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Oczekiwanie wreszcie dobiegło
końca. Po długich miesiącach
prac (i opóźnień) na ostatni frag-
ment ul. Powstańców Śląskich
między Radiową a Górczewską
– wyjeżdżają tramwaje. A jeszcze
dwa tygodnie temu wydawało się,
że znowu coś poszło nie tak.

– Problemem są przystanki au-
tobusowe: przy ratuszu, Kazubów
i Dywizjonu 303 – mówił dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego
Wiesław Witek. – Nie została
jeszcze ukończona wschodnia
jezdnia ul. Powstańców Śląskich
a przystanki tymczasowe zostały

umieszczone za blisko torów.
Tramwaj mógłby ruszyć, gdyby-
śmy zawiesili kursowanie tamtędy
autobusów.

Ostatecznie okazało się, że sy-
tuacja nie była aż tak groźna
i zdecydowano się na pozostawie-
nie przystanków Bemowo-Ratusz

i Kazubów dla jadących w kierun-
ku Bielan autobusów 112 i 184.
Perony zostaną odgrodzone
od torów tramwajowych i posze-
rzone kosztem pasa ruchu dla sa-
mochodów, żeby zrobić więcej
miejsca dla pasażerów. Wszystko
się zmieni oczywiście po otwarciu
drugiej jezdni.

Podstawowy tramwaj
Bemowa: 11

Pierwszy tramwaj miał poje-
chać nowym odcinkiem torów
w listopadzie, później mówiono
o początku lutego. Ostatecznie
ZTM poinformował, że – tym ra-
zem już na pewno – 11 wyjedzie
na tory w walentynki. Linia bę-
dzie rozpoczynać bieg na Młoci-
nach, skąd wyruszy na Bemowo
ulicami Nocznickiego, Wólczyń-
ską, Broniewskiego i al. Reymon-
ta. Następnie pokona całą dłu-
gość ul. Powstańców Śląskich
i pojedzie dalej Połczyńską, Wol-
ską, Skierniewicką, Kasprzaka
i Prostą do stacji metra Rondo

Daszyńskiego, gdzie ma być jej
docelowa pętla. Na razie, ze
względu na trwające i planowane
remonty oraz zawieszenie linii 37,
ZTM wysyła „jedenastkę” jeszcze
dalej: do ronda ONZ, al. Jana
Pawła II i ul. Popiełuszki na Ma-
rymont. Tramwaje będą podje-
żdżać na przystanki co 10 minut
w godzinach szczytu i co 15 poza
nim i w weekendy.

Jednocześnie z uruchomieniem
linii 11 ZTM skraca „szóstkę”,
która żegna się z Bemowem.
Od walentynek będzie kursowała
już tylko z Gocławka na Młociny.
Koniec z rozpoznawaniem z dale-
ka linii 6, którą prawie w całości
obsługują peerelowskie wagony
typu 105N.

Za niskie tory, popękane
chodniki

W oczekiwaniu na otwarcie
mieszkańcy telefonicznie zgłasza-

11 w walentynki, 28 w kwietniu
�Pierwsze tramwaje pojadą całą długością ul. Powstańców Śląskich w walentynki. Na razie będzie to tylko jedna linia.

dokończenie na str 2
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Ulica Pełczyńskiego składa się
obecnie z dwóch fragmentów.
Pierwszy ma kilkadziesiąt metrów
i prowadzi od Powstańców Ślą-
skich w… pole. Drugi odnajduje
się kilkaset metrów dalej i jest
wielkomiejską ulicą – ma kanali-
zację, asfaltową nawierzchnię,
równe chodniki i latarnie. Wokół
stoją nowe bloki, powstają także
kolejne inwestycje mieszkaniowe.
Brakujący odcinek był zmartwie-
niem mieszkańców, którzy co-
dziennie rano chcąc wyjechać
do pracy utykali w ogromnych
korkach w kierunku Lazurowej.
To się nareszcie zmienia. – Roz-
poczęliśmy prace przy budowie
brakującego odcinka tej ulicy
– cieszy się Zbigniew Maraszkie-
wicz, naczelnik wydziału inwesty-
cji bemowskiego ratusza. – Aktu-

alnie karczowane są krzaki. Ru-
szają także prace przy korytowa-
niu jezdni – tłumaczy naczelnik.
Ulica będzie miała odwodnienie,
chodniki i latarnie. Powstanie ta-
kże ścieżka rowerowa.

Przy ulicy Pełczyńskiego znaj-
duje się także Aleja Sportów
Miejskich – ogólnodostępne miej-
sce, w którym można nieodpłat-
nie grać w koszykówkę, piłkę siat-
kową, boule czy skorzystać ze
ścianki wspinaczkowej. Z pewno-
ścią budowa ulicy zwiększy popu-
larność tego miejsca. Powstają ta-
kże budynki komunalne, na par-
terze których ulokowane zostanie
przedszkole dla dwustu dzieci.

Budowa ma zakończyć się 28
sierpnia. Koszt inwestycji to
ok. 1,7 mln złotych.

(SD)

Ruszyła budowa
Pełczyńskiego
� Ruszyła budowa brakującego odcinka ulicy
Pełczyńskiego. Na plac budowy weszli robotnicy.

11 w walentynki, 28 w kwietniu

ją nam swoje spostrzeżenia na te-
mat budowanej trasy.

– Pamiętacie, jak zamykano
do renowacji odcinek pomiędzy
Powstańców Śląskich a Połczyń-
ską? – pyta retorycznie pan Zyg-
munt. – Miało to potrwać kilka
tygodni, a trwało dłużej, bo były
usterki. Ja przeszedłem się trasą
od ratusza do Radiowej i ile ma-
my tam popękanych chodników?
Sporo czasu zajęło usuwanie
usterek przy Dywizjonu 303.

– A skrzyżowanie Powstańców
z Radiową? – pyta kolejny czy-
telnik. – Tam z kolei za nisko są

szyny. Jak mocno popada, two-
rzą się kałuże. Jeżeli tu nic się
nie zmieni, tramwaje w tej wo-
dzie staną.

– Zwracam uwagę, że nie
wszystkie prace zostały ukończo-
ne – uspokaja rzecznik Tramwa-
jów Warszawskich Michał Pował-
ka. – W rejonie skrzyżowania
Radiowej z Powstańców Śląskich
prace wciąż trwają. Chodniki też
zostaną jeszcze poprawione.

Kolejne zmiany już niedługo
Wiosną czekają na nas nie tyl-

ko drobne poprawki. Wciąż nie-
dokończona jest druga jezdnia
na wąskim odcinku ul. Powstań-

ców Śląskich, a co za tym idzie,
także wspomniane wcześniej
przystanki autobusowe przy Ra-
diowej, przez które niewiele bra-
kowało do kolejnego dwumie-
sięcznego opóźnienia. Ta część
inwestycji ma zostać ukończona
w kwietniu i pociągnie za sobą
zmianę trasy linii 28, która za-
miast na Koło będzie dojeżdżać
do pętli Osiedle Górczewska.

Dalsze zmiany nastąpią po za-
kończeniu budowy drugiej jezdni
ulicy... Wołoskiej. Tak, tej
na Mokotowie. Po przywróceniu
tam ruchu tramwajów nastąpi
efekt domina: na ulice wróci 37
a 11 zostanie skrócona do ronda
Daszyńskiego, gdzie powinna już

wtedy działać stacja metra. „Je-
denastka” będzie zawracać
na rondzie na specjalnej zwrot-
nicy i będzie obsługiwana przez
dwukierunkowe Swingi Duo.

A co z liniami autobusowy-
mi 112 i 184, dublującymi tram-
waj na bardzo długim odcinku
ul. Powstańców Śląskich? W ich
sprawie odbędą się konsultacje
społeczne. Będziemy informować
o ich rozpoczęciu i przebiegu.

DG, mac

dokończenie ze str 1

Jednocześnie
z uruchomieniem linii 11
ZTM skraca „szóstkę”, któ-
ra żegna się z Bemo-
wem. Od walentynek bę-
dzie kursowała już tylko
z Gocławka na Młociny.
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Kilka dni temu pełnomocnik
prezydent Warszawy Grzegorz
Popielarz mówił, że jest gotowy
ogłosić przetarg na Bemowo Bike
i że system ruszy w marcu. Wcze-
śniej burmistrz Krzysztof Zygrzak
twierdził to samo: jeśli tylko do-
stanie w tej sprawie pełnomocnic-
two od Hanny Gronkiewicz-
-Waltz, Bemowo Bike wróci
w przyszłym miesiącu. Skoro
przetarg chciały ogłosić dwie oso-
by, nie miało prawo wyjść z tego
nic dobrego i w efekcie prace
nad powrotem na Bemowo rowe-
rów publicznych nawet się nie
rozpoczęły.

– Niestety praktycznie przesą-
dzone jest, że 1 marca nie ruszy
system Bemowo Bike – mówi peł-
nomocnik prezydent Warszawy
d/s komunikacji rowerowej Łu-
kasz Puchalski. – Postawieni zo-
staliśmy w trudnej sytuacji, pracu-
jemy obecnie nad rozwiązaniem,
które choć częściowo zrekompen-
suje zamknięcie systemu na Be-
mowie. Prawdopodobnie jeszcze
w marcu wygospodarujemy trzy
stacje, które zostaną przeniesione
na Bemowo w wyniku wewnętrz-
nych przesunięć. Jednocześnie
zwróciliśmy się do dzielnicy
z prośbą, by w przypadku rezy-
gnacji z systemu, pieniądze zosta-
ły przeznaczone na rozwój infra-
struktury rowerowej. Stacje ko-
mercyjne przy CH Bemowo i Hali

Wola będą funkcjonować bez
zmian.

Dwie stacje komercyjne (być
może będą one teraz działać
pod szyldem… Nextbike) i trzy
stacje Veturilo to w sumie zaled-
wie pięć punktów wypożyczania
rowerów. A miało być rekordowo.
Rada Warszawy przyznała dzielni-
cy dodatkowe pieniądze i Zygrzak
zapowiadał, że w tym sezonie wy-
pożyczalni będzie aż 20. Tymcza-
sem wszystko wskazuje na to, że
wkrótce Nextbike zdemontuje
swoje stacje a 100 bemowskich ro-
werów zatrzyma w magazynie.
Firma nie może po prostu zmienić
szyldu na istniejących wypożyczal-
niach, bo są one nieco inne, niż te
z szyldem Veturilo (nie mają elek-
trozamków).

– Przygotowujemy się do prze-
niesienia trzech mało popular-
nych stacji Veturilo na Bemowo
– mówi Artur Tondera, kierownik
sekcji rozwoju ruchu rowerowego
ZTM. – Będziemy chcieli ustawić
je w miejscu pierwszej i trzeciej
na liście najpopularniejszych sta-
cji Bemowo Bike, a więc przy ra-
tuszu i obok fontanny przy ul. Ra-
diowej. Druga pod względem po-
pularności stacja znajduje się
w Forcie Bema, ale pełni ona
funkcję rekreacyjną, a nie trans-
portową. Dlatego zamiast niej
rozważamy ustawienie Veturilo
obok pętli tramwajowej Osiedle

Górczewska, gdzie będzie ona
bardziej przydatna jako element
komunikacji miejskiej.

Dlaczego nie dało się po prostu
podpisać aneksu do umowy mię-
dzy ZTM a Nextbike, tak by War-
szawa nie straciła 100 rowerów
i 12 stacji?

– Nie zdołaliśmy porozumieć się
z ZTM na gruncie finansowym.
– mówi Michał Dąbrowski z Next-
bike. – Zakup sprzętu amortyzuje-
my normalnie w cztery lata,
a do końca naszej umowy pozosta-
ły tylko dwa. Dlatego musieliśmy
zaproponować wyższą cenę a ZTM
nie zgodził się na takie warunki.

Warto pamiętać, że za wypoży-
czenie roweru Veturilo (nawet ze
stacji Bemowo Bike) trwające po-
wyżej dwóch godzin płacimy wię-
cej: 5 zł za trzecią godzinę i 7 zł
za czwartą i kolejne. W praktyce
wypożyczając rower Veturilo
na sześciogodzinną weekendową
wycieczkę płacimy teraz aż o po-
łowę więcej: nie 20, ale 30 zł.

Początek sezonu rowerowe-
go 2015 zapowiada się więc bez-
nadziejnie: stracimy 100 publicz-
nych rowerów i 10 wypożyczalni.
Nie będzie też planowanej rozbu-
dowy bemowskiej bazy. I to nie
w wyniku działania siły wyższej,
kryzysu finansowego czy dziury
w budżecie, ale z powodu walki
politycznej.

Dominik Gadomski

Mniej stacji, mniej rowerów

Veturilo zamiast Bemowo Bike
� Zarząd Transportu Miejskiego przygotował plan awaryjny na prawie pewną
sytuację, w której Bemowo Bike nie wystartuje 1 marca.

W świecie rodem z filmów mi-
strza Barei mieszkańcy Bemowa
muszą unikać przejścia dla pie-
szych na Górczewskiej przy ratu-
szu. Otóż sygnalizacja świetlna
jest, ale nie działa. Zbudowano
chodniki, ale zostały zagrodzone.
Na jezdni nie ma namalowanych
pasów. – Absurd! Nie będę biegał
naokoło – denerwuje się chłopak,
który korzysta z przejścia-widmo.
– Mieszkam na Bolkowskiej. Żeby
dojść na przystanek, muszę tracić
czas na przejście przez trzy zebry.
To nie na moje nerwy! – oburza

się. Tak jak on z przejścia korzy-
stają inni piesi. A kiedy zebra bę-
dzie legalna? Michał Powałka,
rzecznik Tramwajów Warszaw-
skich, które budują tory na Po-
wstańców Śląskich i okoliczną in-
frastrukturę, sam tego nie wie.
– Musimy poczekać na lepszą po-
godę. Gdy będzie cieplej zajmie-
my się budową chodników i ulic,
w tym dokończymy przejście
na Górczewskiej. Na razie jednak
piesi muszą przechodzić naokoło
skrzyżowania – mówi Powałka.

(SD)

Nie wiedzą, kiedy otworzą to przejście
Zebra-widmo na Górczewskiej
� Dziwna sytuacja na Bemowie. Na ulicy Górczewskiej,
tuż przed Powstańców Śląskich, powstało przejście dla
pieszych. Są sygnalizatory, które są wyłączone. Bo choć
przejście jest, to tak naprawdę go nie ma.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3



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

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

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

Matura – noworoczne posta-
nowienie

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

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

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

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

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

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

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

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

dyr. Martyna Myszkowska

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

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

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

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

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

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

13.II - 27.II

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

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Cho dzi oczy wi ście o blo ki zlo ka -
li zo wa ne przy ul. Kę dzier skie -
go 2–14 – dwu na sto - i trzy na sto -
pię tro we, zbu do wa ne na pla nie
okrę gu. Do za mknię cia ko ła bra -
ku je za le d wie dzie więć dzie się ciu
stop ni. We wnę trzu kró lu je wiel ki,

zie lo ny skwer, któ ry świet nie na -
da je się do od po czyn ku i re kre acji.

– Są ław ki, więc mo żna od sap -
nąć w oto cze niu zie le ni. Uwiel -
biam tam prze sia dy wać, kie dy
wszyst ko kwit nie. Zaw sze też
przej dzie ktoś zna jo my, więc mo -
żna po roz ma wiać – stwier dza pa -
ni Bar ba ra, eme ryt ka miesz ka ją ca
w jed nym z blo ków.

– Naj wa żniej sze jest to, że nie
za glą da się są sia dom do okien,
jak to czę sto zda rza się na no wych
osie dlach – za chwa la ko lej ny
miesz ka niec Ta de usz Choj nic ki.

Mag da le na Sen de row ska z gru -
py „War sza wy Hi sto rii Ukry tej”
pod kre śla, że na Be mo wie okrą -
gla ków ma my znacz nie wię cej.

– Blo ki wy glą da ją na bu do wa ne
w la tach 80. i nie wy da ją mi się wy -
ró żniać ni czym szcze gól nym – pro -
szę zwró cić uwa gę na fakt, że po -
dob ny układ ma ją bu dyn ki
przy ul. Czer wo nych Ma ków, gen.
Sza rec kie go, a ta kże w czę ści ogra -
ni czo nej ul. Żoł nie rzy Wy klę tych
i Po wstań ców Ślą skich, ty le że te
ostat nie są już nie co ni ższe ze wzglę -
du na bli skość lot ni ska – mó wi.

Zwy czaj ny prag ma tyzm?
– Gdy by roz mie ścić je „tra dy -

cyj nie”, to na ta kim ob sza rze
zmie ści ło by się ich znacz nie
mniej. Ko niecz ne jest prze cież
speł nie nie norm np. do stę pu
miesz kań do świa tła sło necz ne go.
W ten spo sób na sto sun ko wo nie -
wiel kiej po wierzch ni wy bu do wa no
sto sun ko wo du żo miesz kań
(a war to zwró cić uwa gę ta kże
na fakt, że póź niej sze bu dow nic -
two wiel ko pły to we to więk sze po -
miesz cze nia i ge ne ral nie więk sze
miesz ka nia niż pierw sze bu dyn ki),
a i ka wa łek te re nu zie lo ne go się
zmie ścił. Tro chę ta kie po dwór ko -
-stud nia, ale z wy eli mi no wa nym
naj więk szym pro ble mem, czy li
wła śnie bra kiem świa tła – ko men -
tu je Mag da le na Sen de row ska.

ak

Migawka z okolicy

Okrąglak: nie zaglądają
sąsiadom w okna
� Okrąglak to budowla znana zapewne większości
bemowian. Składa się z kilkunastu wieżowców, a jej
dość niezwykły kształt ma swoją funkcję.

Podobny
układ mają budynki
przy ul. Czerwonych
Maków, gen.
Szareckiego, a także
w części ograniczonej
ul. Żołnierzy Wyklętych
i Powstańców Śląskich,
tyle że te ostatnie są już
nieco niższe ze względu
na bliskość lotniska
– mówi Magdalena
Senderowska.

Pan Le on (na zwi sko do wia do -
mo ści re dak cji) miesz ka w osie dlu
„Gór czew ska – Na rwik” po nad
dzie sięć lat. – Ze spół dziel nią
„Strop” od za wsze by ły pro ble my.
Wiecz nie za coś trze ba do pła cać. Te -
raz do sta łem in for ma cję, że mam
za pła cić pra wie pięć set zło tych, po -
nie waż kosz ty utrzy ma nia osie dla są
co raz wy ższe – opo wia da nasz czy -
tel nik. We dług nie go po wo dy ko lej -
nych opłat są ba nal ne. – Na klat ce
scho do wej i ko ry ta rzach bez prze -
rwy świe cą się lam py ja rze nio we.
Dzień i noc. Tym cza sem u mo jej te -
ścio wej na Bród nie oświe tle nie kla -
tek jest na czuj nik i lam py nie świe -
cą się ca ły czas – mó wi. Fak tycz nie.
Na ko ry ta rzu pa na Le ona peł ną
mo cą świe ci się sie dem ja rze nió wek.

We dług czy tel ni ka, to nie je dy ne
przy kła dy mar no traw stwa. Na klat -
kach scho do wych grzej ni ki roz pa -
lo ne są do czer wo no ści. – Ro zu -
miem, że mu szą być włą czo ne. Ale
chy ba nie na ca ły re gu la tor? – py ta
re to rycz nie pan Le on. Idzie my da -
lej. Na ele wa cji bu dyn ku za in sta lo -
wa ne są czte ry pla fo ny rzu ca ją ce
ja sne, bia łe świa tło. – Wy star czył by
je den, na któ rym mo żna na kle ić
nu mer po se sji. A tak świe ci deł ka
świe cą chy ba tyl ko po to, by świe -
cić – mó wi nasz czy tel nik.

Naj lep sze jest jed nak na de ser.
Le d wo co wy bi ła go dzi na czter na -
sta, a wzdłuż cią gu pie szo -jezd ne -
go za pa li ło się dzie sięć la tarń.
– Te go nie wy my ślił by na wet
mistrz Ba re ja. A że by by ło

śmiesz niej, opra wy to ku le. Świa -
tło za miast pa dać na chod nik,
roz pra sza się we wszyst kie mo żli -
we stro ny. A ja za to pła cę – de -
ner wu je się pan Le on.

Jak mó wi Bo że na Wi ro sław ska,
ad mi ni stra tor osie dla, oświe tle nie
jest do sto so wa ne do norm i prze -
pi sów. – La tar nie włą cza ją się
na czuj kę, po za tym nie ma ją du -
żej mo cy. A na ko ry ta rzach świe -
tlów ki mu szą się świe cić, po nie -
waż okna są tyl ko na wy so ko ści
kla tek scho do wych – wy ja śnia
i do da je, że mo żna za in sta lo wać
czuj ki. – To oczy wi ście bę dą kosz -
ty, ale je śli ra da osie dla wy ra zi ta -
ką wo lę, speł ni my ją – mó wi Bo -
że na Wi ro sław ska.

(SD)

Interwencja

Latarnie włączane są za dnia.
Płacą mieszkańcy
� Absurd! Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strop” zapala latarnie w osiedlu przy Narwik tuż
po godz. 14. Jarzeniówki na klatkach schodowych świecą się non-stop. Plafony z kolei
oświetlają krzaki. – A ja dostałem informację, że mam dopłacić prawie pięćset złotych,
ponieważ koszty utrzymania nieruchomości są coraz wyższe – denerwuje się nasz czytelnik.

Te go nie wy my ślił by na wet mistrz Ba re ja
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Osie dle Chrza nów od kil ku lat
in ten syw nie się za bu do wu je.
Na daw nych po lach upraw nych de -
we lo pe rzy sta wia ją ko lej ne blo ki.
Naj pierw od pod staw zbu do wa na
zo sta ła uli ca Co ope ra. Te raz cy wi li -
za cja wkra cza na Ba ta lio nów
Chłop skich – do nie daw na po lną
dró żkę, dziś wiel ko miej ską uli cę.
Jed nak do tej po ry ofer ta han dlo -
wa dla oko li cy by ła bar dzo ubo ga
– miesz kań cy mo gli zro bić za ku py
w kil ku skle pi kach na Co ope ra
przy Gór czew skiej. Ak tu al nie ma ją
do dys po zy cji dwa dys kon ty – Li dla
przy Ko pal nia nej i Bie dron kę
na La zu ro wej. A w po ło wie ro ku
do łą czy do nich znacz nie więk szy
Kau fland, któ ry po wsta je na ro gu
La zu ro wej i Ba ta lio nów Chłop -
skich. Bę dzie go to wy w ma ju.

To ko lej ny hi per mar ket na Be -
mo wie, któ re ma już dwa Te sco,

Car re fo ura i Sel gro sa. Do te go
sieć dys kon tów Bie dron ka, Żab ka
i dwa Li dle. Czy ozna cza to za -
gro że nie dla sta rych, ro dzin nych
skle pów na Je lon kach? – Nie są -
dzę. W Kau flan dzie nie bę dzie
tak do brych owo ców i wa rzyw jak
w ro dzin nych skle pi kach – mó wi
pan Ja cek, miesz ka niec no we go
blo ku przy Ba ta lio nów. – W hi -
per mar ke tach opła ca się ku pić
na po je czy środ ki che micz ne, ale
na pew no nie ma tam do brych
wę dlin i se rów. Nie zre zy gnu ję
z cho dze nia do skle pi ków – do da -
je be mo wia nin i pod kre śla, że
na no wym Chrza no wie i tak nie
ma spo żyw cza ków. – Punk tom
na Je lon kach i Gór cach nic nie
gro zi. Je śli nie upa dły do tej po ry,
nie ma się o co mar twić – mó wi
pan Ja cek.

(SD)

Pierwszy hipermarket na Chrzanowie

Rośnie Kaufland
� Kolejna inwestycja na bemowskim Chrzanowie.
U zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i Lazurowej
powstaje hipermarket Kaufland. Dzielnica zyskuje
kolejny zagraniczny punkt handlowy. Czy ucierpią
na tym rodzinne sklepiki na sąsiednich Jelonkach?

Skrzy żo wa nie Gór czew skiej
i La zu ro wej to od trzech lat ron -
do. Zbu do wa ne od pod staw uli ce
zbli ża jąc się do krzy żów ki roz -
dzie la ją się na dwie jezd nie, mię -
dzy któ ry mi znaj du je się pas je
roz dzie la ją cy. Pro ble mem dla
prze chod niów jest spo sób, w ja ki
usta wio na zo sta ła sy gna li za cja
świetl na. Naj pierw za pa la się
świa tło zie lo ne. Ale dla przej ścia
za pa sem roz dzie la ją cym. „Przed”
wciąż jest czer wo ne. Po chwi li za -
pa la się zie lo ne. A po dru giej
stro nie… czer wo ne.

– Ska ra nie z tym przej ściem
– ko men tu je Mar ce li na Ce głow -
ska z uli cy Co ope ra. – Nie da się

przejść za jed nym za ma chem.
Mu sia ła bym biec. A po po łu dniu,
gdy nio sę za ku py i je stem zmę -
czo na pra cą, nie mam na to ocho -
ty. Więc cze kam. Kil ka mi nut
– na rze ka be mo wian ka.

In ne skrzy żo wa nia są rów nież
bez piecz ne

To nie je dy ne ta kie pro ble ma -
tycz ne skrzy żo wa nie w oko li cy.
Tak sa mo jest u zbie gu Po wstań -
ców Ślą skich z Gór czew ską oraz
z Po łczyń ską i Dźwi go wą. Dla cze -
go? – Dla bez pie czeń stwa – wy ja -
śnia Adam So bie raj, rzecz nik pra -
so wy Za rzą du Dróg Miej skich.
– Ten spo sób usta wie nia sy gna li -

za cji sto su je my na ru chli wych
skrzy żo wa niach. Prze chod nie idą -
cy żwa wym kro kiem zdą żą przejść
za jed nym ra zem – tłu ma czy
rzecz nik i do da je, że we dług prze -
pi sów ta kie przej ście skła da się
z dwóch przejść. – To są dwie ze -
bry i dwie sy gna li za cje – pod kre -
śla. Tro ska o bez pie czeń stwo po le -
ga na tym, że czas zie lo ne go świa -
tła dla pie szych jest krót ki, po nie -
waż gdy by czer wo ne dla sa mo cho -
dów świe ci ło by się zbyt dłu go, kie -
row cy mo gli by uznać je za ze psu -
te. I wje chać na ze brę. – Le piej
więc chwi lę po cze kać niż się na ra -
żać – mó wi Adam So bie raj.

(SD)

Przejścia tylko dla sprinterów
� Nie mają lekko piesi na Bemowie. Trzeba mieć szybki krok lub dużo czasu, żeby
przejść przez zebrę na rondzie Radia Wolna Europa, ponieważ nie da się jej
przekroczyć za jednym razem. Tak ustawione są światła. – Dla bezpieczeństwa
pieszych – podkreślają urzędnicy.

To ko lej ny hi per mar ket na Be mo wie, któ re ma już dwa Te sco,
Car re fo ura i Sel gro sa Ska ra nie z tym przej ściem – ko men tu je Mar ce li na Ce głow ska z uli cy Co ope ra

Mia ło być, po nie waż or ga ni za -
to rzy za de cy do wa li, że prac jest

na ty le du żo i sto ją na tak wy so -
kim po zio mie, że oprócz ka len da -

rza po wsta nie też al bum fo to gra -
ficz ny. – Licz ba zna ko mi tych fo -
to gra fii prze sła nych do urzę du
prze kro czy ła na sze naj śmiel sze
ocze ki wa nia, dla te go zde cy do wa -
li śmy się stwo rzyć z nich no wy
dziel ni co wy al bum zdjęć – mó wi
Krzysz tof Zy grzak – bur mistrz
dziel ni cy Be mo wo. Póź niej ta kie
al bu my bę dzie my mo gli roz da wać
ja ko upo min ki i na gro dy w kon -
kur sach or ga ni zo wa nych przez
dziel ni cę.

W wy daw nic twie zo sta nie wy -
ko rzy sta nych 35 zdjęć, na to miast
au to rzy 12 naj lep szych fo to gra fii
otrzy ma ją od dziel ni cy upo min ki.

(red)

Bemowo będzie miało swój kalendarz
�W ubiegłym roku dzielnica ogłosiła konkurs „Bemowska kartka z kalendarza”. Jego celem
miało być wybranie dwunastu fotografii, które trafią właśnie do dzielnicowego kalendarza.



� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.
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W nie wiel kiej sa li wszy scy oglą -
da ją cy do sta ją oku la ry prze zna -
czo ne do śle dze nia trój wy mia ro -
we go ob ra zu. Ale to zna my wszy -
scy: w 3D po pro stu sie dzi się
z oku la ra mi na no sie i wi dzi
na przy kład, że coś pod peł za
do twa rzy. W tej wer sji, je śli bo -
ha ter fil mu je dzie po cią giem,
widz ru sza się ra zem z fo te lem.
W za le żno ści od kra jo bra zu
i oko licz no ści po ja wia się wo da,
a ta kże śnieg, wiatr, ogień, bań ki
my dla ne i in ne spra wy, z któ ry mi
stycz ność ma ją po sta cie z ekra nu.

Ka żdy fo tel w sa li ki no wej znaj -
du je się na ru cho mej plat for mie.
Ma wmon to wa ne dys try bu to ry za -
pa chów i wo dy, do te go tzw. wę -
ży ki pneu ma tycz ne po wo du ją ce
drga nia. Je śli na ekra nie zo ba czy -
my po żar, od ra zu po czu je my
dym, a tem pe ra tu ra w sa li od czu -
wal nie się pod nie sie.

Wcze śniej ki no w For cie Wo la
wy świe tla ło fil my w 4D, póź niej
w 5D, te raz – jak opi su je pro du -

cent – „do szli śmy do do zna nio -
wych szczy tów”. Fil my w 6D są
krót kie, trwa ją co naj wy żej 25 mi -
nut. W ofer cie Ci ne trix 6D ma my
na ra zie: „Epo kę Lo dow co wą”,
„Pa tos of Ha te”, „Hell Ho use”,
„4:13 do Ka to wic” i „Sin tel.
W kra inie Smo ków”.

– Ki no dzia ła w zu peł nie no wej
tech no lo gii. Na sza sieć obej mu je
też kil ka in nych miast, ale tyl ko
w War sza wie ma my elek trycz ne
fo te le. Wcze śniej to wszyst ko
opie ra ło się na pneu ma ty ce.
Tech no lo gia 4D to był ob raz 3D
plus do dat ko we do zna nie po le ga -
ją ce na ru chu. 5D to do dat ko wo

za pa chy. Przy 6D ma my ruch
płyn ny, jak by śmy by li w sy mu la -
to rze. Wi dzia łem już pro duk ty
chiń skie z ozna ko wa niem 7D
i 8D, ale to już trud no so bie wy -
obra zić – mó wi Mi chał Ro żno -
wiec ki, szef no wo cze sne go ki na.

Bi le ty od po nie dział ku do piąt -
ku kosz tu ją od 10 zł (gru py),
przez 12 zł za bi let ulgo wy,
do 14 zł za nor mal ny. W week en -
dy za kres cen to 11–16 zł. Re zer -
wa cji mo żna do ko ny wać pod nu -
me rem te le fo nu: 22 638–09–63.
Fil my gra ne są na prze mian,
co 20 mi nut.

mac

Kino 6D w Forcie Wola
� Filmy trójwymiarowe niedługo przestaną być jakąkolwiek kinową atrakcją. Od 20
stycznia w Forcie Wola działa Cinetrix w systemie 6D. Jakich nowych bodźców lub
doznań możemy się spodziewać?

Spek takl zo sta nie za pre zen to -
wa ny 22 lu te go dwu krot nie:
o godz. 11.30 oraz 13.00.

Gu li wer, pod czas swo jej pierw -
szej mor skiej pod ró ży, ja ko le karz
okrę to wy do cie ra do nie zna ne go
lą du, gdzie ży je lud zwa ny Li li pu -
ta mi. Sły ną oni z od wa gi i wa lecz -
no ści, ja kiej już dziś się nie spo ty -
ka. Gu li wer, któ ry po cząt ko wo

prze ra ża ma łych lu dzi, zo sta je ich
przy ja cie lem i wy baw cą. Po ma ga
im wy grać woj nę z lu dem Ble fu -
sku i ga si nie bez piecz ny dla kró le -
stwa po żar.

Bi le ty 10 zł.
Be mow skie Cen trum Kul tu ry,

ul. Gór czew ska 201,
tel. 22 532–04–00.

kc

Dokąd z dzieckiem?
Na „Guliwera”!
� Na widowiskową bajkę o niezwykłym podróżniku
zaprasza Bemowskie Centrum Kultury.

Przed na mi eli mi na cje do 31
PA KI, wy da rze nie je dy ne w swo -
im ro dza ju, bo wiem ża den in ny
fe sti wal nie pro wa dzi tak wie lo -
eta po wej se lek cji wy ko naw ców.
Co to ozna cza? To, że mło de ka -
ba re ty czę sto wła śnie tu za czy na ją
swo ją ar ty stycz ną dro gę.

Wa żne w eli mi na cjach jest ta -
kże to, że po cząt ku ją cy ar ty ści
ma ją szan sę – czę sto pierw szą
w ży ciu – do spo tka nia z ludź mi
po sia da ją cy mi wie dzę do ty czą cą
ka ba re tu, mo gą zmie rzyć się z ko -
le ga mi z bra nży, do wie dzieć się,
co śmie szy pu blicz ność, co ju ro -
rów, a co ka ba re cia rzy.

Jed nym sło wem PA KA mo że
otwo rzyć drzwi do świa ta ka ba re -
tu. A przy naj mniej je uchy lić.

Zda rza się, że wśród star tu ją -
cych ze spo łów po ja wia się praw -
dzi wa gwiaz da, co do któ rej je ste -
śmy pew ni, że na za wsze zmie ni
świat pol skie go ka ba re tu. Śle dze -

nie jej dro gi ar ty stycz nej to spo ra
fraj da.

Ze zgło szo nych ka ba re tów zo -
sta ną wy bra ne te na ty le doj rza łe,
aby roz po cząć swo ją dro gę ar ty -
stycz ną. Ich pro gra my bę dzie mo -
żna zo ba czyć w Kiel cach, Tar no -
wie i War sza wie.

Naj lep si z nich przej dą do pół -
fi na łów i osta tecz nie do fi na łów
kon kur su 31 PA KI.

Miej sce: sa la kon cer to wa w Be -
mow skim Cen trum Kul tu ry, bi le -
ty 20 zł do stęp ne w ka sie BCK
i na stro nie www.bi le ty.art bem.pl.

(AG)

Kabarety w Bemowskim Centrum Kultury
� 13 i 14 lutego Art.Bem zaprasza na eliminacje do 31. Przeglądu Kabaretowego PAKA.

To po mysł Syl wii Sła wiń skiej,
któ ra stwo rzy ła por tal Lo kal ny -
Rol nik.pl. Stro na mia ła sku piać
do staw ców zdro wej żyw no ści i po -
móc im w do tar ciu do mi ło śni ków
eko lo gicz ne go, tra dy cyj ne go je -
dze nia. Póź niej po wsta ła gru pa
za ku po wa w Cie Ka wa Ca fe – by ła
jed ną z pierw szych ta kich w War -
sza wie.

Dzia ła od kil ku mie się cy
– obec nie sku pia 277 człon ków.
W ra mach gru py mo żna się umó -
wić na kup no np. mio du, ręcz nie
ro bio nych pie ro gów, tra dy cyj nych
wę dlin, eko lo gicz nych ja błek,
świe żej śmie ta ny, ró żnych ro dza -
jów mąk, pie czy wa – sło wem,

wszyst kie go, co mie ści się w ka te -
go rii „zdro wa żyw ność”.

Od po cząt ku grud nia na wszyst -
kich, któ rzy zde cy du ją się do łą czyć
do gru py w Cie Ka wej cze ka ra bat
na pierw sze za ku py w wy so ko -
ści 20%. Jak do łą czyć? Al bo bez po -
śred nio w Cie Ka wa Ca fe przy Po -
wstań ców Ślą skich 80D (wy star czy
zo sta wić tam swój ad res e -ma ilo wy)
al bo przez Fa ce bo oka:
http://www.fa ce  bo ok.com/gro -
ups/473229646118751.

Jak mó wią or ga ni za to rzy,
do wy bo ru jest po nad 500 pro -
duk tów – za ma wia nie od by wa się
raz w ty go dniu!

(red)

CieKawa Cafe organizuje
grupę zakupową
� Jak zacieśnić stosunki towarzyskie i przy okazji
zaopatrywać się w zdrową żywność? CieKawa Cafe
zaprasza do swojej grupy zakupowej.

Kabaret Świerszczychrząszcz, laureat PAKI w 2008 r.
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Oczy wi ście nie wszyst ko, co
zgła sza ją miesz kań cy jest mo żli we
do wy ko na nia. Na przy kład pod -
czas dy żu ru w urzę dzie dziel ni cy
mło da dziew czy na chcia ła zło żyć
pro jekt bu do wy sy gna li za cji
świetl nej przy Ba ta lio nów Chłop -
skich. Człon ko wie ze spo łu
do spraw bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go od ra dzi li jej to: świa tła po win -
ny zro bić wła dze mia sta. I obie cu -
ją, że zro bią. Ty le że wciąż nie
wia do mo kie dy.

Tłu mów brak…
W lu tym ze spół do spraw bu -

dże tu spo ty kał się po za urzę dem,
za chę ca jąc lu dzi do za in te re so wa -
nia się te ma tem w bar dziej przy -
ja znych miej scach: w Cie Ka wa
Ca fe, czy tel ni przy Po wstań ców
Ślą skich, w re stau ra cji Jo gi Ba bu,
czy w Ca fe Jur ta na For tach Be -
ma. Tak jak w ca łej War sza wie
mie li śmy też ma ra ton pi sa nia
pro jek tów do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go – w klu bie „Ka ru ze la”.

– Więk sze za in te re so wa nie jest,
kie dy wia do mo, że oprócz nas
na ta kim spo tka niu bę dą urzęd ni -
cy. Ale na 10 osób pod czas ta kie -

go trzy go dzin ne go spo tka nia mo -
żna li czyć – mó wi Ma ciej Bar to -
siak, wi ce prze wod ni czą cy ko mi te -
tu do spraw zwią za nych z bu dże -
tem par ty cy pa cyj nym.

Czy to du żo? Zde cy do wa nie
nie. Dla te go mo że bra ko wać do -
brych pro jek tów wśród tych, któ re
zo sta ną pod da ne pod gło so wa nie.

Co cie ka we go za pro po no wa li
do tej po ry miesz kań cy?
– Na przy kład pro jekt edu ka cyj ny
dla dzie ci z klas szó stych szkół
pod sta wo wych i trze cich gim na -
zjum zwią za ny z usta wie niem ko -
szy na śmie ci i psie od cho dy
w oko li cy For tów Be ma, warsz ta ty
te atral ne, pik ni ki są siedz kie z na -
ci skiem na in te gra cję po mię dzy
po ko le nia mi czy za go spo da ro wa -
nie te re nu przy uli cy Ro sy Ba il ly.
Tam cho dzi ło by o wy kar czo wa nie
krza ków, uprząt nię cie śmie ci
i po li kwi da cji ogród ków dział ko -
wych za zie le nie nie te re nu. Pro jek -
tów bę dzie jed nak przy by wać
– wy li cza wi ce prze wod ni czą cy.

Przy po mi na my, że pu la do po -
dzia łu na Be mo wie to po nad 2
mln zł.

mac

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Stare Bielany, bezpośrednio,
kamienica, przy metrze Słodowiec,
ogródek, cena tylko 499.000. Tel.
500-585-116

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Bielany, 40 m2, umeblowane, przy metrze, dom
z ogrodem. 604-545-836

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

NAUKA
·J. NIEMIECKI nauczyciel i tłumacz
z doświadczeniem. Szkoła podstawowa,
gimnazjum i liceum. Wolne terminy: wtorki tel.
503-118-163

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

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

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

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

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa  –– tteecchhnniikk
ddeennttyyssttyycczznnyy..  TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

ANTYKI
·Antyczne obrazy, srebra, platery, porcelanę,
szable, bagnety, odznaczenia, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418
·Kupię medale, odznaki, odznaczenia
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333
·Każdy stary 513-513-988
·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

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

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie:
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar -
dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy, dla cze go
nie ma la tar ni na ciem nych ulicz kach al bo jak mo żna spra wić,
by au to bu sy za czę ły do cie rać na pe ry fe ria dziel ni cy. Sło wem
– po ru sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia -
dów.

Dys ty bu cja do do mów i blo ków
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach.

Tu sto li ca.pl – po nad 300 ty się cy od słon
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic.

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność
– uka zu je my się w Waw rze, na Tar -

gów ku, Bia ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach, Ocho cie, Żo li -
bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie mu po dzia ło wi
mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro wa ną do kon -
kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy chwa lą so bie, że
ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie ży czą. Bo ja ki jest
sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce my mieć klien tów
z Bród na?

Pro jek tu je my i roz no si my ulot ki
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne w pro mo cji
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

Od ponad 20 lat „Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych, otwartą na problemy mieszkańców
i poruszającą tematy, które ich bezpośrednio dotyczą. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że czyta nas co czwarty mieszkaniec Warszawy i okolic.

Zau faj nam tak, jak za ufa ły nam ty sią ce in nych. Two ja re kla ma od bi je się echem!
A kon ku ren cji, któ ra nie sko rzy sta ła – czkaw ką!

Pomysły na poprawę Bemowa
� Do 17 lutego można składać propozycje projektów
w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok.
Znamy już pierwsze pomysły.

Przed wypełnieniem wniosku dobrze zapoznać się ze wskazówkami

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Poszukujemy
praktykantów 
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać 
na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna.



- Mi ne ral ność to ter min czę sto
spo ty ka ny w opi sach win. 

- Mi ne ral ne bądź ka mien ne
niu an se to czę ste ce chy trun ku. 

- Czym wła ści wie jest?
- W rzeczywistości to ter min

umow ny. Nie jest to stric te okre -

ślo ny zwią zek che micz ny, ale po -
łą cze nie es trów, mi ne ra łów śla -
do wych, jo nów po zio mu kwa so -
wo ści i al ko ho lu. Ca łość tych
cech moż na okre ślić ja ko mi ne -
ral ność wła śnie. 

- Jak za tem ją wy kryć?

- War to roz po cząć swą przy -
go dę z mi ne ral no ścią od de gu -
sta cji win zna nych z mi ne ral -
ne go cha rak te ru. To z pew no -
ścią po mo że od kryć tą ce chę w
in nych trun kach. 

- Ja kie to wi na?
- Cho ciaż by fran cu skie Cha -

blis – ten ro dzaj Char don nay
moż na okre ślić ja ko kre do wy.
In ną mi ne ral ność od kry je my w
nie miec kich Rie slin gach - tu
mo że my ją za kla sy fi ko wać ja ko
ka mien na lub łup ko wa. Cie ka -
wą od mia ną mi ne ral no ści od -
naj dzie my w ga li cyj skich Al ba -
rin ho - moż na je okre ślić ja ko
sło ne.

- Czy moż na za tem po sta wić
te zę, że mi ne ral ność to róż ne
od mia ny ka mien nych niu an -
sów?

- Nie do koń ca. To nie tyl ko
skła do we sma ku: po cząw szy od
mo krych ka mie ni, przez mi ne -
ra ły ska ło twór cze, naf tę, jod, po
sło ność mor skiej wo dy. Mi ne -
ral ność to też - moż na by rzec -
od czu cie więk szej kon cen tra cji,
bo gat szej tek stu ry wi na.

- Czy mi ne ral ność wy stę pu je
je dy nie w bia łych wi nach?

- Mo że my ją od kryć cho ciaż -
by we wło skich San gio ve se, np.
Chian ti czy Bru nel lo bądź Ros -
so di Mon tal ci no. Tu mi ne ral -
ność moż na okre ślić ja ko gli -
nia stą bądź be to no wą. In nym
przy kła dem jest żwir ko we fran -
cu skie Bor de aux. Ale fak tem
jest, że mi ne ral ne nu ty są ła -
twiej sze do zdia gno zo wa nia w
bia łych trun kach. 

- Czy li w bia łych wi nach jest jej
wię cej?

- Nie ko niecz nie. Po pro stu w
czer wo nych mo że być np. za ma -
sko wa na ta ni na mi. Garb ni ki są

in ten syw ną ce chą wi na, któ ra
po tra fi przy kryć mi ne ral ność i
utrud nić jej wy kry cie. 

- Cze mu wła ści wie słu ży mi ne -
ral ność? Sko ro jest tak od mien na
w róż nych wi nach...

- Po ma ga w spre cy zo wa niu
te go, co nam w wi nie pa su je.
Nie wszyst kie nu ty da się jed no -
znacz nie okre ślić mia nem owo -
co wo ści, ziół, przy praw, nut ru -
sty kal nych czy aro ma tów od -
zwie rzę cych. Cza sem tą ce chą
jest wła śnie mi ne ral ność. Gdy
wy czu wa my kre dę (np. w cha -
blis), krze mień (cho ciaż by w
san cer re) lub sło na wy po smak,
jak w bia łych wi nach z Ga li cji.
Pod tym od czu ciem ka mien ne -
go chło du, kry sta licz nej czy sto -
ści kry je się mi ne ral ność.

- Czy u Pa na w skle pie od naj -
dzie my mi ne ral ne wi na?

- Jak naj bar dziej. Ser decz nie
za pra szam.

Rozmawiał bw

Czym jest mi ne ral ność w wi nie?
Roz mo wa z Mi cha łem Wy soc kim, któ ry pro wa dzi sklep 

WI NIAR NIA BE MO WO przy ul. Wro cław skiej 18.
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