
Druga linia metra to prawdopo-
dobnie najbardziej oczekiwana
przez mieszkańców Bemowa inwe-
stycja. Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami otwarcie stacji
przy skrzyżowaniu Górczewskiej

i Powstańców Śląskich planowane
było na rok 2022, ale wiceprezy-
dent Jacek Wojciechowicz był
skłonny założyć się z dziennikarza-
mi „Gazety Wyborczej”, że będzie
ona gotowa dwa lata wcześniej.

Stacja nazywana roboczo „Po-
wstańców Śląskich” będzie dwu-

poziomowa. Na poziomie – 2
znajdzie się peron, nad nim będą
zlokalizowane m.in. toalety
i punkty handlowo-usługowe.
Nieciekawie prezentuje się liczba
wejść na stację – będą tylko trzy,
wszystkie zlokalizowane na połu-
dniowo-wschodnim narożniku
skrzyżowania: jedno obok ratusza
i dwa tuż obok siebie, umieszczo-
ne dalej na wschód, w stronę osie-
dla Przyjaźń. Oznacza to, że nie

będzie można wejść na stację bez-
pośrednio od strony marketu
i ul. Bolkowskiej – czeka nas ko-
nieczność czekania na światło
na przejściu dla pieszych przez
Górczewską. Niewygodne będą
także przesiadki do tramwajów.
Chcąc wsiąść do tramwaju jadące-
go na Jelonki, będziemy przecho-
dzić przez jezdnię raz, do jadące-
go na Nowe Bemowo dwa razy.
Większość mieszkańców Górc bę-
dzie musiała przed wejściem
na stację przejść przez dwie jezd-
nie Powstańców Śląskich.

– Powstańców Śląskich i Gór-
czewska tną centralną część dziel-
nicy na cztery rejony, przy czym
w trzech mamy bardzo gęstą za-
budowę domów wielorodzinnych:
osiedla J.W. Construction, Górce
i Górczewska – przypomina w li-
ście do redakcji pan Janusz z Be-
mowa. – W czwartym rejonie jest
tylko ratusz i osiedle domów jed-
norodzinnych Przyjaźń. Zwykły
chłopski rozum wskazuje, że sta-

Pechowa stacja metra przy ratuszu
� Poznaliśmy projekt stacji metra, która powstanie obok ratusza Bemowa. Już teraz
możemy zapomnieć o wygodnych przesiadkach z pociągu do tramwaju i autobusu.

N
r4

(1
92

)
16

m
a

rc
a

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

BEMOWA

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 508-125-417
reklama@gazetaecho.pl

dokończenie na stronie 2

Wszystko
wskazuje na to, że
o wzorowo budowanych
stacjach, tak jak Rondo
ONZ, możemy
na Bemowie tylko
pomarzyć.



cja metra powinna być łatwo do-
stępna ze wszystkich stron,
przede wszystkim dla mieszkań-
ców bloków.

Nasz czytelnik słusznie zauwa-
żył, że wejście przy ratuszu będzie
w godzinach szczytu oblegane,
natomiast wejście wschodnie bę-
dzie ziać pustką – to problem

znany już m.in. ze stacji Młociny
i Ratusz Arsenał. Dlaczego stacja
zostanie zbudowana pod połu-
dniową jezdnią Górczewskiej,
a nie centralnie pod skrzyżowa-
niem, z wejściami na wszystkich
narożnikach?

– Metro Warszawskie przeprowa-
dziło analizy, dotyczące dokładnej
lokalizacji stacji, i okazało się, że to
miejsce jest optymalne. – mówi

Bartosz Milczarczyk. – Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa perony powin-
ny być proste, tak by między ich
krawędziami a pociągami nie two-
rzyły się przerwy, w które można
wpaść. Priorytetami przy budowie
stacji są wygoda i bezpieczeństwo,
ale bezpieczeństwo jest ważniejsze.

Przeszkodą w budowie proste-
go peronu dokładnie pod skrzy-
żowaniem jest łagodny łuk Gór-
czewskiej. Patrząc na mapę pla-
nowanej linii metra można za-
uważyć, że tunele na całej długo-
ści między Bródnem a Chrzano-
wem będą biec łukami i zakręta-
mi, co utrudni budowę stacji
w optymalnych lokalizacjach.
Wszystko wskazuje na to, że
o wzorowo budowanych stacjach,
tak jak Rondo ONZ, możemy
na Bemowie tylko pomarzyć.

Dominik Gadomski

Jeżeli podobne instalacje znaj-
dują się na Twojej działce, a nie
przypominasz sobie, abyś podpi-
sywał w przeszłości jakąś umowę
z przedsiębiorcą przesyłowym, to
powinieneś poważnie zaintereso-
wać się sprawą. Prawo stoi w tym
przypadku całkowicie po Twojej
stronie, masz więc dużą szansę
na uzyskanie całkiem sporej sumy

pieniędzy. Pierwszym krokiem
powinien być kontakt z prawni-
kiem, który przeanalizuje Twoją
sytuację. W ramach współpracy
z „Echem”, kancelaria adwokac-
ko-radcowska Lex Nawigator
może bez opłat wykonać dla Cie-
bie wstępną analizę prawną.

Jeśli Twoje przypuszczenia się
potwierdzą, możesz i powinieneś
zacząć działać. Każda firma
– nieważne czy prywatna czy
państwowa – ma obowiązek pła-
cić Ci za to, że jej instalacje znaj-
dują się na Twojej działce. Jeśli
tego nie robiła, prawnik w Two-
im imieniu będzie mógł
przed Sądem domagać się od-
szkodowania nawet za 10 lat
wstecz. Poza tym, jako właściciel
nieruchomości, możesz żądać ta-
kże uregulowania tej kwestii
na przyszłość. Fachowo nazywa
się to ustanowieniem służebności
przesyłu – oczywiście także nie

za darmo. To od Twojej decyzji
będzie zależało, czy zdecydujesz
się pobieranie stałej, corocznej
opłaty czy na jednorazowe wyna-
grodzenie za zgodę właścicielską
na lokalizację kabli czy gazocią-
gu na Twoim terenie.

O jakich pieniądzach mówi-
my? To oczywiście zależy, przede
wszystkim od tego gdzie znajduje
się działka i jak duża jej część
jest nielegalnie wykorzystywa-
na przez zakład energetyczny.
Średnie odszkodowania wynoszą
jednak zwykle od kilkunastu
do nawet KILKUSET TYSIĘ-
CY ZŁOTYCH.

Nie warto więc czekać, tylko
jak najszybciej podjąć starania,
w celu uzyskania tego, co zgod-
nie z prawem Ci się należy. Kan-
celaria Lex Nawigator może Ci
skutecznie w tym pomóc.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne
spotkanie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Pechowa stacja metra przy ratuszu
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Przedmiotem badania sądu była
zgodność z prawem zarządzeń Pre-
zydent Warszawy oraz uchwał Rady
m.st. Warszawy z sierpnia i wrze-
śnia 2015 r., poprzez przyjęcie któ-
rych Hanna Gronkiewicz-Waltz po-
zbyła się z bemowskiego ratusza za-
rządu z Zygrzakiem na czele, zastę-
pując go następnie tzw. zarządem
komisarycznym z burmistrzem
Markiem Lipińskim.

Uzasadnienie do wyroku pozna-
my niebawem. W dużym skrócie
sąd uznał, że sesji styczniowej nie
było, co oznacza, że obowiązuje wy-
bór zarządu Bemowa z grudnia ze-
szłego roku.

Krzysztof Zygrzak zwołał zarząd
dzielnicy na dziś, na godz. 17.00, ale
obawia się, że nie zostanie wpusz-
czony do ratusza. – Jeżeli nas nie
wpuszczą, to nas nie wpuszczą. Nie
będziemy się włamywać – mówi Zy-
grzak.

– Dopóki wyrok jest nieprawo-
mocny, Krzysztof Zygrzak nie jest

burmistrzem – komentuje bur-
mistrz Marek Lipiński. – W pozo-
stałych sześciu sprawach sąd odda-
lił jego skargi. Z pewnością władze
miasta poproszą o uzasadnienie
tego wyroku i będziemy apelować
do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. Proponuję panu Zygrza-
kowi czytać uzasadnienia en bloc,
a nie tylko wybiórczo.

– W sześciu spośród siedmiu
spraw sąd przyznał rację nam – do-
daje Bartosz Milczarczyk, rzecznik
Urzędu m.st. Warszawy. – Zapo-
znamy się z uzasadnieniem wyroku
i rozważymy skargę kasacyjną.

– W razie uwzględnienia skargi
na akt lub czynność, a ten wyrok
to było właśnie uwzględnienie
skargi, nie wywołują one skutków
prawnych do chwili uprawomoc-
nienia się wyroku. A to oznacza,
że legalny zarząd Bemowa nigdy
nie został odwołany – ripostuje
Zygrzak.

(red)

Burmistrzem jest
Zygrzak, nie Lipiński?
� Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł dziś, że rada
miasta słusznie unieważniła uchwały ze styczniowej sesji
na Bemowie. Uwzględnił również skargę Krzysztofa
Zygrzaka na uchwałę rady miasta z 17 września, a to w
dużym skrócie oznacza to, że Zygrzak jest burmistrzem
Bemowa na podstawie wyboru z grudnia.
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W Europie takie osiedla jak
„Przyjaźń”, czy kolonia fińskich
domków na Jazdowie są zabytka-
mi, atrakcjami lokalnymi. Zna-
mienny jest choćby przykład
drewnianej zabudowy Oslo albo
osiedla Käpylä w Helsinkach,
których opisy są umieszczane
w niemal każdym przewodniku
turystycznym.

Tymczasem na osiedle „Przy-
jaźń” Warszawa od lat nie ma po-
mysłu. Większość osiedla nie ma
nawet planu zagospodarowania
przestrzennego. Dopiero teraz je-
go projekt przeszedł do fazy
opracowywania i konsultacji.

Niektórzy odmawiają temu
miejscu prawa istnienia ze wzglę-
du na to, że jest pamiątką
po okresie zależnośći od ZSRR.
Jakby radzieckie korzenie prze-
kreślały urok i świadectwo historii
wciąż tu jakoś obecne. Z drugiej
strony Bemowo stało się dzielnicą
dzikiej deweloperki, a 32 hektary
terenu osiedla dla inwestorów by-
ło łakomym kąskiem. Chętnie
zburzyliby te marne sto kilkadzie-
siąt domków. Mieszkańcy przez
ostatnie lata żyli w niepewności
i strachu przed buldożerami.
Właściwie od dwudziestu lat mó-
wiło się, że osiedle „już za chwilę”
może zostać zburzone. Dziś już

wiadomo, że raczej nie będzie.
Plan zagospodarowania Jelonek
zakłada zachowanie domków. Ale
to wcale nie koniec kłopotów.

Jak zachować osiedle?
Problemem są stosunki własno-

ściowe. Formalnie właścicielem
terenu jest Skarb Państwa, w jego
imieniu zarządza nim miasto,
a dzierżawi Akademia Pedagogiki
Specjalnej. Mieszkańcy właściwie
nie znają swojego statusu. Nie ma
tu pojęcia własności, mieszkań
nie można wykupić. To dawne
mieszkania kwaterunkowe, a taki
byt już nie istnieje. Do części
działek są roszczenia ze strony
potomków wywłaszczonych w la-
tach 50. mieszkańców. Nie pro-

wadzi się żadnych inwestycji. I nie
ma pewności, jak długo jeszcze
będzie tu można mieszkać.

O osiedle zaczęli walczyć sami
mieszkańcy. Założyli Inicjatywę
Osiedle Przyjaźń. Walczą nie tyl-
ko o zachowanie domów. Dzia-
łaczki Grupy Odkrywkowej zajęły
się historią „Przyjaźni”, szuka-
niem dokumentów, rejestrowa-
niem opowieści. Powstała wirtual-
na mapa osiedla, ukazał się
pierwszy numer lokalnej gazetki
„Jelonek”. Działa też Stowarzy-
szenie Mieszkańców Osiedla Pro-
fesorskiego, czyli części jednoro-
dzinnej, które walczy o uregulo-
wanie kwestii własności domków.

Osiągnęli tyle, nagłaśniając
problem, chodząc po urzędach,
nawet do Sejmu, że dziś przynaj-
mniej dla wszystkich wydaje się
jasne, że punktem wyjścia stało
się pytanie o to, jak zachować
osiedle, a nie o to czy jest szansa
na jego ocalenie. Wreszcie po la-
tach starań układ urbanistyczny
„Przyjaźni” został ujęty w gmin-
nej ewidencji zabytków. Niestety,
tylko układ, a nie same domki.
Choć wiele budynków z lat 50.
(w tym Pałac Kultury) znajduje
się już w rejestrze zabytków, osie-
dle „Przyjaźń” jest pozbawione
ochrony konserwatora. Spośród

zbudowanych w Warszawie krót-
ko po II wojnie światowej drew-
nianych osiedli jedno (na Polu
Mokotowskim) zostało zburzone
w latach 70., pozostałe dwa („Jaz-
dów” i właśnie „Przyjaźń”) nie są
uznawane za zabytkowe.

Mieszkańcy zostaną
wykwaterowani?

Na szczęście jest już projekt
planu zagospodarowania. Dobra
wiadomość jest taka, że odsuwa
widmo buldożerów. Nie dopusz-
cza zabudowy wyższej niż obecna,
nie przewiduje też wznoszenia
dodatkowych budynków między
domkami. Zamkniętego blokowi-
ska na pewno tutaj nie będzie.
Obawy mieszkańców budzi jed-
nak zapis dotyczący funkcji dom-
ków. Na osiedlu „Profesorskim”
teren ma pozostać zabudową jed-
norodzinną. Ale już dla domków
„długich” czyli bloków dawniej
zamieszkiwanych przez studen-
tów, autorzy nie przewidzieli

funkcji mieszkalnej, przypisując
im stare przeznaczenie: domów
akademickich, schronisk młodzie-
żowych i hoteli. Tymczasem więk-
szość budynków zajmują dziś zwy-
kli lokatorzy, studenci są w mniej-
szości. Co zatem z tymi, którzy
mieszkają tu od lat? Zostaną wy-
kwaterowani? Do wyłożonego
projektu planu zagospodarowania
Jelonek mieszkańcy złożyli już
kilkadziesiąt uwag. A dodatkowo
również wniosek o konsultacje
w sprawie przyszłości i formy za-
rządzania osiedlem. Czekają
na kolejne spotkania. Liczą, że
ich postulaty zostaną wzięte
pod uwagę. Z nadzieją, że o osie-
dle „Przyjaźń” wreszcie miasto się
zatroszczy, potraktuje je jako bez-
cenne miejsce na mapie Warsza-
wy, z wyraźnymi walorami este-
tycznymi, przestrzennymi i archi-
tektonicznymi, a nie jak czarną
dziurę w zabudowywanej po no-
wemu dzielnicy.

(wk)

Miejsca niezwykłe

Co dalej z osiedlem „Przyjaźń”?
� To sytuacja nieco wstydliwa w skali europejskiej, by miasto robiło tak niewiele, by chronić to, co unikatowe i nie chwalić się swym na świecie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Mieszkańcy
liczą, że o osiedle
„Przyjaźń” wreszcie miasto
się zatroszczy, potraktuje
je jako bezcenne miejsce
na mapie Warszawy,
z wyraźnymi walorami
estetycznymi,
przestrzennymi
i architektonicznymi, a nie
jak czarną dziurę
w zabudowywanej
po nowemu dzielnicy.



Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

– Prosiłabym o wyjaśnienie,
dlaczego dzielnica wydaje pozwo-
lenia na budowę na każdym zielo-
nym skwerze Bemowa? Co się
stało z obietnicami zielonych te-
renów rekreacyjnych? Spółdziel-
nia Lazurowa widać nic sobie
z tego nie robi, bo zaraz rusza
z budową przy Szeligowskiej po-
mimo sprzeciwu swoich człon-
ków! Rozumiem, że kasa się liczy,
ale może trochę zdrowego roz-
sądku i poszanowania zdania
mieszkańców? Bemowo jest za-
tłoczone i zabłocone przez ciągłe
budowy! – pisze do nas czytel-
niczka.

Rzeczywiście. Nowa inwestycja
mieszkaniowa przy Szeligowskiej,
do której realizacji przygotowuje
się Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Lazurowa” ruszy niebawem. Spół-
dzielnia wybuduje osiedle Lazuro-
we Ogrody z garażem podziemnym
i usługami wraz z infrastrukturą

techniczną i drogową. Teren objęty
projektem obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 14 tys. m2. Do 2018
roku mają tu stanąć cztery bloki,
w których znajdą się 222 mieszka-
nia i 10 lokali usługowych.

Działka obecnie nie jest zago-
spodarowana, porasta ją roślin-
ność. Mógłby być ładny skwer…
Część członków spółdzielni rze-
czywiście sprzeciwiała się inwesty-
cji dowodząc, że w okolicy brak
jest terenów zielonych, miejsc
do rekreacji i wypoczynku. Ale
warunki zabudowy zostały ustalo-
ne już pięć lat temu. Działka jest
atrakcyjna, w przyszłości w pobli-
żu będzie metro. Trudno, by spół-
dzielnia zrezygnowała z tak atrak-
cyjnej lokalizacji.

– Nie mamy innego wyjścia niż
inwestowanie w budownictwo.
W każdej sytuacji trzeba poszuki-
wać rozwiązań odciążających
członków spółdzielni, szukać źró-

deł przychodów. Kiedy zaczynali-
śmy proces inwestycyjny, wiele
osób nie wierzyło w powodzenie
tych przedsięwzięć. Demokracja
spółdzielcza polega na tym, że
przekonaliśmy niedowiarków –
mówi prezes „Lazurowej” Zbi-

gniew Gaca-Richter.
Dodajmy, że to nie jedyna in-

westycja przy Szeligowskiej.

Po przeciwnej stronie ulicy bliżej
Połczyńskiej powstanie Bemowo
Residence – sześciopiętrowy blok,
w którym znajdą się 104 mieszka-
nia. Deweloperem projektu jest
firma Marvipol, a oddanie inwe-
stycji do użytku zaplanowano
na pierwszy kwartał 2018 roku.

(wk)

Nie mamy
innego wyjścia niż
inwestowanie
w budownictwo. W każdej
sytuacji trzeba
poszukiwać rozwiązań
odciążających członków
spółdzielni, szukać źródeł
przychodów. Kiedy
zaczynaliśmy proces
inwestycyjny, wiele osób
nie wierzyło
w powodzenie tych
przedsięwzięć.
Demokracja spółdzielcza
polega na tym, że
przekonaliśmy
niedowiarków – mówi
prezes „Lazurowej”
Zbigniew Gaca-Richter.

Nowe osiedla przy Szeligowskiej
� Przy Szeligowskiej mają stanąć nowe osiedla.

źródło:m
ateriały

inw
estora

Otwarty w październiku ubie-
głego roku wiadukt w ciągu
ul. Lazurowej i al. 4 Czerwca 1989
r. jest wykorzystywany na razie tyl-
ko przez samochody prywatne, ale
w tym roku ruszy na nim także ko-
munikacja miejska. Na stycznio-
wym spotkaniu między radnymi
Bemowa i mieszkańcami Bemo-
wa V a przedstawicielem Zarządu
Transportu Miejskiego ustalono,
że nowa linia 220 połączy Nowe
Bemowo z pętlą przy P+R Aleja
Krakowskie (dawniej: „Okęcie”)
ulicami Powstańców Śląskich, Pia-
stów Śląskich, Żołnierzy Wyklę-
tych, Wrocławską, Radiową, Kali-
skiego, Lazurową, al. 4 Czerwca,
Poczty Gdańskiej, Dzieci Warsza-
wy, Skoroszewską, Prystora, Ryżo-
wą (z podjazdem do stacji WKD
Opacz), Środkową, Szyszkową

i al. Krakowską. 122 ma zostać
wycofane z Lazurowej do pętli
na Starym Bemowie. Kiedy zmia-
ny wejdą w życie?

– Czekamy z uruchomieniem li-
nii 220 na zakończenie prac dro-
gowych w gminie Michałowice –
mówi Magdalena Potocka, rzecz-

niczka ZTM.
Chodzi o rozpoczętą dwa tygo-

dnie temu przebudowę ul. Ryżo-
wej w Opaczy-Kolonii, która jest
obecnie nieczynna na odcinku
między Środkową a przejazdem
kolejowym, co oznacza, że auto-
busy nie są w stanie pokonać całej
zaplanowanej trasy. Samorząd
gminy Michałowice informuje, że
prace zakończą się „w drugim
kwartale roku”, a więc najpóźniej
w czerwcu.

(dg)

Autobusy pojadą
Nowolazurową… ale
jeszcze nie teraz
� Opóźnia się uruchomienie linii autobusowej, łączącej
Bemowo i Jelonki z Ursusem i Okęciem.
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– Za czasów BemowoBike mie-
liśmy ich dwanaście – przypomi-
nają rowerzyści.

Veturilo było jedną z najwięk-
szych rewolucji w komunikacji
miejskiej w ostatnich latach.
Pod względem rozmachu konkuru-
je z nim chyba tylko wspólny bilet.
Rower błyskawicznie zdobył popu-
larność i dziś, cztery lata po uru-
chomieniu (system ogólnomiejski
ruszył 1 sierpnia 2012, na Bemowie
– jako BemowoBike – 1 kwietnia
tego samego roku), chyba nikt nie
wyobraża sobie, by stacje systemu
zniknęły z Warszawy. Tylko w 2015
roku rowery wypożyczano blisko 2
miliony razy przez ponad 82,5 ty-
siąca użytkowników.

Warszawa zrozumiała potencjał
drzemiący w jednośladach.
W przyszłym roku planuje dalszy
rozwój sieci rowerów miejskich.
Ponieważ w 2016 kończy się umo-
wa z operatorem systemu, firmą
NextBike, miasto przygotowało
założenia, które będzie musiał
spełniać jej następca. A te powin-
ny ucieszyć miejskich cyklistów:
Veturilo ma się rozrosnąć do co
najmniej 300 stacji, na których
będzie można wypożyczyć 4 tysią-
ce rowerów, w tym tandemy, ro-
wery elektryczne i dziecięce.
Zmienią się też stacje – mają być

wyposażone w czytelne, kolorowe
wyświetlacze dotykowe i umożli-
wiać płatność kartą. Na każdej
stacji mają się też pojawić pompki
rowerowe.

Gdzie nowe stacje?
Skoro ma być sto nowych stacji,

naturalnym pytaniem jest –
gdzie? Stolica podzielona jest

na tzw. obszary funkcjonalne,
w których stacje powinny być roz-
lokowane w określonych odległo-
ściach. W centrum Warszawy ma-
ją być docelowo co 200 metrów,
na np. Targówku – co 500, zaś im
dalej od Śródmieścia, tym rza-
dziej, bo nawet co kilometr. Dla-
czego? Im gęstsza zabudowa, tym
większe wykorzystanie systemu.
Tam, gdzie mniej ludzi – nie ma
potrzeby stawiania stacji, do któ-
rych trzeba by dopłacać (koszty
serwisu, dowozu rowerów itp.).
Nie powinno zatem dziwić, że no-
wych stacji przybędzie najwięcej
np. na Woli, natomiast na Biało-
łęce będzie ich mniej. Tyle, że
mocno poszkodowane według te-
go systemu jest Bemowo – zapla-
nowano tu tylko dwie stacje
(na Pieniążka – Obrońców Tobru-
ku i przy Ciepłowni Wola), doce-
lowo więc będzie tu działać sześć
punktów wypożyczania miejskich

rowerów (w tym jeden utrzymy-
wany ze środków prywatnych).

Bemowo miało 12 stacji
Przypomnijmy – zanim ruszyło

Veturilo, w dzielnicy istniał już
BemowoBike, w ramach którego
działało 12 stacji. W 2015 roku
umowa na jego prowadzenie wy-
gasła a stacje wyłączono z sytemu
ogólnomiejskiego, pozostawiając
trzy. Część mieszkańców Bemowa
czują się oszukana, czemu daje
wyraz w liście otwartym do prezy-
dent miasta i szefa ZDM. Zwra-
cają w nim uwagę, że wyliczenia
projektowe, jakimi kierowano się
przy ustalaniu nowych lokalizacji
na Bemowie opierają się na błęd-
nych podstawach, bo bemowskie
stacje nie były słabo wykorzysty-
wane, tylko zlikwidowane i stąd
niewielkie zainteresowanie syste-
mem miejskim. Do tego wskazu-
ją, że Veturilo w części ma punkty
finansowane przez miasto a czę-
ściowo przez dzielnice – i tu także
poszkodowane jest Bemowo, któ-
remu zostały po likwidacji syste-
mu dzielnicowego tylko trzy sta-
cje. Gdyby tworząc mapę nowych
miejsc, brać pod uwagę stan
z końca 2014 roku – istniejące
wówczas stacje, finansowane
przez dzielnicę jako BemowoBi-

ke, automatycznie wskoczyłyby
na mapę nowego systemu. Dla-
czego? „Nowy” system zakładał
automatyczne włączenie do sieci
istniejących już stacji, bez wzglę-
du na to, kto je finansował. Po-
nieważ na Bemowie większość zli-
kwidowano – nie było czego włą-
czać do przyszłorocznych planów.

Mieszkańcy Bemowa chcą
jeździć na rowerach!

– Pragniemy zwrócić uwagę
na fakt, jak aktywnymi rowerzysta-
mi są mieszkańcy Bemowa. To wła-
śnie projekty rowerowe, uzupeł-
niające jakże ubogą sieć DDR
w dzielnicy, święciły triumfy w obu
rozstrzygniętych edycjach Budżetu
Partycypacyjnego – piszą w liście
sygnatariusze. – To właśnie miesz-
kańcy Bemowa byli jedyną grupą
reprezentującą daną dzielnicę,
która w sposób zorganizowany
wzięła udział w European Cycling
Challenge 2015, zdobywając 4.
miejsce wśród najaktywniejszych
warszawskich zespołów z kategorii
Inne. Jako mieszkańcy Bemowa
oczekujemy zatem weryfikacji pro-
pozycji rozplanowania systemu Ve-
turilo w naszej dzielnicy, w której
decyzje o liczbie i rozmieszczeniu
poszczególnych stacji podejmowa-
ne będą w oparciu o konsekwent-
ne, spójne podejście do dzielnic
o podobnym charakterze.

Co na to urzędnicy?
– Obecnie na Bemowie funk-

cjonują cztery stacje Veturilo
(w tym trzy finansowane przez
ZDM i jedna prywatna). Stacje te
zostały ustawione w 2015 r. –
wcześniej na Bemowie nie było

ani jednej stacji Veturilo, jako że
działał tam osobny system Bemo-
woBike. Aby złagodzić skutki za-
mknięcia systemu BemowoBike,
zdecydowaliśmy o przeniesieniu
trzech stacji z innych dzielnic
Warszawy – na pewno nie można
tego uznać za „potraktowanie

po macoszemu”, jako że stacje te
zostały odebrane mieszkańcom
innych dzielnic – odpowiada Mi-
kołaj Pieńkos z wydziału komuni-
kacji społecznej urzędu miasta.

– W nowym systemie większy
nacisk na dogęszczenie trzeciej
strefy (czyli m.in. Bemowa) jest
położony w wariancie nr 3,
na który nie mamy obecnie środ-
ków. Ten wariant zakłada cztery
dodatkowe stacje na Bemowie
(pętla Nowe Bemowo, pętla Stare
Bemowo, Hala Wola, Szeligow-
ska/Lazurowa). W przypadku po-
zyskania dodatkowych środków
(np. z budżetu dzielnicy), te sta-
cje są rekomendowane do usta-
wienia w pierwszej kolejności.

Chciałbym przy tym zaznaczyć, że
założeniem Veturilo od początku
jego funkcjonowania było uzupeł-
nienie komunikacji miejskiej
w obszarach, gdzie występuje naj-
więcej celów podróży i najwięcej
problemów komunikacyjnych –
czyli w centrum Warszawy. Stacje

w dzielnicach bardziej odległych
od centrum (np. Białołęka, Targó-
wek, Włochy, Ursus) funkcjono-
wały dzięki środkom przekaza-
nym nam przez te dzielnice. Be-
mowo przez cały okres funkcjo-
nowania Veturilo nie skorzystało
z tej możliwości. Dwie dodatkowe
stacje na Bemowie to więcej, niż
na Ursynowie, Wilanowie, Wło-
chach i Ursusie, w których liczba
stacji pozostanie bez zmian – kwi-
tuje Pieńkos.

(wt)

Veturilo na Bemowie: Mieszkańcy czują się oszukani
� W 2017 roku zmieni się system rowerów miejskich. Warszawa wybierze nowego operatora, zmieni się liczba stacji i wygląd oraz działanie
terminali. Mieszkańcy Bemowa zyskają dwie dodatkowe stacje, łącznie otrzymując do dyspozycji sześć wypożyczalni.

Wariant,
na który miasto w tej
chwili nie ma pieniędzy,
zakłada cztery
dodatkowe stacje
na Bemowie (pętla Nowe
Bemowo, pętla Stare
Bemowo, Hala Wola,
Szeligowska/Lazurowa).

Konsultacje odbędą się 2 kwiet-
nia – w sobotę, od godz. 9.00
do godz. 13.00. Do dyspozycji ro-
dziców będzie psycholog, peda-
gog i fizjoterapeuta, którzy udzie-
lą odpowiedzi na nurtujące pyta-
nia, rozwieją wątpliwości, a może
skierują wraz z dzieckiem na dal-
sze, pogłębione badania.

Czy konsultacje dotyczą jedynie
autyzmu? – Światowa akcja jest
dedykowana właśnie temu zabu-
rzeniu, ale zapraszamy do nas

wszystkich rodziców, których
dzieci nie rozwijają się prawidło-
wo. Również rodziców dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością,
którzy poszukują dla swoich po-
ciech specjalistycznego przed-
szkola, gdzie edukacja łączy się
z kompleksową terapią. Postara-
my się profesjonalnie pomóc
wszystkim zainteresowanym
– mówi założycielka.

Przedszkole „Dobry start” dzia-
ła na Białołęce od 2012 roku. Jest

miejscem, w którym dziecko
z niepełnosprawnością znajdzie
nie tylko uwagę i akceptację, ale
przede wszystkim szansę na roz-
wój swoich umiejętności i znacz-
ną poprawę funkcjonowania.
– Oferujemy kompleksową tera-
pię i edukację dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami. Co warto
podkreślić, nasi podopieczni mo-
gą korzystać z przedszkola bez-
płatnie. Prowadzimy także bez-
płatne zajęcia z Wczesnego

Wspomagania Rozwoju, nie tylko
dla naszych przedszkolaków, ale
dla wszystkich dzieci potrzebują-
cych wsparcia terapeutycznego
– mówi M. Przycka.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła
48, 03–290 Warszawa.

www.przedszkole-dobrystart.pl,
tel. 532–429–355.

Bezpłatne konsultacje specjalistów
w przedszkolu terapeutycznym „Dobry Start”
� 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W akcję
rozpowszechniania wiedzy na temat tego zaburzenia włączyło się również
przedszkole terapeutyczne „Dobry Start”. – Zapraszamy wszystkich rodziców, których
niepokoi rozwój ich dzieci, niezależnie od miejsca ich zamieszkania – mówi
Małgorzata Przycka, założycielka przedszkola „Dobry Start”.



Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest

dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-417
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–
280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl

Należy podać treść reklamy lub
załączyć plik graficzny

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718
·744 mkw – Wólka Radzymińska 109 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena, montaż, naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  55 zzłł//mm22..
KKaarrcchheerr  551122  ––  002255--777755,,  550022--448877--889900

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Naprawa komputerów i laptopów. Tel.
788-263-283
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na 

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
792-029-201
·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!
·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
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JEDZENIE NA TELEFON
·Bezpłatna dostawa do domu wysokiej jakości
szwedzkiej karmy dla psów i kotów. Zadzwoń po
bezpłatną próbkę do Dystrybutora HUSSE
602-297-785

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po 20-
tej
·Poszukuję do pracy stan. kasjer sprzedawca.
Stawka 13 zł brt/h + 2 zł premii/h zlecenie z ZUS
możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
513-188-090

·Zatrudnię ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
samochodowego, SAMODZIELNEGO lub DO
PRZYUCZENIA MONTERA – SERWISANTA
instalacji LPG i CNG oraz MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO do prężnie
działającego serwisu samochodowego na
warszawskiej Białołęce. Oferuję pracę
w zgranym zespole, ustawiczny rozwój
oraz dobre warunki finansowe. TEL.
530-111-784

·Zatrudnimy do centrum ogrodniczego
przy ul Modlińskiej sprzedawcę
z wykształceniem ogrodniczym. Kontakt:
modlinska@florpak-garden.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Piec gazowy dwufunkcyjny 691-686-772

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie
parowe TEL. 726-333- 922

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
książki pocztówki odznaki odznaczenia szable
bagnety ryngrafy zdjęcia dokumenty 601-336-063

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

·Kupię monety, banknoty, militaria, znaczki,
srebra, platery, inne starocia 502-510-493

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988
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– Nie ba wem wio sna, tem pe -
ra tu ry sprzy ja ją lżej szym wi -
nom.

– Fak tycz nie, wio sna to czas,
gdy czę ściej wy bie ra my de li kat -
ne, czer wo ne trun ki o wy raź nej
owo co wo ści lub bia łe, rześ kie
i świe że.

– Z pó łek za czy na zni kać bez -
barw ne wi no.

– Zna ne ja ko vin ho ver de.
Choć na zwa w do słow nym tłu -
ma cze niu ozna cza „zie lo ne wi -
no”, to tru nek ten zie lo ny nie
by wa.

– Skąd za tem to okre śle nie?

– W przy pad ku te go wi na przy -
miot nik ver de nie ozna cza ko lo ru,
a je dy nie mło dy wiek trun ku, a ta -
kże je go orzeź wia ją cy cha rak ter.
Wi no to jest bu tel ko wa ne w krót -
kim cza sie po zbio rach i spo ży wa -
ne ja ko mło de. W Por tu ga lii
„nor mal ne” bia łe wi no zwa ne jest
„ma du ro”, czy li „doj rza łe”. Vin ho
ver de doj rza łe nie jest.

– Co od ró żnia vin ho ver de
od in nych win?

– Wszyst kie vin ho ver de, nie -
za le żnie od ko lo ru, są de li kat -
nie mu su ją ce. Nie jest to in ten -
syw ny bą be lek, jak w przy pad ku
win mu su ją cych. Z ca łą pew no -
ścią jed nak nie da się nie za -
uwa żyć sub tel ne go mro wie nia
na ję zy ku.

– Nie za le żnie od ko lo ru? Czy -
li by wa nie tyl ko bia łe?

– Mo że być bia łe, czer wo ne
i ró żo we. Cie ka wost ką jest fakt,
że po cząt ko wo vin ho ver de by ło
tyl ko czer wo ne. Z cza sem za -
czę to pro du ko wać bia łe, któ re
stop nio wo zdo mi no wa ło ry nek.

– Skąd się bie rze bą be lek
w tym wi nie?

– Se kre tem jest wtór na fer -
men ta cja za cho dzą ca spon ta -
nicz nie w bu tel kach.

– Wtór na?
– Tak. Po stan dar do wej za -

cho dzi dru ga, jabł ko wo -mle ko -
wa. To dzię ki niej pod czas pi cia
mo że my do świad czyć przy jem -
ne go szczy pa nia w ję zyk.

– Jak sma ku ją vin ho ver de?
– Są lek kie, o do brej kwa so -

wo ści, nie zwy kle od świe ża ją ce.
Ty po we nu ty aro ma tycz ne to
niu an se cy tru sów, gru szek, brzo -
skwiń i li czi. Vin ho ver de ma ją
ni ską za war tość al ko ho lu i – co
naj wa żniej sze – re we la cyj nie ga -
szą pra gnie nie. Są też wspa nia łe
ja ko ape ri tif. Wzma ga ją też ape -
tyt…

– Do cze go po da je my vin ho
ver de?

– Do brze skom po nu ją się za -
rów no z sa łat ka mi, jak i owo ca -
mi mo rza oraz ry ba mi. Pa su ją
też do po traw z gril la. Po ra dzą
so bie rów nież z da nia mi kuch ni
azja tyc kiej, a na wet wło ską piz -
zą.

– Jak je ser wu je my?

– Zde cy do wa nie do brze
schło dzo ne. Cie płe vin ho ver de
to coś, cze go nie war to pró bo -
wać.

– Ja kie rocz ni ki po win ni śmy
ku po wać?

– Tyl ko je den – naj młod szy.
– Jak to?
– Vin ho ver de nie jest wi nem

prze zna czo nym do sta rze nia,
za tem po win no być skon su mo -
wa ne w pierw szym ro ku
po zbio rach. To po zwa la w peł ni
de lek to wać się świe żo ścią
i owo co wym po sma kiem.

VINHO VERDE � ZIELONY PORTUGALCZYK

Vinho verde produkowane są w północno-zachodniej
Portugalii w regionie Minho. Posiadają status DOC

(Denominaćao de Origem Controlada). Winorośle różnią się
znacząco od tych, które znamy z tradycyjnych winnic:
przypominają kształtem pergole, czyli rosną wysoko,

specjalnie podpierane

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://w
w

w.cuisineconcepts.org/olive-oil-is-good-for-you-2/



Be mo wo do łą czy ło do Eks tre -
mal nej Dro gi Krzy żo wej w ze -
szłym ro ku z ini cja ty wy gru py
osób ze wspól no ty Od no wy w Du -
chu Św. z pa ra fii Bo gu ro dzi cy
Ma ryi. W tym ro ku za pro po no wa -
no dwie tra sy: pierw szą krót szą
oko ło 35 km do ko ścio ła Trój cy
Świę tej w Bło niu, dru gą dłu -
ższą 49 km do ko ścio ła Mat ki Bo -
żej Nie po ka la nej i św. Mak sy mi -
lia na M. Kol be go w Nie po ka la no -
wie.

Po my sło daw cą Eks tre mal nej
Dro gi Krzy żo wej jest ksiądz Ja cek
„Wio sna” Stry czek – pre zes Sto -
wa rzy sze nia Wio sna, in spi ra tor
m.in. Szla chet nej Pacz ki, ale też
ru chu Mę ska Stro na Rze czy wi sto -
ści. Z tej wła śnie ini cja ty wy wy kieł -

ko wa ła EDK. Pierw szy raz wy ru -
szy ła w 2009 z Kra ko wa. W tym
ro ku od bę dzie się w trzech kra -
jach, 108 mia stach, na 207 tra sach.

Mę ska Stro na Du cho wo ści
Uczest ni cy Eks tre mal nej Dro gi

Krzy żo wej po ko nu ją wy bra ną tra -
sę w no cy, po dro dze me dy tu jąc
nad tek stem spe cjal nie na pi sa -
nych na dro gę Roz wa żań, zma ga -
jąc się z wła sny mi sła bo ścia mi.

Ksiądz Stry czek pod kre śla, że
nie jest to tyl ko dy stans do po ko -
na nia, ale przede wszyst kim wy da -
rze nie du cho we, w któ rym po ko ny -
wa niu w no cy tra sy, czę sto w bar -
dzo trud nych wa run kach at mos fe -
rycz nych, to wa rzy szy re flek sja
nad ta jem ni ca mi Chry stu so wej

Dro gi Krzy żo wej. Pod czas dro gi
obo wią zu je cał ko wi te mil cze nie.
Na stro nie in ter ne to wej za pra sza ni
są na nią mę żczyź ni. Ksiądz wy ja -
śnia, że to po zo sta łość po ko rze -
niach idei. Ko bie ty są jak naj bar -
dziej mi le wi dzia ne i z ro ku na rok
wi dzi się ich co raz wię cej. Sam mó -
wi, że część uczest ni ków prze mie -
rza Eks tre mal ną Dro gę Krzy żo wą,
że by się spraw dzić spor to wo, idzie
po przy go dę, ale wie lu ma du cho -
wą in ten cję. Dla in nych to skon -
cen tro wa ne re ko lek cje wiel ko post -
ne w wy ma ga ją cej for mu le.

Mu si być trud no
Wy cho dząc z za ło że nia, że by

uczest ni cy po czu li em pa tycz nie
choć na miast kę mę ki, tra sy ma być
trud na i wy czer pu ją ca. Mu si li czyć
co naj mniej 40 km dłu go ści lub 20,
gdy ró żni ca prze wy ższeń jest więk -
sza niż 500 me trów. Po ko na nie
tra sy po win no wy ma gać od uczest -
ni ka du że go za an ga żo wa nia sił
i trwać co naj mniej 8 go dzin. Tra sa
pro wa dzi te re na mi nie za lud nio ny -
mi i po za głów ny mi dro ga mi. Mo -
gą iść ta kże oso by nie peł no let nie,

ale tyl ko pod opie ką ro dzi ców lub
opie ku nów. Ka żdy uczest nik
otrzy mu je opis dro gi, mu si sa mo -
dziel nie za dbać o pro wiant i ubiór.
Pod czas mszy do sta ją tek sty roz -
wa żań i wy ru sza ją. Ka żdy w swo im
tem pie i ryt mie. Jed ni wo lą wę dro -
wać sa mot nie, in ni idą w gru pach,
nie więk szych jed nak niż 10 osób.
Or ga ni za to rzy oczy wi ście do kła da -
ją sta rań by za pew nić bez pie czeń -
stwo, są pa tro le me dycz ne, am bu -
lans. Jed nak w przy pad ku, gdy
ktoś do bro wol nie re zy gnu je z dal -
szej dro gi, sam mu si za dbać
o trans port do do mu.

Do świad cze nie Dro gi
Sta ty stycz nie do ce lu uda je się

do trzeć po ło wie uczest ni ków.
Zda rza ją się otar cia, kon tu zje, in -
ni re zy gnu ją po pro stu ze zmę cze -
nia. Naj star szy ubie gło rocz ny
uczest nik na Be mo wie miał po -
nad 74 la ta. Do fi ni szu do szedł
w zna ko mi tej kon dy cji. Mar cin
tra sę na Be mo wie za li czy w tym
ro ku po raz pierw szy, ale wcze -
śniej ma sze ro wał z Lu bli na. –
Mia łem kry zys – mó wi. – Po trzy -

dzie stym ki lo me trze. Źle bu ty wy -
bra łem. Zim no, ciem no. Ale to
da ło się wy trzy mać. Naj gor sze by -
ło sa mo po czu cie psy chicz ne. Je go
bi li, ka le czy li…a ja ma ru dzę o 3

czy 4 nad ra nem w ja kimś szcze -
rym po lu, bo mi zim no i tro chę
no gi bo lą. I to mi na tych miast do -
da ło sił.

Dla cze go idą? – Dla mnie to tro -
chę tyl ko więk szy wy si łek. Mo je ży -
cie to dro ga do Bo ga, a to tyl ko jej
frag ment, przy po mnie nie o Gol go -
cie – mó wi An drzej. Pierw szy raz
prze szedł tra sę z Kra ko wa, te raz
dru gi raz pój dzie z Be mo wa. Wy -
brał dłu ższą tra sę do Nie po ka la no -
wa. Po raz pierw szy pój dzie z żo ną.
– Choć bym miał ją za nieść na rę -
kach, to do nio sę. Trze ba dźwi gać
swój krzyż – mó wi żar tem. – Po sze -
dłem w ze szłym ro ku pierw szy raz
i to by ło jak po ra że nie – wspo mi na
Zdzi sław – Na co dzień czło wiek
za go nio ny. Na wet po my śleć nie ma
cza su. A tu w ci szy od na la złem ja -
kiś spo kój. Mo gę po my śleć o sen sie
mo jej wła snej wia ry. O tym jak ła -
two za po mnieć, że Je zus ty le dla
mnie wy cier piał. Ja je mu mo gę
cho ciaż tę dro gę ofia ro wać.

Ci, któ rzy do trą do ce lu, we zmą
udział w na bo żeń stwie, po tem
wró cą. Jak? – Jak kto mo że.
Z Bło nia i Nie po ka la no wa są po -
cią gi au to bu sy. Al bo mo żna
na pie cho tę z po wro tem – śmie je
się An to ni, któ ry wcze śniej prze -
szedł tra sę na pró bę.

(wk)

Otwar ta dwa la ta te mu Ale ja
Spor tów Miej skich by ła naj bar -

dziej re pre zen ta cyj ną in we sty cją
w dziel ni cy. Tłu my na otwar ciu

i licz ne im pre zy da wa ły na dzie ję,
że miesz kań cy Górc za an ga żu ją

się we współ two rze nie pro gra mu
spor to we go i kul tu ral ne go. Na na -
dziei się skoń czy ło. Przed na mi
ko lej na wio sna z Ale ją, w któ rej
pó ki co nie dzie je się nic cie ka we -
go. Ze sprzę tów i bo isk ko rzy sta ją
dziś po je dyn cze oso by. Naj wy raź -
niej wszy scy za po mnie li o tym, że
Ale ja mia ła być do brem wspól -
nym, oka zją do po zna nia są sia -
dów i wspól ne go zor ga ni zo wa nia
me czu al bo im pre zy. Cze ka ją, aż
to urzęd ni cy zaj mą się or ga ni za -
cją. I na rze ka ją.

– Skwer Spor tów Miej skich jest
miej scem otwar tym i ogól no do -
stęp nym, czyn nym ca ły rok.
Z uwa gi na te ren otwar ty więk -
szość stref ty pu si łow nie, siat ków -
ka pla żo wa, bo isko wie lo funk cyj ne
do ko szy ków ki i bi ke po lo i stre fa
do ska te par ku oraz bu le są w peł -
ni ak tyw ne do pie ro w se zo nie,

od kwiet nia do paź dzier ni ka – mó -
wi An na Fi szer No wac ka, rzecz nik
urzę du dziel ni cy Be mo wo. – Wte -
dy też zor ga ni zu je my ró żne ak tyw -
no ści w tym za ję cia, tre nin gi, szko -
le nia, za ję cia pla stycz ne, tur nie je,
za wo dy i pik ni ki. W okre sie po za
se zo nem miesz kań cy mo gą i sa mi
ko rzy sta ją ze stref.

Je den z po my sło daw ców Alei,
Grze gorz Gą dek, pró bu je oży wić
ją dzię ki bu dże to wi par ty cy pa cyj -
ne mu. Je śli je go pro jekt zo sta nie
po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ny,
miesz kań cy bę dą mo gli zde cy do -
wać o wy da niu 220 tys. zł na no we
atrak cje i zie leń. Po nad po ło wę
z tej su my po chło nę ły by krze wy
i drze wa, da ją ce cień i wy ci sza ją ce
ha łas, do bie ga ją cy z Alei. Czy to
wy star czy, że by na Peł czyń skie go
wró ci ło ży cie?

(dg, wt)
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Ekstremalna droga krzyżowa na Bemowie
� Z Bemowa, w tym roku po raz drugi, wyruszyli uczestnicy Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej. 11 marca dwoma trasami. Krótszą – do Błonia, dłuższą – do Niepokalanowa.
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Aleja Sportów Miejskich wyludniona
� Najpierw był zachwyt, potem zniechęcenie, a na koniec nuda. W jednym
z najciekawszych miejsc na Bemowie nie dzieje się nic.




