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czerwiec,  poniedziałki, godz. 8-18, 
wtorki-piątki, godz. 8-16

Muzea Świata: Luwr i Muzeum Orsay  
z Paryża. Prezentacja reprodukcji wy-
branych dzieł sztuki 
Miejsce: hol na II i III piętrze Urzędu 
Dzielnicy Bemowo, wstęp wolny

9, 16, 23 czerwca, godz. 8.30 i 10
Nordic walking – bemowski spacer  
po zdrowie 
Miejsce: obok pływalni Studium  
Wychowania Fizycznego Wojskowej 

10 czerwca,  godz. 12
„Zaprzyjaźnij się z Bemowem!” – Las 
Bemowski. Spacery po Bemowie or-
ganizowane przez Stowarzyszenie 
Przewodników Turystycznych „Złota 
Kaczka”
Miejsce: Las Bemowski, zbiórka: przy-
stanek linii 220 – Fort Radiowo

11, 14, 18, 21, 25, 28 czerwca  
(poniedziałki i czwartki), godz.18
Chór Bemcanto – bezpłatne, otwarte 
warsztaty wokalne (bez ograniczeń 
wiekowych)
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo (sala 
sesji), wstęp wolny 

12 czerwca, godz. 11.30
Koncert operowy w ramach zakończe-
nia roku akademickiego Uniwersytetu 
III Wieku. Męski oktet wokalny „Okta-
wian”, dyr. Barbara Hijewska
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
wstęp wolny

16 czerwca, godz. 12 
„Jak to drzewiej bywało – Kupalnocka” 
– koncert, projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny 
„Lazurki”
Miejsce: Sala widowiskowa Klubu WAT 
ul. Kaliskiego 25a, wstęp wolny

17 czerwca, godz. 12
„Zaprzyjaźnij się z Bemowem!” – Fort 
Bema. Spacery po Bemowie organizo-
wane przez Stowarzyszenie Przewodni-
ków Turystycznych „Złota Kaczka”
Miejsce: Fort Bema, zbiórka: przystanek 
Księcia Bolesława, wstęp wolny

17 czerwca, godz. 12.30
Spotkania muzyczne dla dzieci: Sport  
i muzyka (gitara, instrumenty klawiszo-
we i perkusyjne). Dzieci poznają trady-
cję Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  
i odbywają muzyczną podróż po kra-
jach biorących udział w EURO 2012 
Miejsce: sala przyparafialna kościoła 
pw. Bogurodzicy Maryi, ul. Powstańców 
Śląskich 67d, wstęp wolny

17 czerwca, godz. 13
Teatralny Poranek Bajkowy: „Prędko, 
prędko do doktora, Pani Trąbka bardzo 
chora”
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
wstęp 9 zł

17 czerwca, godz.18 
Wernisaż wystawy malarstwa „Wiosna 
2012”. Projekt „Teatr GO – Studio Inicja-
tyw Artystycznych” realizowany przez 
Fundację Proscenium
Miejsce: siedziba Fundacji, ul. Hery 23

20 czerwca, godz. 20
Bemowo Wspiera Talenty: Beata Orbik 
z zespołem
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
wstęp wolny

20 – 24 czerwca
„Kafeteria” instalacja artystyczna  
w ramach projektu „Na miejscu” realizo-
wana przez tegoroczną stypendystkę 
m.st. Warszawy Kalinę Giersz. Projekt 
ma zwrócić uwagę na miejsca, które 
z różnych powodów przestały pełnić 
swoją funkcję. Część dawnej fortyfikacji 
wojskowej na krótką chwilę zamieni się 
w kawiarnię
Miejsce: Fort Bema (jedna z wnęk 
mieszczących się nad prochownią), 
wstęp wolny

21 czerwca, godz. 11
Dzień Muzyki – przegląd zespołów 
wokalno-instrumentalnych w ramach 
Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kul-
turalnej 2012
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, ul. Raginisa 
róg Kryształowej, wstęp wolny

22 czerwca, godz. 18-23
Wieczorek taneczny dla seniorów.  
Od godziny 19 możliwość nauki tańca 
pod okiem instruktora
Miejsce: restauracja „Grodzka” przy ulicy 
Kocjana 3, wstęp wolny

24 czerwca, godz. 12-21
Street Fest –  piknik sportowo-rekre-
acyjny
Miejsce: skwer przy ul. Konarskiego  
i Górczewskiej, wstęp wolny
(patrz str. 13)

24 czerwca, godz. 12 
„Zaprzyjaźnij się z Bemowem!”  
– Boernerowo. Spacery po Bemowie 
organizowane przez Stowarzyszenie 
Przewodników Turystycznych „Złota 
Kaczka”
Miejsce: Boernerowo, zbiórka: przy-
stanek autobusowy Stare Bemowo 
(przystanek linii 220) 

24 czerwca, godz. 16
Animi Music Festival 2012 – Koncert 
Finałowy
Gość specjalny: Marcin Wyrostek (zwy-
cięzca II edycji „Mam talent”)
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, ul. Raginisa 
róg Kryształowej, wstęp wolny

27 czerwca, godz. 19
Kino Rosyjskie w Art.Bemie: „Okrucień-
stwo”.
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
wstęp 5 zł

29 czerwca, godz.19.30
Spotkanie z pasją: „Z głową w chmu-
rach" – spotkanie z pilotami paralotni 
ze stowarzyszenia Gekon Glide Club 
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
wstęp wolny

30 czerwca,  godz. 19
Celtycki wieczór z Setantą
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
wstęp wolny 

Organizatorzy:
Wydział Kultury,  
ul. Powstańców Śląskich 70, tel. (22) 533 78 25
Bemowskie Centrum Kultury Art.Bem, 
ul. Górczewska 201, tel. (22) 532 04 00
Wydział Sportu i Rekreacji,  
ul. Powstańców Śląskich 70, tel. (22) 53 37 506
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian  
w stosunku do podanych informacji
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Tragiczny wypadek 
awionetki
Instruktor i uczeń zginęli 

w wypadku awionetki na be-
mowskim lotnisku. Do tra-
gedii doszło 1 maja. Lotnicy 

trenowali starty i lądowania 
systemem „touch and go”, 
czyli podchodzili do lądo-
wania, dotykali kołami pasa 
startowego, ale nie zatrzymy-
wali się, tylko ponownie pod-
rywali maszynę. Po ostatnim 
takim manewrze pilot przez 

radio poinformował obsługę 
lotniska o kłopotach z silni-
kiem. Zdecydował się na lą-
dowanie. Podczas zawracania 
w kierunku wieży maszynie 
zabrakło prędkości i runęła.

Gdy awionetka spadła na lot-
nisko, jej kadłub natychmiast 
stanął w płomieniach. Ugasili 
ją dopiero strażacy. 

W wypadku zginął 33-letni, 
doświadczony instruktor Prze-
mysław Chaładaj oraz jego 
uczeń. 

Zniknęło jezioro 
naprzeciwko ratusza
Do Urzędu Dzielnicy Be-

mowo napływały liczne skargi  
na stan jezdni i chodnika 
między sklepem a kościołem. 
Dziurawy chodnik był pozo-
stałością po dawnym, skośnym 
przebiegu ulicy Górczewskiej  

i od dziesięcioleci nie był re-
montowany. Po deszczu droga 
zmieniała się w jezioro i nie 
sposób było przejść suchą sto-
pą. Ten chodnik musiał zostać 
przebudowany. Powstała ka-
nalizacja deszczowa, asfaltowa 
jezdnia, krawężniki i chodniki. 
Deszcz już nikomu niestraszny. 

Lato w mieście tuż-tuż
W lipcu rusza akcja „Lato 

w mieście”. Na Bemowie będą 
czynne trzy punkty dziennego 
pobytu w szkołach podstawo-
wych: nr 306 przy ul. Tkaczy 27, 
nr 321 przy ul. Szadkowskie-
go 3 i nr 316 przy ul. Szobera 
1. Dzieci, które nie wyjeżdżają 
na wakacje, będą mogły prze-
bywać tam pod opieką w godz. 
7.30-16.30. Czeka na nie też 
wiele zajęć specjalistycznych, 
m.in. sportowe, artystyczne, 
edukacyjne. Będą się one od-

bywały w wymienionych szko-
łach podstawowych, w Art.Be-
mie, Stowarzyszeniu Pomocy 
Dzieciom „Gniazdo”, Ośrodku 
Kultury i Edukacji SM WOLA, 
Ognisku Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci  oraz w Klubie „Pod 
schodami”. Zajęcia na basenie 
(dla zorganizowanych grup 
oraz indywidualne), proponuje 
w wakacje Bemowski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

Więcej informacji o akcji 
„Lato w mieście” na stronie 
www.bemowo.waw.pl. 

XXVII Zjazd Stowarzyszenia 
Łagierników – Żołnierzy AK
Na terenie Wojskowej Aka-

demii Technicznej odbył się 
Zjazd  Łagierników – Żołnie-
rzy AK. Uczestnicy spotkania 
wzięli udział w obradach i pre-
lekcji „Konspiracyjne Wojsko 
Polskie” płk. Zbigniewa Zie-
lińskiego. Następnie wyjechali  

do Muzeum Lwowa i Kresów  
w Kulkówce-Biniszewicach. Ko-
lejnego dnia na Jasnej Górze zo-
stała odprawiona msza, podczas 
której został złożony testament 
Łagierników zawierający prze-
słanie dla następnych pokoleń. 
Ostatniego dnia biorący udział 
w spotkaniu w Alei Zasłużo-
nych oddali hołd zmarłym.

Ruszyła budowa Narwiku
Na ulicę Narwik ponownie 

wjechał ciężki sprzęt budow-
lany. Drogowcy budują ulicę  
od nowa na odcinku między 
granicą miasta a ulicą Lazu-
rową. Prowadzone są prace na 

wysokości posesji nr 20. Bu-
dowlańcy zrywają nawierzch-
nię z płyt i układają podbudowę 
jezdni. Trwa także demontaż 
kabli i oświetlenia, ponieważ 
wzdłuż wyremontowanej ulicy 
ustawione zostaną nowe słupy 

z latarniami. Narwik otrzyma 
nawierzchnię asfaltową i rów-
ne chodniki. W zeszłym roku 
zbudowana została sieć kana-
lizacyjna, w tym deszczowa  
– ulica nie będzie już zalewa-
na. Prace zostały wznowione 

po długiej przerwie. Kilku 
mieszkańców w zeszłym roku 
zaskarżyło budowę i trzeba 
było na nowo przeprowadzić 
procedury. Narwik buduje fir-
ma Strabag. Koszt inwestycji 
to pół miliona złotych.
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Nowe pomniki 
przyrody
O tym, że Bemowo jest 

dzielnicą pełną zieleni i przy-
jazną środowisku, wiadomo 
nie od dziś. Lada moment bę-
dziemy jeszcze bardziej ekolo-
giczni, ponieważ wzbogacimy 
się o dwa wspaniałe pomniki 
przyrody. Pierwszy to dąb 
szypułkowy, który rośnie przy 
ulicy Rozłogi 4 na Jelonkach. 
To długowieczne drzewo, któ-
re może żyć ponad 700 lat, 
osiąga okazałe rozmiary. 

Drugim pomnikiem jest 
głaz narzutowy leżący przy 
ulicy Arki Bożka 4 na Gór-
cach. To pozostałość po lo-
dowcu, który znajdował się 
kiedyś na tym terenie. A do 
tego jest bardzo ładny.

Surfuj w autobusie
Internet w czasie jazdy ko-

munikacją miejską to rozrywka 
popularniejsza niż książka czy 
gazeta. Ale darmowe wi-fi? Taką 
atrakcję przygotowała dla war-
szawiaków jedna z firm. 

Jadąc na uczelnię, do pracy 
lub znajomych mamy dostęp 
do internetu. Możemy w ten 

sposób sprawdzić pocztę lub 
załatwić ważne sprawy w każ-
dym miejscu w Warszawie. Po 
mieście jeździ 80 takich pojaz-
dów. Zostaną z nami do końca 
czerwca. Pojazdy z darmowym 
dostępem do sieci wyróżniają 
się pomarańczowym kolorem 
i hasłem „Tu masz darmowy 
internet”. Wystarczy wsiąść i po-

łączyć się, a podróżowanie staje 
się przyjemniejsze. 

Zachęcamy, żeby po wyjściu 
z autobusu na Bemowie także 
sprawdzić dostęp do sieci Be-
mowoNet. Działa ona na coraz 
większym terenie dzielnicy, także  
w parkach czy na przystankach zlo-
kalizowanych blisko nadajników. 

S.K.

Wolą Łokuciewskiego 
niż Narwik
To kolejny pomysł, by 

zmienić nazwę ulicy na Be-
mowie. Po nieudanej próbie 
nazwania fragmentu ul. Gór-
czewskiej „Starą Górczewską” 
radni zaproponowali, by zro-
bić porządek z Narwikiem. Po 
wybudowaniu trasy S8 ulica ta 
została przecięta na dwie nie-
zależne części. Między trasą 
a ul. Dywizjonu 303 znajdują 
się dwa budynki jednorodzin-
ne oraz nowo wybudowany 
blok, w którym jeszcze nikt 
nie jest zameldowany. Miesz-
kańcom domków spodobał 
się pomysł zmiany nazwy, 
ponieważ po przecięciu ulic 
trasą wiele osób ma problemy 
z trafieniem do nich. 

Pomysł poparli radni Be-
mowa. 

Teatr maluchów 
w przedszkolu 
przy Szadkowskiego
W przedszkolu nr 389 przy 

ul. Szadkowskiego 3 już od 
kilku lat odbywają się Dziecię-
ce Warsztaty Teatralne. Biorą  
w nich udział wychowankowie 
placówki oraz jej pracownicy. 
10 maja mieliśmy okazję obej-
rzeć przedstawienia, w których 
brały udział dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Mali aktorzy 
świetnie poradzili sobie z tym 
wyzwaniem. Widać było, że 
świetnie się bawią, a gra spra-
wia im ogromną przyjemność.  
W przedstawieniu pt. „Zanim 
stałem się dorosłym”  przed-

szkolaki wcieliły się w role 
mimów i wraz z głównym bo-
haterem przeniosły się do jego 
dzieciństwa, przywołując naj-
piękniejsze momenty. W spek-
taklu „Kolory życia” dzieci  po-
magały „zepsutemu” malarzo-

wi odnaleźć kolory i prawdziwy 
sens życia. Mali aktorzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawa-
mi. Przedstawienia wszystkim 
bardzo się podobały, a rodzice 
byli dumni ze swych pociech. 

S.K., J.J.

Uroczystości na Bernerowie 
W związku z coroczną 

organizacją uroczystości 
upamiętniających wybuch  
Powstania Warszawskiego 
na terenie dzielnicy Bemo-
wo, prosimy członków ro-
dzin poległych żołnierzy, 
zainteresowanych otrzyma-
niem imiennego zaproszenia 
na uroczystości, o przesłanie 
na adres:  Wydział Kultu-
ry Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy, Powstańców Ślą-
skich 70, 01-381 Warszawa, 
podpisanej  klauzuli o na-
stępującej treści: ,,Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych  
w celu otrzymania imienne-
go zaproszenia na uroczy-
stości związane z obchoda-
mi rocznicowymi Powstania 
Warszawskiego upamiętnia-
jącymi Powstańców Obwo-
du AK „Żywiciel” poległych  
w rejonie Boernerowa  
(w świetle art. 23 ust. 1 pkt.1 
ustawy o ochronie danych 
osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 
101, poz. 926 z późn. zm.)”.
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Skrzyżowanie pod 
ostrym kątem, pętla 
autobusowa, z której 

co chwila wyjeżdżały prze-

gubowce, a na środku tory 
i przejeżdżające tramwaje. 
Brak świateł. Tak do jesieni 
wyglądało skrzyżowanie ulic 

Kaliskiego i Radiowej – je-
den z najniebezpieczniej-
szych punktów w Warszawie. 
Przebudowa ruszyła w listo-
padzie, a od wiosny kierow-
cy męczyli się z uciążliwymi 
objazdami. Ulicą Radiową 
można było przejechać tylko  
w kierunku Mościsk, a wyjazd 
z ulicy Kaliskiego od stro-
ny lotniska został zamknię-
ty. Z pętli „Stare Bemowo” 
wycofane zostały autobusy, 

które pozmieniały trasy. Pa-
sażerowie mogli korzystać 
z tramwaju i linii zastępczej 
Z-5 kursującej między WAT 
a Nowym Bemowem. 

W połowie maja zdjęto 
barierki i puszczono ruch  
po nowym skrzyżowaniu. 

– Codziennie dojeżdżam 
tędy do pracy i bardzo się 
ucieszyłam, że budowa się 
skończyła – mówi Joan-
na Wieczorek, mieszkanka 

Kaliskiego na okrągło
Owalne rondo na ul. Kaliskiego już otwarte. 
Drogowcy usunęli barierki i po równym asfal-
cie przejechały pierwsze samochody. – To ko-
niec nerwów, stłuczek, wypadków i powodzi 
na tym skrzyżowaniu – cieszy się burmistrz.

Tak wygląda organizacja ruchu na nowym rondzie

Inwestycje
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Boernerowa. – Widziałam,  
że wszystko jest gotowe, ale są-
dziłam, że jak zwykle odbiory 
potrwają tygodnie. Teraz jeździ 
się szybciej i bezpieczniej.

Na swoje stare trasy wróciły 
autobusy 122, 154, 220, 410, 
523, N45 i N95.

Jedyna linia, z którą nie było 
problemu podczas remontu, 
to „dwudziestka”. Już w czasie 
budowy nowego torowiska 
przewidziano zmianę organi-
zacji ruchu na skrzyżowaniu.

Co przebudowano?
Remont ronda był gruntow-

ny. Zaczęto od przełożenia 
sieci energetycznej i wodocią-
gowej. Przebudowana została 
magistrala odpływowa, do 
której podłączono studzien-
ki odpływowe. Krawężniki 
wykonano z granitu. Rondo 
jest asfaltowe – masa bitu-
miczna zastąpiła pokruszoną 
trylinkę i niewygodne płyty. 
Są też chodniki i przejścia 
dla pieszych z prawdziwego 

zdarzenia. Rondo jest dobrze 
oświetlone. Przy okazji prze-
budowy skrzyżowania dro-
gowcy wymienili też latarnie  
w ciągu ulicy Radiowej między 
Kaliskiego a granicą miasta. 

Budowa ronda kosztowała 
dwa miliony złotych.

Nowe rondo, nowy patron
Proboszcz pobliskiej parafii 

zgłosił propozycję nadania ron-
du imienia Bernarda Adamec-
kiego, pułkownika lotnictwa, 
który w czasie wojny obronnej 
1939 roku był szefem sztabu 
Dowództwa Lotnictwa Armii 
„Modlin”. W czasie okupacji 
związał się z polskim podzie-
miem, brał udział w Powsta-
niu Warszawskim. Po wojnie 
współtworzył Wojskową Aka-
demię Techniczną. Adamec-
ki został rozstrzelany w 1952 
roku. 

Kombatanci chcieliby zor-
ganizować uroczystość pa-
triotyczną z okazji otwarcia 
ronda. 

– Najważniejsze było otwar-
cie drogi dla kierowców. Kiedy 
zakończą się odbiory, chce-
my zorganizować spotkanie 
z udziałem organizacji po-

zarządowych, przybliżające 
mieszkańcom nowego patrona 
– mówi Krzysztof Zygrzak, za-
stępca burmistrza Bemowa. 

przem

Nowe skrzyżowanie ulic Kaliskiego i Radiowej
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Smak jedzenia nie zależy od tego, kto zatrudnia kucharza

Edukacja

Od nowego roku szkol-
nego prowadzeniem 
kuchni nie będą się 

zajmować kucharki zatrudnio-
ne przez szkołę, ale firmy, które 
wynajmą kuchnię wraz z za-
pleczem i będą w niej gotować 
dla dzieci. Właśnie zakończyły 
się otwarte konkursy. Komisje 
składające się z przedstawicieli 
rad szkół, czyli rodziców oraz 
dyrekcji placówek, zdecydowa-
ły, kto i za ile będzie gotować  
w szkołach. 

– W kończącym się roku 
szkolnym obiady w szkołach na 
Bemowie kosztowały od 4 zł do 
6,50 zł – mówi Albert Stoma, za-
stępca burmistrza odpowiedzial-
ny za edukację. – Po reformie,  
w dziesięciu szkołach w dzielni-
cy będzie to od 4,90 zł do 6,70 zł. 
Pamiętajmy także, że przez ostat-
ni rok znacznie wzrosły ceny,  
np. żywność o około 6 proc.

Protest kilkorga rodziców
Mimo że przedstawicie-

le rodziców brali udział  
w konkursach na wybór 
operatorów kuchni, część  
i tak chce protestować prze-
ciw zmianie w szkołach. 
Niezadowoleni zorganizo-
wali spotkanie dla rodziców, 
na które zaprosili też sprze-
ciwiających się prywatyzacji 
radnych i członków Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 
Zainteresowanych rodziców 
było najmniej. 

Główny zarzut to cena.  
– Do tej pory rodzice płacili 
tylko za produkty do przy-
gotowania jedzenia, teraz 
zapłacą za zysk firmy cate-
ringowej – przypuszcza Woj-
ciech Sotomski, przewod-
niczący Rady Szkoły przy  
ul. Tkaczy. Sam jednak od-
mówił uczestniczenia w po-

siedzeniu komisji wybierają-
cej przedsiębiorcę do prowa-
dzenia kuchni w szkole. 

Jak się w rzeczywistości 
okazało, podwyżka jest raczej 
symboliczna. Cena zapropo-
nowana przez firmę w ofer-
cie będzie obowiązywała cały 
rok szkolny, więc rodzice nie 
muszą się obawiać, ze obiady 
nagle zdrożeją. 

Umowa chroni 
interes szkoły
Kolejny zarzut: umowa do-

puszcza, by firma gotowała 
więcej posiłków i sprzedawała 
je na zewnątrz. – Firma bę-
dzie zarabiała, wykorzystując 
sprzęt kupiony za publicz-
ne pieniądze – oburza się  
Sotomski. 

– A jeśli szkoła wynajmuje 
salę gimnastyczną czy klasy 
na różne zajęcia poza godzi-
nami pracy szkoły? Tego też 
powinniśmy zabronić? – od-
powiada burmistrz Stoma.  
– To, że firma dodatkowo za-
robi, nie oznacza żadnej szko-
dy dla dzieci. Wręcz przeciw-
nie, daje to możliwość ograni-
czenia ceny posiłku, a czerpa-
nia zysku gdzie indziej. 

Umowa najmu zabezpiecza 
ponadto sprzęt szkoły: najem-

ca będzie musiał o niego dbać, 
konserwować, naprawiać  
i oddać w niepogorszonym 
stanie, a w czynszu zawarta 
jest opłata za zużycie sprzętu. 

Rodzice zarzucają też, że 
jedynym kryterium wyboru 
firmy była najwyższa cena 
najmu. W rzeczywistości to 
nieprawda. Podstawowym 
kryterium była cena za posi-
łek (70 proc. oceny). Resztę 
punktów przyznawano za de-
klarację zatrudnienia szkol-
nych kucharek, o których los 
obawiają się nie tyle rodzice, 
co związki zawodowe, oraz 
oferowaną wysokość czynszu. 

– Chcę zapewnić wszystkich 
rodziców, że w żadnej szkole 
nie będzie to catering, tylko 
obiady gotowane na miejscu 
– podkreśla Albert Stoma.  
– Jakość posiłków będzie kon-
trolowana, a zestawy obia-
dowe będą wybierane z kata-
logu przygotowanego przez 
Zakład Żywienia Człowieka 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Będziemy oczy-
wiście obserwować, jaki bę-
dzie efekt zmian i dokładnie 
przyjrzymy się stołówkom już 
od 1 września.

asab

Szkoły wybrały przedsiębiorców, którzy  
od września poprowadzą stołówki dla 
uczniów. Obawy rodziców się nie potwierdzi-
ły – ceny wzrosną nieznacznie, a w niektórych 
placówkach będzie nawet taniej. 

Burza (w szklance wody) o szkolne kuchnie

Szkoła Cena obiadu  
w tym roku

Cena obiadu  
w przyszłym roku

Szkoła Podstawowa nr 82 5,50 zł 5,40 zł
Szkoła Podstawowa nr 306 5 zł konkurs  unieważniono
Szkoła Podstawowa nr 316 4 zł 6,20 zł
Szkoła Podstawowa nr 321 4,50 zł 5,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 341 5 zł 4,90 zł
Gimnazjum nr 81 6,50 zł 5,20 zł
Gimnazjum nr 82 5 zł 6,17 zł
Gimnazjum nr 83 5 zł 6,70 zł
Gimnazjum nr 86 5 zł 5,20 zł
Gimnazjum nr 84 5 zł 4,50 zł
Zespół szkół nr 48 5 zł  

(6 zł w gimnazjum)
6,50 zł
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Agnieszka Mickiewicz

Uważam, że skoro taka zmia-
na nastąpiła, to była koniecz-
na. Jestem w radzie rodziców  
i wiem, że od nas rodziców wy-
magane będzie więcej pracy niż 
dotychczas, gdyż trzeba będzie 
dopilnować ajenta. Posiłki mu-
szą być smaczne, dobrej jakości 
i zgodne z wytycznymi.

Aleksandra Zaborowska
Nie przeszkadza mi to, że obia-
dy będzie gotować ajent. Uwa-

żam, że zewnętrzna firma też 
potrafi ugotować dobry, zbi-
lansowany posiłek. To niepraw-
da, że posiłki będą niezdrowe. 
Szkolne kucharki przecież też 
mogą dodawać mąki do za-
gęszczania sosów czy używać 
dużo soli.

Agnieszka Szczęch

Myślę, że prywatyzacja stołó-
wek może okazać się dobrym 
pomysłem, aczkolwiek mam 
pewne obawy. Porcje będą wy-
dzielone, a dzieci, które zostają 
dłużej w szkole, nie dostaną 
cukierka na podwieczorek,  
jak zdarzało się do tej pory,  
ale może otrzymają jakąś prze-
kąskę.

Rafał Śmigasiewicz 

Jestem przeciwko prywaty-
zacji. Obniży się jakość poda-
wanych posiłków. Ważniejszy 
będzie zysk i nikt nie będzie 
zwracać uwagi na to, czym kar-
mić dzieci, ale ile to kosztuje. 
Dzieci zachorują na jakieś cho-
roby, np. otyłość. 

Jolanta Lempkowska

Uważam, że to głupota poda-
wać dzieciom catering. Jedze-
nie będzie niezdrowe i mało 

wartościowe. Obawiam się 
tego, że dzieci zamożniejsze 
dostaną lepsze posiłki niż te, 
które mają dofinansowywane 
żywienie.

Kamil Grzywacz

Ten pomysł to kompletna klę-
ska. Jakość obiadów się nie 
podniesie, a ceny, choć począt-
kowo się obniżą o parę groszy, 
to i tak wzrosną. Większości ro-
dziców nie stać na takie posiłki 
i dzieci będą głodne.

ZA: PRZECIW: 

Reforma szkolnych kuchni, jak każda zmiana, budzi kontrowersje. Jedni rodzice 
mają nieuzasadnione obawy, że jedzenie będzie niezdrowe i drogie. Inni rozumieją,  
że kuchnia będzie kontrolowana, a smak i wartość obiadów nie zależy od tego czy kucha-
rza zatrudnia szkoła, czy ajent. 

Co o zmianie w szkolnych stołówkach sądzą rodzice?

Sonda „Bemowo News”

Justyna Jesionek, Svitlana Kuz
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Wnętrze tramwaju przypomina luksusowe salonki

Warszawski Tramwaj 
Promocyjny ma 
tradycyjną, sto-

łeczną, krwistoczerwoną 
barwę. Nad kabiną mo-
torniczego na złotej tabli-
cy widnieje napis „Linia 
turystyczna”, a nad wej-
ściem – „Witamy”. Nowa 
maszyna Tramwajów 
Warszawskich dołącza  
do grona zabytkowych wago-
nów kursujących na specjalnej, 
wycieczkowej linii.

Zabytkowy…
Wnętrze to zupełnie inny 

świat. Drewniane ławki styli-
zowane na zabytkowe, stylowe 
detale nadają wagonowi ma-
gicznego wyglądu. Ławeczki 

i stoliki oświetla dyskretne 
światło lampionów. Pośrod-
ku wagonu podwójne drzwi, 

a za nimi pianino. Dźwięki  
instrumentu słychać nawet na 
zewnątrz. Przy drzwiach bilety 
kasują konduktorzy w charak-
terystycznych czapkach –  tram-
wajarskich maciejówkach.

– To piękny tramwaj. Nie-
zwykły. Żadne inne miasto nie 
ma takiego cudeńka – cieszył się 
Jacek Wojciechowicz, zastępca 

prezydent Warszawy 
odpowiedzialny za in-
westycje i komunika-
cję miejską. Krzysztof 
Karos, prezes zarządu 
Tramwajów Warszaw-
skich, przypomniał 
historię tego wago-
nu: – To model 105N  
z początku lat sie-
demdziesiątych. Był 
kompletną ruiną, ale  

w ciągu kilku 
miesięcy stał się 
naprawdę piękny, 
a teraz zachwyci  
i warszawiaków, 
i turystów – mó-
wił prezes Karos.

…ale nowoczesny
Stylowe wnętrza  

i pianino to jedna, tradycyjna 
strona Warszawskiego Tram-
waju Turystycznego. Druga 
to nowoczesność. Wagon jest 
klimatyzowany, wyposażony  
w monitory LCD i sieć bezprze-
wodowego internetu. Wagon 
zabiera 28 osób. 

Tramwaj będzie kursował 
w wakacyjne weekendy na 
turystycznej linii T. Będzie 
można nim zwiedzać stolicę, 
na ekranach mają się wyświe-
tlać informacje o mijanych 
miejscach. W ciągu tygodnia 
wagon można wypożyczyć na 
wycieczkę, ślub czy urodziny.

Koszt wyremontowania 
tramwaju to 260 tysięcy zło-
tych, z czego połowa została 
pozyskana od sponsorów. 

Wyłącznym dzielnicowym 
partnerem Warszawskiego 
Tramwaju Promocyjnego 
jest Bemowo. Wóz będzie 
wykorzystywany przy okazji 
licznych imprez i koncertów, 
które się tu odbywają, a także 
stanie się nowym, nietypo-
wym narzędziem i miejscem 
do przeprowadzania konsul-
tacji z mieszkańcami w waż-
nych dla nich sprawach.

– Już niedługo tym wa-
gonem będą mogli przeje-
chać się bemowianie – mówi 
Krzysztof Zygrzak, zastępca 
burmistrza Bemowa. 

Przemysław Burkiewicz

Grający tramwaj dojedzie na Bemowo
Z zewnątrz – kanciasty model tramwaju z lat 
70. W środku – przedwojenna elegancja i no-
woczesność. Pianino, bezpłatne wi-fi i ekrany 
LCD w tramwaju? Ten wagon zawita też na 
Bemowo.

Komunikacja miejska

W tym tramwaju bilety sprawdza konduktor
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Odcinek autostrady 
A2 między węzłem 
w Morach a Konoto-

pą to przedłużenie istniejącej 
od ponad półtora roku trasy 
S8 w kierunku południowo-
zachodnim. Dalsza część po-
nadsiedmiokilometrowego 
odcinka autostrady prowa-
dzi do Pruszkowa, a kolejny 
otwarty odcinek – do Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Powiew Zachodu
Ekipa Bemowo News wy-

brała się na test nowej drogi. 
Autostrada jest naprawdę 
imponująca: szeroka, gładka 
jak stół, jedzie się nią szybko 
i wygodnie. 

– Można poczuć się jak na 
Zachodzie – mówi z uśmie-
chem nasz kierowca.

Kilka chwil po minięciu ulicy 
Połczyńskiej (czyli węzła Mory) 
przejeżdżamy wiaduktem  
o kosmicznym wyglądzie nad 
linią kolejową Berlin – Mo-
skwa. Przeprawę podtrzymują 
stalowe przęsła pomalowane  
na niebiesko. Po kilku sekun-

dach dojeżdżamy do ogrom-
nego węzła komunikacyjnego 
Konotopa, gdzie autostrada sty-
ka się z budowaną Południową 
Obwodnicą Warszawy. Trasa 
POW przez Włochy, Ursynów, 
Mokotów i Siekierki poprowa-
dzi ruch tranzytowy na drugą 
stronę Wisły, by odciążyć sto-
łeczne ulice. 

Czekamy na odcinek C
Po minięciu węzła Kono-

topa droga prowadzi nas do 
pruszkowskiej dzielnicy Żbi-
ków. Kolejny, siedemnasto-
kilometrowy odcinek biegnie 
do Grodziska Mazowieckie-
go. Problem stanowi następ-
ny, dwudziestokilometrowy 
między miejscowością Tłuste 
(węzeł Grodzisk) a miejsco-
wością Wiskitki koło Żyrar-
dowa. Warstwa, po której 

jeżdżą samochody, została już  
w całości zbudowana. Mi-
nister transportu Sławomir 
Nowak obiecał, że autostra-
da, choć jeszcze nie w całości 
gotowa, będzie przejezdna 
na Euro 2012. Oznacza to,  
że pomimo braku zjazdów, 
systemu ostrzegania o wypad-
kach, czy nawet linii oddzie-
lających pasy ruchu w czasie 
mistrzostw będzie można 
się nią przemieszczać. Pręd-
kość zostanie ograniczona do  
70 km/h. Nawet jeśli obietnica 
zostanie spełniona, od razu po 

Euro droga zostanie zamknię-
ta i w całości otwarta dopiero 
w połowie października.

Na ten fragment autostrady 
warszawiacy czekają najbar-
dziej, bo dzięki niemu będzie 
można w godzinę dostać się 
do Łodzi, a dalej do Poznania 
i bezpośrednio w kierunku 
całej Europy Zachodniej. 

W momencie oddawania 
do druku tego numeru „Be-
mowo News” ten odcinek nie 
został jeszcze otwarty dla sa-
mochodów. 

Przemysław Burkiewicz

Już do Grodziska, za chwilę do Łodzi i… Lizbony 
Najbliższe Warszawie odcinki autostrady A2 
otwarte! Kierowcy bezpośrednio z Bemowa 
mogą dojechać do Grodziska Mazowieckiego. 
Teraz czekamy na połączenie z Łodzią. 

Autostrada A2 

Autostrada A2 to wybawienie dla kierowców

Przez Polskę 
w pięć godzin

Autostrada A2 będzie pro-
wadziła z przejścia granicz-
nego z Białorusią Kukury-
ki-Kozłowicze do Świecka. 
Całą Polskę ze wschodu na 
zachód mamy w 2020 roku 
przejechać w pięć godzin. 
Na zachodzie droga już łączy 
się z autostradą do Berlina, 
a dalej nawet do Lizbony. 

Otwarte odcinki autostrady A2



12 BEMOWO NEWS • 06/2012

Tu będzie 
SKWER

PIKNIK na BEMOWIE

Olimpiada gier podwórkowych 14-18

24.06.2012 godzina12-21

REKREACJA I DOBRA ATMOSFERA PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Aktywności sportowe dla seniorów 12-16
Warsztaty i pokazy parkour 14-18
Zawody: yoyo, breakdance, deskorolka 16-19

OSIEDLE PRZYJAŹŃ 2.0
24 CZERWCA od 12 do 19 KONSULTACJE PROJEKTU 

PODCZAS PIKNIKU NA BEMOWIE
POZNAJ KONCEPCJĘ REWITALIZACJI OSIEDLA PRZYJAŹŃ
POROZMAWIAJ Z AUTORAMI I PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU DZIELNICY

Tu będzie 

SKWER
ulica GÓRCZEWSKA

BEMOWO - RATUSZ

KONARSKIEGO
przystanek

przystanek
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Piknik odbędzie się  
w niedzielę 24 czerwca 
w godz. 12-21. Zapo-

wiada on pierwszą inwestycję, 
która rozpocznie się na Osiedlu 
„Przyjaźń” – powstanie Skwe-
ru Sportów Miejskich. Główna 
część imprezy będzie się odby-
wać na terenie przyszłego Skwe-
ru (działka u zbiegu ulic Konar-
skiego i Górczewskiej), jednak 
część atrakcji będzie rozlokowa-
nych na terenie całego osiedla.

– Mieszkańcy będą mogli się 
zapoznać z ideą tej nowatorskiej 
inwestycji, spróbować aktywno-

ści sportowych i rekreacyjnych, 
które w przyszłości będzie moż-
na uprawiać na skwerze – mówi 
Grzegorz Gądek, pomysłodaw-
ca projektu. 

Piknik to nie tylko sport  
i zabawa, ale też okazja, by za-
poznać się z koncepcją Skweru 
oraz Osiedla „Przyjaźń” 2.0, 
czyli wielkiej przebudowy tego 
terenu. W planach jest budo-
wa nowoczesnego akademika, 
biblioteki i całego kampusu dla 
studentów. Wizualizacje i plany 
zostaną wystawione na specjal-
nie przygotowanych planszach 

informacyjnych. Mieszkań-
cy będą mogli porozmawiać  
o przebudowie osiedla akade-
mickiego, zgłosić swoje uwagi, 
wziąć udział w konsultacjach. 

Na sportowo
– Przewidujemy atrakcje za-

równo dla najmłodszych, jak 
i seniorów – mówi Krzysztof 
Zygrzak, zastępca burmistrza 
Bemowa. – Dzięki temu każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Przez cały czas trwania pik-
niku będziemy się mogli uczyć 
grać w golfa, rzucać frisbee, 
przeciągać linę czy grać w ko-
metkę. Starsi bemowianie będą 
mogli wziąć udział w warszta-
tach tai chi, nordic walkingu, 
gry w bule, gimnastyki prozdro-
wotnej. 

Pokazy profesjonalistów
Profesjonalni gracze  

w parkour (akrobatyczny 
bieg po mieście z przeszko-

dami), jo-jo i zośkę zaprezen-
tują swoje umiejętności oraz 
poprowadzą warsztaty dla 
uczestników pikniku. Będzie 
można obejrzeć też pokazowy 
mecz bike polo, czyli polo na 
rowerach, oraz tricki wykony-
wane na BMX-ach i deskorol-
kach. 

Podczas pikniku odbędzie 
się Olimpiada Starych Gier 
Podwórkowych z nagrodami 
dla uczestników. Animatorzy 
kultury z Towarzystwa Inicja-
tyw Twórczych „ę” zapoznają 
uczestników z grami, które 
jeszcze 30 lat temu królowa-
ły na warszawskich podwór-
kach: cymbergajem, grami  
w klasy, w kapsle, w państwa, 
w gumę.  

Na terenie pikniku zosta-
ną ustawione leżaki, koce 
i poduszki, do dyspozycji 
uczestników. Nie zabraknie 
też poczęstunku. Pod koniec 
pikniku odbędzie się kame-
ralne, akustyczne jam session 
zaproszonych artystów: Mari-
ki, Vienia ze składu Molesta 
Ewenement i Łony. 

fisz

Zośka, jo-jo, frisbee, kometka, przeciąganie liny, 
gra w gumę. W miejscu, gdzie powstanie pierw-
szy w Warszawie Skwer Sportów Miejskich, od-
będzie się wielki sportowy piknik, na którym 
także będzie można dowiedzieć się wszystkiego 
o przebudowie Osiedla „Przyjaźń”.

Piknik sportowo-rekreacyjny

Poznaj Skwer Sportów Miejskich 
i Osiedle „Przyjaźń” 2.0

Tak będzie wyglądał Skwer Sportów Miejskich
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Bemowo na imprezowo: 
Tak się bawiliśmy w maju!

Dzień Europy z Sylwią Grzeszczak i Agniesz-
ką Chylińską. Wielki koncert grupy Metalli-
ca i tysiące czarnych koszulek fanów metalu 
na ulicach. Najazd średniowiecznych wojów  
z całego świata na Rycerskich Mistrzostwach 
Świata i współczesnych gladiatorów na wa-
żeniu przed galą KSW. Tylu atrakcji nie było  
w całej Warszawie. 

Metallica zagrała na Bemowie po raz drugi. Fot. RadioiTV.net

Sylwia GrzeszczakWystęp Agnieszki Chylińskiej

Ważenie przed walką KSW. Fot. Joanna Lubas Bitwa Narodów w Forcie Bema

Majowe imprezy na Bemowie
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W ostatni piątek miesiąca zapraszamy 
na kolejne „Spotkanie z pasją”. Tym ra-
zem naszymi gośćmi będą pasjonaci 
podniebnych podróży ze stowarzyszenia 
Gekon Glide Club. W programie wieczo-
ru m.in.: spotkanie z najstarszym polskim 
paralotniarzem – Januszem Orłowskim 
vel „Praszczur”, pokazy fi lmów i relacje 
z wypraw, wystawa fotografi i „W obiek-
tywie pilota”, prezentacja sprzętu para-
lotniowego oraz profesjonalne porady 
dla początkujących i nie tylko:). Marzyłeś 
o samodzielnym lataniu, szybowaniu jak 

Doroczne święto pracowni bębniarskiej Klick&Drum, od lat współpracującej ściśle 
z Bemowskim Centrum Kultury. Podczas niezwykle barwnego, utrzymanego w ryt-
mach afrykańskich i latynoamerykańskich koncertu wystąpią uczestnicy grup zaję-
ciowych (w tym nowość: grupa dziecięca!), a także zespoły Viva El Cajon! i Drumba-
stic. Całość poprowadzi Kazimierz Klicki. Zapraszamy.

Bębny na Bemowie – podsumowanie pracy pracowni bębniarskiej Klick&Drum
17 czerwca 2012 (niedziela), godz. 18.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 

Zapraszamy ponownie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu,
integrującym artystów sprawnych i niepełnosprawnych.
Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca, do północy.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 20 najlepszych wokalistów, którzy pojadą 
w ostatnim tygodniu sierpnia na kilkudniowe warsztaty wokalne, a już 28 września 

zmierzą się ze sobą na scenie Bemowskiego Centrum Kultury.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 

które będą wręczane podczas fi nałowego koncertu 29 września, 
w Amfi teatrze Bemowo.

Szczegóły na www.yestfestival.pl oraz na Facebooku.

Zapraszamy na koncert oktetu mę-
skiego OKTAWIAN, który uświetni za-
kończenie roku akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Zespół, choć młody stażem, bo ist-
nieje zaledwie półtora roku, tworzą do-
świadczeni wokaliści wywodzący się 
z chóru Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej w Warszawie oraz War-
szawskiej Opery Kameralnej. Swoisty 
męski charakter zespołu przełamują 
współpracujące z nim kobiety. Pierwszą 
z nich jest dyrygentka Barbara Hijewska 
– absolwentka dyrygentury Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Drugą – akompaniatorka 
Ewa Goc – pianistka na stałe związana 
w Teatrem Wielkim Operą Narodową 
w Warszawie, jak również Uniwersy-
tetem Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Misją zespołu jest upo-
wszechnianie muzyki operowej poprzez 
wykonywanie znanych fragmentów 
chóralnych oraz niektórych scen zbio-
rowych z oper, napisanych przez naj-

Koncert pod patronatem honoro-
wym Anny Komorowskiej, małżonki 
prezydenta RP.

Już po raz siódmy Warszawa będzie 
gościć młodych, obiecujących muzy-
ków z całej Polski i Europy. 20 czerwca 
rozpocznie się kolejna edycja Animi 
Music Festival, wcześniej Międzynaro-
dowych Spotkań Szkół Muzycznych. 
W ostatni weekend roku szkolnego 
przed warszawską publicznością wystą-
pią wspaniałe zespoły, chóry i orkiestry. 
Celem tegorocznej edycji jest przede 
wszystkim popularyzacja wspólnego 
muzykowania. Dlatego w tym roku 
po raz pierwszy na festiwalowych sce-
nach zaprezentują się nie tylko ucznio-

Wspaniały interaktywny spektakl dla naj-
młodszych w wykonaniu aktorów Agen-
cji Artystycznej „Dur-Moll”.

Czy to możliwe, by Trąbka była chora?
„Pewna srebrna Trąbka tak długo grała,
Aż się przepracowała i … rozchorowała.
Dostała kaszlu i chrypki,
A jej dźwięk stał się bardzo brzydki”.

Na próżno szukała pomocy u policjanta, 
czarodzieja, olbrzymiego słonia miesz-
kającego w zoo. Nie potrafi ły jej także 
pomóc ciotki trąbki. Aż w końcu trafi ła 

„Celtycki wieczór z Setantą” jest 
wyjątkowym wydarzeniem – w tym dniu 
w Sali Koncertowej Bemowskiego Cen-
trum Kultury będzie można obejrzeć 
zapierające dech w piersiach pokazy 
tańca irlandzkiego w wykonaniu mi-
strzyń Europy. Usłyszymy energetyczne 
dźwięki skrzypiec, dud, fl etów i stepu 
irlandzkiego, który zanurzy warszawskie 
Bemowo w hipnotyzującej atmosferze 
Zielonej Wyspy. Celtycki wieczór stwo-
rzy również przestrzeń dla poszerzenia 

Po raz kolejny zapraszamy na wspa-
niałą rosyjską produkcję w reżyserii Ma-
riny Lubakowej.

Film „Okrucieństwo” to poruszają-
cy dramat o nastoletniej Wice, która 
szwenda się po szarym osiedlu z apara-
tem zaopatrzonym w niezły obiektyw. 
Dziewczyna z lubością oddaje się ro-
bieniu zdjęć okolicznym mieszkańcom 
w najbardziej intymnych sytuacjach. 
Podglądając sąsiadów z dachu swojego 
domu, uwiecznia sceny miłosne pomię-
dzy samotną kobietą w średnim wieku 
– Zoją, a jej kochankiem (żonatym sąsia-
dem). Młoda dziewczyna wysyła do pod-
glądanego anonimowy list z żądaniem 

Zespół istnieje od roku, powstał z ini-
cjatywy młodej wokalistki Beaty Orbik. 
Pierwsi członkowie zespołu poznali się 
w Autorskiej Szkole Muzyki Rozryw-
kowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. 
Skład ulegał jednak zmianie i dziś Beacie 
towarzyszą:
Maciej Sych – gitara elektryczna,
Adam Lusawa – gitara basowa,
Andrzej Kochański – instrumenty klawi-
szowe,
Piotr Ciemniewski – perkusja.

Zespół wykonuje muzykę z pograni-
cza funku, soulu i bluesa. W repertuarze 
dominują covery, ale obecnie muzycy 
pracują nad autorskim materiałem.

20 czerwca zespół zagra w składzie 
rozszerzonym o sekcję dętą (saksofon, 
trąbka, puzon) oraz chórki.

Bemowo Wspiera Talenty: 
Beata Orbik z zespołem
20 czerwca (środa), godz. 20.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 

umiejętności tanecznych, uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z tajnikami 
tańca irlandzkiego pod czujnym okiem 
wykwalifi kowanych instruktorek. 

Atmosfery dopełni nauka prostych, 
ale niezwykle transowych tańców bre-
tońskich.

Celtycki wieczór z Setantą
30 czerwca (sobota),  godz. 19.00
Miejsce: Sala Koncertowa 
Wstęp wolny 

zapłacenia pokaźnej sumy, gdyż w prze-
ciwnym wypadku prześle kompromi-
tujące fotki jego żonie. Szantażystka 
kończy z rozbitym nosem i aparatem, 
ponieważ jej niedoszła ofi ara zgłosiła 
się po pomoc do bezwzględnych gang-
sterów. Jednak aby sprawa nie wyszła 
na jaw, mężczyzna postanawia zerwać 
kontakt z Zoją. Wika i kobieta zaprzy-
jaźniają się i postanawiają zemścić się 
na niewdzięcznym kochanku.

Kino rosyjskie w Art.Bem:
„Okrucieństwo”
27 czerwca (środa), godz. 19.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Bilety 5 zł 

wie polskich szkół muzycznych, ale 
także najciekawsze formacje muzyczne 
działające przy prężnych centrach kul-
tury. Podczas Animi Music Festival 2012 
odbędzie się także wiele warsztatów 
i spotkań ze znanymi muzykami. W tym 
roku gośćmi specjalnymi będzie Atom 
String Quartet i Marcin Wyrostek, który 
wystąpi podczas koncertu fi nałowego 
w Amfi teatrze Bemowo.

Zapraszamy na koncerty.

Animi Music Festival 2012
– Koncert Finałowy
24 czerwca (niedziela), godz. 16.00
Miejsce: Amfi teatr Bemowo
Wstęp wolny 

do doktora, który przepisał jej syrop 
i tabletki oraz poradził, co należy robić, 
aby cieszyć się długo dobrym zdrowiem. 
Zapraszamy na spektakl, w którym opo-
wieść o Trąbce oraz żywiołowa muzyka 
wciągną dzieci do zabawy i zagwarantu-
ją moc wrażeń, ciekawe wspomnienia, 
dużo śmiechu i radości.

Teatralny Poranek Bajkowy 
„Prędko, prędko do doktora, 
Pani Trąbka bardzo chora”
17 czerwca (niedziela) godz. 13.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Bilety: 9 zł 

ptak – przyjdź, zobaczysz, jakie to proste, 
zacznij realizować swoje marzenia!
Więcej szczegółów na stronie: 
www.artbem.pl i www.ggc.pl.

Spotkanie z pasją: 
„Z głową w chmurach” – spotkanie 
z pilotami paralotni 
ze stowarzyszenia Gekon Glide Club.
29 czerwca (piątek), godz.19.30
Miejsce: Sala Koncertowa 
Wstęp wolny 

znakomitszych kompozytorów polskich 
i zagranicznych. Tą drogą starają się 
przekonywać słuchaczy do piękna śpie-
wu bel canto, opierając się na naturalnie 
brzmiących, ukształtowanych emisyjnie 
głosach. Wszystkie prezentowane przez 
zespół utwory wzbogacane są słowem 
wyjaśniającym, wprowadzającym słu-
chacza w tematykę opery.

W repertuarze koncertu znajdą 
się m.in. fragmenty oper Stanisława 
Moniuszki, kompozytora, którego 140. 
rocznica śmierci przypada zaledwie 
kilka dni przed koncertem (4 czerwca). 
Ponadto usłyszeć będzie można słynne 
chóry z oper Verdiego, Mozarta, Gouno-
da czy Donizettiego.

Koncert operowy w ramach
zakończenia roku akademickiego
Uniwersytetu III Wieku
Męski oktet wokalny „Oktawian”,
dyr. Barbara Hijewska
12 czerwca (wtorek), godz. 11.30
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 
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W ostatni piątek miesiąca zapraszamy 
na kolejne „Spotkanie z pasją”. Tym ra-
zem naszymi gośćmi będą pasjonaci 
podniebnych podróży ze stowarzyszenia 
Gekon Glide Club. W programie wieczo-
ru m.in.: spotkanie z najstarszym polskim 
paralotniarzem – Januszem Orłowskim 
vel „Praszczur”, pokazy fi lmów i relacje 
z wypraw, wystawa fotografi i „W obiek-
tywie pilota”, prezentacja sprzętu para-
lotniowego oraz profesjonalne porady 
dla początkujących i nie tylko:). Marzyłeś 
o samodzielnym lataniu, szybowaniu jak 

Doroczne święto pracowni bębniarskiej Klick&Drum, od lat współpracującej ściśle 
z Bemowskim Centrum Kultury. Podczas niezwykle barwnego, utrzymanego w ryt-
mach afrykańskich i latynoamerykańskich koncertu wystąpią uczestnicy grup zaję-
ciowych (w tym nowość: grupa dziecięca!), a także zespoły Viva El Cajon! i Drumba-
stic. Całość poprowadzi Kazimierz Klicki. Zapraszamy.

Bębny na Bemowie – podsumowanie pracy pracowni bębniarskiej Klick&Drum
17 czerwca 2012 (niedziela), godz. 18.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 

Zapraszamy ponownie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu,
integrującym artystów sprawnych i niepełnosprawnych.
Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca, do północy.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 20 najlepszych wokalistów, którzy pojadą 
w ostatnim tygodniu sierpnia na kilkudniowe warsztaty wokalne, a już 28 września 

zmierzą się ze sobą na scenie Bemowskiego Centrum Kultury.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 

które będą wręczane podczas fi nałowego koncertu 29 września, 
w Amfi teatrze Bemowo.

Szczegóły na www.yestfestival.pl oraz na Facebooku.

Zapraszamy na koncert oktetu mę-
skiego OKTAWIAN, który uświetni za-
kończenie roku akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Zespół, choć młody stażem, bo ist-
nieje zaledwie półtora roku, tworzą do-
świadczeni wokaliści wywodzący się 
z chóru Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej w Warszawie oraz War-
szawskiej Opery Kameralnej. Swoisty 
męski charakter zespołu przełamują 
współpracujące z nim kobiety. Pierwszą 
z nich jest dyrygentka Barbara Hijewska 
– absolwentka dyrygentury Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Drugą – akompaniatorka 
Ewa Goc – pianistka na stałe związana 
w Teatrem Wielkim Operą Narodową 
w Warszawie, jak również Uniwersy-
tetem Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Misją zespołu jest upo-
wszechnianie muzyki operowej poprzez 
wykonywanie znanych fragmentów 
chóralnych oraz niektórych scen zbio-
rowych z oper, napisanych przez naj-

Koncert pod patronatem honoro-
wym Anny Komorowskiej, małżonki 
prezydenta RP.

Już po raz siódmy Warszawa będzie 
gościć młodych, obiecujących muzy-
ków z całej Polski i Europy. 20 czerwca 
rozpocznie się kolejna edycja Animi 
Music Festival, wcześniej Międzynaro-
dowych Spotkań Szkół Muzycznych. 
W ostatni weekend roku szkolnego 
przed warszawską publicznością wystą-
pią wspaniałe zespoły, chóry i orkiestry. 
Celem tegorocznej edycji jest przede 
wszystkim popularyzacja wspólnego 
muzykowania. Dlatego w tym roku 
po raz pierwszy na festiwalowych sce-
nach zaprezentują się nie tylko ucznio-

Wspaniały interaktywny spektakl dla naj-
młodszych w wykonaniu aktorów Agen-
cji Artystycznej „Dur-Moll”.

Czy to możliwe, by Trąbka była chora?
„Pewna srebrna Trąbka tak długo grała,
Aż się przepracowała i … rozchorowała.
Dostała kaszlu i chrypki,
A jej dźwięk stał się bardzo brzydki”.

Na próżno szukała pomocy u policjanta, 
czarodzieja, olbrzymiego słonia miesz-
kającego w zoo. Nie potrafi ły jej także 
pomóc ciotki trąbki. Aż w końcu trafi ła 

„Celtycki wieczór z Setantą” jest 
wyjątkowym wydarzeniem – w tym dniu 
w Sali Koncertowej Bemowskiego Cen-
trum Kultury będzie można obejrzeć 
zapierające dech w piersiach pokazy 
tańca irlandzkiego w wykonaniu mi-
strzyń Europy. Usłyszymy energetyczne 
dźwięki skrzypiec, dud, fl etów i stepu 
irlandzkiego, który zanurzy warszawskie 
Bemowo w hipnotyzującej atmosferze 
Zielonej Wyspy. Celtycki wieczór stwo-
rzy również przestrzeń dla poszerzenia 

Po raz kolejny zapraszamy na wspa-
niałą rosyjską produkcję w reżyserii Ma-
riny Lubakowej.

Film „Okrucieństwo” to poruszają-
cy dramat o nastoletniej Wice, która 
szwenda się po szarym osiedlu z apara-
tem zaopatrzonym w niezły obiektyw. 
Dziewczyna z lubością oddaje się ro-
bieniu zdjęć okolicznym mieszkańcom 
w najbardziej intymnych sytuacjach. 
Podglądając sąsiadów z dachu swojego 
domu, uwiecznia sceny miłosne pomię-
dzy samotną kobietą w średnim wieku 
– Zoją, a jej kochankiem (żonatym sąsia-
dem). Młoda dziewczyna wysyła do pod-
glądanego anonimowy list z żądaniem 

Zespół istnieje od roku, powstał z ini-
cjatywy młodej wokalistki Beaty Orbik. 
Pierwsi członkowie zespołu poznali się 
w Autorskiej Szkole Muzyki Rozryw-
kowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. 
Skład ulegał jednak zmianie i dziś Beacie 
towarzyszą:
Maciej Sych – gitara elektryczna,
Adam Lusawa – gitara basowa,
Andrzej Kochański – instrumenty klawi-
szowe,
Piotr Ciemniewski – perkusja.

Zespół wykonuje muzykę z pograni-
cza funku, soulu i bluesa. W repertuarze 
dominują covery, ale obecnie muzycy 
pracują nad autorskim materiałem.

20 czerwca zespół zagra w składzie 
rozszerzonym o sekcję dętą (saksofon, 
trąbka, puzon) oraz chórki.

Bemowo Wspiera Talenty: 
Beata Orbik z zespołem
20 czerwca (środa), godz. 20.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 

umiejętności tanecznych, uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z tajnikami 
tańca irlandzkiego pod czujnym okiem 
wykwalifi kowanych instruktorek. 

Atmosfery dopełni nauka prostych, 
ale niezwykle transowych tańców bre-
tońskich.

Celtycki wieczór z Setantą
30 czerwca (sobota),  godz. 19.00
Miejsce: Sala Koncertowa 
Wstęp wolny 

zapłacenia pokaźnej sumy, gdyż w prze-
ciwnym wypadku prześle kompromi-
tujące fotki jego żonie. Szantażystka 
kończy z rozbitym nosem i aparatem, 
ponieważ jej niedoszła ofi ara zgłosiła 
się po pomoc do bezwzględnych gang-
sterów. Jednak aby sprawa nie wyszła 
na jaw, mężczyzna postanawia zerwać 
kontakt z Zoją. Wika i kobieta zaprzy-
jaźniają się i postanawiają zemścić się 
na niewdzięcznym kochanku.

Kino rosyjskie w Art.Bem:
„Okrucieństwo”
27 czerwca (środa), godz. 19.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Bilety 5 zł 

wie polskich szkół muzycznych, ale 
także najciekawsze formacje muzyczne 
działające przy prężnych centrach kul-
tury. Podczas Animi Music Festival 2012 
odbędzie się także wiele warsztatów 
i spotkań ze znanymi muzykami. W tym 
roku gośćmi specjalnymi będzie Atom 
String Quartet i Marcin Wyrostek, który 
wystąpi podczas koncertu fi nałowego 
w Amfi teatrze Bemowo.

Zapraszamy na koncerty.

Animi Music Festival 2012
– Koncert Finałowy
24 czerwca (niedziela), godz. 16.00
Miejsce: Amfi teatr Bemowo
Wstęp wolny 

do doktora, który przepisał jej syrop 
i tabletki oraz poradził, co należy robić, 
aby cieszyć się długo dobrym zdrowiem. 
Zapraszamy na spektakl, w którym opo-
wieść o Trąbce oraz żywiołowa muzyka 
wciągną dzieci do zabawy i zagwarantu-
ją moc wrażeń, ciekawe wspomnienia, 
dużo śmiechu i radości.

Teatralny Poranek Bajkowy 
„Prędko, prędko do doktora, 
Pani Trąbka bardzo chora”
17 czerwca (niedziela) godz. 13.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Bilety: 9 zł 

ptak – przyjdź, zobaczysz, jakie to proste, 
zacznij realizować swoje marzenia!
Więcej szczegółów na stronie: 
www.artbem.pl i www.ggc.pl.

Spotkanie z pasją: 
„Z głową w chmurach” – spotkanie 
z pilotami paralotni 
ze stowarzyszenia Gekon Glide Club.
29 czerwca (piątek), godz.19.30
Miejsce: Sala Koncertowa 
Wstęp wolny 

znakomitszych kompozytorów polskich 
i zagranicznych. Tą drogą starają się 
przekonywać słuchaczy do piękna śpie-
wu bel canto, opierając się na naturalnie 
brzmiących, ukształtowanych emisyjnie 
głosach. Wszystkie prezentowane przez 
zespół utwory wzbogacane są słowem 
wyjaśniającym, wprowadzającym słu-
chacza w tematykę opery.

W repertuarze koncertu znajdą 
się m.in. fragmenty oper Stanisława 
Moniuszki, kompozytora, którego 140. 
rocznica śmierci przypada zaledwie 
kilka dni przed koncertem (4 czerwca). 
Ponadto usłyszeć będzie można słynne 
chóry z oper Verdiego, Mozarta, Gouno-
da czy Donizettiego.

Koncert operowy w ramach
zakończenia roku akademickiego
Uniwersytetu III Wieku
Męski oktet wokalny „Oktawian”,
dyr. Barbara Hijewska
12 czerwca (wtorek), godz. 11.30
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 
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Majowe imprezy na Bemowie

W ostatni piątek miesiąca zapraszamy 
na kolejne „Spotkanie z pasją”. Tym ra-
zem naszymi gośćmi będą pasjonaci 
podniebnych podróży ze stowarzyszenia 
Gekon Glide Club. W programie wieczo-
ru m.in.: spotkanie z najstarszym polskim 
paralotniarzem – Januszem Orłowskim 
vel „Praszczur”, pokazy fi lmów i relacje 
z wypraw, wystawa fotografi i „W obiek-
tywie pilota”, prezentacja sprzętu para-
lotniowego oraz profesjonalne porady 
dla początkujących i nie tylko:). Marzyłeś 
o samodzielnym lataniu, szybowaniu jak 

Doroczne święto pracowni bębniarskiej Klick&Drum, od lat współpracującej ściśle 
z Bemowskim Centrum Kultury. Podczas niezwykle barwnego, utrzymanego w ryt-
mach afrykańskich i latynoamerykańskich koncertu wystąpią uczestnicy grup zaję-
ciowych (w tym nowość: grupa dziecięca!), a także zespoły Viva El Cajon! i Drumba-
stic. Całość poprowadzi Kazimierz Klicki. Zapraszamy.

Bębny na Bemowie – podsumowanie pracy pracowni bębniarskiej Klick&Drum
17 czerwca 2012 (niedziela), godz. 18.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 

Zapraszamy ponownie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu,
integrującym artystów sprawnych i niepełnosprawnych.
Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca, do północy.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 20 najlepszych wokalistów, którzy pojadą 
w ostatnim tygodniu sierpnia na kilkudniowe warsztaty wokalne, a już 28 września 

zmierzą się ze sobą na scenie Bemowskiego Centrum Kultury.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 

które będą wręczane podczas fi nałowego koncertu 29 września, 
w Amfi teatrze Bemowo.

Szczegóły na www.yestfestival.pl oraz na Facebooku.

Zapraszamy na koncert oktetu mę-
skiego OKTAWIAN, który uświetni za-
kończenie roku akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Zespół, choć młody stażem, bo ist-
nieje zaledwie półtora roku, tworzą do-
świadczeni wokaliści wywodzący się 
z chóru Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej w Warszawie oraz War-
szawskiej Opery Kameralnej. Swoisty 
męski charakter zespołu przełamują 
współpracujące z nim kobiety. Pierwszą 
z nich jest dyrygentka Barbara Hijewska 
– absolwentka dyrygentury Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Drugą – akompaniatorka 
Ewa Goc – pianistka na stałe związana 
w Teatrem Wielkim Operą Narodową 
w Warszawie, jak również Uniwersy-
tetem Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Misją zespołu jest upo-
wszechnianie muzyki operowej poprzez 
wykonywanie znanych fragmentów 
chóralnych oraz niektórych scen zbio-
rowych z oper, napisanych przez naj-

Koncert pod patronatem honoro-
wym Anny Komorowskiej, małżonki 
prezydenta RP.

Już po raz siódmy Warszawa będzie 
gościć młodych, obiecujących muzy-
ków z całej Polski i Europy. 20 czerwca 
rozpocznie się kolejna edycja Animi 
Music Festival, wcześniej Międzynaro-
dowych Spotkań Szkół Muzycznych. 
W ostatni weekend roku szkolnego 
przed warszawską publicznością wystą-
pią wspaniałe zespoły, chóry i orkiestry. 
Celem tegorocznej edycji jest przede 
wszystkim popularyzacja wspólnego 
muzykowania. Dlatego w tym roku 
po raz pierwszy na festiwalowych sce-
nach zaprezentują się nie tylko ucznio-

Wspaniały interaktywny spektakl dla naj-
młodszych w wykonaniu aktorów Agen-
cji Artystycznej „Dur-Moll”.

Czy to możliwe, by Trąbka była chora?
„Pewna srebrna Trąbka tak długo grała,
Aż się przepracowała i … rozchorowała.
Dostała kaszlu i chrypki,
A jej dźwięk stał się bardzo brzydki”.

Na próżno szukała pomocy u policjanta, 
czarodzieja, olbrzymiego słonia miesz-
kającego w zoo. Nie potrafi ły jej także 
pomóc ciotki trąbki. Aż w końcu trafi ła 

„Celtycki wieczór z Setantą” jest 
wyjątkowym wydarzeniem – w tym dniu 
w Sali Koncertowej Bemowskiego Cen-
trum Kultury będzie można obejrzeć 
zapierające dech w piersiach pokazy 
tańca irlandzkiego w wykonaniu mi-
strzyń Europy. Usłyszymy energetyczne 
dźwięki skrzypiec, dud, fl etów i stepu 
irlandzkiego, który zanurzy warszawskie 
Bemowo w hipnotyzującej atmosferze 
Zielonej Wyspy. Celtycki wieczór stwo-
rzy również przestrzeń dla poszerzenia 

Po raz kolejny zapraszamy na wspa-
niałą rosyjską produkcję w reżyserii Ma-
riny Lubakowej.

Film „Okrucieństwo” to poruszają-
cy dramat o nastoletniej Wice, która 
szwenda się po szarym osiedlu z apara-
tem zaopatrzonym w niezły obiektyw. 
Dziewczyna z lubością oddaje się ro-
bieniu zdjęć okolicznym mieszkańcom 
w najbardziej intymnych sytuacjach. 
Podglądając sąsiadów z dachu swojego 
domu, uwiecznia sceny miłosne pomię-
dzy samotną kobietą w średnim wieku 
– Zoją, a jej kochankiem (żonatym sąsia-
dem). Młoda dziewczyna wysyła do pod-
glądanego anonimowy list z żądaniem 

Zespół istnieje od roku, powstał z ini-
cjatywy młodej wokalistki Beaty Orbik. 
Pierwsi członkowie zespołu poznali się 
w Autorskiej Szkole Muzyki Rozryw-
kowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. 
Skład ulegał jednak zmianie i dziś Beacie 
towarzyszą:
Maciej Sych – gitara elektryczna,
Adam Lusawa – gitara basowa,
Andrzej Kochański – instrumenty klawi-
szowe,
Piotr Ciemniewski – perkusja.

Zespół wykonuje muzykę z pograni-
cza funku, soulu i bluesa. W repertuarze 
dominują covery, ale obecnie muzycy 
pracują nad autorskim materiałem.

20 czerwca zespół zagra w składzie 
rozszerzonym o sekcję dętą (saksofon, 
trąbka, puzon) oraz chórki.

Bemowo Wspiera Talenty: 
Beata Orbik z zespołem
20 czerwca (środa), godz. 20.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 

umiejętności tanecznych, uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z tajnikami 
tańca irlandzkiego pod czujnym okiem 
wykwalifi kowanych instruktorek. 

Atmosfery dopełni nauka prostych, 
ale niezwykle transowych tańców bre-
tońskich.

Celtycki wieczór z Setantą
30 czerwca (sobota),  godz. 19.00
Miejsce: Sala Koncertowa 
Wstęp wolny 

zapłacenia pokaźnej sumy, gdyż w prze-
ciwnym wypadku prześle kompromi-
tujące fotki jego żonie. Szantażystka 
kończy z rozbitym nosem i aparatem, 
ponieważ jej niedoszła ofi ara zgłosiła 
się po pomoc do bezwzględnych gang-
sterów. Jednak aby sprawa nie wyszła 
na jaw, mężczyzna postanawia zerwać 
kontakt z Zoją. Wika i kobieta zaprzy-
jaźniają się i postanawiają zemścić się 
na niewdzięcznym kochanku.

Kino rosyjskie w Art.Bem:
„Okrucieństwo”
27 czerwca (środa), godz. 19.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Bilety 5 zł 

wie polskich szkół muzycznych, ale 
także najciekawsze formacje muzyczne 
działające przy prężnych centrach kul-
tury. Podczas Animi Music Festival 2012 
odbędzie się także wiele warsztatów 
i spotkań ze znanymi muzykami. W tym 
roku gośćmi specjalnymi będzie Atom 
String Quartet i Marcin Wyrostek, który 
wystąpi podczas koncertu fi nałowego 
w Amfi teatrze Bemowo.

Zapraszamy na koncerty.

Animi Music Festival 2012
– Koncert Finałowy
24 czerwca (niedziela), godz. 16.00
Miejsce: Amfi teatr Bemowo
Wstęp wolny 

do doktora, który przepisał jej syrop 
i tabletki oraz poradził, co należy robić, 
aby cieszyć się długo dobrym zdrowiem. 
Zapraszamy na spektakl, w którym opo-
wieść o Trąbce oraz żywiołowa muzyka 
wciągną dzieci do zabawy i zagwarantu-
ją moc wrażeń, ciekawe wspomnienia, 
dużo śmiechu i radości.

Teatralny Poranek Bajkowy 
„Prędko, prędko do doktora, 
Pani Trąbka bardzo chora”
17 czerwca (niedziela) godz. 13.00
Miejsce: Sala Koncertowa. Bilety: 9 zł 

ptak – przyjdź, zobaczysz, jakie to proste, 
zacznij realizować swoje marzenia!
Więcej szczegółów na stronie: 
www.artbem.pl i www.ggc.pl.

Spotkanie z pasją: 
„Z głową w chmurach” – spotkanie 
z pilotami paralotni 
ze stowarzyszenia Gekon Glide Club.
29 czerwca (piątek), godz.19.30
Miejsce: Sala Koncertowa 
Wstęp wolny 

znakomitszych kompozytorów polskich 
i zagranicznych. Tą drogą starają się 
przekonywać słuchaczy do piękna śpie-
wu bel canto, opierając się na naturalnie 
brzmiących, ukształtowanych emisyjnie 
głosach. Wszystkie prezentowane przez 
zespół utwory wzbogacane są słowem 
wyjaśniającym, wprowadzającym słu-
chacza w tematykę opery.

W repertuarze koncertu znajdą 
się m.in. fragmenty oper Stanisława 
Moniuszki, kompozytora, którego 140. 
rocznica śmierci przypada zaledwie 
kilka dni przed koncertem (4 czerwca). 
Ponadto usłyszeć będzie można słynne 
chóry z oper Verdiego, Mozarta, Gouno-
da czy Donizettiego.

Koncert operowy w ramach
zakończenia roku akademickiego
Uniwersytetu III Wieku
Męski oktet wokalny „Oktawian”,
dyr. Barbara Hijewska
12 czerwca (wtorek), godz. 11.30
Miejsce: Sala Koncertowa. Wstęp wolny 
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Bohater 
Szarych Szeregów

Ulica Kołczana na Górcach jest 
nie tylko bodaj najkrótszą ulicą 
na Bemowie, ale ma także naj-
bardziej tajemniczego patrona. 
Kołczan jest wszak workiem  
na strzały. Jednak, gdyby od nie-
go pochodziła jej nazwa, nazy-
wałaby się „ul. Kołczanu”. Zatem 
należy przyjąć, że patronem jest 
Eugeniusz Koecher „Kołczan”, 
żołnierz Szarych Szeregów, choć 
jego imię i nazwisko nie widnie-
ją na tabliczkach.
Eugeniusz Koecher urodził 
się 10 listopada 1920 roku  
w Warszawie w rodzinie me-
chanika samochodowego.  
W czasie okupacji niemieckiej 
był członkiem Grup Sztur-
mowych Szarych Szeregów  
i Organizacji Małego Sabotażu 
„Wawer”, która poprzez malo-
wanie antyhitlerowskich haseł 
na ścianach miała zadanie wal-
czyć z niemiecką propagandą. 
Po nalocie gestapo i zdradzie 
jednego ze współtowarzyszy, 
„Kołczan” postanowił uciec na 
Zachód, do Polskich Sił Zbroj-
nych. Został jednak złapany 
przez Niemców i trafił na roboty 
przymusowe, z których zbiegł. 
Kilkakrotnie aresztowany, 
zawsze uciekał z niemieckich 
więzień. Brał udział w Akcji pod 
Arsenałem i likwidacji Herber-
ta Schulza, który bestialsko 
przesłuchiwał Janka Bytnara 
„Rudego”.
W Powstaniu Warszawskim 
„Kołczan” walczył w Batalionie 
„Zośka”, brał udział w wyzwo-
leniu więźniów „Gęsiówki”. Zgi-
nął 8 sierpnia 1944 w okolicach 
Cmentarza Ewangelickiego  
na Młynowie. Po wojnie odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari  
i dwukrotnie Krzyżem Walecz-
nych. Ulica – prawdopodobnie 
– jego imienia znajduje się  
na Bemowie od lat 70.

przem 

Patroni ulic

Ulica Pełczyńskiego. 
Nowe domy, sklepy, 
przedszkola i biblio-

teki. Asfaltowa nawierzchnia 
i równe chodniki są rzęsiście 
oświetlone. 

Pamiętam, gdy pierwszy 
raz pojawiłem się w tej oko-
licy. Było to latem roku 1998. 
Właśnie przeprowadziłem się 
z Bródna do bloku na rogu 
ulic Górczewskiej i Lazuro-
wej. Wtedy kwartał Lazuro-
wa – Górczewska – Powstań-
ców Śląskich – bocznica huty 
przypominał bardziej prze-
mysłowe przedmieścia Ber-
lina Wschodniego niż dziel-
nicę mieszkaniową na skraju 
stolicy, w otulinie lasów i re-
zerwatów przyrody. 

 
Ciemno i brudno

Ulica – dziś nosząca imię 
gen. Tadeusza Pełczyńskiego, 
jednego z dowódców Powsta-
nia Warszawskiego – nosiła 
wtedy nazwę Tobruk. Wraz  
z sąsiednią Narwik, upamięt-
niała miasta, w których pol-
scy żołnierze przelewali krew. 
Ulica była wyłożona trylinką, 
nie miała chodników i oświe-
tlenia. Po deszczu zmieniała 
się w bajoro. Brak kanaliza-
cji i odwodnienia sprawiał,  
że deszczówka nie miała gdzie 
odpływać i zatapiała okolicę. 
Stan nawierzchni był fatal-
ny nie tylko ze względu na 
wodę wypłukującą płyty na-
wierzchni, ale także przez… 

wywrotki pełne gnijących 
liści i wszelkiego innego pa-
skudztwa, które zostało zgra-
bione ze stołecznych traw-
ników i skwerów. Pojazdy te 

jeździły tu bardzo często, z ra-
cji usytuowania na ogromnej 
parceli pod numerem 2 kom-
postowni. Działka, na której 
stoją dziś nowe domy, była 
upstrzona górami kompostu. 
Proszę mi wierzyć – okolica 
nie pachniała fiołkami. 

Po drugiej stronie ulicy  
Tobruk, gdzie wznoszą się 
dziś domki jednorodzinne, 
znajdowały się z kolei nie-
czynne już zakłady „PRK-7”, 
Przedsiębiorstwo Robót Ko-
lejowych. 

Tajemnicza bocznica
W 1998 roku natknąłem się 

na bardzo ciekawe znalezisko. 
Od bocznicy Huty Warszawa, 
tuż za ul. Powstańców Ślą-
skich, odbijał zardzewiały, po-
jedynczy tor. Szyny były zaro-
śnięte krzakami. Prowadziły 
właśnie do zakładów PRK-7, 
ale także do… tutejszego od-
działu fabryki domów. Do 
2005 roku zachował się wiel-
ki, blaszany silos budowlany  
– pamiątka po fabryce. Znik-
nął wraz z bocznicą wiosną 
tego samego roku. 

Jednak pamiątka po bocz-
nicy jest wyraźna do dziś. 
Proszę zwrócić uwagę na łu-
kową linię ogrodzenia odgra-
dzającego hipermarket Tesco 
od nowego osiedla. I to jest 
to! Bocznica przebiegała do-
kładnie tutaj, stanowiąc także 
granice działek. Historia zato-
czyła koło.

Przemysław Burkiewicz
p.burkiewicz@bemowo.waw.pl

Pamiętacie ulicę Tobruk?
W ciągu 15 lat liczba nowych mieszkańców 
Bemowa powiększyła się dwukrotnie. Spro-
wadzili się młodzi, którzy kupili mieszkania 
w nowym budownictwie. Niewielu pamięta 
więc ulicę Tobruk – nie mylić z Obrońców To-
bruku!

Zachowana historyczna tabliczka z nazwą ul. Tobruk

Historia Bemowa

„Działka, na któ-
rej stoją dziś nowe 
domy, była upstrzo-
na górami kompo-
stu. Proszę mi wie-
rzyć – okolica nie 
pachniała fiołkami.”



19BEMOWO NEWS •  06/2012 19BEMOWO NEWS •  04/2012

Mieszkańcy pytają – burmistrz odpowiada

Prosimy o monitoring 
przy placu Kasztelańskim. 
Obok placu zabaw jest tam 
całodobowy sklep monopo-
lowy, którego klienci prze-
siadują na skwerze, piją, do-
chodzi do awantur. Często 
interweniuje straż miejska  
i policja. Kamera odstraszy-
łaby meneli. 

Dzielnica zwróciła się w tej 
sprawie do Biura Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta, które 
odpowiada za instalowanie 
kamer i obsługę monitorin-
gu miejskiego. Mam nadzieję 
na szybką odpowiedź i przy-
chylenie się do naszej prośby 
o instalację kamery. Zależy 

nam na 
tym, żeby 
była ona 
podłączo-
na do mo-
nitoringu 
m i e j -
s k i e g o , 
b o w i e m 
zainstalo-
wanie sa-
mej kame-
ry, której 
nagrania 
można by 
odtwarzać 
z opóź-
nieniem, 
nie przy-
czyni się 
do możli-
wości na-
tychmia-
s t o w e g o 
i nt e r we -
niowania. 

Mieszkam przy ul. Peł-
czyńskiego. Bardzo chętnie 
korzystam z sieci „Bemowo 
Bike”, żałuję jednak, że nie 
ma żadnej stacji w pobliżu 
mojego domu. Czy istnieje 
możliwość wybudowania ta-
kiej stacji?

Dzielnica Bemowo finan-
suje dziesięć stacji „Bemowo 
Bike”. Zostały one zlokalizo-
wane w punktach wskazanych 
przez samych mieszkańców 
podczas kon-
sultacji spo-
łecznych. Nie 
wyklucza to 
powstawania 
k o l e j n y c h , 
k o m e r c y j -
nych stacji 
„ B e m o w o 
Bike”. Wręcz 
przeciwnie, 
z a c h ę c a m y 
firmy, które 
mają siedzi-
by w naszej 
dzielnicy, cen-
tra handlowe  
do współpra-
cy i stawia-
nia kolejnych 
wypożyczal-
ni. Owocem 
takiej dobrej 

współpracy jest nowa, 11. 
stacja przy Hali Wola. Jeśli 
mieszkańcy widzą, że po-
trzebna jest kolejna stacja, 
mogą zaproponować to np. 
swojej wspólnocie mieszka-
niowej, właścicielowi sklepu 
czy restauracji. Oferty współ-
pracy należy zgłaszać do ope-
ratora systemu. Dane kontak-
towe znajdują się na stronie 
internetowej www.bemowo-
bike.pl. 

Kolejne stacje Be-
mowo Bike i monito-
ring na placu Kasz-
telańskim. O tym 
ostatnio najczęściej 
pisali mieszkańcy 
do urzędu dzielnicy.
Na listy odpowiada 
burmistrz Jarosław 
Dąbrowski. 

„Zadaj pytanie burmistrzo-
wi” to specjalny formularz 
zamieszczony na stronie 
internetowej www.be-
mowo.waw.pl. Wystarczy 
podać swój e-mail (moż-
na oczywiście też imię  
i nazwisko) i wpisać swoje 
pytanie w okienku na stro-
nie. Odpowiedzi wysyłane 
są e-mailem. Oczywiście  
do burmistrza można pisać 
też zwykłe listy lub e-maile 
na adres burmistrz@bemo-
wo.waw.pl.

Burmistrz Jarosław Dąbrowski odpowie na każde pytanie

Pytania do burmistrza
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Koncert „Help and Roll” – gramy dla Daniela

Reportaż

Niewielkie, ogrodzone 
osiedle na Bemowie. 
Zieleń, porządek i ci-

sza – absolutnie nic nie wska-
zuje na to, że w jednym z miesz-
kań toczy się scenariusz jak 
z sensacyjnego filmu. Drzwi do 
mieszkania otwiera Urszula Le-
wińska, mama Daniela. Chwilę 
później pojawia się Daniel, mło-
dy chłopak. Nawet w domu po-
rusza się o kulach. Pięć lat temu 
nikt z rodziny nie przypuszczał,  
że zwykłe złamanie zakończy się 
walką o życie i zdrowie. Siadamy  
w dużym pokoju, na stole leży 
stos dokumentów. 

Urszula Lewińska: Wszyst-
ko zaczęło się 20 czerwca 2007 
roku. Wróciłam z pracy, za-
dzwoniła synowa z informacją, 
że syn wchodząc z malutkim 
dzieckiem po schodach, złamał 
nogę i karetką zabrano go do 
szpitala przy ul. Lindleya. Seria 
badań, prześwietleń wykazała, 
że pękła kość udowa i trzeba 
ją złożyć na gwóźdź. Nazajutrz 
usłyszeliśmy, że to przerzut 
raka. Syn przeszedł kolejną serię 

badań, nic nie znaleźli. Lekarz 
prowadzący obwieścił nam, że 
wyniki wskazują na jeden z naj-
gorszych nowotworów kości. 
Syn dostał pierwszą chemię. Le-
karze chcieli amputować nogę, 
żeby zmniejszyć ryzyko prze-
rzutów – nie zgodziliśmy się. 
Potem kolejne cztery sesje che-
mioterapii, najcięższej z możli-
wych, zwanej czerwoną. Ope-
racja wszczepienia endoprotezy. 
Po operacji były kolejne chemie 
– syn był wycieńczony. Z dwóch 
ostatnich zrezygnował na wła-
sne ryzyko. Lekarze straszyli,  
że natychmiast będą przerzuty, 
że nie przeżyje. 

Rak, którego nie było
Rodzina Lewińskich bada do-

kumenty medyczne od dawna. 
Po ponownym przebadaniu pró-
bek z biopsji okazało się, że nie 
ma nowotworu. Kolejne próbki 
pojechały do Zakładu Medycyny 
Sądowej w Halle w Niemczech. 
Informacja z Niemiec dosłownie 
powaliła rodzinę Lewińskich na 
kolana: w wysłanych próbkach 

są dwa materiały genetyczne,  
a to oznacza, że lekarze pomie-
szali materiał biopsji Daniela  
z materiałem innego mężczyzny. 
Materiał, na podstawie którego 
postawiono diagnozę, należy do 
innej osoby.

Bemowo News: Mało brako-
wało, a przez błędną diagnozę 
nie miałby pan nogi. 

Daniel Lewiński: Od po-
czątku ta diagnoza nam się nie 
podobała. Gdy przeglądaliśmy 
badania i opisy lekarzy, nic się ze 
sobą nie zgadzało. Nogę chcieli 
mi amputować od razu, gdy-
bym się zgodził, nie miałbym jej 
dzisiaj. Teraz mam endoprote-
zę, czyli kość tytanową, wycięte 
mięśnie, uszkodzone kolano, 
ponieważ przez dziewięć mie-
sięcy trzymali mnie w gipsie 
biodrowym. Podczas operacji 
spalono mi drugą nogę i zarażo-
no dwiema bakteriami.

Z nowymi wynikami cho-
dziliśmy od lekarza do lekarza. 
Usłyszałem: „Nie wiem, na co 
jest pan chory, nie jest to nowo-
twór na pewno”. Tylko że nadal 
nie mam diagnozy i możliwości 
wyleczenia. 

Szukanie pomocy
Daniel założył bloga pod ha-

słem „W potrzasku choroby“ 
www.wpotrzaskuchoroby.blog-
spot.com. Opisuje swoją choro-
bę, wszyskie perypetie. Tu szuka 
sponsorów na kosztowną ope-
rację w Niemczech, która daje 
szansę na poprawę zdrowia. 
Wymiana protezy i operacja ko-
lana kosztuje ponad pięćdziesiąt 
tysięcy euro. 

– Operacja jest tak droga, 
dlatego że trzeba wymienić całą 
endoprotezę , bo jest źle zrobio-
na – mówi Daniel. – Nie dość, 
że leczyli mnie na raka, którego 
nie było, to jeszcze zniszczyli mi 
zdrowie. Po tylu latach cierpień 
i dochodzeń jestem potwor-
nie zmęczony, ale udowodnię,  
że mam rację. Jeśli będzie trze-
ba, sprawa trafi do Strassburga. 
Wszyscy polscy lekarze, pro-
fesorowie twierdzą, że to była 
torbiel, a nie żaden rak. Mogło 
się skończyć złożeniem kości na 
gwóźdź, podaniem wapnia i dziś 
bym biegał z synem. A podawa-
no mi przez rok najmocniejszą 
chemioterapię, która uszkodziła 
mi serce i zrobiła spustoszenie  
w organizmie, usunięto 25 cm 
kości i zdrowe mięśnie. Gdy-
bym nie przerwał tego piekła  
i brał dalej chemię, pewnie dziś 
by mnie nie bylo.

W kwietniu na Bemowie 
odbył się koncert charytatyw-
ny „Help & Roll – Gramy dla 
Daniela”. Zagrały największe 
gwiazdy polskiej sceny muzycz-
nej. Wspólnie zbieraliśmy pie-
niądze na leczenie.

O czym teraz marzy Daniel? 
Wie, że nie będzie biegał, ale 
chce znowu chodzić. 

Chłopak chce choć częścio-
wo odzyskać utracone zdrowie. 
Szuka sponsora, który sfinanso-
wałby operację ostatniej szansy  
– szansy na postawienie kroku 
naprzód. O postępach w leczeniu 
Daniela będziemy informować 
na łamach „Bemowo News”.

dako

Feralna diagnoza
2007 rok. Daniel Lewiński miał 28 lat, półtora-
miesięcznego syna, marzenia, pasje. W jednej 
chwili jego życie zmieniło się o 180 stopni. 
Błąd lekarski niemal przeniósł go na tamten 
świat. Teraz pomocną dłoń wyciąga do niego 
dzielnica Bemowo. 

„Bemowianie wspar-
li Daniela podczas 
koncertu «Help  
& Roll». Największe 
gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej za-
grały za darmo.“ 

Daniel Lewiński
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Bemowo News: Wenezu-
ela, Caracas. Upał 30 stopni, 
powietrze stoi, dobija zabój-
cza dla Europejczyków wil-
gotność, a pan zmarzł. Jak to 
możliwe? 

Piotr Ruta: W tym pięknym 
kraju przez cały rok można 
chodzić w japonkach, krót-
kich spodenkach i koszulkach.  
Ale panuje tam dziwny zwyczaj. 
Wenezuelczycy dużo podróżują 
transportem publicznym. Przed 
wejściem do autokaru wszyscy 
zaczynają się ubierać w spodnie, 
polary, czapki i rękawiczki.  
W środku jest 15 stopni. Sam 
nie wytrzymałem, podszedłem  
do kierowcy poprosiłem  
o zwiększenie temperatury. 
Usłyszałem, że tak jest dobrze. 
Uparłem się. Zniecierpliwiony 
kierowca podszedł do pasażera 
tubylca, który dosłownie szczę-
kał zębami i zapytał czy nie jest 
za zimno. On, siny z zimna, od-
powiedział, że jest dobrze. Skoro 
mają klimę, to włączają ją na full. 

Podobno Wenezuela przy-
pomina PRL?

Na szczęście tylko ze wzglę-
du na kolejki. Żeby kupić bi-
let na autobus, trzeba odstać  
po kilkadziesiąt minut w trzech 
kolejkach. Najpierw godzina po 
bilet. Potem następny ogonek, 
w którym potwierdza się od-
jazd danym autobusem. Trze-
cia kolejka to zdanie bagażu.  
A potem kontrola jak na lotnisku 
i w końcu wsiadamy do zimne-

go autokaru. Może temperatura  
w środku ma studzić emocje. 

Co się robi przez tyle godzin 
w nużącej kolejce w obcym 
kraju? 

Wenezuelczycy są bardzo 
sympatyczni. Bardzo lubią ga-
wędzić z turystami, ale nie znają 
języków obcych. Mówią tylko 
po hiszpańsku. Za to żywo ge-
stykulują i w razie kłopotów  
ze zrozumieniem używają ję-
zyka ciała lub dodają pojedyn-
cze angielskie słowa. W takiej 
atmosferze nawet w kolejkach 
można spędzić miło czas. 

Sympatyczni, ale raz obudził 
się pan w autokarze z karabi-
nem przy skroni. 

Wenezuela to kraj dosyć nie-
bezpieczny, wszędzie widać 
mundurowych. Szczególnie 
aktywni są przy granicach pań-
stwa. My jechaliśmy autokarem 
jedyną drogą, która prowadzi do 
Roraimy, na jedną z najstarszych 
gór stołowych na świecie, leżącą  
na granicy między Brazylią  
a Wenezuelą. Śpię sobie kamien-
nym snem i nagle czuję, że coś 
dotyka mojego ramienia. Od-
wracam głowę i widzę lufę kara-
binu. Widząc moje przerażenie, 
rozbawiony żołnierz grzecznie 
mówi: „Pasaporte por favour”.

Wenezuela dla osób, które 
niezbyt często ruszają na pod-
bój świata, brzmi dosyć egzo-
tycznie. Jest na co popatrzeć?  

O tak, Wenezuela jest pięk-
na. Nie ma wielu zabytków, ale 
przyroda jest niezwykła. My we-
szliśmy na Roraimę – coś prze-
pięknego. Po drodze całkowicie 
zmienia się przyroda. Zaczy-
naliśmy iść przez sawannę, po-
tem zagłębiliśmy się w dżunglę,  
a pod koniec wysokogórska 
wspinaczka, którą utrudniał 
rzęsisty deszcz. Szczyt przypo-
mina księżyc, jest tam bardzo 
wilgotno, wokół szczątkowa 
roślinność. Na Roraimie od-
kryto gatunek czarnej żaby, 
która występuje tylko tam  
i w Afryce. Dla naukowców  
to jeden z dowodów, że Afryka  
i Ameryka Południowa były 
kiedyś połączone. 

Dla wielu osób jedną  
z atrakcji podróżowania jest 
możliwość spróbowania eg-
zotycznych potraw. Co warto 
zjeść w Wenezueli?

Nie są to najzdrowsze potrawy, 
np. empanadas – coś jak duży 
pieróg wypełniony mięsem, 
serem lub warzywami i smażo-
ny w głębokim tłuszczu. Do tej 
pory pamiętam smak wybornej 
wenezuelskiej kawy przygoto-
wywanej na ulicy. Wszędzie są 
uliczne budki trochę przypomi-
nające nasze dawne saturatory. 
Miejscowi gotują wodę na bu-
tlach gazowych i przygotowują 
znakomitą kawę. Owoce mają 
genialne, słodkie. Grejpfrut ma 
zupełnie inny smak niż ten z su-
permarketów w Polsce. 

Najbardziej urzekające miej-
sca na świecie to te, w których 
można poznać życie tubylców. 
Jak was przyjęli?

W domach Indian nie ma 
szaf, foteli. W jednej izbie wiszą 
hamaki, a ubrania są rzucone  
w kąt. Dla Europejczyka nie wy-
gląda to zachęcająco. Ciekawą 
noc przeżyliśmy nad Orinoko, 
gdzie popłynęliśmy łodzią do 
Indian żyjących z dala od cywili-
zacji. Spaliśmy w hamakach nad 
brzegiem rzeki. Słyszałem plusk 
ryb, piski małp, obudził mnie 
ryk rozpaczy ginącego zwierzę-
cia. Nad ranem postanowiłem 
pójść za potrzebą do miejsco-
wej toalety. Niestety, była zajęta 
przez tarantulę większą niż dłoń. 
Takie mieliśmy przygody. 

Więcej przygód Piotra Ruty 
na stronie www.tarip.net.

dako

Piotr Ruta, z zawodu analityk finansowy, ści-
sły umysł, ale to podróże są jego życiową pasją.  
W pierwszą zabrał go Alfred Szklarski. Przygody 
Tomka Wilmowskiego czytał z zapartym tchem.  
Po skończeniu studiów ruszył do egzotycznych krajów. 
Od pewnego czasu podróżuje z ukochaną Moniką.  
O jednej z wypraw opowiedział  „Bemowo News”. 

Konkurs podróżniczy

Piotr Ruta – nasz człowiek w Wenezueli

Zmarznąć w Caracas

Konkurs  
dla Czytelników

Piotr Ruta otrzymuje od nas 
nagrodę. Kolejne czekają  
na mieszkańców Bemowa  
– podróżników. Prosimy  
o nadsyłanie zdjęć i opisów 
Waszych najbardziej interesu-
jących wypraw. Opublikujemy 
wywiady z najciekawszymi 
podróżnikami. Czekamy na 
zgłoszenia na adres e-mail: 
konkursy@bemowo.waw.pl.



22 BEMOWO NEWS • 06/2012

Dla jednych najwięk-
sze święto sporto-
we, wyczekiwana od 

lat impreza, miesiąc zabawy  
i piłkarskich emocji. Dla in-
nych tłumy ludzi w Warsza-
wie, korki, hałaśliwe imprezy. 
Choć Stadion Narodowy stoi 
na Pradze, tak wielka impre-
za, jakiej Warszawa jeszcze nie 
widziała, nie ominie Bemowa 
i jego mieszkańców. Dlatego 
podpowiadamy – gdzie się 
bawić i jakich miejsc unikać.

Stadion Narodowy pomieści 
ponad 50 tys. kibiców, ale nie 
każdy zdobył bilet. A w Stre-
fie Kibica, która już powstała 

pod Pałacem Kultury, można 
oglądać wszystkie mecze mi-
strzostw – za darmo i w to-
warzystwie innych kibiców. 
W środku znajdzie się sześć 
ogromnych telebimów, w tym 
największy w Polsce ekran 
o wielkości 147 m. Na nich 
obejrzymy nie tylko piłkarskie 
rozgrywki, ale także koncerty 
gwiazd polskich i zagranicz-
nych. 

– Wielkie otwarcie planu-
jemy 7 czerwca, dzień przed 
pierwszym meczem. Na wiel-
kim koncercie wystąpią: Taio 
Cruz – R’n’B znany ze współ-
pracy z Britney Spears czy 

Kylie Minoque, Ray Wilson  
– autor przeboju „Inside” i na-
stępca Phila Collinsa w Gene-
sis, The Ten Tenors, a z nimi 
gościnnie Anna Wyszkoni 
oraz Ewelina Flinta. Nie za-
braknie też młodej polskiej 
gwiazdy Sylwii Grzeszczak 
z raperem Liberem – mówi 
Marta Brzegowa, rzeczniczka 
ratusza ds. Euro 2012. 

Wejście do strefy jest bez-
płatne dla każdego. Dwa ty-
siące osób będzie mogło oglą-
dać mecze z przygotowanych 
trybun, ale ponieważ liczba 
miejsc jest ograniczona, war-
to przyjść wcześniej i zająć 
krzesełko. 

Zjemy i wypijemy
Wokół Pałacu Kultury znaj-

dą się punkty z jedzeniem  
i piciem. Zjemy tam potrawy  
z grilla, słodkości, a zagranicz-
ni kibice spróbują polskich 
przysmaków, takich jak: żu-

rek, bigos czy pierogi. Będzie 
też niskoalkoholowe piwo.

Oprócz wspólnego kibico-
wania czeka na nas np. gra, 
w której kibice strzelają gole 
bramkarzowi sterowanemu 
przez komputer oraz kino let-
nie na scenie. Odbędą się też 
spotkania z piłkarzami oraz 
ludźmi ze świata sportu.

Do strefy nie wniesiemy 
ostrych przedmiotów, para-
solek, dużych aparatów foto-
graficznych. Te rzeczy będzie 
można zostawić w depozy-
tach.

Codziennie od 12
Strefa będzie czynna od  

7 czerwca do 1 lipca od godz. 
12 do 23, a w dni meczów  
w Warszawie aż do 1 w nocy. 
Wejść do strefy można z czte-
rech stron: od ul. Marszałkow-
skiej, Emilii Plater, Święto-
krzyskiej i Al. Jerozolimskich. 
Do Strefy Kibica dojedziemy 
komunikacją miejską. Metro  
i autobusy będą kursować 
częściej i dłużej. 

Utrudnienia na ulicach
W czerwcu w ogóle lepiej 

zostawić samochód w garażu. 
Dla prywatnych aut zamknię-
te będą: Al. Jerozolimskie na 
odcinku od ul. Emilii Plater 
do ronda Waszyngtona oraz 
ciąg ulic: Wybrzeże Szcze-
cińskie – Wał Miedzeszyński 
od Trasy Świętokrzyskiej do  
al. Stanów Zjednoczonych,  
al. Zieleniecka od ul. Targowej 
do ronda Waszyngtona.

Na ulicach Żwirki i Wigury 
i Raszyńskiej (na odcinku od 
Lotniska Chopina do Al. Je-
rozolimskich), w obu kierun-
kach, zostanie wyznaczony 
buspas. Wjazd na Saską Kępę 

Wybierasz się w trakcie Euro z Bemowa  
do centrum Warszawy – sprawdź, które ulice 
będą zamknięte. Chcesz dojechać do Strefy 
Kibica albo na mecz – zobacz, którędy będzie 
najszybciej.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Jak żyć w czasie    mistrzostw?
Euro 2012
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Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Jak żyć w czasie    mistrzostw?
Euro 2012

będzie zamknięty. Wjechać 
będą mogli tylko mieszkańcy 
i osoby udające się do szpitali, 
szkół, przedszkoli, żłobków 
itp. na podstawie przepustek 
wydanych przez Urząd Dziel-
nicy Praga-Południe. 

Dni meczowe
W Warszawie zostanie ro-

zegranych pięć meczów. Na 
cztery godziny przed nimi 
przewidywane są ogranicze-
nia w ruchu samochodowym 
i zmiany w komunikacji 
miejskiej w rejonie Stadionu 
Narodowego i Strefy Kibica. 
Północna jezdnia Al. Jero-
zolimskich od Stadionu Na-
rodowego do ronda Dmow-
skiego zostanie przeznaczona 
dla ruchu pieszego. Autobusy 
kursujące z Pragi w kierunku 
centrum zostaną skierowane 
na trasy zastępcze. Ruch auto-
busowy i tramwajowy z cen-
trum w kierunku Pragi będzie 
odbywał się bez zmian. Tram-
waje kursujące al. Zieleniec-

ką będą wstrzymane, linie 
tam kursujące zostaną skie-
rowane na trasy objazdowe. 
Po zakończeniu meczu obie 
jezdnie Al. Jerozolimskich  

i mostu Poniatowskiego, od 
ronda Waszyngtona do ronda 
Dmowskiego, będą przezna-
czone wyłącznie dla pieszych. 
Po całkowitym rozejściu się 

kibiców zostanie przywró-
cona normalna organizacja 
ruchu. 

Zasięgnij języka
Żeby kibice i mieszkańcy 

nie zginęli w gąszczu objaz-
dów i zmian, na ulicach znaj-
dzie się 900 wolontariuszy 
udzielających potrzebnych 
informacji oraz informatorzy 
ZTM. Będzie też działać ca-
łodobowa infolinia ZTM pod 
numerem 22 194 84. 

fisz

Mecze w Warszawie

▶  8 czerwca (piątek),  
godz. 18 – mecz otwarcia 
Polska – Grecja

▶  12 czerwca (wtorek),  
godz. 20.45 – Polska– Rosja

▶  16 czerwca (sobota),  
godz. 20.45 – Polska – Czechy

▶  21 czerwca (czwartek), 
godz. 20.45 – ćwierćfinał

▶  28 czerwca (czwartek), 
godz. 20.45 – półfinał
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