
Ulica Powstańców Śląskich
między Czumy a Radiową prze-
chodzi modernizację od kilku
miesięcy. Najpierw w bólach zbu-
dowana została linia tramwajowa,
której brakowało tu prawie ćwierć
wieku. Gdy w 1992 roku oddano
torowisko między cmentarzem
Wolskim a osiedlem Górczewska,
kolejne ekipy rządzące obiecywa-
ły budowę łącznika w kierunku
Bielan. W końcu w 1997 roku
uruchomiono nowe szyny między

Kołem przez Radiową i Powstań-
ców do Nowego Bemowa a na-
stępnie osiem lat później wzdłuż
Powstańców i al. Reymonta
do Broniewskiego. Pozostał bra-
kujący odcinek na Górcach…

Udało się. W walentynki urucho-
miona została linia 11 jadąca z Mło-
cin na Marymont przez Bemowo
i Wolę. W kwietniu ma ruszyć li-
nia 28. A co z ulicą? Od kilku mie-
sięcy kierowcy korzystają z jednej
jezdni Powstańców Śląskich, co po-

woduje zatory i korki. Tymczasem
od grudnia drogowcy męczą się
z budową, a raczej modernizacją,
drugiej jezdni. Prace najpierw spa-
raliżował mróz, a następnie obawy
o to, że mróz wróci. Redakcyjne te-
lefony były rozgrzane do czerwono-
ści – czytelnicy nie mieli słów
na określenie tej sytuacji.

Nareszcie widać światełko w tu-
nelu. Robotnicy wrócili na plac
budowy. Asfaltują jezdnie, ukła-
dają chodniki i przygotowują ście-
żki rowerowe. Kiedy w końcu kie-
rowcy pojadą szeroką ulicą Po-
wstańców Śląskich? Małgorzata
Jesień z biura prasowego Tram-
wajów Warszawskich mówi, że
na przełomie marca i kwietnia.
– Musimy jeszcze wyasfaltować
fragment ulicy Radiowej. Jeśli
temperatury będą sprzyjające,
a póki co są, już niedługo budowa
się zakończy – mówi.

Przemysław Burkiewicz
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Po zimowej przerwie asfaltują jezdnie i układają chodniki

Ruszyły prace na Powstańców
� Czekali na to chyba wszyscy mieszkańcy Bemowa. Na budowie ulicy Powstańców
Śląskich między Czumy a Radiową znów coś się dzieje. Robotnicy pracują
przy wykończeniu inwestycji. Trwa asfaltowanie jezdni i układanie chodników. Już
wkrótce samochody przejadą odbudowaną wschodnią częścią arterii. – Nastąpi to
na przełomie marca i kwietnia – zapewniają Tramwaje Warszawskie.



Temat komunikacji miejskiej
jest chyba najbardziej stabloidyzo-
wanym tematem w Warszawie.
Po oddaniu do użytku każdej no-
wej inwestycji przez lokalne media
przetacza się fala niezadowolenia,
pojawiają się setki cytatów z listów
oburzonych czytelników… a po-
tem ZTM wprowadza zmiany
i po 2–3 tygodniach zazwyczaj
wszystko się uspokaja. Jak było
tym razem? Tak samo, jak zawsze.

Po co nam konsultacje
społeczne?

Konsultowanie z pasażerami
zmian w komunikacji miejskiej
wynika z polityki dyrektora Wie-
sława Witka, kierującego instytu-
cją od 2013 r. Mimo że za każdym
razem reklama jest coraz lepsza
(zaproszenia na spotkania wiszą
na przystankach, na Facebooku,

itp.), głos w dyskusji nad projek-
tami zabiera garstka osób. Bo 150
osób, które przyszły na spotkanie
w Art.Bemie, i kilkaset wysyłają-
cych e-maile, to garstka w porów-
naniu z całkowitą liczbą pasaże-
rów, korzystających codziennie
z komunikacji miejskiej. Wszyscy,
którzy wzięli udział w dyskusji
z ZTM, zmieściliby się w 6–7
tramwajach.

ZTM nieustannie ma problemy
z komunikacją z pasażerami w kwe-
stiach najważniejszych, takich jak
„po co budujemy linie tramwajo-
we”, „ile mamy autobusów”, „które
trasy są priorytetowe i dlaczego”.
Najdobitniej wyjaśnił to na spotka-
niu na Kole dyrektor działu handlo-
wego ZTM, ale słuchało go… 15
osób. Co powiedział?

Powiedział m.in., że zgodnie
z aktualnym budżetem Warszawę

stać na utrzymywanie w godzinach
szczytu 1500 autobusów na uli-
cach, komunikacja miejska jest
dotowana w 65% z budżetu mia-
sta i ze względu na braki finanso-

we za podstawowe zadanie ZTM
uznaje zapewnianie transportu
osobom, które codziennie poko-
nują tę samą trasę, jadąc do pracy,
na uczelnię lub do szkoły. Ich jest
najwięcej i gdyby przesiadły się
do samochodów, miastu groziłby
całkowity paraliż. Nie tylko komu-
nikacyjny, ale też ekologiczny.

Zgodnie z tą ideą największe
„potoki pasażerskie” są codzien-
nie rano z Bemowa i Górc w kie-
runku stacji Ratusz Arsenał, zaś
z Jelonek do ronda Daszyńskiego.
Najlepiej byłoby, gdyby ludzie je-
chali tramwajami, dzięki czemu
część z puli 1500 autobusów mo-
żna byłoby przerzucić na inne od-

cinki. Na przykład na ul. Obroń-
ców Tobruku, na której zapotrze-
bowanie na nie nieustannie rośnie.

Racje mieszkańców
Krytyka może być konstruktyw-

na, może być też zupełnie chybio-
na. Do tej drugiej należy zaliczyć
m.in. opinię, że przesiadka ozna-
cza kupienie drugiego biletu
(nonsens, bilet jest ważny 75 mi-
nut), wygłaszaną przez jedną
z osób… zaangażowanych w wal-
kę o pozostawienie 112 i 184. Al-
bo pomysł, by mimo budowy linii
tramwajowej dopuścić do tego,
by 184 dublowało linię 11 na dłu-
gości 9 kilometrów, i to z obecną
częstotliwością. Albo: należy zo-
stawić 112, żeby pracownicy mo-
gli dojechać do nieczynnej od lat
fabryki samochodów na Żeraniu.

Krytyką konstruktywną są nato-
miast takie opinie, jak:

* 184 może kursować rzadziej
i „wić” się ulicami Jelonek i Be-
mowa, przecinając linię tramwa-
jową co kilka przystanków. W ten
sposób stanie się linią lokalną

na wzór 166, które kołuje po Ur-
synowie.

* Przesiadki powinny być wy-
godniejsze.

* Dla starszych osób, mających
trudności z poruszaniem się, ka-
żda przesiadka jest niewygodna.
Być może warto rozważyć zacho-
wanie pewnych długich linii auto-
busowych, kursujących rzadko, ja-
ko linii socjalnych.

* Pierwsze kursy niektórych li-
nii powinny być znacznie wcze-
śniej i dawać możliwość dojazdu
do pracy osobom, które wychodzą
z domu już o 5:00.

* Jazda autobusem 112 z Górc
na Bródno jest rozkładowo aż
o 22 minuty krótsza niż tramwaja-
mi. Dlatego warto pozostawić tę
linię w niezmienionym kształcie.

Wnioski?
Konsultacje skończyły się 20

marca, więc jest jeszcze zdecydo-
wanie za wcześnie, by mówić o ja-
kichś decyzjach. Po spotkaniach
konsultacyjnych można odnieść
wrażenie, że ZTM wyrzuci pro-
jekt nr 1 do kosza i zaproponuje
nowy, z mniejszą liczbą zmian
w stosunku do stanu obecnego.
Zmiany mają wejść w życie
przed wakacjami.

Dominik Gadomski

Nowa linia kursuje na trasie
osiedle Górczewska – Górczew-
ska – Lazurowa – Szeligowska
– Połczyńska – Wolska – Ka-
sprzaka – Prosta – rondo Da-
szyńskiego. Z E-5 skorzystamy
jednak tylko w porannym i popo-
łudniowym szczycie. Pierwszy
kurs rano startuje o godz. 6.25,
zaś ostatni o 9.06, natomiast
w popołudniu odpowiednio
o 15.09 i 18.09. Autobusy kursują
co 8–10 minut. Linia służy tylko
bemowianom – zatrzymuje się
wyłącznie na przystankach Osie-
dla Górczewska, Szobera, Bata-
lionów Chłopskich, Człuchow-
ska, Siemiatycka, Sternicza, Sze-
ligowska, Ciepłownia Wola i do-
piero na rondzie Daszyńskiego.

Przetestowaliśmy nową linię.
Rano, o godzinie ósmej, już
na pierwszym przystanku na La-
zurowej wsiada wielu pasaże-

rów. Z każdym postojem jest ich
więcej. Gdy wyjeżdżamy na Po-
łczyńską, w autobusie brakuje
miejsc siedzących, ale nie ma
straszliwego tłoku. E-5 jedzie
sprawnie (wlecze się tylko
na Lazurowej, która się korkuje)
i punktualnie w dwadzieścia mi-
nut dowozi warszawiaków
do ronda Daszyńskiego. Pasaże-
rowie są zadowoleni. – W sumie
jest jeden mankament. Autobus
powinien zatrzymać się na przy-
stanku Połczyńska Parking Park
and Ride. Wtedy mogłabym do-
jechać samochodem z Ursusa,
zostawić tam auto i przesiąść się
na pospieszny. A tak jadę i tak
autobusem z ulicy Lalki do Cie-
płowni Wola i przesiadam się
do E-5 – mówi pani Alicja.
W sumie cenzurkę wystawiamy
na piątkę z minusem.

Przemysław Burkiewicz

W 20 minut z Górczewskiej do metra
� Mieszkańcy Jelonek mają powody do radości:
po uruchomieniu centralnego odcinka drugiej linii metra
Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił ekspresową linię
autobusową E-5. W ciągu dwudziestu minut dowozi ona
pasażerów z osiedla Górczewska do stacji metra
na rondzie Daszyńskiego. Przetestowaliśmy nową linię
i po wysłuchaniu opinii warszawiaków dajemy jej ocenę
bardzo dobrą z minusem.

Kolejne trudne konsultacje społeczne
� Konsultacje w sprawie zmian w komunikacji miejskiej przebiegały w atmosferze nerwów i wzajemnego braku
zrozumienia. Znowu.

Największe
„potoki pasażerskie” są
codziennie rano
z Bemowa i Górc
w kierunku stacji Ratusz
Arsenał, zaś z Jelonek
do ronda Daszyńskiego.
Najlepiej byłoby, gdyby
ludzie jechali
tramwajami, dzięki
czemu część z puli 1500
autobusów można
byłoby przerzucić na inne
odcinki.

Po otwarciu nowych stacji metra setki pasażerów z Jelonek
czekają na E-5 przy rondzie Daszyńskiego
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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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Komunikacja miejska to system
naczyń połączonych. Jeśli do dys-
pozycji jest 1500 autobusów i nie
zabierze się kilku z innej ulicy War-
szawy, to nie można dać ich np.
na ul. Obrońców Tobruku. Rejon
Fortu Bema jest najbardziej po-
szkodowanym komunikacyjnie
fragmentem Bemowa i to właśnie
wzmocnienie linii 197, zatrzymują-
cej się na przystankach Hala Spor-
towa Bemowo, Fort Bema, Ogrody
Działkowe Piaski i Obrońców To-
bruku, było głównym motywem

stworzenia przez ZTM projektu
zmian w komunikacji miejskiej,
który został „zgrillowany” przez
mieszkańców Bemowa i Jelonek.

197 kursuje rzadko, co 12 minut
w godzinach szczytu. To zdecydo-
wanie za mało, żeby zapewnić
wszystkim mieszkańcom wygodny
dojazd do pracy i szkoły. Sama
okolica jest w dodatku bardzo źle
połączona z resztą miasta, bo w li-
nii prostej między osiedlami a cen-
trum Warszawy leży nieprzekra-
czalny dla autobusów węzeł tras S8

i Prymasa Tysiąclecia. Autobusy
muszą więc dowozić pasażerów
do metra na Starych Bielanach al-
bo tramwajów na Kole. ZTM pro-
ponował, by właśnie na odcinku
Stare Bielany – Koło w godzinach
szczytu kursowało „krótsze 197”,
które podjeżdżałoby na przystanki
co siedem i pół minuty.

Na spotkaniu z przedstawicielami
ZTM w Art.Bemie można było
usłyszeć, że jeśli nie zostaną wpro-
wadzone jakieś zmiany w kursowa-
niu autobusów na Bemowie i nie
uda się „odzyskać” części autobu-
sów, 197 pojedzie na newralgicz-
nym odcinku częściej dopiero
po ogłoszeniu nowego przetargu
na autobusy, po którym pula 1500
autobusów zostanie powiększona.
Czyli kiedy? Nie wiadomo, bo więk-
szość zakupów dokonywanych
przez MZA to autobusy na zastęp-
stwo za stary, wycofywany z użytku
tabor. Dominik Gadomski

Fort Bema bez nowych autobusów?
� Masowy protest przeciwko projektowi zmian w komunikacji miejskiej, przygotowa-
nemu przez Zarząd Transportu Miejskiego, może skończyć się fatalnymi wiadomo-
ściami dla mieszkańców osiedli przy ul. Obrońców Tobruku.

Najgorzej jest na ulicy Lazuro-
wej. Wiat nie mają przystanki Na-
rwik, Człuchowska, Szeligowska.
Zamiast zadaszonej konstrukcji
pasażerowie mają tylko ławeczkę
(w czasie deszczu wilgotne ławko-
we deski mogą w bardzo arty-
styczny sposób pobrudzić
spodnie) i słupek z rozkładem
jazdy. Mamy łagodny koniec zi-
my, który nie raczy nas śnieżyca-
mi, ani ulewami. Jest natomiast
wietrznie. Czekanie na autobus
podczas wichury do najprzyjem-
niejszych nie należy.

– Co kilka dni jeżdżę na Bród-
no, na cmentarz do męża – mówi
pani Wiesława, która czeka na au-
tobus linii 112 na przystanku
„Człuchowska”. – Naprawdę nie
jest przyjemnie. Odkąd zaczęły się
te wietrzne dni, specjalnie zakła-
dam grubą czapę i dodatkowo
opatulam szyję, ponieważ można

tu przemarznąć. Mogliby postawić
wiatę – mówi i podkreśla, że nie
jest to przystanek dla jednej linii.
Poza 112 zatrzymują się tu ta-
kże 190 jadące przez Wolę, Pragę
i Targówek do Marek oraz 189
przez Służewiec, Służew i Stegny
do Sadyby. To linie, które napraw-
dę zabierają dużo pasażerów.

Zarząd Transportu Miejskiego
planuje ustawić wiaty, ale nie wie
kiedy. – ZTM? w ramach projektu
„Przystanek Komunikacji Miej-
skiej”? planuje ustawienie wiat
na przystankach Szeligowska 01
i 02 oraz Człuchowska 01 i 02. Ter-
min ustawienia wiat jest uzależnio-
ny od uzyskania przez firmę AMS
niezbędnych pozwoleń administra-
cyjnych – wyjaśnia Magdalena Po-
tocka, rzeczniczka ZTM.

To wszystkie plany dla Bemo-
wa.

Przemysław Burkiewicz

Na Bemowie brakuje wiat
� Dla wielu pasażerów to niewiarygodne, ale wiele
przystanków autobusowych na Bemowie wciąż nie ma
wiat! Nie mają jak schronić się przed wiatrem, a w czasie
opadów przed deszczem czy śniegiem. Korzystając
z okazji montażu na mieście 1580 nowoczesnych wiat,
część starych można przenieść na Bemowo. Niestety,
w tym roku wiaty uzyskają tylko dwa zespoły
przystankowe – przy Człuchowskiej i Szeligowskiej.

Czekanie na autobus podczas wichury do najprzyjemniejszych
nie należy

Chodzi o fundusze z czasów,
gdy burmistrzem Bemowa był
Krzysztof Strzałkowski i jego eki-
pa, czyli osoby, które po wybuchu
tzw. afery bemowskiej zastąpiły
dotychczasowe władze dzielnicy.
– Budżet inwestycyjny wykorzy-
stany został w zaledwie sześćdzie-
sięciu procentach – powiedział
Jakub Gręziak, wiceburmistrz Be-
mowa.

Przeciwko uchwale o przyjęciu
sprawozdania z wykonania budżetu
głosowali radni zarówno z komitetu
byłego burmistrza i wiceprezydenta
miasta, a obecnie przewodniczące-
go rady Jarosława Dąbrowskiego
(„Dla Bemowa), a także radni opo-
zycji. – Budżet został bardzo źle

zrealizowany i dlatego nie mógł
„przejść” – mówi Zbigniew Chmiel
(PiS). A Paweł Rafalski (Platforma
Bemowo) dodaje, że dawno nie by-
ło tak niskiego wykorzystania bu-
dżetu. – Nie wykorzystano funduszy
m.in. na budowę ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Radiowej czy domów ko-
munalnych i przedszkola przy Peł-
czyńskiego, a także samej ulicy Peł-
czyńskiego – mówi.

Jak mówi nam jeden z radnych,
ówczesny burmistrz Krzysztof
Strzałkowski w ogóle nie był zain-
teresowany Bemowem. – Intere-
sowała go tylko kampania wybor-
cza. Chodził po ratuszu i chwalił
się, że jego podobizna widnieje
na 12 autobusach oraz wydruko-

wał 50 tysięcy ulotek. I opłaciło
się, ma mandat radnego sejmiku
oraz „stołek” burmistrza Woli
– mówi z dezaprobatą.

Poza budżetem radni jednogło-
śnie przyjęli stanowisko w sprawie
utrzymania przez Zarząd Trans-
portu Miejskiego dotychczaso-
wych tras linii autobusowych 112
i 184. Na koniec sesji radny Łu-
kasz Lorentowicz poinformował,
że Hanna Gronkiewicz-Waltz zo-
stanie pozwana do sądu za niena-
wiązanie z członkami zarządu
dzielnicy stosunku pracy. – Bur-
mistrz Zygrzak oraz jego zastępcy
pracują na czarno. To nieludzkie
– skomentował.

PB

Radni zgodni…

Były burmistrz Bemowa zawalił inwestycje
� Na burzliwej sesji radni dzielnicy Bemowo nie przyjęli sprawozdania z wykonania
budżetu za ubiegły rok. Powód – wyjątkowo niskie wykorzystanie funduszy
przeznaczonych na inwestycje, m.in. budowę domów komunalnych z przedszkolem
czy ścieżek rowerowych.
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Dziennikarze „Echa” nie zajmują się wielką polityką – bar-
dziej interesuje nas, co dzieje się w naszej okolicy. Słowem
– poruszamy tematy, które naprawdę interesują naszych sąsia-
dów. Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Jesteśmy gazetą dystrybuowaną bezpośrednio – do skrzynek

pocztowych, na klamki mieszkań i domów, wreszcie do stoja-
ków w stałych punktach dzielnic: sklepach, urzędach czy szko-
łach.

Ponad 300 tysięcy lokalnych odbiorców
Nasz portal internetowy tustolica.pl odwiedza miesięcznie

niemal 100 tysięcy osób, codziennie i na bieżąco zamieszczamy
w informacje dotyczące okolic. To internauci z Twojej okolicy!

Osiem dzielnic i Legionowo
Naszym atutem jest lokalność – ukazu-
jemy się w Wawrze, na Targówku, Bia-

łołęce, Woli, Bemowie, Bielanach,

Ochocie, Żoliborzu i w powiecie legionowskim. Dzięki takie-
mu podziałowi możemy oferować reklamę precyzyjnie skiero-
waną do konkretnej grupy klientów – nasi reklamodawcy
chwalą sobie, że ich oferta trafia w ten obszar, którego sobie
życzą. Bo jaki jest sens reklamy w całej Warszawie, skoro chce-
my mieć klientów z Bródna?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Precyzyjny dobór terenu to także atut dla tych, którzy chcą

powierzyć nam dystrybucję swoich ulotek reklamowych – dzię-
ki nam nie trafią one do kosza, ale wraz z gazetą do domów
mieszkańców – także Twoich przyszłych klientów.

Ogłoszenia drobne - skuteczne a kosztują grosze!
I jeszcze jeden przydatny dodatek: zlecając nam druk swoje-

go ogłoszenia drobnego, zyskujesz jego bezpłatną emisję w in-
ternecie. Czyli, mówiąc wprost: dwie pieczenie na jednym
ogniu.

Ogłoszenia drobne można szybko i wygodnie zamieścić
przez stronę www.echodrobne.pl

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie
znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Zaufały nam setki firm! Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz na Bemowie firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



Jesienią ubiegłego roku dzie-
rżawiąca od Skarbu Państwa klub
Akademia Pedagogiki Specjalnej
ogłosiła konkurs na wynajem
„Karuzeli”. Zgłosiło się czterech
chętnych, w tym Krzysztof Strzał-
kowski, ówczesny burmistrz dziel-
nicy. Strzałkowski zainicjował
na Facebooku akcję „Ratujemy
Karuzelę”. Bemowianie mogli się
dowiedzieć, że prowadzone przez
niego działania mają na celu oca-
lenie legendarnego klubu
przed likwidacją. Burmistrz
uznał, że klub powinno wynająć
Bemowskie Centrum Kultury.
W drewnianym budynku przy Ko-
narskiego prowadzić miało część
zajęć ze swojej oferty, w tym wy-
kłady Bemowskiej Akademii Se-
niora. Ponadsześćdziesięcioletni
budynek został wynajęty. Umowę
podpisał Marcin Jasiński, nowy
dyrektor BCK. Okazało się, że
praktycznie na próżno.

Wynajął ruderę za 32 tysiące
miesięcznie

Stan techniczny „Karuzeli”
okazał się fatalny. – Nikt tego do-
kładnie nie sprawdził i okazało
się, że budynek nadaje się tylko
do remontu – mówi nasz informa-
tor z Bemowskiego Centrum Kul-
tury. Dodaje, że w „Karuzeli” od-
były się cztery większe imprezy.

– Potem BCK skończyły się pie-
niądze na najem i dyrektor placów-
ki rozwiązał umowę – mówi Krzysz-
tof Zygrzak, burmistrz dzielnicy Be-
mowo. – Przez kilka miesięcy wy-
rzucono w błoto dwieście tysięcy
złotych. Czynsz dla APS, gaz, prąd,
wynagrodzenia dodatkowych pra-
cowników – wylicza Zygrzak. Do
obsługi imprez w „Karuzeli” za-
trudniono specjalnie dwie kobiety.

Propagandowa zagrywka?
Dlaczego w ogóle doszło do ta-

kiej sytuacji? Czy burmistrz
Strzałkowski wiedział, że nic
z projektu „Ratujemy Karuzelę”
nie wyjdzie? Czy była to tylko
przedwyborcza zagrywka młode-
go polityka? 33-letni Strzałkow-
ski, który na Bemowo trafił ze
stołka wicemarszałka Mazowsza,
jest teraz burmistrzem Woli.
– Nie mieliśmy świadomości złe-
go stanu technicznego „Karuze-
li”, za który odpowiadała Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej – mó-
wi dziś Krzysztof Strzałkowski.

– Nie posiadając tytułu do bu-
dynku, np. umowy najmu, dzierża-
wy czy własności nie można wyko-
rzystywać publicznych środków
do finansowania ekspertyz tech-
nicznych. Dopiero po podpisaniu
umowy można było tego dokonać,
na co zresztą otrzymaliśmy

pod koniec 2014 r. pieniądze
z urzędu dzielnicy, w puli związa-
nej z uruchamianiem filii BCK
w szkole na Zachodzącego Słońca
i w „Karuzeli” – wyjaśnia dyrektor
Bemowskiego Centrum Kultury
Marcin Jasiński. – Pomysł na ak-
cję „Ratujemy Karuzelę” zrodził
się m.in. z faktu, że ten kultowy
klub od dawna popadał w ruinę.
Nikt z inicjatorów akcji, ani ja
sam, co można sprawdzić w wy-
wiadach jakich udzielałem na ten
temat, nie ukrywał, że budynek
będzie wymagał prac napraw-
czych. Podpisując umowę bazowa-
łem na dokumentach dostarczo-
nych przez Akademię Pedagogiki
Specjalnej, z których wynikało, że
budynek ma wszystkie dopuszcze-
nia techniczne – podkreśla.

Co dalej z „Karuzelą”?
Magda Leszko, mieszkanka

osiedla wraz z koleżankami przy-
gotowała projekt rozwoju „Karu-
zeli” i złożyła go do budżetu party-
cypacyjnego. – Chciałybyśmy, by
„Karuzela” była miejscem spotkań
bemowian. Żeby odbywały się tu
imprezy kulturalne, ale też, żeby
można było napić się dobrej kawy
– mówi. Całkowity koszt rewitali-
zacji wyniósłby 1,5 mln zł, a roczne
utrzymanie klubu – milion. – To
kultowe miejsce i zbierając podpi-

sy pod projektem nie musiałyśmy
nawet tłumaczyć, czym jest „Karu-
zela” – mówi Magda Leszko.
Dziewczyny chcą, aby było to miej-
sce prospołeczne i nie było zwykłą
piwiarnią, jak do niedawna.

Niestety, projekt najprawdopo-
dobniej nie ma najmniejszych
szans, by mógł być zrealizowany
z budżetu partycypacyjnego. Nie-
mal na sto procent zostanie przez
urząd dzielnicy odrzucony z po-

wodów formalnych z powodu bra-
ku prawa dysponowania nieru-
chomością.

Władze dzielnicy chcą jednak
przejąć budynek „Karuzeli”
i umieścić w nim większość dział-
ności BCK. Art.Bem będzie mu-
siał ograniczyć swoją działalność
w szkołach na Zachodzącego
Słońca i przy Górczewskiej z po-
wodu braku miejsca dla dzieci,
które niebawem trafią do podsta-
wówek.

– Mamy ogromny przyrost na-
turalny, według danych demogra-
ficznych wkrótce w bemowskich
szkołach będzie o 800 dzieci wię-
cej. Art.Bem będzie musiał opu-
ścić sale lekcyjne w obu placów-
kach oświatowych, a „Karuzela”
będzie idealnym miejscem na pla-
cówkę kulturalną – mówi bur-
mistrz Krzysztof Zygrzak i doda-
je, że dzielnica już wystąpiła
do Skarbu Państwa o przekazanie
działki wraz z budynkiem samo-
rządowi dzielnicy. – Wtedy
z dzielnicowych pieniędzy prze-
prowadzimy renowację „Karuze-
li”, która stanie się ośrodkiem
kultury i rozrywki – zapewnia Zy-
grzak. Może więc uda się połą-
czyć projekt dziewczyn z osiedla
„Przyjaźń” i plany urzędników?

Przemysław Burkiewicz

Dwieście tysięcy utopione w „Karuzeli”
� Pod koniec ubiegłego roku władze dzielnicy, tuż przed wyborami, za ponad 30 tys. miesięcznie wynajęły klub
studencki „Karuzela” na osiedlu Przyjaźń. W nowej odsłonie miał stać się on pełnym atrakcji miejscem kultury,
otwartym dla wszystkich mieszkańców. Okazało się jednak, że budynek jest w fatalnym stanie technicznym
i jedyne co można w nim zrealizować z wielką pompą to… kapitalny remont.

Dzielnica
już wystąpiła do Skarbu
Państwa o przekazanie
działki wraz z budynkiem
samorządowi dzielnicy.
– Wtedy z dzielnicowych
pieniędzy
przeprowadzimy
renowację „Karuzeli”,
która stanie się ośrodkiem
kultury i rozrywki
– zapewnia burmistrz
Zygrzak
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Chodzi oczywiście o teren po-
łożony pomiędzy ulicami: Po-
łczyńską a Rotundy, który jeszcze
kilka lat temu pełnił tylko funkcję
zbiorników retencyjnych.

Wszystko zmieniło się w 2010
roku, kiedy to urząd dzielnicy
przeprowadził gruntowną rewita-
lizację tego miejsca. W ramach
inwestycji zostały umocnione
brzegi zbiornika, wykonano ście-
żkę spacerową i dwa stanowiska
wędkarskie oraz ustawiono ławki,
kosze na śmieci i tablice informa-
cyjne. To miejsce ma jednak
znacznie dłuższą historię…

Rybek nie brakuje
– Glinianki (Schneiderów

– obecnie stosowana nazwa:
Sznajdra) są pozostałością po fir-
mie Zakłady Cegielniane i Fabry-
ka Dachówek „Bracia Schneider”.
Wytwórnia, założona w roku 1864,
zatrudniała na przełomie
XIX i XX wieku ponad stu pięć-
dziesięciu robotników. Przetrwała
do września 1939 roku. Po zanie-
chaniu eksploatacji glinianek i wy-
pełnieniu wyrobiska przez wody
opadowe i gruntowe z przyległych
terenów, wykształciła się tam sa-
moistnie bogata flora i towarzy-

sząca jej fauna wodna – przypomi-
na historię tego miejsca wicebur-
mistrz Bemowa Tomasz Mikołaj-
czak. – Obecnie Glinianki Sznaj-
dra pełnią funkcję przyrodniczo-
-krajobrazową, rekreacyjno-wypo-
czynkową oraz zbiornika retencyj-
nego dla wód opadowych i grun-
towych z przyległych terenów. Jest
miejscem bytowania wielu płazów
oraz ryb takich jak: płoć, karaś,
okoń, lin, amur, krasnopióra,
szczupak i sum – opowiada.

Skoro ryb tu sporo, nie brakuje
też wędkarzy. Równie wielu jest
także spacerowiczów, którzy prze-

chadzają się alejkami lub wylegują
na ławeczkach łapiąc pierwsze
wiosenne promienie słoneczne.

Glinianki sprzed lat
Jeden ze spotkanych przez nas

spacerowiczów wspomina Gli-
nianki, których już nie ma.

– Stanowiły kiedyś istny obraz
nędzy i rozpaczy. Strach było się tu
zapuszczać. Obrośnięte zaroślami
zbiorniki zdecydowanie nie były
atrakcyjnym i bezpiecznym miej-
scem. My, okoliczni mieszkańcy,
Gliniankami nazywaliśmy miejsce
po drugiej stronie ulicy Połczyń-
skiej, gdzie były dwa stawy. Chodzi-
ły tam dzieci, a także dorośli i mło-
dzież, gdyż można było wypocząć
w ciszy i spokoju. Niektórzy „odwa-
żni” nawet się kąpali. Teraz to miej-
sce jest zapuszczone i zaniedbane,
a wokół „wyrosły” za to nowe do-
my. Dobrze, że te Glinianki nabra-
ły nowego blasku – przynajmniej
jest gdzie pójść na spacer – stwier-
dza pan Stanisław, jeden z miesz-
kańców okolicznych bloków.

Miś na miarę dzielnicy
Kilka lat temu na terenie odno-

wionych Glinianek stanęła replika
słomianego misia z kultowego fil-
mu Barei. Miejsce wybrano nie-
przypadkowo, gdyż to właśnie

do bemowskich glinianek runęła
w słynnej scenie kukła, transporto-
wana helikopterem. Niestety miś
wrócił do dzielnicy na krótko – rok
później wandale podpalili słomia-
ną rzeźbę.

Dowiedzieliśmy się, że władze
mają kolejne plany na dalsze za-
gospodarowanie tego terenu.
Rozważają możliwość ustawienia

nad jeziorkami stolików pikniko-
wych oraz przygotowania miejsca
do grillowania. Nad brzegiem
miałyby pojawić się ozdobne
krzewy i drzewa. Kiedy? Jak tylko
będą na to pieniądze.

ak

Rusza sezon na Glinianki
� Ładna pogoda sprawia, że na Gliniankach Sznajdra pojawia się coraz więcej ludzi.
Niegdyś zaniedbane miejsce dziś tętni życiem.

Władze
mają kolejne plany
na dalsze
zagospodarowanie tego
terenu. Rozważają
możliwość ustawienia
nad jeziorkami stolików
piknikowych oraz
przygotowania miejsca
do grillowania.
Nad brzegiem miałyby
pojawić się ozdobne
krzewy i drzewa. Kiedy? Jak
tylko będą na to pieniądze.
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Ulica Coopera to sól w oku be-
mowskich samorządowców. Po-
wstała jako wewnętrzna droga dla
osiedla zbudowanego przez jedne-
go z potężniejszych deweloperów.
Przez kilka lat jej nawierzchnia po-
zostawiała wiele do życzenia
– składały się na nią płyty „MON”.
Nie było chodników ani odwodnie-
nia. Po każdym deszczu powstawa-
ły wielkie kałuże, zaś spomiędzy
pokruszonych płyt wystawały pręty
zbrojeniowe. W końcu ulicę udało
się zbudować… prawie w całości.

Nie udało się tego dokonać
na fragmencie prowadzącym
do ulicy Batalionów Chłopskich.
W efekcie asfalt i chodniki koń-
czą się przy jednym z bloków,
a dalej prowadzi ścieżka wydepta-
na w błocie. Korzystają z niej od-

ważni i zdeterminowani miesz-
kańcy ulicy – co prawda mają bli-
żej na przystanek autobusowy
przy Lazurowej, niż idąc po su-
chym naokoło przez Górczewską,
jednak ryzykują utaplanie obuwia
w okropnym błocie. To się jednak
ma zmienić wraz z budową
w przychodni przy ulicy Coopera.
– SZPZLO Bemowo stara się, by
przychodnia była uruchomiona
w 2017 roku – mówi Tomasz Mi-
kołajczak, rzecznik bemowskiego
ratusza. – My zobowiązaliśmy się
do budowy przedłużenia ulicy Co-
opera. Będzie to skoordynowane
z budową przychodni, by ciężki
sprzęt nie rozjeździł drogi – wyja-
śnia. Zatem odliczamy do 2017
roku…

(SD)

Przedłużą ul. Coopera za dwa lata
By nie zniszczyć nawierzchni
� Nowa przychodnia lekarska dla Bemowa zostanie
ulokowana przy ulicy Coopera. Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa
Bemowo ustala, jakie placówka ma spełniać funkcje.
Ratusz chce, by lecznicę otwarto w 2017 roku. Wtedy też
zbudowany zostałby brakujący fragment ulicy Coopera.

O tym, że tramwaje jadą z Be-
mowa i Jelonek zbyt wolno, pisa-
liśmy wielokrotnie. W październi-
ku ubiegłego roku porównywałem
naszą powolną komunikację szy-
nową z szybkimi tramwajami eu-
ropejskimi, które dzięki odpo-
wiedniemu ustawieniu sygnaliza-
cji świetlnej nigdy nie zatrzymują
się poza przystankami. A na Be-
mowie? Na Bemowie prędkość

handlowa tramwajów, jadących
w kierunku stacji Ratusz Arsenał,
nie przekraczała zimą 18 km/h,
była więc minimalnie wyższa
od prędkości zwykłego, miejskie-
go roweru. Na nowym odcinku
torów między Radiową a Gór-
czewską jest już zdecydowanie le-
piej, ale do ideału wciąż daleko.
Ideałem będzie sytuacja, w której
na trasie spod Ciepłowni Wola
do ronda Daszyńskiego tramwaj

będzie szybszy niż E-5. Na razie
autobus ma (rozkładowo) 6 minut
przewagi. Czy zmieni się to
za rok?

W dwóch dużych przetargach
Tramwaje Warszawskie wybierają
właśnie firmy, które wdrożą prio-
rytety dla komunikacji szynowej
na kilkunastu newralgicznych
skrzyżowaniach w Warszawie.
Mieszkańców Bemowa i Jelonek
zainteresuje głównie przyspiesze-
nie tramwajów na ulicach Po-
wstańców Śląskich, Połczyńskiej-
-Wolskiej, Radiowej-Dywizjo-
nu 303 oraz na skrzyżowaniu al.
Solidarności z Żelazną.

Priorytety mają być bezwarun-
kowe, a więc każdy nadjeżdżający
tramwaj ma uruchamiać zielone
światło. Na większości skrzyżo-
wań będzie to tzw. priorytet peł-
ny, co oznacza, że pojazdy nie bę-
dą musiały nawet zwalniać, prze-
jeżdżając przez skrzyżowanie.
Czyżby koniec z trzyminutowymi
postojami na skręcie przy Cie-
płowni Wola? Czy tramwaje
na Bemowie wreszcie będą wyko-
rzystywane zgodnie z przeznacze-
niem? Przekonamy się za rok.
Wszystko ma być gotowe w lu-
tym 2016 roku.

DG

Tramwaje wreszcie pojadą szybciej
� Bardzo dobra wiadomość dla pasażerów tramwajów. Za rok przejedziemy szybciej
przez kilkanaście skrzyżowań.

Mieszkańców
Bemowa i Jelonek
zainteresuje głównie
przyspieszenie
tramwajów na ulicach
Powstańców Śląskich,
Połczyńskiej-Wolskiej,
Radiowej-Dywizjonu 303
oraz na skrzyżowaniu
al. Solidarności z Żelazną.



Przed jego powstaniem miłośni-
cy deskorolek najczęściej spotyka-
li się nieopodal, na rogu Powstań-
ców Śląskich i Radiowej, gdzie
ćwiczyli swoje umiejętności
na skwerze z fontanną. Ponieważ
ten jednak nie był przystosowany
do takiej aktywności, w fontannie
pojawiały się szczerby i ubytki. Te-
raz jednak skejci mają swoje miej-
sce (a nawet dwa – drugie jest
w Alei Sportów Miejskich), gdzie
mogą do woli ćwiczyć ollie, flipy

i graby nie ryzykując przy tym, że
uszkodzą teren publiczny.

Jednak miejsce, w którym usta-
wiono skatepark kusi też innych,
co dziwi o tyle, że skwerek urodą
nie powala – betonowa plama, za-
stawiona kilkoma donicami i ław-
kami, obok stoiska kwiaciarzy. To
się jednak może zmienić już
w przyszłym roku.

Plan jest taki, że przybędzie
zieleni w skrzyniach, drewnianych
ławek i roślin pnących. Do tego

więcej koszy na śmieci, skalniak
z kwitnącymi bylinami i plenero-
wa biblioteka, a stoiska z kwiata-
mi staną się częścią skwerku. Jest
tylko jeden warunek: projekt mu-
si zyskać poparcie mieszkańców,
którzy zagłosują na niego w ra-
mach budżetu partycypacyjnego.
Propozycja takich zmian została
zgłoszona do edycji, która ma być
realizowana w 2016 roku. – Przy-
kład skweru z fontanną przy Po-
wstańców/ Radiowej pokazuje, że
mieszkańcy chętnie spędzają czas
zatrzymując się na skwerach na-
wet przy ruchliwych skrzyżowa-
niach, jeśli tylko mają ku temu
pretekst. Takim pretekstem bę-
dzie miły widok stoisk kwiato-
wych i zieleni oraz mała bibliote-
ka plenerowa – twierdzą pomy-
słodawcy. Koszt? Stosunkowo
niewielki, około 1700 złotych.

Idea wydaje się słuszna, biorąc
pod uwagę odzyskiwanie prze-
strzeni miejskiej. Tylko co na to
mieszkańcy? Zachęcamy do po-
dzielenia się swoją opinią.

(wt)

Rzecz dzieje się w pewnym
lesie, który ludzie tak zaśmie-
cili, że wygląda jak wielkie
wysypisko śmieci. Tu bohate-
rami nie są księżniczki i smo-
ki, lecz stara, zepsuta pralka,
stare radio i pęknięta muszla
klozetowa. Wyrzucone, ze-
psute sprzęty razem z cho-
chlikiem Tosiem postanawia-
ją rozprawić się ze Śmieciu-
chami – stworzeniami, które
bardzo lubią śmiecić.

Bilety 10 zł.
Bemowskie Centrum Kul-

tury, ul. Górczewska 201,
tel. 22 532–04–00.

(red)
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Dokąd z dzieckiem? Na poranek teatralny
� 29 marca o godz. 12.00 w Bemowskim Centrum Kultury rozpocznie się Teatralny
Poranek Bajkowy – „Leśne Śmieciuchy”.

Skatepark nie tylko dla skejtów
� Bemowski skatepark przy Wrocławskiej powstał w 2012 roku. Duży nie jest, ale ma
jedną niezaprzeczalną zaletę. Działa.

W ostatni weekend marca, tuż
przed świętami, odbędzie się ko-
lejna, wielkanocna edycja Świą-
tecznego Jarmarku Różności.
W godzinach 12:00–18:00 budy-
nek Bemowskiego Centrum Kul-
tury wypełnią różności: rękodzie-
ło artystyczne, produkty regional-
ne, żywność regionalna oraz sto-
iska lokalnych przedsiębiorców,
którzy zorganizują liczne atrakcje
dla małych i dużych. Będzie mo-
żna kupić wyroby regionalne, pal-
my, ozdoby świąteczne i inne dro-
biazgi, a także biżuterię, torebki,
chusty, dodatki oraz wszystko to,
co jest związane z modą.

Wydarzenia towarzyszące:
28 marca (sobota) – sala

koncertowa:

• 13:00–17:00 – pokaz taneczny
w wykonaniu uczniów Studia
Tańca Spin Freekies

• 14:00–17:00 – Bemowskie
Koło Gospodyń: Warsztaty
polskiej kuchni świątecznej
– panie z Projektu
Spółdzielnia

29 marca (niedziela) – sala
koncertowa:
• 12:00 – Teatralny Poranek

Bajkowy „Leśne śmieciuchy”
• 18:00 – Spektakl w wykonaniu

Teatru 59 Minut „Łysa
śpiewaczka”

• 14:00–17:00 – Bemowskie
Koło Gospodyń: Wiosenne
wietrzenie szaf i manufaktura
wyrobów dekoracyjnych

(ag)

Świąteczny Jarmark Różności
� Bemowskie Centrum Kultury zaprasza na coroczny
Świąteczny Jarmark Różności
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Tandetny telebim psujący fasadę
ratusza nie działa już od dłuższego
czasu, zaś po „aferze putinow-
skiej” i zdjęciu portretów, które
medialnie obiegły całą Polskę, peł-
nomocnicy prezydent Warszawy
zlecili umycie szyb. Teraz bemow-

ski urząd dzielnicy jest znowu czy-
sty i śmiało można uznać go za je-
den z najładniejszych w Warsza-
wie. Brakuje tylko następnej afery
telebimowej, po której wyświetlacz
zostałby zdjęty…

DG

Migawki z okolicy

Najładniejszy w Warszawie!
� O wojnie bemowsko-warszawskiej piszemy tak często,
że już chyba najwyższy czas zacząć szukać w tej nie-
przyjemnej sytuacji czegoś pozytywnego. Spójrzmy
na budynek urzędu dzielnicy.

Kilkaset metrów jezdni Peł-
czyńskiego między Powstańców
Śląskich a Zielonym Stawem
na bemowskich Górcach pomoże
odciążyć istniejący odcinek jezdni
od porannych i popołudniowych
korków. Kierowcy, chcący rano
wyjechać do pracy, stoją w kor-
kach na Pełczyńskiego i Narwik
ze względu na małą przepusto-
wość wiecznie zapchanego skrzy-
żowania ulic Narwik i Lazurowej.
Dlatego przebicie ulicy Pełczyń-
skiego do Powstańców Śląskich

jest niezbędne i kolejne ekipy rzą-
dzące Bemowem stawiały sobie tę
inwestycję za jedną z najważniej-
szych do zrealizowania.

Gdy wreszcie na początku lute-
go na budowę weszli robotnicy
wydawało się, że koniec gehenny
jest już bliski – termin oddania
ulicy wyznaczono na sierpień. Jed-
nak ostatnio na Pełczyńskiego nic
się nie dzieje. Nasi czytelnicy za-
stanawiają się, czy przez konflikt
pomiędzy stołacznym ratuszem
a bemowskim urzędem umowa

z wykonawcą nie została rozwiąza-
na. – Nic mi o tym nie wiadomo
– uspokaja Zbigniew Maraszkie-
wicz, naczelnik dzielnicowego wy-
działu inwestycji. – Umowa nie
została zerwana. Trwa uaktualnia-
nie map i nanoszenie na nie sieci
teletechnicznych, dlatego na bu-
dowie chwilowo nic się nie dzieje.
Natomiast mogę zapewnić, że
sierpniowy termin oddania inwe-
stycji nie jest zagrożony – mówi
Zbigniew Maraszkiewicz.

PB

Robotnicy zniknęli z Pełczyńskiego. Wrócą
� – Przerwane prace przy budowie ulicy Pełczyńskiego! Robotnicy zeszli z budowy
i nic się tam nie dzieje. Czy to byłoby na tyle z budowy brakującego odcinka tej
bardzo potrzebnej ulicy? – denerwuje się nasz czytelnik. Faktycznie, jezdnia jest
wytyczona, ale na placu budowy hula wiatr. – Nie ma powodów do obaw, trwa
uaktualnianie dokumentacji – uspokajają urzędnicy.



Pierwsze spostrzeżenie
– od czytelniczki

– Wybrałam się z moją córką
i jej przyjaciółką na basen. Dosta-
jemy kluczyki do szafek i paragon.
Zanim wejdziemy do strefy płat-
nej, idziemy skorzystać z toalety
– żeby nie tracić potem czasu,
w końcu mamy tylko 45 minut.
Po wyjściu z toalety dostajemy in-
formacje od kasjerki – okazuje się,
że czas liczy się od momentu wy-
dania paragonu, a nie od momen-
tu przejścia przez bramkę. Spę-
dzamy na pływalni mniej więcej
pół godziny, potem szybkim kro-
kiem – prysznice, przebieralnia,
suszenie włosów. Obie dziewczyny
mają długie i gęste włosy. Spraw-
dzam, czy w strefie bezpłatnej,
przy szatni, są basenowe suszarki
– kiedyś były, ale teraz nie ma. Są
tylko kontakty do suszarek „pry-

watnych”. My mamy jedną „pry-
watną”, więc za mało. Poza tym
przy szatni jest wyjście na dwór,
bez przerwy ktoś je otwiera – leci
zimne powietrze, a ja nie chcę, że-
by dziewczyny się przeziębiły. Zo-
stajemy w strefie płatnej i suszymy
basenowymi suszarkami. Do do-
płaty za dodatkowe 35 minut ma-
my 28 zł – pisze pani Julia. – Oczy-
wiście, w przypadku mojej przygo-
dy z basenem Pingwin mogłam
przygotować się wcześniej, dzięki
czemu zapłaciłabym jedynie 24 zł
(co i tak uważam za zbyt wysoką
kwotę, nie mówiąc już o kuriozal-
nym braku różnicy między biletem
rodzinnym a kupieniem biletów
oddzielnie). Mogłam spakować
w domu trzy suszarki zamiast jed-
nej. Mogłam zapytać w kasie,
od którego momentu liczy się
czas. Mogłam nafaszerować

dziewczyny witaminą C, by nie
przewiało ich w szatni. Tyle, że to
bez sensu. Na basen przychodzę,
by popływać. Nie chcę i naprawdę
nie powinnam przygotowywać się
do takiego wyjścia jak do bitwy.

Druga sytuacja
– Wybieramy się na basen

na Bemowie. Fajny obiekt, mili lu-
dzie w szatni, w recepcji. Wszyst-
ko super. Po godzinie stwierdza-
my, że już nam wystarczy. Idę
do szatni. Odbieram pozostawio-
ne rzeczy. Żona wyjmuje suszarkę
do włosów, żeby wysuszyć córce
włosy przed wyjściem na zimny
dwór. Z przyzwyczajenia idzie
w miejsce, w którym zawsze znaj-
dował się kontakt. Z suszarek ba-
senowych nie korzystamy, ponie-
waż są za słabe na burzę włosów
mojej córki i suszenie trwałoby ca-
łe wieki. I nagle ku naszemu zdzi-

wieniu… brak kontaktu! Jak się
okazało później, w ramach
oszczędności, czyli z troski o do-
bro wspólne, jakim jest budżet
dzielnicy i płacone rachunki
za prąd, dyrekcja Ośrodka Sportu
i Rekreacji postanowiła zlikwido-
wać kontakty, żeby korzystający
z basenu nie mogli podłączać swo-
ich suszarek – pisze pan Mariusz.

Kierownictwo: suszarki są
– ale w strefie płatnej

– W strefie płatnej znajduje się
jedenaście dodatkowych gniazdek
elektrycznych umożliwiających
podłączenie własnych suszarek
oraz 21 suszarek basenowych
– wyjaśnia kierownik pływalni Pin-
gwin Krzysztof Łochowski. – Jest
też możliwość podpięcia własnych
suszarek na piętrze obiektu. Jesz-
cze kilka lat temu gniazdka były
na parterze w strefie bezpłatnej,

jednak w związku z dużym obcią-
żeniem instalacji elektrycznej
(klienci potrafili przynieść rozga-
łęziacze i podpiąć kilka suszarek
jednocześnie) na naszym obiekcie
występowały spadki napięcia,
przepalenia bezpieczników itp.
Ówczesny dyrektor na przeło-
mie 2012 i 2013 roku podjął decy-
zję o likwidacji dostępu do gniaz-
dek znajdujących się w holu głów-
nym na parterze w strefie bezpłat-
nej. W zamian wzmocniono insta-
lację elektryczną w strefie płatnej
oraz dokupiono i zamontowano
więcej suszarek.

Zdaniem kierownika Łochow-
skiego suszarki zdają egzamin.
Zdaniem Czytelników – nie i jest
to sposób na wyciąganie od ludzi
dodatkowych opłat. Teoretycznie
klasyczny pat, ale czy to nie klient
powinien mieć rację?

(wt)

Płacenie za suszenie na bemowskim basenie
� Dwoje czytelników i osobne historie, które łączy miejsce i cel – wysuszenie włosów na bemowskim basenie. Wszystko przez suszarki…

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·SPRZEDAM bezpośrednio 2 pok. 36 m2 Jelonki,
ul. Ro zł ogi po generalnym remoncie. 1 piętro.
Kuchnia z AGD, szafy. 305.000 zł do negocjacji
tel. 692-331-319

GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

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
·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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836
·PIECE gazowe używane sprzedaż, montaż
691-686-772
·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł, minimum
formalności tel. 727-925-066
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię elektromonterów i pomocników
721-473-080
·Zatrudnię ochroniarza Bemowo tel.
570-989-851

WYPOCZYNEK

·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaki
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki tel. 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

O czym chcesz czy tać w „Echu”?

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl
lub 519-610-435

Poszukujemy praktykantów do portalu! 
Szczegóły na www.tustolica.pl. Praktyka płatna.

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców ki.

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
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Wy ja śnię od ra zu, dla cze go uwa -
żam, że w Pol sce, a szcze gól nie
w War sza wie, nie ist nie je pro mo cja
ko mu ni ka cji pu blicz nej. Otóż pro -
mo cja nie po le ga tyl ko na mo der -
ni za cji ta bo ru au to bu so we go ani
na wet nie na ob ni żkach cen za bi -
le ty (w War sza wie by wa z tym
zresz tą ró żnie). Nie wy star czy też

bu do wać ście żek ro we ro wych, by
pro mo wać jaz dę na dwóch kół -
kach. Nie wy star czy pro du ko wać
to waru, na wet ta nio, trze ba go
jeszcze umieć sprze dać. Tym cza -
sem kla sa śred nia, do mi nu ją ca
w wiel kich mia stach, na dal uwa ża
ko rzy sta nie w mie ście z pry wat ne -
go sa mo cho du za istot ny ele ment
pre sti żu. Gdy mó wię ko muś, że
do pra cy do je żdżam au to bu sem,
ten ktoś pa trzy na mnie, jak bym
wy znał mu, że mo im ulu bio nym
ga tun kiem mu zy ki są ple mien ne
pie śni Czi ro ke zów, al bo po dej rze -
wa, że spo tka ła mnie ja kaś ka ta -
stro fa fi nan so wa, w wy ni ku któ rej
mu sia łem sprze dać sa mo chód.

Tak ufor mo wa ni oby wa te le ku -
pu ją na po tę gę sa mo cho dy now -
sze i star sze, po czym – nie ma ją
ich gdzie par ko wać. To wła śnie
na zy wam wpusz cze niem w ma li ny.
W War sza wie licz ba sa mo cho dów
oso bo wych przy pa da ją cych na jed -
ne go miesz kań ca jest już dwa ra zy

wy ższa niż w Ber li nie, tym cza sem
w dziel ni cach miesz kal nych Ber li -
na, po dob nych do Be mo wa, nie -
mal nie wi dać sa mo cho dów par -
ku ją cych na sta łe wo kół blo ków.

W dzie dzi nie par ko wa nia sa mo -
cho dów je ste śmy na eta pie wcze -
snych lat dzie więć dzie sią tych, czy li
dzi kiej, sa mo or ga ni zu ją cej się
przed się bior czo ści. Jej sym bo lem
był ulicz ny han del z łó żek po lo wych
– i ta ką też es te ty kę ma ją do dziś na -
sze par kin gi spo łecz ne i osie dlo we.
W do dat ku jest ich zbyt ma ło. Ani
wła dze mia sta, ani dziel ni cy nie ma -
ją żad ne go po my słu na roz wią za nie
te go pro ble mu. Zbior czy ga raż zbu -
du je cza sem spół dziel nia miesz ka -
nio wa, lecz dla wie lu wła ści cie li sa -
mo cho dów ce ny w nim są za po ro -
we.

Po trze bu je my ta nich ga ra ży
na wy na jem, tak sa mo zresz tą jak
i ta nich miesz kań na wy na jem. Z ga -
ra ża mi po win no być jed nak ła twiej.
Wła dze mo gły by uru cho mić pro -
gram bu do wy ga ra ży i par kin gów
pod ziem nych, fi nan so wa ny do cho -
da mi z wy ko rzy sta nia ist nie ją cych
dziś pla ców par kin go wych. Po trze ba
do te go tyl ko ka pi ta łu ob ro to we go,
któ ry mia stu mo że za pew nić part -
ner stwo pu blicz no -pry wat ne. Nie -
ste ty, wła dze War sza wy nie chęt nie
sto su ją ten me cha nizm fi nan so wa -
nia in we sty cji ko mu nal nych. Wo lą
wy da wać ży wą go tów kę z na szych
po dat ków, tej jed nak na ta kie pro -
jek ty jest po pro stu za ma ło.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl

Nie tylko na Bemowie
Brak pomysłu na parkingi i garaże
� Władza wpuszcza obywateli w maliny, promując
transport samochodowy. Oczkiem w głowie kolejnych
rządów są bowiem autostrady i drogi ekspresowe.
Fabryki, a nawet montownie samochodów nadal
uważane są za szczególnie prestiżowych pracodawców
– to wszystko przy braku promocji komunikacji
publicznej i rowerowej daje per saldo promocję
używania samochodów osobowych.

Ra do sna twór czość be mow skie -
go urzę du w kwe stii or ga ni za cji ru -
chu na sta ła wraz z wy bo rem kie -
run ku jaz dy na jed no kie run ko wym
od cin ku uli cy Sie mia tyc kiej, a na -
stęp nie Tka czy. W efek cie wy dłu żo -
no o bli sko ki lo metr pę tlę ru chu lo -
kal ne go, de cy du ją cą o dłu go ści
dro gi po ko ny wa nej przez miesz -
kań ców. Wa dli wa or ga ni za cja nie
uchro ni ła ob sza ru Je lo nek Po łu -
dnio wych rów nież przed al ter na -
tyw nym prze jaz dem prak ty ko wa -
nym przez kie row ców chcą cych
omi nąć „czer wo ną fa lę” na Człu -
chow skiej i La zu ro wej.

Pro blem oraz kon cep cję je go
roz wią za nia przed sta wi łem be -
mow skim urzęd ni kom pi sem nie
nie mal pięć lat te mu, su ge ru jąc
m.in. od wró ce nie ru chu na jed no -
kie run ko wym od cin ku uli cy Sie -
mia tyc kiej, prze kształ ce nie od cin ka
uli cy Drze wo ryt ni ków w stre fę za -
miesz ka nia oraz bu do wę skrzy żo -
wań wy nie sio nych w ca łym ob sza -
rze Je lo nek Po łu dnio wych, po trak -
to wa nym ja ko stre fa „tem po 30”
(wszyst kie skrzy żo wa nia rów no -
rzęd ne). Nie ste ty, po za pod nie sie -
niem tarcz kil ku skrzy żo wań
z przed mio to wej kon cep cji pro po -
nu ją cej kom plek so we roz wią za nie
pro ble mu w opar ciu o przej rzy ste
za sa dy ogól ne ru chu i eli mi na cję
więk szo ści zna ków, urzęd ni cy nie
sko rzy sta li. W za mian re ali zu ją
wła sną wi zję „mia stecz ka ru chu
dro go we go”. Jej efek ty mo żna oglą -
dać choć by na uli cy Bo ro wej Gó ry,
gdzie nie tyl ko licz ba zna ków, ale
ta kże ich wza jem ne wy klu cza nie się
ob ra zu je po ziom kom pe ten cji be -
mow skie go or ga ni za to ra ru chu.

Co istot ne, be mow scy urzęd ni cy
nie tyl ko nie sko rzy sta li z prze ka za -
nej nie od płat nie me ry to rycz nej

kon cep cji, ale wręcz roz po czę li
swo iste jej tor pe do wa nie. Z proś bą
o wy da nie opi nii w spra wie za sad -
no ści pro po no wa nych roz wią zań,
zwró cił się do miej skie go in ży nie ra
ru chu ów cze sny wi ce bur mistrz
Boh dan Szuł czyń ski. Opi nia in ży -
nie ra po twier dzi ła za sad ność za -
pro po no wa nych roz wią zań w kon -
cep cji mo je go au tor stwa. Po twier -
dzi ła i… tra fi ła do szu fla dy. Be -
mow scy urzęd ni cy (i nie któ rzy rad -
ni) naj wy raź niej wie dzą le piej niż
in ży nie ro wie, jak or ga ni zo wać
ruch. Tak im się przy naj mniej wy -
da je.

Mar cin Ba nach

Co na to urząd dzielnicy
Bemowo?

Od po wia da na czel nik Wy dzia łu
In we sty cji Zbi gniew Ma rasz kie -
wicz:

Z za pro po no wa nych roz wią zań
dla Je lo nek Po łu dnio wych au tor -
stwa Mar ci na Ba na cha za sto so -
wa li śmy wpro wa dze nie „stre fy za -

miesz ka nia” przy prze bu do wie
ul. Drze wo ryt ni ków (od ci nek Le -
gio no wa – Sło mia na, ogra ni cze -
nie pręd ko ści do 20 km/h) oraz
wy nie sie nie skrzy żo wa nia
przy prze bu do wie ul. Le gio nów
(od ci nek Drze wo ryt ni ków – Ga -
brie la, ogra ni cze nie pręd ko ści
do 30 km/h). Je śli cho dzi o zmia -
nę kie run ków ru chu na ul. Sie -
mia tyc kiej i ul. Tka czy – do te ma -
tu na le ży po dejść ostro żnie (mo że
prze pro wa dzić kon sul ta cje), po -
nie waż te go ty pu zmia ny wy wo łu -
ją licz ne pro te sty miesz kań ców.
Na ul. Tka czy jest szko ła, któ ra
ge ne ru je du ży ruch. Wpro wa dze -
nie obec ne go kie run ku ru chu
na tej uli cy zo sta ło za ak cep to wa -
ne przez ra dę ro dzi ców.

Dru ga kwe stia to te mat or ga ni -
za cji ru chu na ul. Bo ro wej Gó ry.
Obec nie ta uli ca nie jest jesz cze
w za rzą dzie dziel ni cy Be mo wo.
Za rząd cą dro gi jest Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „Je lon ki”. Te mat
po ru szy my w naj bli ższym cza sie.

List do „Echa”

Nie tędy droga dla Jelonek
� Do skreślenia paru słów na temat organizacji ruchu na Jelonkach Południowych,
skłonił mnie krótki artykuł zamieszczony na łamach ostatniego numeru „Echa”.
Czy rzeczywiście dla uzyskania satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa,
przy ulicach należy ustawić szpaler znaków, a kierowców nauczyć korzystania z dróg
– jak sugerował artykuł? Z pewnością nie! W moim odczuciu edukacją z zakresu
inżynierii ruchu należałoby objąć co najwyżej bemowskich urzędników.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

W dziedzinie
parkowania
samochodów jesteśmy
na etapie wczesnych lat
dziewięćdziesiątych, czyli
dzikiej, samoorganizującej
się przedsiębiorczości.
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– Świę ta tuż -tuż. Pach ną ce
po tra wy, ro dzin ne spo tka nia…

– I wy bor ne wi na. Do brze do -
bra ne mo gą być wspa nia łym do -
peł nie niem wiel ka noc ne go sto łu.

– Łą cze nie wi na z tra dy cyj ny -
mi świą tecz ny mi po tra wa mi nie
na le ży do naj ła twiej szych.

– Fak tycz nie, mo że onie śmie -
lać po cząt ku ją cych en tu zja stów
te go trun ku.

– Czy mógł by Pan za tem
udzie lić kil ku wska zó wek?

– Ależ oczy wi ście. Pa mię taj -
my, że w przy pad ku spo tkań
z ro dzi ną, gdy nie wszy scy bie -
siad ni cy lu bu ją się w wi nach, na -
le ży wziąć pod uwa gę nie tyl ko
wiel ka noc ne da nia, ale rów nież
pre fe ren cje go ści.

– Co w sy tu acji, gdy te dwie
kwe stie wza jem nie się wy klu cza -

ją?
– Spró buj my zna leźć zło ty śro -

dek.
– Lep sze bia łe? A mo że czer -

wo ne?
– Z re gu ły po da je my oba ro -

dza je. Wszak w pra wie ka żdej
ro dzi nie znaj dą się ama to rzy za -
rów no bie li, jak i czer wie ni.

– Co za tem wy brać?
– Jak po wszech nie wia do mo,

świę ta wiel ka noc ne to przede
wszyst kim gę ste so sy i mię si wa.
Ja ko bia łe do brze spraw dzi się
tu char don nay, zwłasz cza to le -
ża ko wa ne.

– Dla cze go?
– Nie stłu mi go tak po pu lar ny

pie czo ny schab z wę dzo ną śliw ką
czy mo re lą, bądź wę dzo na szyn -
ka czy pie czo na ro la da.

– A z czer wo nych?
– War to za opa trzyć się w wi na

z ty po wo bor do skich szcze pów
– mer lo ta z nu tą aro ma tycz nej
śliw ki bądź ca ber ne ta z ak cen ta -
mi ciem nej owo co wo ści w no sie.

– Co po dać do de se rów?
Wszak Wiel ka noc to bo gac two
bab, ma zur ków, ser ni ków.

– Ma my wie le mo żli wo ści.
Zwo len ni kom ty po wo słod kich
trun ków pro po nu ję np. wi na
z od mia ny mo sca tel. W ich aro -
ma cie mo żna od na leźć in ten syw -
ne ak cen ty mio du, bia łych kwia -
tów i owo ców cy tru so wych. Cza -
sem za ska ku ją po tę żną daw ką
orze chów i kru che go cia sta.
W sma ku bo ga te, acz ła god ne,
z owo co wo -mio do wy mi niu an sa -
mi.

– Brzmi sma ko wi cie. A je śli
wo li my nie co bar dziej wy traw ne
nu ty?

– Gewürztra mi ner bę dzie za -
wsze do brym wy bo rem.

– Dla cze go?
– Gewürztra mi ner to wy kwint -

ne, wy traw ne bia łe wi no o in try -
gu ją cym aro ma cie: słod kie nu ty
li czi, me lo na i kwia tu po ma rań -
czy, przy pra wio ne odro bi ną mio -
do wo -ró ża nej kon fi tu ry i kum -
kwa tu. W sma ku za zwy czaj
oprócz wspa nia łych owo ców tro -
pi kal nych ską pa nych w olej ku
ró ża nym od naj dzie my rów nież
nie co pie przu i rów no wa żą cą
sło dycz mi ne ral ność.

– Po ezja dla zmy słów?
– W rze czy sa mej. In nym wy -

śmie ni tym ro dza jem win są tzw.
„Bia łe Ama ro ne”. Jed nak jesz -

cze rzad ko spo ty ka się je w Pol -
sce.

– Cóż to ta kie go?
– Gro na bia łych od mian wi no -

gron pod su sza ne są przez 40 dni,
by zmniej szyć za war tość wo dy
i wy do być z nich na tu ral ną sło -
dycz. Na stęp nie wy ci ska ne i ma -
ce ro wa ne w ni skiej tem pe ra tu -
rze. Me to da ta sto so wa na jest
przy pro duk cji Ama ro ne, dla te -
go też wi no to na zy wa ne jest
czę sto „Bia łym Ama ro ne”.
Wprost mi stycz ny aro mat doj -
rza łych owo ców z prze wa gą gru -
szek i mo re li, prze ła ma ny nu ta -
mi her bat ni ków i kru che go cia -
sta, z sub tel ny mi niu an sa mi
kwia tów i mio du.

WI NA NA WIEL KA NOC

Niezależnie od rodzaju wybranego wina pamiętajmy
o zachowaniu odpowiedniej temperatury trunku podczas

serwowania, która uwydatni wszystkie jego atuty

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 18 
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