
Prosta i szeroka al. Reymonta
zachęca do szybkiej jazdy. Efekty
takiego rozwiązania były łatwe
do przewidzenia już w dniu otwar-
cia nowej ulicy: na wysokości sta-
cji benzynowej piesi ryzykują ży-
ciem, przechodząc w niedozwolo-
nym miejscu, zaś na legalnym
przejściu… cóż, wszyscy wiedzą,
jak źle to wygląda. Na przepusz-
czenie przez kierowcę można cze-
kać właściwie w nieskończoność

i nawet jeśli zatrzyma się jeden sa-
mochód, nie daje to gwarancji, że
stanie także ten na drugim pa-
sie. 20 kwietnia na przejściu dla
pieszych przy Schroegera doszło
do tragicznego wypadku. 15 maja
okoliczni mieszkańcy, radni
i przedstawiciele samorządu spo-
tkali się na miejscu. – Czas wziąć
sprawy w swoje ręce – deklarują.

– Takie niebezpieczne ulice to
skutek braku partycypacji spo-

łecznej przy projektowaniu – mó-
wił Marcin Jackowski z Zielonego
Mazowsza. – Jako stowarzyszenie
próbowaliśmy wziąć udział w kon-
sultacjach na etapie projektu, ale
odmówiono nam uczestnictwa.
Przy tak dużych i ważnych inwe-
stycjach mieszkańcy powinni mieć
zdecydowanie większy udział.

W spotkaniu wziął udział także
wiceburmistrz Włodzimierz Piąt-
kowski, który zapewnił, że zarząd

dzielnicy wspiera mieszkańców
w walce o bezpieczniejszą al. Rey-
monta a ich podpisy dają samo-
rządowi lepszą legitymację w roz-
mowach z Zarządem Dróg Miej-
skich. O wsparciu w Radzie War-
szawy zapewniała radna Agniesz-
ka Soin, zaś interpelacje z apelem
o poprawę bezpieczeństwa przy-
gotowało już także kilkoro rad-
nych Bielan.

Jaka jest recepta na wypadki?
Pierwsza myśl brzmi zawsze

„sygnalizacja świetlna”. Czy to
dobry pomysł? Tak, ale… jej in-
stalacja kosztowałaby kilkaset ty-
sięcy złotych. Tańszym od sygnali-
zacji świetlnej sposobem na uspo-
kojenie ruchu byłoby przeznacze-
nie skrajnych pasów na parkowa-
nie. A także ustawienie bezpo-
średnio przy przejściu dla pie-
szych prefabrykowanych elemen-
tów, uniemożliwiających zaparko-
wanie przy samej zebrze i ograni-
czenie widoczności. Pas do parko-
wania równoległego jest skutecz-
niejszym ograniczeniem prędko-
ści, niż progi wyspowe i światła,

zatrzymujące samochody tylko
punktowo. Na ulotce rozdanej
uczestnikom spotkania Zielone
Mazowsze zaprezentowało także
inne rozwiązania, sprawdzone
w Europie Zachodniej: wyniesio-
ne tarcze skrzyżowań, miejscowe
przewężenia jezdni, przejścia dla
pieszych na progach zwalniają-
cych. Sytuacja w al. Reymonta
jest taka, że mieszkańcy chętnie
przyjęliby każde rozwiązanie, byle
było ono skuteczne.

– Zbudowano autostradę – mó-
wili na spotkaniu mieszkańcy Sta-
rych Bielan i Wawrzyszewa.
– Strach przejść przez jezdnię,

brakuje przejścia przy stacji ben-
zynowej… – wyliczali.

– Dlaczego na Kasprowicza
przejścia mogą być często i mieć
sygnalizację świetlną? – pyta rad-
na Soin. – Zgodnie z prawem
przejścia w al. Reymonta mogłyby
być co 100 metrów.
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Znicze w al. Reymonta. „To jest autostrada”
� Po tragicznym wypadku w al. Reymonta lokalna społeczność mobilizuje się, by walczyć o uspokojenie ruchu
na ulicy. Czy Zarząd Dróg Miejskich i władze posłuchają głosu mieszkańców?

Dlaczego
na Kasprowicza przejścia
mogą być często i mieć
sygnalizację świetlną?
– pyta radna Soin.
– Zgodnie z prawem
przejścia w al. Reymonta
mogłyby być co 100
metrów. Mogłyby. I każdy,
kto chodzi pieszo między
Starymi Bielanami
a Wawrzyszewem,
doskonale zdaje sobie
sprawę, że są one
potrzebne.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Mogłyby. I każdy, kto chodzi
pieszo między Starymi Bielanami
a Wawrzyszewem, doskonale zda-
je sobie sprawę, że są one po-
trzebne. I nie jest to problem tyl-
ko nowego, poszerzonego odcin-
ka al. Reymonta.

– Analogiczna sytuacja ma
miejsce na tej samej ulicy na wy-
sokości numeru 7 – pisze nasz czy-
telnik w jednym z wielu e-maili,
jakie dostaliśmy ostatnio. – Jest to
przejście, którym codziennie cho-
dzą dzieci z okolicznych przed-
szkoli i szkoły podstawowej. Ob-
serwując to miejsce, można sobie
wyobrazić, że to tylko kwestia cza-
su, kiedy i tam dojdzie do tragedii.
Nasi kierowcy nie mając prze-
szkód inżynieryjnych, nic sobie nie

robią z obowiązujących ich przepi-
sów drogowych.

Aleja Reymonta, Sokratesa, Że-
romskiego… Lista niebezpiecznych
ulic Bielan jest długa. Za długa.
Biuro miejskiego inżyniera ruchu
póki co nie zajmuje jasnego stano-
wiska w sprawie przejścia przez al.
Reymonta. Na ulicy mają zostać
przeprowadzone obserwacje i do-
piero wtedy podjęta będzie decyzja
o ewentualnej zmianie organizacji
ruchu. Również ZDM póki co mil-
czy – sygnalizacji na feralnym przej-
ściu nie ma w planach na ten rok,
ale plany mogą się jeszcze zmienić.

Rzadko zdarza się, by miesz-
kańcy, samorządowcy i aktywiści
mówili jednym głosem. Oby ta
zgoda nie była chwilowa, ale stała
się początkiem zmieniania Bielan
na lepsze.

Dominik Gadomski
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Znicze w al. Reymonta.
„To jest autostrada”

Sposób parkowania w Warsza-
wie często przyprawia o konster-
nację, ale zdarzają się i takie zjawi-
ska, które każą poważnie zastano-
wić się, czy nie jesteśmy świadkami
zaginającej się czasoprzestrzeni…

W przypadku tego parkingu
na ul. Podleśnej na Bielanach trud-
no wyrokować, czy kierowcy są

na tyle nonszalanccy, że zatrzymują
się dopiero, gdy poczują opór, czy
też miejsca parkingowe są po pro-
stu za krótkie. Coś jednak jest
na rzeczy, skoro zderzaki niektó-
rych samochodów stoją przy biało-
-czerwonych słupkach niczym przy-
klejone. Grunt to precyzja.

Jan Księżyk

Sztuka to odpowiednio wymierzyć
� Na ul. Podleśnej kierowcy są ewidentnie obrażeni
na słupki odgradzające miejsca do parkowania
od ścieżki rowerowej.

W ciągu kilku lat po upadku ko-
munizmu z pomników i tabliczek
z nazwami ulic zniknęli tacy patro-
ni jak gen. Karol Świerczewski, Fe-
liks Dzierżyński czy Julian Mar-
chlewski. Mniej znanym albo mniej
krwawym bohaterom Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej udało się
przetrwać w topografii miasta aż
do XXI wieku. Osiem lat temu
na wniosek Instytutu Pamięci Na-
rodowej zaczęła się w Warszawie
druga dekomunizacja – odbywa się
ona jednak bardzo powoli.

– Z 34 nazw zgłoszonych przez
IPN wytypowano pierwszych 19
– pisze wiceprzewodnicząca Rady
Warszawy Olga Johann. – Kilka
z nich zostało zmienionych. Usta-
lono, że patroni, których nazwi-
skiem zaszczycono nazwy ulic,
a zginęli podczas wojny, nie będą
zmieniani. Zmianie nie ulegają
także nazwy ulic, przy których ist-
nieje dużo adresów. Takie były
warunki przedstawione przez
klub PO.

Wśród ulic mających patronów-
-komunistów, przy których nie ma
dużo adresów, jest 100-metrowa
uliczka Józefa Balcerzaka, bie-
gnąca przy szkole podstawowej
na Wrzecionie. Jej patron od 22.
roku życia działał w kierowanej
z Moskwy Komunistycznej Partii
Polski a podczas II wojny świato-
wej organizował na Żoliborzu
prosowiecką bojówkę, redagował
gazetę „Sierp i Młot” i był jedną
z czołowych postaci Stowarzysze-
nia Przyjaciół ZSRR. Kilka mie-
sięcy po wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej został aresztowany
przez nazistów a rok później za-
mordowany.

Czy mieszkańcy mają coś prze-
ciwko takiemu patronowi? Oka-
zuje się, że… nie. Spośród 20 spy-
tanych osób tylko dwie uznały, że
biogram Balcerzaka jest paskud-
ny, ale adresów lepiej nie zmie-
niać. Pozostali po usłyszeniu do-
konań patrona wzruszyli ramio-
nami.

– Pomimo ćwierćwiecza, jakie
upłynęło od roku 1989, nadal istnieje
specyficzny typ człowieka, którego
określam jako „homo sovieticus”
– komentuje Robert Radzik, histo-
ryk zajmujący się dziejami II wojny
światowej i komunizmu. – Ten smut-
ny przypadek pokazuje, jak wielka
była skala indoktrynacji i „prania
mózgu” w okresie PRL. Niestety jest
to wynik zaniechań i braków w edu-
kacji historycznej po 1989 roku. Je-
żeli w różnych stacjach telewizyjnych
non-stop sączy się „prawda” histo-
ryczna z takich seriali jak „Czterej
pancerni i pies” czy „Polskie drogi”,
to nie należy się dziwić, że w stolicy
Polski nadal jest, i prawdopodobnie
będzie, ulica Balcerzaka.

Wśród mogących zastąpić ko-
munistycznych patronów, zgło-
szonych przez Zespół Nazewnic-
twa Rady Warszawy, są m.in. pre-
zydent Władysław Raczkiewicz,
rzeźbiarka Ludwika Nitschowa
i malarz Jan Norblin.

Dominik Gadomski

Czy zmieniać nazwę uliczki na Wrzecionie?
� Po 1989 r. w Warszawie przeprowadzono wielką akcję dekomunizacji nazw ulic,
jednak do dziś pozostała pewna liczba patronów, którzy budzą kontrowersje.
Czy ul. Balcerzaka powinna zmienić nazwę?

Absolwent Paramedyczne-
go i Technicznego Instytu-
tu MERIDIAN w Baguio
City oraz Azjatyckiego In-
stytutu Fundacji Parame-
dycznej w Pasay na Filipi-
nach. Pochodzi z długo-
wiecznej rodziny, w której
dar uzdrawiania przecho-
dzi z pokolenia na pokole-
nie i jest uznawany za jed-
nego z najlepszych heale-
rów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia ener-
getyczne różnych organów
w ciele człowieka i skutecznie je eliminuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu chorób:
– nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormo-
nalnych,
– zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu
rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:

22.05 - 5.06
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
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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. Cegłowska 80 (Szpital Bielański) 
tel. 22 392 91 99, 668-138-979

ul. Żeromskiego 33 
tel. 22 499 66 30, 668-139-021
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Mar co we kon sul ta cje spo łecz ne
by ły wy jąt ko wo ner wo we, zwłasz -
cza na Be mo wie. Pa sa że ro wie z tej
dziel ni cy nie chcie li po go dzić się
z pro po zy cja mi ra dy kal nych zmian
w kur so wa niu 112 i 184, du blu ją -
cych tram wa je, i prze rzu ce niu od -
zy ska nych au to bu sów do ob słu gi
no wych osie dli przy For cie Be ma.
Dru gi pro jekt Za rzą du Trans por tu
Miej skie go nie idzie już tak da le ko
jak pierw szy, ale 112 i 184 wciąż są
prze zna czo ne do skró ce nia. Pierw -
sza z tych li nii mia ła by koń czyć
tra sę na No wym Be mo wie (naj -
bar dziej ak tu al ne pro po zy cja to
po ło wa kur sów na Ka ro lin),
na bie lań skim od cin ku nie zo sta ła -
by zmie nio na.

A co cze ka 184? No wy pro jekt
za kła da skró ce nie jej na tra sę
Szczę śli wi ce – os. Gór czew ska
i za stą pie nie przez 284, któ re kur -
so wa ło by co 20 mi nut z Mło cin
na Ka ro lin, wi jąc się uli ca mi Be -
mo wa i Je lo nek. ZTM nie pre cy -
zu je, czy no wa li nia kur so wa ła by
przez Bie la ny w obu kie run kach
al. Rey mon ta, co ozna cza ło by
prak tycz nie li kwi da cję ko mu ni ka -

cji miej skiej na Przy by szew skie go
(zo stał by tyl ko au to bus -wid -
mo 303 w kie run ku Ka spro wi cza),
czy je cha ła by na pół noc po sta rej
tra sie 184.

197 mia ło by kur so wać nie co
rza dziej (co 15 mi nut w szczy cie),
ale w go dzi nach szczy tu by ło by
uzu peł nia ne no wą li nią 397, je -
żdżą cą ze Sta rych Bie lan na Ko ło
co 7–8 mi nut. Dzię ki te mu tłok

na przy stan kach Bie la ny -Ra tusz,
Perzyń skie go, Ma gie ra, Ko cha -
now skie go i Obroń ców To bru ku
był by mniej szy.

Dru gi pro jekt wciąż nie jest
osta tecz nym, któ ry wej dzie w ży -
cie w sierp niu lub wrze śniu. Jest
jesz cze nad czym dys ku to wać. Czy
je go bie lań ska część zy ska apro -
ba tę pa sa że rów?

Do mi nik Ga dom ski

Nowa linia za 184? ZTM wciąż się waha
� Po konsultacjach społecznych ZTM wycofuje się z pierwotnego
projektu zmiany tras linii autobusowych i prezentuje nowy.

Od pust roz pocz nie się nad Wi -
słą o go dzi nie 10.00, gdzie z Ar -
chi ka te dry św. Ja na przy pły nie
tra twa z ob ra zem św. Bru no na
z Kwer fur tu. Pół go dzi ny póź niej
do ko ścio ła po ka me dul skie go
przy De waj tis ru szy pro ce sja,
a o 11.00 roz pocz nie się msza od -
pu sto wa. Opra wę mu zycz ną za -
pew ni Gru pa Mo Car ta oraz Bie -
lań ska Or kie stra Dę ta.

Po mszy, z czy stym su mie niem
(w koń cu to od pust!) bę dzie mo -
żna wziąć udział w kier ma szu rę -
ko dzie ła rze mieśl ni ków z ca łej
Pol ski, przy „scho dach do nie ba”
trwać bę dą warsz ta ty pla stycz ne

dla dzie ci. Naj młod si bę dą też
mo gli obej rzeć spek takl te atral ny,
bę dzie też przed sta wie nie „Pa na
Wo ło dy jow skie go” (to wła śnie
z Bie lan imć Za gło ba wy cią gał
pod stę pem Ma łe go Ry ce rza, gdy
ten szu kał uko je nia po śmier ci
Anu si Bo rzo bo ha tej).

Atrak cją bę dzie też kon cert
Bie lań skiej Or kie stry Dę tej
pod dy rek cją Krzysz to fa To ma -
szew skie go.

Pa ra fia i or ga ni za to rzy pro szą,
by na od pust przy być pie szo bądź
na ro we rach. Kie row com nie bę -
dzie od pusz czo ne?

(red)

Odpust na Bielanach
– już od 400 lat!
� Tradycja odpustów na Zesłanie Ducha Świętego
na Bielanach sięga XVII wieku. W tym roku parafia bł.
Edwarda Detkensa organizuje 24 maja uroczystości
zielonoświątkowskie w połączeniu z rodzinnym piknikiem.

Tak było przed rokiem

źródło zdjęć: dobrem
iejsce.org



� Przy al. Reymonta 6 jest
jedna z najbardziej
ulubionych przez dzieci
bielańskich bibliotek. Przez
cały rok odbywają się
w niej niezwykłe,
bezpłatne zajęcia.

Do naj bar dziej po pu lar nych
na le żą z pew no ścią „Czy ta ne śro -
dy”, roz po czy na ją ce się co ty dzień
punk tu al nie o 17. To spo tka nie,
pod czas któ re go dzie ci oswa ja ją
się z ksią żka mi, ka żdo ra zo wo
prze ko nu jąc się, jak wcią ga ją ce
i pa sjo nu ją ce mo gą być scho wa ne
w ich wnę trzach opo wie ści.

– Jak mi ło spę dzić po po łu dnie?
Przyjdź cie do nas! Czy ta my dla
dzie ci w ró żnym wie ku. Wy bie ra -

my ksią żki te ma tycz nie, pre zen tu -
je my no wo ści – za chę ca ją bi blio -
te kar ki.

Czy ta niu za zwy czaj to wa rzy szą
krót kie za ba wy lub za ję cia o cha -
rak te rze pla stycz nym. Spo tka nia
trwa ją oko ło go dzi ny. Naj bli -
ższe, 27 ma ja to „Słod ka bran so -
let ka” – opo wia da nie o ro bie niu
bran so le tek za koń czo ne two rze -
niem bi żu te rii z ma ka ro nu.

Dwa dni póź niej, 29 ma ja
o godz. 11 bi blio te ka za pra sza
na za ję cia „Ra tow nik w świe cie
ba jek – czy li jak ura to wać pięk ną
kró lew nę i dziel ne go ry ce rza”. To
szko le nie po pro wa dzi cer ty fi ko -
wa ny ra tow nik i in struk tor pierw -
szej po mo cy przed me dycz nej. Ko -

niecz ne są za pi sy (oso bi ście lub
te le fo nicz nie).

Rów nie bar dzo po bu dza ją ce
dzie cię cą wy obraź nię i kre atyw -
ność bę dą za ję cia za chę ca ją ce
do zdro we go odży wia nia
„Na stra ga nie”, w trak cie któ rych
ma lu chy w wie ku od 5 do 8 lat
po zna ją wa rzy wa: ich za pach,
struk tu rę, sma ki, ko lo ry. Pod czas
spo tka nia 25 ma ja
(w godz. 10–11.30) lub 28 ma ja
(17–18.30) z ró żnych wa rzyw
i owo ców oraz pa tycz ków stwo rzą
mia stecz ko zdro wych lu dzi ków.

Ko niecz ne za pi sy!
Bi blio te ka nr 49, al. Rey mon -

ta 6,22 663–73–85.
kc

Niezwykłe miejsce na Reymonta

W pro gra mie im pre zy na Cho -
mi czów ce są licz ne za ba wy pla -
stycz ne, kon ku ren cje spor to wo -re -
kre acyj ne oraz dmu chań ce, ku cy ki.
Gwiaz dą wie czo ru bę dzie ze spół
Back be at, któ ry po rwie pu blicz -
ność do tań ca w ryt mie rock and
rol la. Ar ty ści wy ko na ją po pu lar ne
prze bo je z lat 50. i 60. ta kich wy ko -
naw ców jak Elvis Pre sley, Chuck
Ber ry, The Be atles i in nych.

Im pre zę po pro wa dzi Ma ciej Gą -
sio rek („Gość z Kra iny Kra sno lud -
ków”), ak tor Te atru Ram pa zna ny
ja ko po stać Kra sno lud ka Pik se la
w pro gra mie „Bu dzik” TVP1.

Start im pre zy o godz. 14.00.

1 czerw ca te atrzy ki
Na za ję cia z oka zji Dnia Dziec -

ka, już bez po śred nio 1 czerw ca,
za pra sza ją ta kże Me dia te ka i bi -
blio te ka dla dzie ci na Du ra cza 19.
Pla ców ka przy Sze ge dyń skiej 13a

przy go to wa ła dla naj młod szych
pół to ra go dzin ne spo tka nie „Za -
ba wy te atral ne z rzep ką w tle”,
pod czas któ re go ak to rzy ra zem
z wi dza mi stwo rzą wi do wi sko,
wcią ga jąc naj młod szych nie po -
strze że nie w me an dry sztu ki.
Spek takl roz pocz nie się
o godz. 17.00.

Do kład nie w tym sa mym cza sie
in na bie lań ska bi blio te ka – przy
Du ra cza 19, za pra sza na pro gram
ar ty stycz ny „Dzień Dziec ka – ko lo -
ro wo na lu do wo” w wy ko na niu ak -
to rów Te atru Wa ria cja.

Wstęp na wszyst kie im pre zy
wol ny.

(red)

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Dzień Dziecka na Bielanach
� W sobotę 30 maja, z okazji Dnia Dziecka, tereny rekreacyjne osiedla Chomiczówka
przy ul. Pabla Nerudy 1 wypełnią się atrakcjami dla najmłodszych.

„Kro ko dyl i żab ka” to spek takl
z pio sen ka mi utrwa la ją cy mi wia -
do mo ści o ru chu dro go wym. Wy -
stę pu ją w nim: Żab ka – har cer ka,
któ ra za da je za gad ki; Woj tek, od -
po wia da ją cy ra zem z dzieć mi
na za da ne py ta nia oraz ło bu ziak
– kro ko dyl Pio trek. Mu zy ka

w przed sta wie niu jest bar dzo ró -
żno rod na: od rock and roll'a
po rap.

Bi le ty 5 zł.
23.05 (so bo ta), godz. 12.00.
Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry,

ul. Es tra dy 112, tel. 22 835–54–44.
kc

O znakach drogowych
� Żaba harcerka i Krokodyl łobuziak opowiedzą dzieciom,
na co trzeba zwracać uwagę poruszając się po mieście.

Im pre za od by wa się już od trzech
lat. W tej edy cji bę dzie kró lo wać
sal sa i cyrk. Fie sta roz pocz nie się
o 11.30, trzy kwa dran se póź niej za -
ję cia z zum by dla chęt nych. O 13.30
pierw szy po kaz cyr ko wy – Grze gorz
Rajs po ka że ewo lu cje na ko le gim -
na stycz nym. Póź niej po kaz mo dy
Iza be li Mar ci niak i Fun da cji Ko -
ocham, a po nim wy stęp gru py Mi -
mel lo – mi mów i cyr kow ców.
O 16.00 wspól ny wło ski pod wie czo -

rek, a go dzi nę póź niej Stu dio Tań ca
Sal sa Li bre Dan cing da po kaz i lek -
cje te go ku bań skie go tań ca.

Dzień póź niej w ra mach Fie sty
w BOK przy Gol do nie go spek takl
Jo an ny Szczep kow skiej „ADHD
i in ne cu dow ne zja wi ska”
– za bez płat ny mi wej ściów ka mi
roz da wa ny mi w pierw szym dniu
im pre zy (mo żna je też ode brać
w BOK). Szy ku je się nie zła im -
pre za!                                       (red)

Fiesta rodzinna
� Będzie gorąco jak podczas brazylijskiego karnawału
– 23 maja przed Młodzieżowym Domem Kultury
na Cegłowskiej odbędzie się Fiesta Rodzinna.

Poszukujemy praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna
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Sze ro ka i do brze utrzy ma na
dro ga na Bro niew skie go jest
głów nym szla kiem ro we ro wym łą -
czą cym Śród mie ście i Żo li borz
z Bie la na mi. Pod czas utrud nień
zwią za nych z prze bu do wą mo stu
Gro ta -Ro wec kie go (Nad wi ślań ski
Szlak Ro we ro wy jest prze rwa ny,
a na Kę pie Po toc kiej zo stał wą ski
prze smyk) spo tkać mo żna tu na -
wet ro we rzy stów z Tar cho mi na
i Le gio no wa. Ro we rzy ści ja dą

do pra cy i na uczel nie, a w week -
en dy – dla re kre acji. Co nie dzie lę
po trze ba re kre acji kon fron tu je
się z po trze bą du cho wą, gdy wier -
ni do je żdża ją cy sa mo cho dem
do ko ścio ła przy par ku Ol szy na
ma so wo wy mu sza ją pierw szeń -
stwo na ro we rzy stach. Pro blem
ist nie je ta kże na wszyst kich prze -
cię ciach dro gi ro we ro wej z bocz -
ny mi ulicz ka mi i stre fa mi za -
miesz ka nia. Gdy nie ma sy gna li -

za cji świetl nej, kie row cy igno ru ją
pierw szeń stwo ro we rzy stów.
A mo że o nim nie wie dzą?

– W związ ku z na si la ją cym się
ru chem ro we rzy stów oraz czę sty -
mi wjaz da mi i wy jaz da mi sa mo -
cho dów z par kin gu na te re nie pa -
ra fii Ze sła nia Du cha, ze wzglę dów
bez pie czeń stwa, bar dzo pro szę
o usta wie nie zna ków ostrze ga ją -
cych ro we rzy stów o wy je żdża ją -
cych sa mo cho dach oraz in for mu -
ją cych kie ru ją cych po jaz da mi
o ru chu ro we ro wym wzdłuż
ul. Bro niew skie go – pi sze w in ter -
pe la cji rad ny Ry szard Za krzew ski.

O ile zna ki „ustąp pierw szeń -
stwa prze jaz du” są jak naj bar dziej
na miej scu i po win ny być czę ściej
sto so wa ne na skrzy żo wa niach
jezd ni z dro ga mi ro we ro wy mi,
o ty le usta wie nie przed ro we rzy -
sta mi zna ków „uwa ga, sa mo -
chód!” mo że przy nieść sku tek od -
wrot ny do za mie rzo ne go, bo
mniej zo rien to wa ni w prze pi sach
uzna ją to za in for ma cję o pierw -
szeń stwie sa mo cho dów.

Roz wią za nie dro ższe, ale sku -
tecz niej sze i bar dziej zgod ne

z du chem pra wa o ru chu dro go -
wym za pro po no wał na Żo li bo rzu,
w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go, Alek san der Bu czyń ski.

– Pro jekt po le ga na czę ścio wym
uspo ko je niu ru chu w re jo nie
skrzy żo wa nia ulic Bro niew skie go
i Bra ci Za łu skich, dość nie bez -
piecz ne go, mi mo nie wiel kich roz -

mia rów – pi sze au tor. – W la -
tach 2010–2013 do szło tu do dzie -
się ciu wy pad ków i ko li zji. Wi -
docz ność dla pie szych prze cho -
dzą cych przez Bro niew skie go
oraz kie row ców wy je żdża ją cych
z Bra ci Za łu skich jest ogra ni czo -
na z jed nej stro ny przez wznie sie -

nie, a z dru giej przez au to bu sy
sto ją ce w za to ce przy stan ko wej.
Jed no cze śnie kie row cy wy je żdża -
ją cy lub skrę ca ją cy w Bra ci Za łu -
skich za je żdża ją dro gę pie szym
i ro we rzy stom.

Bu czyń ski pro po nu je wy nie sie -
nie przej ścia dla pie szych i prze -
jaz du dla ro we rzy stów przez wlot
Bra ci Za łu skich. To roz wią za nie
zna ne, spraw dzo ne i sto so wa ne
mię dzy in ny mi w… Ra do miu.
Pie szy i ro we rzy sta ma ją lep szą
wi docz ność, kie row ca mu si zwol -
nić – prze strze ga nie prze pi sów
wy mu sza sam kształt in fra struk tu -
ry. Koszt ta kiej in we sty cji to 20
tys. zł.

We dług ra por tu Za rzą du Dróg
Miej skich uli ca Bro niew skie go
jest jed ną z naj nie bez piecz niej -
szych w War sza wie. W ubie głym
ro ku czar ny mi punk ta mi na ma -
pie mia sta by ły skrzy żo wa nia
z Kra siń skie go i Rud nic kie go,
do wy pad ków do cho dzi ło ta kże
przy Ry dy gie ra, Tra sie Ar mii Kra -
jo wej i Ja rzęb skie go.

Bę dą ja kieś wnio ski i dzia ła nia?
Do mi nik Ga dom ski

Broniewskiego: kierowcy ignorują pierwszeństwo rowerzystów
� Jak na warszawskie warunki droga rowerowa na ul. Broniewskiego to wręcz velostrada. Coraz częściej dochodzi na niej
do wymuszania pierwszeństwa przez samochody. Jak rozwiązać ten problem?

Problem
istnieje na wszystkich
przecięciach drogi
rowerowej z bocznymi
uliczkami i strefami
zamieszkania. Gdy nie
ma sygnalizacji świetlnej,
kierowcy ignorują
pierwszeństwo
rowerzystów.

Me to dę opi su je my od lat, a mi -
mo to wciąż tra fia ją się lu dzie, któ -
rzy ob cym oso bom prze ka zu ją pie -
nią dze wie rząc, że po ma ga ją w ten
spo sób zła pać oszu sta. Bo za sa da
jest pro sta: naj pierw te le fon
od „wnucz ka” pro szą ce go o po życz -
kę, a chwi lę póź niej dru gi, od „ofi -

ce ra po li cji”, któ ry uprze dza, że ten
„wnu czek” to oszust, ale że by
przyjść na spo tka nie z pie niędz mi,
prze ka zać go tów kę i cze kać na wie -
ści od „po li cji”, bo ta zła pie oszu -
stów na go rą cym uczyn ku. Tak wła -
śnie by ło na Bie la nach, gdzie 21
kwiet nia 79-let ni mę żczy zna na ro -
gu Bro niew skie go i Rud nic kie go
od dał nie zna nym so bie mę żczy -
znom 53 ty sią ce. Do pie ro po ja kimś
cza sie zo rien to wał się, że zo stał
oszu ka ny i po szedł na po li cję.

Na pod sta wie je go ze znań
stwo rzo no por tre ty pa mię cio we
oszu stów. Po li cja pro si wszyst -
kich, któ rzy ma ją ja kie kol wiek in -
for ma cje o mę żczy znach ze zdjęć
o kon takt: tel. 22 603–32–10,
22 603–71–55, 22 603–71–56, al bo
pod nu me ra mi alar mo wy mi 997
lub 112. In for ma cje mo żna ta kże
prze sy łać za po śred nic twem pocz -
ty elek tro nicz nej na ad res:
krp5war sza wa@po li cja.waw.pl.
Spra wę pro wa dzi asp. Do ro ta
Szpa kow ska.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Poznajesz? To oszuści!
� Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy
pod koniec kwietnia wyłudzili od 79-latka 53 tysiące
złotych metodą „na policjanta”.
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24 ma ja o 19.00 w BOK przy Gol -
do nie go 1 wy stą pi Jo an na Szczep -
kow ska ze swo im spek ta klem
„ADHD i in ne cu dow ne zja wi ska”.
Wstęp wol ny, wej ściów ki do od bio -
ru od 20 ma ja w godz. 9.00–17.00
w se kre ta ria cie BOK oraz 23 ma ja
pod czas Fie sty Ro dzin nej w MDK
Bie la ny, ul. Ce głow ska 39.

Dwa spek ta kle bę dzie mo żna
obej rzeć na Bie lań skiej Sce nie

Ka me ral nej w dziel ni co wym ra tu -
szu. 22 ma ja o 19.00 Do ro ta Sta -
liń ska za gra swój mo no dram
„Zga ga” (bi le ty w ce nie 50 zło -
tych), a 31 ma ja młod si wi dzo wie
bę dą mo gli zo ba czyć „Opo wieść
o bu ci ku fla men co” z tań ca mi an -
da lu zyj skich Cy ga nów. Na to wi -
do wi sko bi le ty kosz tu ją 10 zło -
tych.

(red)

Teatralny maj na Bielanach
� Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na spektakle
teatralne w maju.

1. Dy wi zja Pan cer na Pol skich Sił
Zbroj nych to jed na z naj słyn niej -
szych jed no stek w hi sto rii pol skie go
woj ska. Sfor mo wa na w 1942 ro ku
w Szko cji, pod do wódz twem gen.
Sta ni sła wa Macz ka (1892–1994)
prze by ła szlak bo jo wy od Nor man -
dii do pół noc nych Nie miec, wy zwa -
la jąc spod na zi stow skiej oku pa cji
kil ka dzie siąt miast i mia ste czek
w Bel gii i Ho lan dii. Rok po śmier -
ci 102-let nie go ge ne ra ła na Bie la -
nach otwar to li ceum i gim na zjum
je go imie nia. „Ma czek” do dziś
utrzy mu je kon tak ty z ho len der ską
Po lo nią, we te ra na mi 1. Dy wi zji i in -
ny mi śro do wi ska mi za an ga żo wa ny -
mi w przy po mi na nie hi sto rii II woj -
ny świa to wej. Szko ła prze cho wu je
ta kże spo rą ko lek cję eks po na tów,
któ re z po wo dze niem mo gły by być
pre zen to wa ne w for mie otwar te go
mu zeum.

Jed nym z naj cie kaw szych eks po -
na tów jest słow nik pol sko -an giel ski,
któ ry ka pi tan Ma rian Sło wiń ski ku -
pił po do tar ciu do Szko cji. Ksią żka
to wa rzy szy ła mu pod czas wszyst kich
bi tew na fran cu skiej, bel gij skiej
i ho len der skiej zie mi. W 1944 ro ku

w Bre dzie czołg Sło wiń skie go wpadł
do ka na łu, ale słow nik zo stał ura to -
wa ny przez pew ne go Ho len dra,
któ ry za pi sał ka pi ta no wi swój ad res.
Gdy w po ło wie lat 90-tych Sło wiń ski
od wie dził Bre dę spo tka li się po -
now nie i… do dziś utrzy mu ją kon -
tak ty. Ka pi tan prze ka zał bie lań skiej
szko le ta kże bez cen ny ma szy no pis
ze swo imi wspo mnie nia mi z woj ny.
W zbio rach ze spo łu szkół znaj du ją
się rów nież drob ne ele men ty umun -
du ro wa nia i in ne pa miąt ki.

W przy szłym mie sią cu ob cho -
dy 20-le cia szko ły przy pad ną tuż
przed gło so wa niem nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym War sza wy. Gdy by
pro jekt „Ma czek i 1. Pol ska Dy wi -
zja Pan cer na – eks po zy cja mu ze al -
na” zo stał wy bra ny przez miesz -

kań ców Bie lan do re ali za cji, oka zja
do świę to wa nia by ła by po dwój na.
Na urzą dze nie nie wiel kie go mu -
zeum po trze ba 27 tys. zł. Zbio ry
by ły by pre zen to wa ne wszyst kim za -
in te re so wa nym miesz kań com i do -
stęp ne ta kże w wer sji cy fro wej
za po śred nic twem spe cjal nej stro -
ny in ter ne to wej.

Uro czy sto ści zwią za ne z 20-le -
ciem „Macz ka” od bę dą się 12
czerw ca o godz. 12:00. W pro gra -
mie m.in. wi do wi sko hi sto rycz ne
z udzia łem re kon struk to rów
z gru py „Wolf” oraz pik nik z po -
jaz da mi woj sko wy mi, kuch nią po -
lo wą, po ka za mi fil mów i oczy wi -
ście pre zen ta cją eks po na tów ze
szkol nej ko lek cji.

Do mi nik Ga dom ski

Muzeum Żołnierzy Maczka na 20-lecie szkoły?
� Zespół szkół przy ul. Gwiaździstej ma w swoich zbiorach eksponaty, których
mogłoby pozazdrościć niejedno muzeum. Od lat trwają starania o udostępnienie
kolekcji mieszkańcom Bielan. Jest na to szansa, dzięki budżetowi partycypacyjnemu.

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI INNE
·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
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253- 670

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

·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD
·*Ogrodnik 22 713-32-90, 797-448-161

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

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·GLAZURA, REMONTY KOMPLEKSOWO
796-664-599
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
507-923- 356
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYS. TEL. 668-681-933

Nowa kancelaria księgowa poprowadzi
księgowość oraz kadry i płace każdej
firmy za półdarmo. Tel. 535-003-603

·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agenta ochrony apartament lub szpital
Mokotów, osiedle Bemowo tel. 506-158-658,
22 66-333-55

·Kebab Pamira w Łomiankach zatrudni
mężczyznę z doświadczeniem w gastronomii oraz
dziewczynę z prawem jazdy do dostaw oraz
obsługi klienta. Tel. 602-364-318
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

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

RÓŻNE
·Adoptuj przyjaciela ze schroniska!
Schronisko w Nowym Dworze Maz. ul.
Leśna, 795-845-242,
www.fundacjapsom.pl
·Skup książek – dojazd 602-254-650

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

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
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl
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Spra wa bul wer so wa ła wie lu
miesz kań ców Bie lan od dłu ższe go
cza su. Fir ma Oran ge chcia ła usta wić
przy pę tli au to bu so wej Cho mi czów -
ka maszt sta cji nadaw czej. Prze ra zi ło
to jed nak miesz kań ców oko licz nych
blo ków, któ rzy mie li przed ocza mi
wid mo cho rób wy wo ła nych przez fa -
le ra dio we. W po ło wie lu te go zor ga -
ni zo wa no spo tka nie miesz kań ców
z pra cow ni ka mi Oran ge, ale za miast
me ry to rycz nej dys ku sji do szło do py -
sków ki, któ ra nic nie wnio sła.

Wnio sek po po zwo le nie na bu -
do wę Oran ge zło ży ło do miej skie -

go Biu ra Ar chi tek tu ry i Pla no wa -
nia Prze strzen ne go, spra wę prze -
ka za no jed nak do bie lań skie go
ra tu sza. Urzęd ni cy z Że rom skie -
go od mó wi li wy da nia po zwo le nia
na bu do wę masz tu. In we stor de -
cy zji nie za ska rżył. – Mo że my po -
trak to wać tą spra wę na tym eta -
pie ja ko za koń czo ną, nie mniej
jed nak na le ży trzy mać rę kę
na pul sie, bo ten czy in ny in we -
stor mo że wy stą pić o po zwo le nie
po now nie – ko men tu je Ra do sław
Han ke.

PB

Nie będzie masztu
na Chomiczówce!
� Władze dzielnicy Bielany nie wyraziły zgody
na ustawienie przy pętli Chomiczówka masztu
telekomunikacyjnego. – Lokalna społeczność jest
dobrze zorganizowana i zdeterminowana
– skomentował Radosław Hanke, który walczył o to, by
stacji nadawczej między blokami nie było.

Pra ce przy mo der ni za cji alei Ar -
mii Kra jo wej trwa ją w naj lep sze.
Ak tu al nie dro go wcy prze bu do wu -
ją jezd nię w kie run ku Bród na.
Wraz z po sze rzo nym mo stem Gro -
ta -Ro wec kie go ale ja, pod nie sio na
do ran gi tra sy eks pre so wej, ma być
go to wa już na je sie ni te go ro ku.

Tym cza sem już od daw na go to -
wy jest wia dukt w cią gu uli cy Sło -
wac kie go. Są no we scho dy, rów ne
chod ni ki, es te tycz ne la tar nie czy
błysz czą ce ba lu stra dy. Cze goś tu
jed nak bra ku je. Cze go? Na tu ral -
nie, wia ty przy stan ko wej, po nie -
waż przy stan ki „Park Ka ska da”
za rów no w kie run ku Bie lan, jak
i Żo li bo rza, ozna czo ne są je dy nie
zna kiem za tknię tym na czer wo -

nym słup ku. Je żdżą tu dwie li nie
tram wa jo we – 6 i 17 – ale ocze ki -
wa nie na po jazd jest bar dzo nie -
przy jem ne. – Bar dzo tu wie je
– mó wi pa ni Agniesz ka, któ ra cze -
ka jąc na „szóst kę” od wra ca wzrok
od fron tu przy stan ku. – Wiatr wie -
je w twarz, słoń ce ra zi w oczy. Co -
dzien nie ja dę z te go przy stan ku
do pra cy. Kie dy pa da deszcz, a co
gor sza śnieg, jest na praw dę nie -
przy jem nie – mó wi pa sa żer ka.

Co na to urzęd ni cy? – ZTM nie
pla nu je usta wie nia wia ty na tym
przy stan ku, jed nak nie ozna cza
to, że dasz ku tam nie bę dzie.
Usta wi ją bo wiem Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w ra mach prze bu do wy Tra sy

AK. Wia ta po ja wi się tam naj -
pew niej pod ko niec ca łej in we sty -
cji – wy ja śnia Igor Kraj now,
rzecz nik Za rzą du Trans por tu
Miej skie go. Czy li po cze ka my
na nią do je sie ni.

Nie daw no Han na Gron kie -
wicz-Waltz otwie ra ła na Bród nie
pierw szą prze szklo ną wia tę z se -
ryj nej pro duk cji. Wy bra no przy -
sta nek, gdzie je żdżą dwa au to bu -
sy na go dzi nę. Za miast lan so wać
się na tle no wych kon struk cji
przy stan ko wych, war to speł nić
ocze ki wa nia pa sa że rów i usta wić
wia ty przy głów nych uli cach mia -
sta. Zwłasz cza tych wy re mon to -
wa nych.

Prze my sław Bur kie wicz

Park Kaskada: jak długo poczekamy na wiatę?
� Co prawda jeżdżą tu tylko dwie linie tramwajowe, ale wiaty na przystanku
autobusowym „Park Kaskada” na wiadukcie ulicy Słowackiego naprawdę są
potrzebne. – Potwornie tu wieje. Poza tym gdy pada deszcz, nie ma gdzie się
schronić – skarżą się pasażerowie.

Miesz kań cy oko licz nych blo ków mie li przed ocza mi wid mo cho rób
wy wo ła nych przez fa le ra dio we



– Szam pa na, ca vę, pro sec co,
znasz już chy ba nie mal ka żdy?

– Jak naj bar dziej – ale tyl ko
z na zwy.

– Przy po mnij my za tem, czym
się ró żnią?

– Szam pan – jak sa ma na zwa
wska zu je – to pro dukt z Szam pa -
nii w pół noc no – wschod niej
Fran cji, któ re go na zwa zo sta ła
za strze żo na, a geo gra ficz ny za -
sięg re gio nu wy zna czo ny w la -
tach 20. XX wie ku.

– Czy li po zo sta łych trun ków
nie mo żna okre ślać mia nem
szam pa na?

– Do kład nie. Po zo sta łe „bą bel -
ki” to po pro stu wi na mu su ją ce,
nie za le żnie od te go, czy jest to
hisz pań ska ca va, wło skie pro sec -
co czy fran cu ski cre mant.

– Czym ró żnią się wspo mnia ne
przez Pa na wi na? Czy roz ró żnie -
niem jest je dy nie po cho dze nia?

– Win mu su ją cych jest nie mal
ty le od mian, co nie mu su ją cych.

Od wy traw nych przez słod kie,
od de li kat nych po cię ższe. Ró żne
są też spo so by ich wy twa rza nia.
Łą czy je zaś przy jem ny bą be lek
do star cza ją cy wra żeń sma ko wych
przy kon sump cji.

– Jak po wsta ją te wspa nia łe,
lek ko po szczy pu ją ce bą bel ki?

– Naj bar dziej po pu lar ne są
dwie me to dy – tra dy cyj na, zwa na
też szam pań ską oraz Char ma -
ta/Mar ti not ti.

– Pierw sza jest za pew ne – jak
sa ma na zwa wska zu je – wy ko rzy -
sty wa na przy pro duk cji szam pa -
nów?

– Nie tyl ko. Sto su ją ją rów nież
pro du cen ci ca vy. Po le ga na wtór -
nej fer men ta cji wi na ba zo we go
w bu tel ce.

– A dru ga me to da?
– Naj pow szech niej sza. Stwo -

rzo na przez Wło cha Fe de ri co
Mar ti not ti w 1895 ro ku i przy sto -
so wa na 12 lat póź niej przez fran -
cu skie go wi nia rze Eu ge -
ne'a Char mat.

– Na czym po le ga?
– Wtór na fer men ta cja wy wo ły -

wa na jest w du żych, szczel nych
ka dziach. W ten spo sób po wsta ją
m.in. pro sec co.

– Jak wy brać naj lep sze wi no
mu su ją ce?

– Przede wszyst kim war to zde cy -
do wać się na te, któ re jest pro du -
ko wa ne jed ną z dwóch opi sy wa -
nych przed chwi lą me tod. Ma ją
zde cy do wa nie bar dziej przy jem ny,
na tu ral ny bą be lek niż te, w któ re
wtła cza ny jest po pro stu dwu tle nek
wę gla. Mo żna zna leźć ety kie ty pro -
du ko wa ne na tu ral ny mi me to da mi
w na praw dę przy stęp nych ce nach.

– O czym jesz cze po win ni śmy
pa mię tać?

– In ny tru nek po da my na ape -
ri tif, któ ry ma za da nie po bu dzić
ape tyt, a in ny do po sił ku. Z po -
tra wa mi naj le piej kom po nu ją się
wy traw ne wi na mu su ją ce, któ re
pa su je za rów no do ryb i owo ców
mo rza, jak i umiar ko wa nie pi -
kant nej kuch ni azja tyc kiej.

– A co do de se ru?
– Naj czę ściej po peł nia ny błąd,

to po da nie wi na zbyt wy traw ne go
lub zbyt słod kie go. Do więk szo -
ści de se rów (oprócz cię żkich,
kle istych, ob le pia ją cych kub ki
sma ko we) pro po nu ję lek kie, sub -
tel nie mu su ją ce wi na ze szcze pu
mo sca to. Bę dzie ide al nym do peł -
nie niem za rów no tart, tri fle, bisz -
kop tów czy owo co wych sa ła tek.
Po ezja dla zmy słów!

NIEBIAŃSKIE BĄBELKI

Różnica cenowa między szampanem a winami musującymi
spowodowana jest jego procesem produkcji: m.in. ręczne
zbiory, ustalona maksymalna gęstość nasadzenia – 10 tys.
sadzonek na jeden hektar, co daje odległość jednego metra

pomiędzy sadzonkami
Ciśnienie w butelce prosecco to ok. 2–4 atmosfer, zaś

w szampanie aż 6–7.
źródło: http://detours.typepad.com

/detours/2010/10

źródło: http://globe-view
s.com

/dream
s/cham

pagne.htm
l
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