mostu Łazienkowskiego? Nie jest
oczywiście prawdą, że żadnych skutków nie odczujemy, albowiem system komunikacyjny
miasta składa się z wzajemnie na siebie oddziałującym elementów. Nie zadziała tu może
znany z teorii chaosu efekt motyla (trzepot skrzydeł motyla w Chinach może poprzez ciąg
zjawisk spowodować burzę w Nowym Jorku), ale wyłączenie drugiego co do ruchliwości
mostu drogowego w stolicy musi mieć wpływ na ruch w całym mieście.

Autobusy
bywają zatłoczone
i brudne, a w środku
panuje półmrok, gdyż
pali się co druga
świetlówka.
W metropoliach
zachodnioeuropejskich
w autobusie miejskim jest
równie przyjemnie – tak,
to właściwe słowo,
przyjemnie – jak
w samochodzie
osobowym.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

W skład te go czte ro gło so we go
chó ru mie sza ne go wcho dzą obec -
nie trzy dzie ści czte ry oso by, głów -
nie z be mow skich pa ra fii, ale nie
tyl ko, bo zda rza ją się chó rzy ści
spo za dziel ni cy. Są to lu dzie w ró -
żnym wie ku. Naj młod sza chó -
rzyst ka to 23-let nia stu dent ka An -
na Dra ni kow ska, naj star szą zaś
jest 70-let nia Zo fia Mo skwiń ska.
Jak mó wią, re pre zen tu ją prze krój
spo łe czeń stwa, więc są wśród nich
przed sta wi cie le ró żnych za wo -
dów, oso by czyn ne za wo do wo, jak
i bę dą ce na eme ry tu rze.

Choć więk szość z nich to ama to -
rzy, zda rza ją się jed nak stu den ci mu -
zycz nych uczel ni i za wo do wi mu zy cy
oraz śpie wa cy: Mał go rza ta Chró ście -
lew ska – by ła so list ka w ze spo le
„Ma zow sze”, An na Dra ni kow ska
– stu dent ka In sty tu tu Szko le nia Or -
ga ni stów oraz An na Wit kow ska
– stu dent ka Uni wer sy te tu Mu zycz -
ne go im. Fr. Cho pi na w War sza wie.

Cen ne na byt ki
Łą czy ich jed no – pa sja śpie wa -

nia. To wła śnie ona spra wia, że

po tra fią bez in te re sow nie po świę -
cić swój czas wol ny na pró by (dwa
ra zy w ty go dniu po dwie go dzi ny)
i kon cer ty.

– My ślę, że wy ni ka to też z chę -
ci by cia czę ścią ze spo łu i przy na -
le żno ści do gru py ma ją cej po dob -
ne za in te re so wa nia, zaj mu ją cej
się czymś, co jest in spi ru ją ce
i spra wia wie le ra do ści. Cza sa mi
zda rza się, że ja kiś chó rzy sta
przy pro wa dza swo je go zna jo me -
go, któ ry nie jest do koń ca prze -
ko na ny do ta kich wy stę pów,
a z cza sem oka zu je się cen nym
na byt kiem, bo ma pre dys po zy cje
gło so we. Bar dzo istot ne jest dla
nas, aby po ziom na sze go śpie wa -
nia był na praw dę wy so ki, to kwe -
stia sza cun ku dla na szych od bior -
ców. Chce my re pre zen to wać jak
naj wy ższy po ziom, aby lu dzie,
któ rzy po świę ci li swój czas i przy -
szli na nasz kon cert, nie ża ło wa li
te go – wy ja śnia z uśmie chem dy -
ry gent chó ru An drzej Kur czak,
ab sol went Aka de mii Mu zycz nej
i In sty tu tu Szko le nia Or ga ni stów
w War sza wie.

Na tak do bre efek ty skła da się
jed nak cię żka pra ca pod czas prób
i… że la zna dys cy pli na.

Rzą dy twar dej rę ki
To ostat nie to w głów nej mie rze

za słu ga pa na An drze ja, któ ry pro -
wa dzi chór twar dą rę ką.

– Mo żna po wie dzieć, że trak tu -
ję lu dzi „in stru men tal nie”, ale
prze cież głos jest in stru men tem.
Do ni ko go nie mam nic per so nal -
nie, ale chcę jak naj wię cej uzy -
skać od je go gło su. Tak więc pod -
czas prób nie ma miej sca na dys -
ku sję, ale pa nu je dość du ży ry gor.
Mo że nie wszyst kim się to po do -
ba, ale więk szość ak cep tu je ta ki
styl pra cy, bo wi dać re zul ta ty
– pod kre śla dy ry gent.

Chór dzia ła przy ko ście le, jed -
nak śpie wa ją nie tyl ko pie śni ko -
ściel ne i ko lę dy, ale ta kże pa trio -
tycz ne.

– Chce my kon cer to wać w ró -
żnych miej scach, tak aby dać się po -
znać ta kże lu dziom, któ rzy nie przy -
cho dzą do ko ścio ła. W tym se zo nie
zre ali zu je my pięć ró żnych pro gra -

mów i z ka żdym wy stą pi my co naj -
mniej trzy ra zy w ró żnych miej scach
– tłu ma czy An drzej Kur czak.

Chcesz się przy łą czyć?
W ze szłym ro ku do ze spo łu do -

łą czył cen ny „na by tek” by ły tan -
cerz ze spo łu „Ma zow sze” Mie -
czy sław Chró ście lew ski. Je go
wska zów ki i po ra dy spra wi ły, że
pró by prze bie ga ją płyn niej, a on
sam jest za chwy co ny po sta wą
chó rzy stów.

– Nie zwy kle cen ne u ama to rów
jest to, że przy cho dzą na pró by
i kon cer ty z wła snej wo li i ro bią

to, co nie wszy scy za wo dow cy
chcą ro bić za pie nią dze. To jest
bu du ją ce i mnie to im po nu je
– pod kre śla pan Mie czy sław.

Chó rzy ści po szu ku ją no wych
osób do swo je go gro na, zgła szać
się też mo gą in stru men ta li ści.
Śmia ło my ślą o przy szło ści, a pla -
ny ma ją am bit ne – my ślą na wet
o kon cer tach za gra ni cą. In for ma -
cje o kon cer tach i kon takt dla
osób chcą cych do łą czyć do ze spo -
łu mo żna zna leźć na ich pro fi lu
na fb (Chór -Ju trzen ka), e -ma il:
chor ju trzen ka@o2.pl.

ak

O chórzystach Jutrzenki będzie jeszcze głośno
� Chór Jutrzenka, działający przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, istnieje już od trzydziestu trzech lat i skupia niezwykle utalentowanych
i zmotywowanych do pracy nad sobą ludzi – od dwudziestolatków po seniorów.
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– De kan ta cja – to sło wo czę sto
po ja wia się w win nych opo wie -
ściach. Cóż to ta kie go?

– W obie gu funk cjo nu ją dwie
de fi ni cje te go sło wa.

– Ja kie?
– W pierw szym zna cze niu,

prak ty ko wa nym od daw na de -
kan ta cja jest od dzie le niem wi na
od osa du, któ ry się wy trą cił
w nim przez la ta. Jed na kże naj -
czę ściej okre śle nie to łą czo ne
jest z na po wie trza niem wi na,
w któ rym nie wy trą cił się jesz cze
osad, co wzbu dza kon tro wer sje.

– Dla cze go?
– Prze ciw ni cy na po wie trza nia

mło de go wi na uwa ża ją, że je go
nad mier ny kon takt z po wie -
trzem po wo du je utra tę świe żo ści
i owo co wo ści, tak po żą da nej
w mło dych trun kach. Zwo len ni -
cy zaś uwa ża ją, że wi no tak na -
praw dę otwie ra się w ka raf ce.

– A ja kie jest Pań skie zda nie
w tej kwe stii?

– Jak w ka żdej sfe rze war to
za cho wać zdro wy roz są dek. Na -
le ży wspo mnieć, że czas prze le -
wa nia/na po wie trza nia wi na wy -

no si od 15–30 mi nut do po nad 3
go dzin, a na wet znacz nie wię cej.

– Od cze go to za le ży?
– Od ga tun ku i wie ku wi na.

Po słu żę się przy kła dem: czer wo -
ne Bur gun dy po trze bu ją za le d -
wie 30 mi nut, hisz pań skie Tem -
pra nil lo z Ri be ry del Du ero czy
Rio jy wy ma ga nie co dłu ższej de -

kan ta cji – ok. 2 go dzin. Neb bio -
lo w wer sji Ba ro lo bądź Bar ba re -
sco do ma ga się po nad 3 go dzin.

– Tro chę to skom pli ko wa ne.
– Po krót ce: de li kat ne, czer wo -

ne wi na po win ny być na le wa ne
do kie lisz ka pro sto z bu tel ki,
gdyż prze la nie do ka raf ki mo że
spra wić, że sta ną się zbyt ostre.

Wi nom o du żej za war to ści ta nin
ka raf ka z pew no ścią się przy słu -
ży: sta ną się bar dziej mięk kie,
a aro mat wy da się nam bar dziej
zło żo ny.

– Jak po win ni śmy się ob cho -
dzić z wi na mi bia ły mi?

– Więk szość bia łych win nie
po trze bu je de kan ta cji. Jed nak,
wbrew prze ko na niom,
przy obec nych me to dach
pro duk cji na po wie trza nie
nie któ rych win bia łych mo -
że być do brym po su nię -
ciem.

– To zna czy?
– Nie któ rym bia łym

trun kom o ostrym sma ku
prze la nie do ka raf ki mo że
po móc. De kan ta cja mo że
być po moc na ta kże w przy -
pad ku bia łych win pro du -
ko wa nych w chłod niej szym
kli ma cie, cho cia żby bia łe
Bur gun dy. Char don nay
doj rze wa ją cemu w dę bo -
wych becz kach pół godziny
spędzone w ka raf ce po mo -
że roz wi nąć bu kiet:
na pierw szy plan wy su ną
się aro ma ty kwia to we
i owo co we, znik nie zaś
prze wa ga ak cen tów drzew -
nych.

WINO � ZAWIŁOŚCI DEKANTACJI

Jak sprawdzić, że wino jest gotowe? Warto zacząć od
degustacji. Jeśli mało w nim owocu i mocny garbnik oznacza

to, że jest zamknięte i wymaga dekantacji

Do bogatych i intensywnych win czerwonych warto zastosować
najbardziej standardowe dekantery - o szerokiej dolnej części,

która umożliwia intensywne napowietrzenie trunku

źró
d

ło
 zd

ję
ć:

http://blog.w
inew

eb.co.za/8-w
ine-tips-how

-to-properly-taste-your-w
ine/

http://cravedfw
.com

/2013/04/08/cotes-du-coeur-gala-featured-spectacular-auction-lots-w
ines-and-food/


