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Zacznijmy od historii, która
– biorąc pod uwagę zmiany zacho-
dzące w warszawskiej komunikacji
miejskiej – jest już historią staro-
żytną. Rok 1975. Rozbudowujące
się Jelonki i Górce potrzebują
szybkiego połączenia z centrum
Warszawy, którym może być tylko
przyspieszona linia autobusowa.
Uruchomiona zostaje linia 406,
zatrzymująca się tylko na czterech
przystankach na Bemowie i trzech
w ścisłym centrum. W 1986 roku
oznaczenie zostaje zmienione
na 506, z biegiem lat, w miarę roz-
budowy dzielnicy, zmienia się ta-

kże trasa i przybywa przystanków.
W 1992 roku linia zostaje przedłu-
żona na Bródno, stając się kluczo-
wym połączeniem dla dwóch ze-
wnętrznych dzielnic miasta. 506
kursuje wówczas na trasie z osie-
dla Górczewska przez Bemowo-
-Ratusz (wówczas: Klemensiewi-
cza), Halę Wola i Świętokrzyską
na Bródno-Podgrodzie. W póź-
niejszych latach autobusy zaczyna-
ją kursować Lazurową i zatrzymy-
wać się przy Bibliotece Uniwersy-
teckiej, linia cieszy się ogromną
popularnością. Tak ogromną, że
na oblężonym odcinku z osiedla

Górczewska na Mariensztat ZTM
organizuje dodatkowe kursy (po-
czątkowo oznaczone jako E-6). Aż
wreszcie zaczyna się budowa linii
metra z Woli na Pragę.

Dlaczego wycofano 506?
Co wspólnego ma metro z Woli

na Pragę z autobusem z Jelonek
na Bródno? To, że z powodu budo-
wy podziemnej kolei zamknięte
dla ruchu były ulice Prosta
(od września 2010) i Świętokrzyska
(od czerwca 2011). Przez niemal
rok 506 kursuje więc Grzybowską,
po czym… zostaje zlikwidowa-
ne 11 czerwca 2011 roku. Pasaże-
rowie korzystający z linii przez lata
są zachęcani do przesiadki
do 105,112 i 118, czyli linii zwy-
kłych, obsługujących tylko krótkie
fragmenty trasy 506. Budowa me-
tra M2 dawno się zakończyła,
Świętokrzyska i Prosta są otwarte.
A gdzie 506?

– Zgodnie z założeniami zlikwi-
dowana została część linii, które
miały długie, podatne na opóźnie-

nia trasy i kursowały rzadko – mó-
wił już we wrześniu 2013 roku
rzecznik ZTM Igor Krajnow.
– Zostały one zastąpione liniami
krótszymi, ale kursującymi z więk-
szą częstotliwością. 506 została za-
stąpiona liniami: 105 (Jelonki
– Śródmieście), 112 (Jelonki
– Bródno) i 118 (Bródno – Śród-
mieście). Obecnie nie ma planów
przywrócenia jej kursowania.

Wypowiedź ta jest wciąż aktu-
alna, ZTM nie dysponuje zresztą
żadnymi dodatkowymi autobusa-
mi, które mogłyby obsłużyć przy-
wróconą linię.

Czy na trasie 506 tworzą się
korki?

Trzeba przyznać, że tak, bo
na Świętokrzyskiej korek to stan
normalny. Mimo to można od-
nieść wrażenie, że mnóstwo
mieszkańców Jelonek i tak chcia-
łoby korzystać z takiej linii. Wiel-
ka szkoda, że ZTM nie zdecydo-
wał się omówić tego tematu pod-
czas ostatnich konsultacji i nie
przedstawił konstruktywnej pro-
pozycji typu „112 za 506”. Bez-
przesiadkowe i szybkie (bo 112
trudno uznać za szybką linię) po-
łączenie Jelonek z Bródnem wró-
ci dopiero… cóż, w przyszłości
dalekiej, bo „po 2022 roku”, gdy

ukończone zostaną stacje M2
na Lazurowej i Kondratowicza.

Likwidacja 506 była jednym
z pomysłów ZTM, dla których na-
prawdę trudno znaleźć logiczne
wyjaśnienie. Zbudowano komuni-

kację szynową w Rzymie, zlikwido-
wano autobus na Krymie. Metro
z Woli na Pragę to zupełnie inne
połączenie, niż autobus z Jelonek
na Bródno. Jeśli nie ma na trasie
Jelonki-Bródno odpowiednio du-
żych „potoków pasażerskich”, to
skąd ta długa żałoba po 506 i taki
opór przeciwko usunięciu z Bemo-
wa 112? Na Jelonkach chyba nikt
nie ma wątpliwości, że 506 powin-
no wrócić. Żałoba trwa.

Dominik Gadomski

Długa „żałoba” po 506
� Na każdych konsultacjach społecznych z Zarządem Transportu Miejskiego
na Bemowie słychać ten sam postulat: „Przywróćcie 506!”. Dlaczego „żałoba” po tej
linii trwa tak długo?

Likwidacja
506 była jednym
z pomysłów ZTM, dla
których naprawdę trudno
znaleźć logiczne
wyjaśnienie. Zbudowano
komunikację szynową
w Rzymie, zlikwidowano
autobus na Krymie. Metro
z Woli na Pragę to
zupełnie inne połączenie,
niż autobus z Jelonek
na Bródno
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– Doszedł już Pan do ściany?
– Raczej ściana została posta-

wiona przede mną. Łamane jest
prawo, łamane są wszelkie stan-
dardy demokracji i mam wraże-
nie, że mało komu to przeszka-
dza. Nawet radni Prawa i Spra-
wiedliwości zachowują się jak
wierni rycerze Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Prasa już prawie wca-
le nie podejmuje tematu Bemo-
wa, a przecież mamy do czynienia
z sytuacją absurdalną – legalnie
wybrane władze dzielnicy zostały
tej władzy pozbawione na podsta-
wie „widzimisię” pani prezydent.

– Ratusz twierdzi, że nie ma za-
ufania do Pana i pańskiego zarzą-
du. Dlatego przysłał na Bemowo
swoich pełnomocników. Prawnicy
miasta uważają, że pani prezy-
dent ma do tego prawo. Prokura-
tura nie podzieliła Pańskiego zda-
nia, że nieudzielenie Panu pełno-
mocnictw to przestępstwo w wyko-
naniu Hanny Gronkiewicz-Waltz.

– Odwołaliśmy się od decyzji
prokuratury i nadal twierdzimy,
że obowiązkiem pani prezydent
jest przekazanie pełnomocnictw
członkom zarządu dzielnicy. Wy-
nika to wprost ze statutu Bemowa
i innych przepisów. Każde inne
działanie to narażanie mieszkań-
ców na unieważnienie w przyszło-
ści wszystkich decyzji podjętych
przez bezprawnie ustanowionych
pełnomocników. To może mieć
niewyobrażalne konsekwencje.
Proszę sobie wyobrazić sytuację,
że mieszkańcy zaskarżą np. decy-
zje podatkowe podpisane przez
panów Grzegorza Popielarza
i Marka Lipińskiego. Nieważne
mogą stać się umowy z wykonaw-
cami inwestycji, konkursy na sta-
nowiska czy inne niezwykle ważne
dokumenty przez nich podpisywa-
ne. Pani prezydent swoim postę-
powaniem i uporem może narazić
mieszkańców na wielkie szkody.

– I dlatego powiesił Pan Putina
w sąsiedztwie pani prezydent
na ratuszu? Czy osiągnął Pan za-
mierzony efekt? Zainteresował
Pan dziennikarzy? Nie było inne-
go sposobu, żeby dotrzeć do me-
diów? Wielu mieszkańców Bemo-
wa na pewno to zszokowało.

– Wszystkich, którzy poczuli się
urażeni – przepraszam, ale na-
prawdę nie mieliśmy wyjścia. Wy-
korzystaliśmy wcześniej wszelkie
możliwości dotarcia z informacją
o łamaniu prawa przez Hannę
Gronkiewicz-Waltz. Nasze listy
otrzymali posłowie, senatorowie,
radni stolicy, Najwyższa Izba Kon-
troli, premier Ewa Kopacz, prezy-
dent Bronisław Komorowski, me-
dia. Nie było żadnego efektu, żad-
nej odpowiedzi. Obserwowaliśmy
coś odwrotnego – efekt znudzenia
Bemowem. Wszyscy przyjęli
do wiadomości, że pani prezydent
Warszawy złamała prawo i udzielili
jej milczącej akceptacji. Sytuacja
zaczęła zmierzać w bardzo złym

kierunku. To wówczas mieliśmy
do czynienia z bezpodstawnymi
zwolnieniami dyscyplinarnymi. De-
cyzje zarządu dzielnicy były seryj-
nie unieważniane przez wiceprezy-
denta Jarosława Jóźwiaka. Urzęd-
nicy zaczęli się bać rozmawiać z le-
galnie wybranymi członkami zarzą-
du dzielnicy i wykonywać nasze po-
lecania w obawie przed zwolnie-
niem z pracy. Mnożą się sprawy
niezałatwione lub źle załatwione,
skala zawiłości wielu problemów
stała się już absurdalna, a konse-
kwencje ponoszą i nadal będą po-
nosić mieszkańcy. To przecież po-
datnicy zapłacą za bałagan stwo-
rzony przez Hannę Gronkiewicz-
-Waltz i jej pełnomocników. Dlate-
go była akcja z „Putinem Warsza-
wy”. Czy przyniosła efekt?
Na pewno tak. Przede wszystkim
do mieszkańców Bemowa dotarła
informacja, że wybrane przez nich
władze nie mogą rządzić, bo pani
prezydent „ma focha” wobec Jaro-
sława Dąbrowskiego.

– Myśli Pan, że rzeczywiście do-
tarła? A nie jest raczej tak, że więk-
szości to w ogóle nie interesuje?

– Gdyby mieszkańców naprawdę
nic nie interesowało, to komitet Ja-
rosława Dąbrowskiego przepadłby
w wyborach. Tymczasem wygrał
z największymi partiami, a pani
prezydent w białych rękawiczkach
przekreśliła wyniki wyborów
na Bemowie. Legalnie wybrany za-
rząd dzielnicy nie otrzymał pełno-
mocnictw, nie został też formalnie
zatrudniony. Rada dzielnicy utraci-
ła swoją podmiotowość, ponieważ
pełnomocnicy pani prezydent
– bez żadnej konsultacji z radnymi
Bemowa – zmieniają budżet dziel-
nicy, jak im pasuje. Przegłosowuje
to rada miasta. Z kolei rada dziel-
nicy nie ma żadnego wpływu
na pełnomocników, bo organem
wykonawczym dzielnicy jest jej za-
rząd. Radni Bemowa nie mogą
więc podjąć uchwały, że zobowią-
zują do czegoś pełnomocników.
Mogą zobowiązać zarząd. Wów-
czas my to chcemy zrobić. Podej-
mujemy odpowiednią uchwałę
a wiceprezydent Jóźwiak ją unie-
ważnia i nakazuje pełnomocnikom
coś innego. Tak wygląda sprawo-
wanie władzy na Bemowie. Nie tyl-
ko zarząd nic nie może, bo nie ma
pełnomocnictw. Radni dzielnicy
też nie są władzą, bo można ich de-
cyzje łatwo „obejść”.

– Czyli, Pana zdaniem, Hanna
Gronkiewicz-Waltz zmieniła wy-
niki wyborów na Bemowie, i to
bez dodawania krzyżyków na kar-
tach do głosowania i mnożenia
głosów nieważnych?

– Dokładnie tak. I przede
wszystkim dlatego był „Putin War-
szawy”. Musieliśmy pokazać, że
mamy do czynienia z totalitary-
zmem w wydaniu samorządowym,
że w sposobie sprawowania władzy
poprzez cenzurę, szykanowanie
i wyrzucanie z pracy ludzi za ich

poglądy wróciliśmy do czasów głę-
bokiego PRL-u. Chcemy uświado-
mić mieszkańcom całej Warszawy,
że jeśli Bemowo przegra swoją
walkę, to w każdej dzielnicy może
wydarzyć się identyczna sytuacja.
Jeśli nie wygramy sprawy w sądzie,
to każda dzielnica będzie narażo-
na na szykany ratusza, jeśli wynik
wyborów w danej dzielnicy nie bę-
dzie pasował władzom miasta. Na-
sza walka jest oczywiście przede
wszystkim walką o Bemowo, ale
walczymy też o demokrację w ca-
łym mieście. Dlatego tym bardziej
nie mogę pojąć postawy PiS
na Bemowie. Jeśli wspierając
Hannę Gronkiewicz-Waltz przy-
czynią się do naszej porażki, to

mogą doprowadzić do sytuacji, że
w kolejnej kadencji burmistrzowie
z PiS będą fasadowi, jeśli prezy-
dent miasta będzie z PO.

– Do sądu trafił pozew przeciwko
Hannie Gronkiewicz-Waltz, w któ-
rym domaga się Pan przyznania
pełnomocnictw zarządowi Bemowa
i odebrania ich pełnomocnikom.
Jeśli przegra Pan tę sprawę, to ma
Pan jakiś kolejny plan?

– Spraw sądowych jest już kilka
i będą następne. Uważam, że ko-
lejną będzie pozew zbiorowy
mieszkańców Bemowa skierowa-
ny przeciwko Hannie Gronkie-
wicz-Waltz. Prawo do samorządu
jest prawem obywateli. Pani pre-
zydent to prawo mieszkańcom
Bemowa odebrała. Jest to forma
dyskryminacji ze względu na po-
glądy polityczne.

– A bardziej przyziemnie? Ja-
kie ważne dla mieszkańców spra-
wy zostały Pana zdaniem „zawa-
lone” przez pełnomocników pani
prezydent?

– Nie mamy Bemowo Bike. Za-
miast dwudziestu stacji i stu do-
datkowych rowerów, mamy trzy
stacje Veturilo przeniesione ze
Śródmieścia, choć obiektywnie
rzecz ujmując, główną odpowie-
dzialność za taki stan ponosi były
burmistrz Krzysztof Strzałkowski,
który nie przygotował i nie ogłosił
na czas przetargu. My próbowali-
śmy ratować sytuację, ale pełno-
mocnicy doszukiwali się dziury
w całym i ostatecznie na nic nie
pozwolili. Kolejna sprawa to za-
trzymana budowa budynków ko-
munalnych i przedszkola. To
także „dzieło” poprzedniego bur-
mistrza. Chcieliśmy ratować sytu-
ację i otworzyć przynajmniej
przedszkole, ale pani prezydent
osobiście podjęła decyzję, że bu-
dynki będą stały dwa lata puste,
zanim nie zostanie zbudowany
trzeci. To absurdalna decyzja, po-
zbawiająca rodziców dodatko-
wych miejsc przedszkolnych już
w tym roku. Gdyby zarząd dziel-
nicy miał pełnomocnictwa, nie
dopuścilibyśmy do tego, bo budo-
wa trzeciego budynku nie blokuje
otwarcia przedszkola. Pełnomoc-
nicy są pracownikami pani prezy-
dent, więc słowem nie pisnęli.
Prawie gotowego przedszkola
na Pełczyńskiego może więc nie
być nawet przez dwa lata.

– Czy naprawdę wciąż pracuje
Pan bez umowy i wynagrodzenia?
Z czego Pan żyje?

– Nigdy nie byłem w polityce
dla pieniędzy, więc jeszcze jakoś
daję radę. Nie zmienia to faktu,
że nie tylko ja, ale także trzej wi-
ceburmistrzowie pracują bez
umowy. Od grudnia zeszłego ro-
ku nie dostaliśmy nawet złotówki
wynagrodzenia. W najtrudniejszej

sytuacji jest wiceburmistrz Jakub
Gręziak, którego kilkumiesięcz-
nego dziecka nie chciano nawet
objąć ubezpieczeniem zdrowot-
nym. Pod koniec kwietnia będzie
pierwsza rozprawa w sądzie pra-
cy. Sytuacja jest trudna, ale
wbrew temu, co myśli ratusz, nie
uda się nas w ten sposób zastra-
szyć, zniechęcić i zmusić do wyco-
fania się.

– Czy z pełnomocnikami ratu-
sza w ogóle rozmawiacie?

– Nie bezpośrednio. Próbowali-
śmy, ale pan Popielarz zaczął wy-
krzykiwać do mnie: „Pan jest dla
mnie nikim”, więc zaprzestaliśmy
prób. Piszemy pisma i podejmuje-
my uchwały, ale to niewiele daje,
bo wbrew wcześniejszym deklara-
cjom, pełnomocnicy nie przyjecha-
li na Bemowo, aby pilnować zarzą-
du, do którego pani prezydent nie
ma zaufania, lecz żeby rządzić za-
miast legalnie wybranych władz.
Chcieliśmy porozumienia z Hanną
Gronkiewicz-Waltz, ale w oparciu
o przepisy, a nie ich „obchodze-
nie”. Nie było pozytywnej reakcji,
więc sprawa musiała trafić do pro-
kuratury i sądów. A brak meryto-
rycznego zainteresowania mediów
poskutkował powieszaniem „Puti-
na Warszawy”.

– Podtrzymuje Pan, że Hanna
Gronkiewicz-Waltz jest Putinem
naszego miasta?

– Zachowuje się dokładnie tak
samo. Eskaluje konflikt, ignoruje
prawo, wszelkimi metodami nisz-
czy polityczną konkurencję.
Przy milczącej akceptacji prezyden-
ta, pani premier, radnych stolicy,
posłów i senatorów, także z tylko
teoretycznie opozycyjnego PiS-u.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Katner

Ratusz nas nie zastraszy i nie zmusi do rezygnacji
� Rozmowa z Krzysztofem Zygrzakiem, burmistrzem Bemowa.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Kolejną sprawą
będzie pozew zbiorowy
mieszkańców Bemowa
skierowany przeciwko
Hannie Gronkiewicz-Waltz.
Prawo do samorządu jest
prawem obywateli. Pani
prezydent to prawo
mieszkańcom Bemowa
odebrała.
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Park Górczewska opisywaliśmy
w poprzednim wydaniu „Echa”.
Trudno właściwie nazwać go par-
kiem, bo drzew tu jak na lekar-
stwo. W zeszłym roku ponad dwa
tysiące osób zagłosowało za na-
szpikowaniem centralnego skwe-
ru Jelonek Północnych kwiatami,
wybiegiem dla psów, ścieżkami
biegowymi. W tym roku miesz-
kańcy proponują kawiarnie, stoli-
ki szachowe, boiska. Radna Mar-
ta Sylwestrzak zgłosiła do budże-
tu partycypacyjnego pomysł, by
zasadzić więcej drzew. Tymcza-
sem mieszkańcy pomstują
na sprawy podstawowe, takie jak
stan alejek. Po przeczytaniu ostat-
niego artykułu rozdzwonili się
czytelnicy, wieszając psy na infra-
strukturze parku.

– To skandal, żeby tak wygląda-
ły ścieżki w parku Górczewska
– denerwuje się mieszkaniec ulicy
Karabeli. Pani Maria z ulicy
Szwankowskiego śmieje się, że
do tandetnego chodnika brakuje
tylko balustradek z pospawanych
gazrurek. – Chyba mamy tu po-
wtórkę z końca lat osiemdziesią-
tych, kiedy wszystko było takie
dziadowskie – narzeka pan Filip
z Jelonek.

Spór o działkę z alejką
Kiedy to się zmieni? Niepręd-

ko. Za park i jego ścieżki odpo-
wiada urząd dzielnicy Bemowo.
– Niestety, nie możemy na razie
przeprowadzić modernizacji tej
ścieżki – mówi Joanna Zubrzycka
z wydziału ochrony środowiska.

– Co do jednej z działek, przez
którą przebiega aleja, są roszcze-
nia i sprawa jest w sądzie – mówi
urzędniczka. Gdyby magistrat
przeprowadził remont chodnika,
a posesja została przyznana inne-
mu właścicielowi, można by to
uznać za niegospodarność. – Dla-
tego trzeba poczekać na wyrok
sądu – mówi Joanna Zubrzycka.

Trzeba schować linię
energetyczną!

List do redakcji napisała także
radna Hanna Głowacka: – Przede
wszystkim należy wszystkim czy-
telnikom uświadomić, że zago-
spodarowanie parku Górczewska,
wszystkie jego elementy składowe
tj. przebieg ścieżek, miejsca
do rekreacji, sportu, miejsca
do nasadzeń – łącznie z wymie-
nionymi gatunkami nasadzeń
– zostały przesądzone w wykona-
nym projekcie zagospodarowania
parku. Powyższy projekt potwier-
dza uchwalony na teren parku

miejscowy plan zagospodarowa-
nia z czerwca 2002 r.

Hanna Głowacka zaznacza, że
zgodnie z planami już trzy lata te-
mu powinna zostać zakopana
pod ziemię napowietrzna linia
wysokiego napięcia przechodząca
przez park. Ponadto władze po-
winny były zadbać o zasadzenie
drzew oraz ustawienie jednolitych
ławek, koszy na śmieci i latarni.

– Dawno już powinien być wyko-
nany wybieg dla psów, aby miesz-
kańcy mogli swobodnie poleniucho-
wać na trawie w ciepłe dni – pisze
radna Hanna Głowacka i podkre-
śla, że zagospodarowywanie parku
Górczewska ze środków budżetu
partycypacyjnego to… absurd.
– Budżet partycypacyjny to przede
wszystkim inicjatywa samych miesz-
kańców często dla ich lokalnych po-
mysłów, a nie dla projektów wnio-
skowanych przez radnych! Zago-
spodarowanie parku to kosztowne
inwestycje i powinny znaleźć się
w planach inwestycyjnych dzielnicy,
a w końcu budżet przygotowują
radni wspólnie z zarządem dzielnicy
– pisze Hanna Głowacka.

Burmistrz Krzysztof Zygrzak
odpowiada, że na razie nie można
schować sieci. – RWE uważa to
za zbyt kosztowne i chce to zrobić
za 18 lat. A my zmienimy plan za-
gospodarowania przestrzennego,
tak aby nie miał wyjścia. Chcemy
bowiem stworzyć w tym miejscu
coś na kształt wodnego parku
rozrywki. Wtedy jeszcze raz wy-
stąpimy do zakładu energetyczne-
go z wnioskiem o zakopanie kabli
– mówi Zygrzak. Równolegle mo-
dernizację przejdą ścieżki, wymie-
nione będą ławki, kosze i lampy.

Przemysław Burkiewicz

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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Zgodnie
z planami już trzy lata
temu powinna zostać
zakopana pod ziemię
napowietrzna linia
wysokiego napięcia
przechodząca przez park.
Ponadto władze powinny
były zadbać o zasadzenie
drzew oraz ustawienie
jednolitych ławek, koszy
na śmieci i latarni – ocenia
Hanna Głowacka.

Śladem naszych interwencji

Park Górczewska do poprawki
� – Główna aleja parku Górczewska to obraz nędzy i rozpaczy, a pieniądze wydaje się na wybiegi dla psów
– bulwersują się niektórzy czytelnicy. Artykuł opisujący pomysły na upiększenie parku wywołał lawinę komentarzy.
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Imię „Villa Juliette”, kojarzące
się z zakopiańską zabudową willo-
wą, faktycznie dotyczy pięciopię-
trowego bloku – nie twierdzę, że
nieładnego – stawianego pośrodku
jelonkowskiego blokowiska. A to
przynajmniej sympatyczna nazwa,
w porównaniu z koszmarnymi
„Bianco Bemowo” czy „Bemowo
Living House”. Z rzadka w nowym
budownictwie na Bemowie znaj-
dziemy nazwy polskojęzyczne, naj-
częściej do bólu banalne, takie jak
„Osiedle Pod Słońcem” przy Bata-
lionów Chłopskich.

Tymczasem w innych miastach
łatwo można znaleźć przykłady
ładnych nazw. W Krakowie buduje
się całkiem nowa „Kamienica
Pod Smokami”, w Gdańsku po-
wstaje osiedle „Browar Gdański”
– w miejscu browaru, który wspo-
minał Paweł Huelle w ostatnim wy-
wiadzie w „Gazecie Wyborczej”
– a we Wrocławiu osiedle „Kępa
Mieszczańska”. Można? Można.

Rekord głupoty w ostatnich
miesiącach to dla mnie „City
Link” na Woli. Zostawiając już
na boku obce brzmienie, nazwę
skojarzyć można z firmą autobu-
sową, od biedy – z sieciową kafej-
ką, na pewno zaś nie ze zwali-
stym, dziewięciopiętrowym blo-
kiem mieszkalnym.

Wydawałoby się, że lepiej brzmi
„Miasto Wola”, skądinąd całkiem
ładny projekt. Ktoś pomyślał, że
skoro udało się z „Miasteczkiem
Wilanów” to uda się i tu; duża Wo-
la, mały Wilanów, dlatego miasto
zamiast miasteczka. Niestety, nie
można uciec od wymogu ruszania
głową. „Miasto Wola” to nazwa ze-
społu kilku domów na Odolanach,
peryferyjnej części Woli, w którym
zamieszka jakieś pół procent
mieszkańców Woli. W „Miasteczku
Wilanów” zamieszka docelowo

osiemdziesiąt procent mieszkań-
ców dzielnicy Wilanów – czyli jakby
trochę więcej. Pretensjonalność na-
zwy „Miasto Wola” bije po oczach.

Ruszania głową nigdy za mało.
Inwestor „Miasta Wola”, nama-
wiając do zakupu w nim mieszka-
nia, informuje o „pobliskich tere-
nach rekreacyjnych”, z których naj-
bliższy to Park Powstańców War-
szawskich. Ikonka roweru zachęca-
jąca do rekreacji na dwóch kółkach
znajduje się dokładnie w miejscu,
gdzie stoi Pomnik „Polegli Niepo-
konani”, pod którym spoczywają
prochy 50 tys. mieszkańców miasta
zamordowanych w Powstaniu War-
szawskim. Tam jest Cmentarz Po-
wstańców Warszawy. Park jest
po drugiej stronie ulicy.

Trudno jednak krytykować za to
inwestora, skoro informację, iż po-
mnik „Polegli Niepokonani” znaj-
duje się w środku parku, można
znaleźć na stronie internetowej
urzędu dzielnicy Wola. Pamiętając
o zaangażowaniu prezydenta RP,
wojewody, a także samych burmi-
strzów Woli w renowację cmenta-
rza, jestem zadziwiony bezmyślno-
ścią dzielnicowych urzędników.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Śmietnik z nazwami nowych osiedli
� Nazwy nowych domów i osiedli zaśmiecają przestrzeń publiczną nie mniej niż
billboardy. Obcojęzyczne, pretensjonalne, niezwiązane z miejscem i okolicą, w której
są budowane. Często również zaprzeczające własnemu kształtowi.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Villa Juliette
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Na niektórych tabliczkach ad-
resowych do dziś zachował się na-
pis „Miasto-ogród Jelonek”. To
pamiątka po czasach międzywo-
jennych, kiedy gęsto zabudowana
Warszawa dusiła się i nie miała
już miejsca do budowy nowych
domów. Zabudowa jedno- i wie-
lorodzinna zaczęła oplatać stolicę
na przedmieściach. Zgodnie
z koncepcją angielskiego urbani-
sty Ebenezera Howarda szerokie
ulice miały przebiegać między
ogrodami, w których znalazłyby
się domy. Pod Warszawą pierwsze
takie osiedla zaczęły powstawać
przed pierwszą wojną światową.
W dwudziestoleciu pojawiły się
kolejne, które dziś są w granicach
miasta stołecznego – Młociny, Sa-

dyba czy właśnie Jelonek, wów-
czas w liczbie pojedynczej.

Plac Jana III Sobieskiego miał
stać się centralnym rynkiem mia-
sta-ogrodu Jelonek. Oblepiły go
niskie kamieniczki – takie jak
przy innych ulicach osady. Dziś
jest to plac Kasztelański a środek
placu nie jest targowiskiem, jak
za dawnych czasów, lecz skwe-
rem. Drzewa kwitną, rozsiewając
charakterystyczny zapach wiosny.
Gdyby nie szum tramwajów i war-
kot silników samochodowych,
można by odnieść wrażenie, że je-
steśmy gdzieś indziej. No, może
jeszcze gdyby zamiast sklepu
z wódką i piwem była tu miła cu-
kierenka – bo kwiaciarnia już jest.

Przemysław Burkiewicz

Wiosna zawitała
na dawny rynek Jelonek
� Jak tu pięknie! Inaczej niż między blokami Górc czy
Bemowa-Lotniska, zupełnie jak w małym miasteczku.
Na plac Kasztelański zawitała wiosna. Skwer pośrodku
dawnego rynku miasta-ogrodu Jelonek pachnie
kwitnącymi drzewami i wcale nie przypomina wielkiego
miasta. Zachowana niska zabudowa pamięta czasy,
gdy plac – wówczas imienia Jana III Sobieskiego
– faktycznie był rynkiem podwarszawskiej miejscowości.
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Kilka tygodni po otwarciu linii
metra M2 (ironicznie nazywanej
„podziemnym tramwajem wol-
sko-praskim”) na ul. Prostej wi-
dać w godzinach szczytu tłumy
pasażerów z Bemowa. W kierun-
ku naszej dzielnicy odjeżdżają
stamtąd tramwaje (10, 11 i 24)
oraz autobusy ekspresowe (E-5)
i zwykłe (105 i 109). Jak rozwiąza-
no poszczególne przesiadki?

Jeśli chodzi o tramwaje, to zde-
cydowanie wygodniejsze są prze-
siadki do metra z 10 i 11 niż z 24.

Dwie pierwsze linie zatrzymują
się na przystankach umieszczo-
nych bezpośrednio nad stacją,
na które można dostać się schoda-
mi lub windą. Niestety 24 staje zu-
pełnie gdzie indziej, więc pasaże-
rowie chcący dojechać na przy-
stanki Radiowa, Wrocławska
i Nowe Bemowo muszą po wyj-
ściu z metra zgadywać, co przyje-
dzie pierwsze: 11 czy 24. Ta druga
linia ma przystanki na Towarowej,
w zdecydowanie zbyt dużej odle-
głości od wyjść nr 1 i 3. Decyzja

o umieszczeniu stacji nie pod ron-
dem, ale pod Prostą, poskutkowa-
ła absurdalną sytuacją, w której
przesiadki „wzdłuż” linii metra są
wygodne, ale „w poprzek”, na uli-
cę Towarową – już nie. Warto pa-
miętać, że rondo czeka jeszcze
przebudowa, po której układ to-
rów się zmieni.

A autobusy? Wszystkie linie ja-
dące na Bemowo zatrzymują się
na tym przystanku, na który pro-
wadzą wyjścia nr 1 i 7 oraz dwie
windy. Bublem jest za to przysta-

nek po drugiej stronie ulicy Pro-
stej, na którym wysiadają pasaże-
rowie E-5,105 i 109. Od schodów
na stację dzieli go kilkadziesiąt
metrów, winda jest jeszcze dalej.
Choć zarówno stację, jak i ulicę
zaprojektowano tu od zera, prze-
siadka jest bardzo niewygodna,
bo na drodze pasażerów jest…
wyjazd z zakładów farmaceutycz-
nych. Na Targowej wyjazdy z po-
sesji prowadzą przez przystanki
autobusowe i nie jest to proble-
mem, a na Prostej się nie dało?

Sama stacja Rondo Daszyńskie-
go ma sporo zalet. Pięć wind za-
pewnia niepełnosprawnym i oso-
bom z bagażami transport we
wszystkich kierunkach, układ

przejść podziemnych jest nieskom-
plikowany. Za lokalizację przystan-
ku dla wysiadających z E-5,105
i 109 należy się jednak władzom
miasta ogromny minus. Jeśli War-
szawy nie stać na utrzymywanie
długich linii autobusowych i prze-
siadki są nieuniknione, to niech
przynajmniej będą wygodne.

Dominik Gadomski

Rondo Daszyńskiego: jak poprawić przesiadki?
� Chcąc nie chcąc, wielu mieszkańców Bemowa regularnie odwiedza rondo Daszyńskiego, gdzie przesiada się z autobusów i tramwajów
do metra. Najwyższy czas na przyjrzenie się tym przesiadkom. Wygodny węzeł czy bubel?

Za lokalizację
przystanku dla
wysiadających z E-5,105
i 109 należy się władzom
miasta ogromny minus.
Jeśli Warszawy nie stać
na utrzymywanie długich
linii autobusowych
i przesiadki są nieuniknione,
to niech przynajmniej
będą wygodne.

Wejście do metra jest zdecydowanie za daleko

Czy naprawdę nie dało się zaprojektować wyjścia i wentylatorni
tak, by tłum pasażerów nie trafiał prosto na ścianę? Czy bruk to

odpowiednia nawierzchnia dla niepełnosprawnych?



Od kilku lat bemowscy kierow-
cy nie marzyli o niczym innym,
jak o modernizacji Powstańców
Śląskich – głównej arterii dzielni-
cy. Już w latach siedemdziesią-
tych urbaniści planowali utworze-
nie z niej głównej ulicy zachod-
nich dzielnic. Jelonki, wówczas
niemal na końcu świata, miały je-
dynie słabe połączenie autobuso-

we ze stolicą. Dlatego padł po-
mysł zbudowania linii tramwajo-
wej na Bemowo. Tak o koncepcji
pisał nieodżałowany „Express
Wieczorny”: „W pierwszym eta-
pie ma powstać odcinek od pętli
koło Zakładów im. Nowotki
wzdłuż ul. Połczyńskiej przez Po-
wstańców Śląskich do Górczew-
skiej, gdzie u zbiegu z Lazurową

powstanie pętla opodal przewi-
dzianej tam pętli autobusowej.
Rozważa się też ewentualność
skierowania tej linii od zbiegu
ul. Powstańców Śląskich z Człu-
chowską, właśnie tą Człuchowską,
przez Lazurową do wspomnianej
pętli. W drugim etapie przewidu-
je się przeprowadzenie trasy
przez środek Bemowa do Powąz-
kowskiej (dziś jest tu ul. Maczka
– przyp. aut.) i dalej al. Reymonta
i Broniewskiego do połączenia,
w rejonie ul. Wólczyńskiej, z ist-
niejącą linią do Huty Warszawa”.

Artykuł pochodzi z 1978 roku.
Ostatecznie najpierw w 1987 roku
przebito ul. Powstańców od Górc
przez tereny dawnego lotniska
do alei Reymonta. Linia tramwajo-
wa z Woli do Górczewskiej powsta-
ła pięć lat później. „Życie Warsza-
wy” 8 sierpnia 1992 roku w relacji
z uruchomienia torowiska na Je-
lonki zapowiadało budowę linii
tramwajowej wzdłuż Powstańców
aż ku Bielanom. „Jest to pierwsza
po wielu latach dokończona inwe-
stycja tramwajowa. Decyzję o pod-
jęciu budowy wydał we wrze-
śniu 1974 roku ówczesny prezydent
miasta Jerzy Majewski. Teraz my
planujemy budowę nitki na Żoli-
borz, do pętli Piaski przy ul. Bro-
niewskiego” – mówił w wywiadzie
dla nieistniejącej dziś gazety Kazi-
mierz Kulig, dyrektor ówczesnych
Miejskich Zakładów Komunikacyj-
nych. Pięć lat później zbudowano
linię z Koła przez Radiowo do No-
wego Bemowa, a w 2005 roku
od Nowego Bemowa przez aleję
Reymonta do Broniewskiego. Tym-
czasem o odcinku między Gór-
czewską a Radiową ciągle mówio-
no, choć nikt nic nie robił, by inwe-

stycję zrealizować. Mało tego, ulica
wciąż miała tu jedną jezdnię
po jednym pasie w obu kierunkach.
Kuriozalnie wysoki wiadukt
nad bocznicą Huty Warszawa do-
pełniał absurdalności ulicy Po-
wstańców Śląskich na Górcach.

Wreszcie koniec
Ostatecznie udało się rozpocząć

prace przy budowie torowiska
w ubiegłym roku. Balzola, firma
budująca na zlecenie Tramwajów
Warszawskich, rozkopała skrzyżo-
wania z Górczewską i Radiową.
Ciągle trzeba było przekładać ter-
miny oddania ulicy do użytku, co
doprowadzało mieszkańców Be-
mowa do szału. A to było za zim-
no, a to istniało zagrożenie, że bę-
dzie zimno. W końcu jednak uda-
ło się uruchomić pierwszą linię
tramwajową. Symbolicznie, w wa-
lentynki, z Młocin przez Bemowo
do Marymontu pojechała „jede-
nastka”. Wschodnia jezdnia ulicy
Powstańców Śląskich wciąż była
zamknięta. Ostatecznie udało się
otworzyć ją w Wielki Czwartek.

Przejechaliśmy ulicę w tę
i z powrotem. Ma ona sporo plu-
sów, ale są także minusy. Poprosi-
liśmy o opinie kierowców z Be-
mowa i pasażerów komunikacji
miejskiej. – Ulica bardzo mi się
podoba. Mieszkam na Górcach
od końca lat osiemdziesiątych
i uważam, że nie ma się czego
czepiać. A nawet jeśli błędy są, to
małe. Nie popełnia pomyłek tylko
ten, kto nic nie robi – mówi Wie-
sław Sętowski, taksówkarz. Nieco
inną opinię ma Jacek Kromka, ta-
kże taksówkarz. – Światła. Bez
przerwy światła. Sygnalizacja
przy Czumy, Górczewskiej, Peł-

czyńskiego, Dywizjonu 303, Wro-
cławskiej… Zbudowali szeroką
ulicę, ale co z tego, skoro trafi
człowiek na czerwoną falę i wle-
cze się jak ślimak – mówi kierow-
ca. Pasażerowie komunikacji
miejskiej średnio oceniają sposób
ustawienia wiat przystankowych.

– Jak pan widzi. Stopy trzymamy
na piasku, a nie na chodniku
– mówi Karolina, która czeka
na autobus na przystanku przy ra-
tuszu Bemowa.

Są też inne uwagi. Nisko osa-
dzone włazy studzienek kanaliza-
cyjnych powodują, że samochody
przejeżdżające przez nie powodu-
ją hałas. Słupy części latarń są już
przekrzywione, tak jakby oprawy
oświetleniowe ciągnęły wysięgniki
ku ziemi. Kierowcy mają także za-
strzeżenia co do organizacji ru-
chu. – Na Powstańców przed Gór-
czewską dwa pasy ruchu są do jaz-
dy prosto i dwa do skrętu w lewo.
A tak być nie powinno – mówi
pan Jacek. – Lewoskręt, dwa pasy
do jazdy prosto i jeden w prawo
– w Górczewską, by można było
wygodnie dojechać do trasy S8
– mówi taksówkarz. – Taka orga-
nizacja jest przed skrzyżowaniem
z Radiową i to się bardzo dobrze
sprawdza, ponieważ można łatwo
skręcić, bez stania w korkach
– podkreśla nasz rozmówca.

Do końca kwietnia Tramwaje
Warszawskie mają doprowadzić
do porządku zieleń. Miejmy na-
dzieję, że poprawione zostaną
również te drobne uchybienia.
A jakie Państwo widzą manka-
menty nowej arterii? Czekamy
na e-maile i telefony.

Przemysław Burkiewicz

Subiektywny przegląd głównej ulicy Bemowa

Plusy i minusy przebudowanej Powstańców Śląskich
� Prawie dwa tygodnie temu do użytku oddana została poszerzona ulica Powstańców Śląskich. Po wielu latach oczekiwań i nerwów straconych
w korkach, mieszkańcy Bemowa doczekali się kręgosłupa komunikacyjnego dzielnicy z prawdziwego zdarzenia. Kierowcy mają do dyspozycji
dwie jezdnie w obu kierunkach a pomiędzy nimi jeżdżą tramwaje. Jednak mimo wielkiej ulgi, jaką przyniosła inwestycja, jest tu kilka
niedociągnięć, które trzeba poprawić.

Mieszkam
na Górcach od końca lat
osiemdziesiątych
i uważam, że nie ma się
czego czepiać. A nawet
jeśli błędy są, to małe. Nie
popełnia pomyłek tylko
ten, kto nic nie robi
– mówi Wiesław Sętowski,
taksówkarz.
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Rowerowa mapa Bemowa pre-
zentuje się fatalnie. Północna
część dzielnicy, czyli właściwe Be-
mowo i Boernerowo, ma kilka
dróg rowerowych (głównie słabej
jakości), połączonych z warszaw-
ską siecią dzięki ulicy Maczka.
W tej okolicy jest zaledwie jedna
stacja Veturilo, obok Galerii Be-
mowo.

W podobnej sytuacji są Górce,
oferujące tylko dwie wypożyczal-
nie rowerów publicznych i tylko
dwie połączone ze sobą drogi
na Coopera i Górczewskiej. Ta
druga, zbudowana z czerwonej
kostki bauma, prowadzi pozornie

w kierunku centrum, jednak zaraz
po przekroczeniu granicy z Wolą
zaczyna wić się, przeskakiwać
z jednej strony ulicy na drugą
i urywa nagle przy ul. Tyszkiewi-
cza. Mimo to właśnie z Górc jest
najlepszy dojazd do centrum:
Górczewską, al. Prymasa Tysiąc-
lecia, Kasprzaka i Prostą.

Wszystkie pozostałe odcinki in-
frastruktury rowerowej w naszej
dzielnicy są fragmentami, prowa-
dzącymi znikąd donikąd, często
w poprzek głównych szlaków ko-
munikacyjnych, czasem nawet bez
możliwości bezpiecznego wjazdu
(np. droga na Muszlowej). Pół

biedy, jeśli drogi czy pasa dla ro-
werów nie ma na ulicy o małym
natężeniu ruchu samochodów.
Na Powstańców Śląskich czy Ra-
diowej rowerzyści czują taki
strach przed licznymi autami, że
większość z nich woli złamać pra-
wo i pojechać chodnikiem. W tym
roku ich sytuacja znacznie popra-
wi się dzięki budżetowi partycy-
pacyjnemu.

W ubiegłorocznym głosowaniu
dużą popularnością cieszyły się
projekty związane z budową in-
frastruktury rowerowej na połu-
dniowym fragmencie Powstańców
Śląskich (dwie części projektu
zdobyły w sumie 5134 głosy) oraz
Połczyńskiej (1908 głosów). Prze-
targ na projekt i budowę drogi
od Górczewskiej do Sterniczej już
trwa. Ponieważ pierwotnie pro-
jekt poddany pod głosowanie za-
kładał budowę bliżej nieokreślo-
nej ścieżki „rowerowo-biegowej”,
przy okazji czeka nas budowa
chodnika. Raczej dla pieszych niż
biegaczy, bo bieganie obok samo-
chodów jadących Powstańców
Śląskich może skończyć się fatal-
nie dla zdrowia. Wszystko ma zo-
stać skończone w listopadzie.

Tymczasem na północy dzielni-
cy trwają już zaawansowane prace
nad drogami na Radiowej i Po-

wstańców Śląskich, między Wro-
cławską a Radiową. A jakie pro-
jekty złożono do budżetu partycy-
pacyjnego na rok 2016? Na etapie
weryfikacji szczegółowej są:
• droga na Powstańców

Śląskich od Pirenejskiej
do pętli Nowe Bemowo,

• droga na Radiowej
od Powstańców Śląskich
do Wrocławskiej,

• wytyczenie pasów rowerowych
na Piastów Śląskich
od Powstańców Śląskich
do Żołnierzy Wyklętych,
gdzie istniejąca już kiepska
droga z kostki zostałaby
przekształcona w chodnik.

Wnioski? Będzie coraz lepiej,
ale do doskonałości wciąż bardzo
daleko.

Dominik Gadomski
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Dywan z krokusów rozwinął
się na pasie rozdzielającym jezd-
nie ulicy Połczyńskiej na wyso-
kości Glinianek Schneidera. Jest

naprawdę śliczny, a nad okolicą
roznosi się piękny zapach tych
kwiatuszków.

PB

Na Jelonkach wiosna pełną gębą
Jaka piękna ta Połczyńska!
� Wiosna, ach, to ty! Nie tylko ciepłe promienie
słoneczne czy dłuższy dzień są objawami prawdziwej
wiosny. Pokazują to także rośliny.

Stacja Veturilo i ibombo przy ratuszu to jeden z nielicznych rozsądnie
umieszczonych elementów infrastruktury rowerowej na Bemowie

Rowerem przez Bemowo: idzie nowe?
� Właśnie ogłoszono przetarg na budowę drogi rowerowej na południowym odcinku Powstańców Śląskich. Tej zimy bezpiecznie przejedziemy
rowerem z południowych Jelonek aż na Stare Bemowo i do lasów na Radiowie.
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Projekt „Od inspiracji do inte-
gracji” to połączenie warsztatów

plastycznych (które będą się odby-
wać w filii Bemowskiego Centrum

Kultury ArtBem w Szkole Podsta-
wowej nr 357 przy ul. Zachodzą-
cego Słońca 25) oraz spacerów
przyrodniczych – dwa razy w mie-
siącu, naprzemiennie, w soboty.
W najbliższym czasie odbędą się
warsztaty „W maju latają motyle”
(18 maja, godz. 10.00, zapisy: fun-
dacja@fundacja-hereditas.pllub
tel. 22 891–01–62). Tydzień póź-
niej – osiedle Przyjaźń w zieleni
skąpane. Spacer przyrodniczy
z wątkiem historycznym – zbiórka
o 10.00 przy ratuszu. Na spacer
zapisy nie są konieczne, ale orga-
nizatorzy proszą o zabranie lorne-
tek i szkieł powiększających.

Spacery i warsztaty potrwają
do listopada. Ich harmonogram
można znaleźć na stronie
www.fundacja-hereditas.pl

(red)

Lubisz spacerować?
� Bezpłatne spacery po dzielnicy i warsztaty plastyczne
dostępne dla wszystkich – to propozycja Fundacji
Hereditas i Urzędu Dzielnicy Bemowo.

źródło:w
w

w.fundacja-hereditas.pl

Choć budowa ronda Radia Wol-
na Europa oraz poszerzenie ulic
Górczewskiej i Lazurowej na Be-
mowie zakończyło się dwa lata te-
mu, dopiero w ubiegłym roku wła-
ściciele nieruchomości wywłaszczo-
nych pod tę inwestycję otrzymali
odszkodowanie. Pieniądze wpłynę-
ły na konto, a w kwietniu do skrzy-
nek pocztowych trafiły… PIT-y
od Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych. – Nie wiem, co mam
robić. Z jednej strony jest to od-
szkodowanie za straconą nierucho-
mość, a z drugiej PIT jest przecież
dokumentem potwierdzającym, że
się „wzbogaciłem”. Czy muszę zgła-
szać sumę odszkodowania za Gór-
czewską do skarbówki? – pyta w li-
ście do redakcji pan Paweł.

Małgorzata Gajewska, rzecznicz-
ka ZMID odpowiada, że nieko-
niecznie. – Wysłaliśmy PIT
do wszystkich właścicieli nierucho-
mości – mówi rzeczniczka. Jak za-
znacza, dochodu nie muszą zgła-

szać osoby, które były właścicielami
nieruchomości na dwa lata
przed podjęciem decyzji admini-
stracyjnej o modernizacji Górczew-
skiej. A decyzja ta została podjęta
w 2008 roku. – Podatek muszą za-
płacić osoby, które nabyły wywłasz-
czone nieruchomości w 2006 roku
i później – tłumaczy Małgorzata
Gajewska.

W urzędzie skarbowym dla Be-
mowa dowiedzieliśmy się, że są
pewne sposoby uniknięcia tego
obowiązku. – Trzeba zadeklaro-
wać, że w ciągu dwóch lat nabę-
dziemy nieruchomość. Może to
być działka, dom lub mieszkanie.
Można też przeznaczyć fundusze
z odszkodowania na zakup inne-
go lokalu. Nie musi być w War-
szawie czy nawet Polsce, wystar-
czy terytorium Unii Europejskiej,
Szwajcarii oraz Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – pora-
dziła czytelnikom urzędniczka.

PB

Echa przebudowy Górczewskiej
PIT od ZMID-u. Płacić podatek?
� Skarbowa zagadka z Bemowa. Mieszkańcy ulic
Górczewskiej i Lazurowej otrzymują PIT-y od Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych za odszkodowanie
uzyskane po wywłaszczeniu ich nieruchomości
pod poszerzenie tych ulic. – Dostałam ten PIT
na początku kwietnia i nie wiem co zrobić. Mam płacić
podatek? – pyta pan Paweł z Górczewskiej.
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Trasa S8, oficjalnie nosząca na-
zwę alei Obrońców Grodna, jest
używana przez samochody już
czwarty rok. Korzystają z niej nie
tylko kierowcy chcący przemknąć
przez Warszawę w kierunku Po-
znania czy Białegostoku, ale
przede wszystkim warszawiacy.
Nic dziwnego – podróż ekspre-
sówką z Bemowa na Bródno zaj-
muje niecałe dziesięć minut. Wy-
jątkiem są naturalnie sytuacje
nadzwyczajne, jak wypadek, który
blokuje pas lub dwa albo np.
dzień Wszystkich Świętych, kiedy
cała Warszawa jedzie zapalić
lampkę na grobie bliskich
na cmentarzu Bródnowskim.

Komunikacja szwankuje
A jak wygląda komunikacja

miejska na linii Bemowo – Bród-

no? Teoretycznie nieźle, ponie-
waż mamy autobus 112 kursujący
Połczyńską, Lazurową, Człuchow-
ską i Powstańców Śląskich, jadący
dalej przez Stare Bielany, Słodo-
wiec, Marymont i Bródno do Ma-
rek. 112 jeździ dość często, ale
jest zapchany. Poza tym do 112
bezpośredni dostęp mają tylko
mieszkańcy Jelonek. Osoby
mieszkające na osiedlu Górczew-
ska do 112 muszą dojechać przy-
najmniej do Człuchowskiej. Jest
też 190, ale ślimaczy się przez ca-
łą Wolę, Śródmieście i Targówek.
Poza tym przy skrzyżowaniu Ra-
dzymińskiej z Młodzieńczą trzeba
się przesiąść. Zero komfortu.

Pospiesznym przez S8
Może warto więc pomyśleć

nad uruchomieniem pospiesznej

linii z Bemowa na Bródno, która
wykorzystywałaby trasę S8? Mo-
głaby wyglądać tak: Osiedle Gór-
czewska – Górczewska – Lazuro-
wa – al. Obrońców Grodna – al.
Armii Krajowej – most Grota-Ro-
weckiego – Toruńska – Wysockie-
go – Bazyliańska – Kondratowicza
– Chodecka – Bródno Podgrodzie.
Jeśli trasa byłaby zbyt długa, mo-
żna skrócić ją do Żerania FSO,
skąd są połączenia zarówno
na Bródno, jak i Białołękę. Przy-
stanków byłoby zaledwie kilka:
Osiedle Górczewska, Narwik, al.
Obrońców Grodna (taką nazwę
wymyśliłem dla zatoki na S8), Park
Kaskada, Osiedle Potok, Żerań
FSO. Czas przejazdu – kwadrans.

Co na to Zarząd Transportu
Miejskiego? Jest przeciwny.
– Podstawowe powody, dla któ-

rych obecnie nie jest rozważane
uruchomienie linii autobusowej łą-
czącej Bemowo z Bródnem, to od-
chodzenie od uruchamiania linii
autobusowych obsługujących dłu-
gie trasy – mówi Magdalena Po-
tocka z biura prasowego ZTM
i uzasadnia to tym, że kursy byłyby
niepunktualne. Trasa z Górczew-
skiej na Żerań to około 10 kilome-
trów. Długa? Chyba nie. Kolejny
argument przeciw to „utrudnienia
komunikacyjne związane z moder-
nizacją mostu Grota-Roweckie-
go”. A jednak nie przeszkadza to

ZTM, by mostem jeździło siedem
linii (112, 114, 118, 132, 156, 186
i 414). Poza tym prace na Trasie
AK niebawem się zakończą.

Problem z aleją
Magdalena Potocka podkreśla

także, że „al. Obrońców Grodna
przystosowana jest przede wszyst-
kim do ruchu indywidualnego
i ciężarowego, w związku z czym
wzdłuż ulicy brakuje infrastruktury
przystankowej”. Tak się składa, że
aleja jest jednak przystosowana ta-

kże dla autobusów – przy skrzyżo-
waniu z Lazurową znajdują się
dwie zatoki przystankowe. W sa-
mej alei autobusy i tak korzystały-
by z jednej, dotąd nieużywanej
– tej w kierunku Bródna, ponieważ
jadąc ku krańcowi Osiedle Gór-
czewska autobusy zatrzymywałyby
się dopiero na przystanku Narwik
w ciągu ulicy Lazurowej, jakieś
dwieście metrów od trasy S8.

Opłaty viaTOLL przeszkodą?
Czy dodatkowym problemem

jest kwestia finansów, do czego
ZTM nie chce się oficjalnie przy-
znać? Chodzi o opłaty za ciężkie
pojazdy przejeżdżające trasą S8
– według rozporządzenia Rady
Ministrów podlega nim odcinek
od węzła Konotopa do węzła Po-
wązkowska.

– Opłata elektroniczna w ra-
mach systemu viaTOLL jest po-
bierana za korzystanie z dróg kra-
jowych przez pojazdy samochodo-
we o dopuszczalnej masie całko-
witej powyżej 3,5 tony, w tym au-
tobusy. W przypadku autostrad
i dróg ekspresowych stawki opłaty
elektronicznej dla autobusów wy-
noszą od 20 do 40 gr za 1 km – in-
formuje Piotr Popa z Minister-
stwa Infrastruktury. Odcinek S8
między Lazurową a Powązkami to
pięć kilometrów. Przejazd autobu-
su w jedną stronę to zatem maksy-
malnie dwa złote. Powiedzmy, że
autobusy jeździłyby tu dwa razy
na godzinę – to cztery złote, razy
osiem godzin – 32 zł i razy dwa
(kurs w drugą stronę) to daje 64
złote za dobę. Majątek to nie jest.

Warto walczyć o uruchomienie
autobusów korzystających z trasy
S8?

Przemysław Burkiewicz

ZTM nie chce autobusów na S8
� Aleją Obrońców Grodna powinny jeździć autobusy? To z pewnością idealna trasa, by połączyć komunikacją miejską
wielkie blokowiska – Bemowo z Białołęką i Bródnem. Uruchomienie tu linii pospiesznej spowodowałoby skrócenie czasu
jazdy z półtorej godziny do nawet dwóch kwadransów. Urzędnicy są przeciwni. Uważają, że dodatkowa linia
zakorkowałaby most Grota, a poza tym na trasie nie ma zatok przystankowych. W tej kwestii jednak się mylą…

Czas przejazdu
trasą: Osiedle
Górczewska, Narwik, al.
Obrońców Grodna, Park
Kaskada, Osiedle Potok,
Żerań FSO wynosiłby
około kwadransa.

Na trasie S8 przystanki tylko czekają na autobus. ZTM ich jednak nie widzi



1-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam bezpośrednio kawalerkę! Mieszkanie
znajduje się na 6 piętrze. Powierzchnia 25 m2.
Strona zachodnia. Balkon o powierzchni 1 m2.
Okna PCV. Niski czynsz około 200 zł. Zadbana
klatka schodowa i wymienione instalacje. Na
podłodze parkiet. Mieszkanie własnościowe z KW,
bez obciążeń. Znajduje się w doskonałym punkcie
komunikacyjnym tuż przy pętli tramwajowej
Młynów przy ul. Obozowej. Pod blokiem znajdują
się również przystanki autobusowe. Zakup za
gotówkę. 665-977-555

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

KUPIĘ MIESZKANIE
·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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

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
·docieplenia, podbitka 510 482 699

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

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

DAM PRACĘ
·Zatrudnię ochroniarza Bemowo tel.
570-989-851

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

660022--1188--9955--3366

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę 22 654-34-38

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty, gotówka 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
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE

O czym chcesz
czy tać „Echu”?

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

Poszukujemy 
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać
na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

No tat ka o ha nieb nym za cho wa niu
kie row cy uka za ła się na ła mach ty go -
dni ka „Ku li sy” – week en do we go wy -
da nia nie ist nie ją cej już po po łu dniów -
ki „Express Wie czor ny”, w stycz -
niu 1984 ro ku. Jak się oka zu je, kie -

row cy du żych po jaz dów nie tyl ko dziś
lu bią zło rze czyć pod no sem i stra szyć
in nych użyt kow ni ków dróg. Tak by ło
też po nad trzy dzie ści lat te mu. Tyl ko
czy kie dyś się to zmie ni?

PB

Z historii Bemowa

Kierowca pługa to cham
� Gentelman jezdni jest przyjacielem przechodnia – to wie
każdy. Okazało się jednak, że kierowca jadącego
Górczewską pługa nie zna podstawowych zasad kultury
jazdy i ochlapał zbieranym z jezdni błockiem starszą panią.

O je zio rach two rzą cych się
po ka żdej ule wie na skrzy żo wa -
niach Pia stów Ślą skich z Po pioł ka
i Żoł nie rzy Wy klę tych, pi sa łem
do kład nie rok te mu. Spra wa jest
pro sta: frag ment uli cy nie jest
pod łą czo ny do miej skiej ka na li za -
cji a stud nie chłon ne i ro wy od pa -
ro wu ją ce oka zu ją się być zu peł nie
nie wy dol ne. W efek cie ogrom ne
ka łu że, utrud nia ją ce po ru sza nie
się, po ja wia ją się na chod ni ku,
dro dze ro we ro wej i jezd ni.
W ubie głym ro ku je den z miesz -
kań ców zło żył pro jekt mo der ni za -
cji od wod nie nia uli cy, nie ste ty nie
zo stał on pod da ny pod gło so wa -
nie. W tym ro ku spra wą za ję ła się
Jo an na Wi ta szek, au tor ka kil ku
pro jek tów po świę co nych bez pie -
czeń stwu ru chu dro go we go.

„Pa sy ro we ro we na Pia stów Ślą -
skich, od zy ska ny chod nik i ujarz -

mio na po wódź na skrzy żo wa niu”
– trze ba przy znać, że ty tuł jest zna -
ko mi ty. Pro jekt skła da się wła ści -
wie z dwóch czę ści. Część pierw sza
za kła da prze nie sie nie ru chu ro we -
rów z wy bu do wa nej na Pia stów
Ślą skich fa tal nej dro gi z kost ki
bau ma. Ro we rzy ści stra ci li by nie -
rów ną dro gę, do sta jąc w za mian
pół ki lo me tro we jed no kie run ko we
pa sy, wy ty czo ne po obu stro nach
jezd ni na od cin ku od Po wstań ców
Ślą skich do Żoł nie rzy Wy klę tych,
na obu koń cach łą czą ce się z ist -
nie ją cy mi wy dzie lo ny mi dro ga mi
ro we ro wy mi. Zy ska li by na tym ta -
kże pie si, po nie waż sta ra dro ga zo -
sta ła by ozna czo na – zgod nie
z tym, na co wska zu je jej na -
wierzch nia – ja ko chod nik.

Pro jek to daw czy ni pro po nu je,
by przy oka zji po pra wić ta kże
bez pie czeń stwo pie szych prze cho -

dzą cych przez jezd nię. Jak? Ta nio
i sku tecz nie, czy li bu du jąc azy le
i wy zna cza jąc do dat ko we przej -
ścia na skrzy żo wa niach z Po pioł -
ka i Żoł nie rzy Wy klę tych.
W efek cie ruch na Pia stów Ślą -
skich zo stał by uspo ko jo ny.

Lep sze wa run ki ru chu pie szych,
lep sza in fra struk tu ra dla ro we rzy -
stów i ujarz mio na po wódź – to aż
trzy pie cze nie na jed nym ogniu.
Czy uda się je upiec?

Do mi nik Ga dom ski

Piastów Śląskich – trzy
pieczenie na jednym ogniu
� Druga edycja budżetu partycypacyjnego i druga próba rozwiązania problemu
rozlewisk na Piastów Śląskich. Tym razem mieszkańcy liczą na pomoc… rowerzystów.

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

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

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

24.04-8.05
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

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

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Cho dzi o te re ny po ło żo ne mię -
dzy osie dlem „Na rwik” a uli cą
La zu ro wą, mię dzy ron dem Ra dia
Wol na Eu ro pa a wą ską ulicz ką
Na rwik na Gór cach. Kil ka lat te -
mu wzdłuż La zu ro wej znaj do wa -
ły się pry wat ne po se sje – m.in.
roz pa da ją ce się do my jed no ro -
dzin ne, al tan ki dział ko we, a ta -
kże te re ny zie lo ne osie dla „Na -
rwik”. Wła ści cie le po se sji zo sta li
wy własz cze ni pod po sze rze nie

uli cy La zu ro wej. Do my zbu rzo -
no, a ro ślin ność wy cię to w pień.
Jed nak mię dzy bu dyn kiem
przy La zu ro wej 157 a uli cą Na -
rwik po zo sta ły krza ki, któ re
szyb ko sta ły się wy sy pi skiem
śmie ci. Mia sto – któ re dział kę
wy ku pi ło – nie kwa pi ło się
do po sprzą ta nia nie ru cho mo ści.
Nie usu nię to na wet sta rej siat ki
ogro dze nio wej! Na do da tek za -
cho wa ny mu ro wa ny do mek

pod nu me rem 161 stał się schro -
ni skiem dla bez dom nych. 

– Bez dom ni zbie ra ją złom
i bar dzo czę sto przy no szą bu tle
ga zo we. Wy star czy prze cież iskra
lub nie do pa łek pa pie ro sa, by do -
szło do eks plo zji i tra ge dii – mó -
wi ła nam Mał go rza ta Po ręb ska,
za rząd ca osie dla „Na rwik”..

Miesz kań cy La zu ro wej mo gą
być przy naj mniej tro chę za do wo le -
ni. Ru de ra zo sta nie wpraw dzie
zbu rzo na do pie ro, gdy Za rząd
Miej skich In we sty cji Dro go wych
bę dzie prze pro wa dzać po sze rza nie
ar te rii, na miej scu jed nak po ja wi ły
się eki py sprzą ta ją ce. Ro bot ni cy
usu nę li reszt ki za rdze wia łych ogro -
dzeń, ze bra li śmie ci. Wy kar czo wa -
no już zdzi cza łe krza ki i przy cię to
ga łę zie drzew. – Wresz cie ja koś to
wy glą da. Jak w War sza wie, a nie
na wy sy pi sku śmie ci – cie szy się
czy tel nicz ka z La zu ro wej.

Prze my sław Bur kie wicz

Tropem naszych publikacji

Lazurowa znów w Warszawie
� Sukces! Po naszej interwencji tereny położone przy ulicy Lazurowej zostały wreszcie
posprzątane. Służby miejskie wywiozły śmieci, usunęły stare ogrodzenia i wycięły
zbędne krzaki. – Nareszcie. Ta parcela stanowiła obraz nędzy i rozpaczy. Urzędnicy
musieli zostać zganieni przez gazetę, by wysłać na miejsce ekipę sprzątającą
– cieszy się czytelnik z Lazurowej 159.



– Mą ka, świe że dro żdże, sól,
odro bi na cu kru, wo da. Do te go
kil ka do dat ków i ma my wspa -
nia łą, wło ską piz zę.

– Dla Wło chów nie odzow nym
do niej do dat kiem jest wi no.

– Wło skie piz ze rie ofe ru ją sze -
ro ką ga mę win. Dla cze go?

– Od po wiedź jest pro sta.
Ró żne do dat ki po trze bu ją
od mien nych win wy do by wa ją -
cych z nich praw dzi wą eks -
plo zję sma ków na pod nie bie -
niu.

– Nie spo sób opi sać wszyst kie
piz ze ofe ro wa ne przez Wło chów.

Mo że po ku si my się do pa so wać
do win te naj bar dziej po pu lar ne?

– Z przy jem no ścią.
– Od cze go po win ni śmy za -

cząć?
– Za sta nów my się nad skład -

ni ka mi: so sem, do dat ka mi
i przy pra wa mi. Czy jest to np.
sos po mi do ro wy, z do dat kiem
oli wy, de li kat nie kwa so wy?
A mo że nie co cię ższy i za wie si -
sty, śmie ta no wy?

– W ten sam spo sób kla sy fi ku -
je my in ne ele men ty piz zy?

– Do kład nie. Czy wśród do -
dat ków do mi nu ją wy ra zi ste
(słod kie bądź sło ne) czy de li kat -
ne? Czy zio ła są pi kant ne, a mo -
że ła god ne? Od te go za le ży wy -
bór wi na.

– Naj bar dziej tra dy cyj ną piz -
zą jest mar ghe ri ta.

– Kla sy ka ga tun ku. De li kat na
kwa so wość po mi do rów, mięk ka,
roz pły wa ją ca się mo za rel la i aro -
ma tycz na ba zy lia… Do sko na le
współ gra ją z sub tel ną owo co wo -
ścią w wi nie. Ide al nym wy bo rem
bę dzie tu wło skie mon te pul cia -

no. War to skosz to wać rów nież
z od mia ną blau er zwe igelt z Au -
strii. Ze wzglę du na ma łą liczbę
skład ni ków do brze spraw dzi się
też wy ra zi ste wi no bia łe, a na wet
ró żo we.

– Wer sja pep pe ro ni to ulu bie -
niec Po la ków.

– Co praw da nie jest to ty po -
wo wło ska piz za, ale ma wie lu
zwo len ni ków. Ze wzglę du na pi -
kant ne ak cen ty pie przu, czosn -
ku, any żu, sprosz ko wa nej pa pry -
ki i du żej za war to ści tłusz czu
w kieł ba sie po trze bu je my wi na
esen cjo nal nego, o bo ga tym aro -
ma cie i po sma ku, któ re zrów no -
wa żą in ten syw ne nu ty pep pe ro -
ni, np. ze szcze pu san gio ve se.

– A gdy za miast pep pe ro ni po -
ło ży my ro dzaj mię sa. Czy zmie ni
to rów nież wi no?

– Sta ro pol ska kieł ba sa, kur -
czak, bo czek – moż li wo ści jest
wie le. W pierw szym przy pad ku
war to skosz to wać coś „cha rak ter -
ne go”, np. pi no ta ge z RPA bądź
sy rah. Gdy ma my do czy nie nia
z czymś de li kat niej szym, wy bierz -
my por tu gal skie sma ki, np. trin -
ca de irę, wło ską ma lva się ne rę lub
ar gen tyń skie go mal be ca.

– Co za pro po nu je Pan zwo len -
ni kom ha waj skich kli ma tów?

– Su ge ru ję rie slin ga z póź niej -
szych zbio rów. Do brze skom po -
nu je się ze sło dy czą ana na sa.

Spró buj my wer sji z wło skim
pri mi ti vo bądź je go ka li for nij -
skim od po wied ni kiem – zin fan -
de lem.

– Co raz mod niej sza sta je się
piz za zie lo na – z ru ko lą, szpi na -
kiem itp.

– Cien kie cia sto i ca łe mnó stwo
zie lo nych list ków po la nych so sem
vi na igret te. Ta ka kom po zy cja ide -
al ne spraw dzi się z do dat kiem
tra wia ste go sau vi gnon blanc,
bądź rów nie zie lo ne go grüner vel -
tli ne ra.

WŁO SKIE SMA KI

Z pizzą frutti di mare dobrze skomponuje się orzeźwiająca,
hiszpańska Cava bądź radosne, włoskie Prosecco. Te

musujące trunki lekko pobudzają apetyt i będą wspaniałym
dopełnieniem owoców morza

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 18 
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