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Aleja Czerwca 1986 Roku i La-
zurowa – ulice nazywane roboczo
„Nowolazurową” – są już gotowe
na długim odcinku od Alej Jero-
zolimskich do Sterniczej. Dziś Za-
rząd Miejskich Inwestycji Drogo-
wych ogłosił przetarg na poszerze-
nie kolejnego odcinka, do skrzy-
żowania z Górczewską. Nowa La-
zurowa będzie mieć po dwa pasy
ruchu w każdym kierunku oraz
dodatkowe pasy do prawo- i lewo-
skrętów na skrzyżowaniach.
Przy Szobera, Batalionów Chłop-
skich, Człuchowskiej i Siemiatyc-
kiej powstanie sygnalizacja świetl-
na. Po obu stronach ulicy znajdą
się także standardowe chodniki
(po 2 metry szerokości) i nieco
szersze od przeciętnych drogi dla
rowerów (po 2,5 metra).

Budowa dwóch jezdni o dwóch
pasach ruchu zawsze wiąże się ze
wzmożonym ruchem samochodów

i emitowanym przez nie hałasem.
Choć na świecie stosowanych jest
wiele rozwiązań pozwalających

na obniżenie hałasu w mieście,
w Polsce masowo montuje się
ekrany akustyczne. W praktyce
budowa nowej drogi kończy się
więc powstaniem płotu, psującego
krajobraz miasta i rozdzielającego
dzielnicę na części.

– Projekt budowlany został za-
twierdzony pozwoleniem na bu-
dowę wydanym przez prezydent
Warszawy z 12 listopada 2010 ro-
ku w oparciu o decyzję środowi-
skową z 2006 roku. Decyzje te
przewidywały budowę ekranów
akustycznych na całym odcinku

ulicy – pisze dyrektorka ZMID
Anna Piotrowska w odpowiedzi
na list jednego z mieszkańców.

Wykonawca wyłoniony w trwa-
jącym przetargu będzie zobowią-
zany do otrzymania nowej decyzji
środowiskowej. Wcześniej musi
wykonać analizę akustyczną i za-
proponować alternatywne meto-
dy wyciszenia hałasu przejeżdża-
jących samochodów, takie jak
specjalne nasadzenia zieleni lub
cichy asfalt. ZMID chciałby zre-
zygnować z ekranów, ale dopóki
nie wydano nowej decyzji środo-
wiskowej, obowiązuje stara.
Na ten moment obowiązuje więc
projekt z ekranami akustycznymi.

Zwycięzca przetargu będzie
mieć 16 miesięcy na wykonanie
prac na Lazurowej.

(dg)

Przebudowa Lazurowej coraz bliżej
� Trwa przetarg na budowę drugiej jezdni między Sterniczą a Górczewską. Istnieje groźba, że Jelonki zostaną
oddzielone od Chrzanowa płotem z ekranów akustycznych.

Faktem jednak jest, że siekierą
uderzył – na szczęście – nieumie-
jętnie. Wielkiej krzywdy małżon-
ce nie zrobił. Kiedy przerażona
kobieta podniosła alarm – Ro-
bert P. uciekł, porzucając po dro-
dze narzędzie niedoszłej zbrodni.
– Policjanci przybyli na miejsce
i wezwali pogotowie a następnie
rozpoczęli poszukiwania mężczy-
zny- mówi rzecznik bemowskiej
policji mł. asp. Marta Sulowska.

Nie musieli długo szukać – nie-
doszły morderca ukrył się…
na klatce schodowej. Szybko też
znaleziono siekierę. Na komisaria-
cie okazało się, że alkomat u 47-
latka wykazuje blisko 2 promile
w wydychanym powietrzu. Co wię-
cej – mężczyzna kilka dni wcze-
śniej w związku z groźbami karal-
nymi wobec żony miał wydany za-
kaz zbliżania się i dozór policyjny.
Nie zastosował się do niego, więc

do zarzutu usiłowania morderstwa
sąd doliczy mu zapewne i to.

Mężczyzna jest całkiem nieźle
znany policji, bo był notowany
wielokrotnie. Teraz został aresz-

towany na trzy miesiące, za usiło-
wanie zabójstwa grozi co naj-
mniej osiem lat więzienia.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Próba zabójstwa na Radiowej
� Nie wiadomo, co kierowało 47-latkiem
na Radiowej, kiedy z siekierą za plecami wszedł
do pokoju śpiącej żony i chciał ją zamordować.

źródło:w
ola.policja.w

aw.pl

Zwycięzca
przetargu będzie mieć 16
miesięcy na wykonanie
prac na Lazurowej.



A skutki ukąszenia przez kleszcza
mogą być fatalne – w ślinie tych pa-
sożytów żyją bowiem zarazki wywo-
łujące boreliozę. A ta choroba mo-

że zniszczyć nam stawy, powodować
zapalenie mięśnia sercowego albo
nawet wywołać poważne zmiany
w mózgu i układzie nerwowym.

Na Bemowie nie brakuje miejsc,
gdzie kleszcze czują się doskonale.
Wbrew pozorom – nie żyją
na drzewach, skąd podstępnie ze-
skakują nam na karki. Wolą wyso-
kie trawy i lasy liściaste – w ściółce
potrafią przezimować, by wiosną
i latem, gdy trawy wybujają, włazić
po nich na psy, koty i ludzi. Naj-
bardziej „zakleszczoną” lokaliza-
cją dzielnicy jest, oczywiście, Las
Bemowski, ale uważać trzeba
wszędzie. A poza uwagą warto
trzymać się kilku zasad: na spacery
po lasach zakładać ubrania z dłu-
gimi nogawkami i rękawami oraz
buty chroniące całą stopę. Wyjąt-
kowo warto zakładać ubrania
z syntetycznych tkanin – kleszcze
nie lubią sztucznych materiałów.
A gdy już się zdarzy, że znajdzie-
my po wyprawie wkłutego w swoją
skórę pajęczaka – nigdy nie sma-
rujmy go żadnym tłuszczem. Wte-
dy duszący się kleszcz zwymiotuje
nam do krwiobiegu nie tylko naszą
krew ale i też wspominane już
na wstępie bakterie. Pasożyta na-
leży chwycić plastikową pęsetą
(metalowe mogą go przeciąć
wpół!) i absolutnie nie wykręcać,
tylko wyciągnąć. A jeśli nie damy
sobie rady z tym sami – jedźmy
na pogotowie.

Tylko w ubiegłym roku zanoto-
wano w Warszawie 377 przypad-
ków boreliozy i siedem kleszczo-
wego zapalenia mózgu. W ciągu
pierwszych trzech miesięcy tego
roku było ich – odpowiednio
– siedemdziesiąt pięć i dwa.

(wt)

Kleszcze atakują! Nie tylko w Lesie Bemowskim
� Choć wydawać się może, że zabudowane Bemowo nie jest szczególnie atrakcyjne
dla kleszczy – to błąd! Te krwiożercze pajęczaki niekoniecznie muszą na nas czyhać
w lesie, na dobrą sprawę wystarczy im zaniedbany trawnik

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Kradzieże rowerów były i są,
niestety, powszechne. – W ubie-
głym roku na Woli i Bemowie od-
notowaliśmy kilkadziesiąt kradzie-
ży tych jednośladów – mówi mł.
asp. Marta Sulowska, oficer praso-
wy policji. Wykrywalność tego ro-
dzaju przestępstw jest mała, a mo-
żliwość odzyskania sprzętu przez
właściciela minimalna, dlatego że-
by utrudnić życie złodziejom, poli-
cja za darmo znakuje rowery.

Warunek jest jeden – trzeba
przyjść na komisariat z dowodem to-
żsamości i zakupu roweru. No i ro-
werem, rzecz jasna. Policjanci wygra-
werują na nim w kilku miejscach
unikalny numer, dający się wykryć
nawet po powierzchniowym zeszlifo-
waniu metalu, a później wprowadzą
go do bazy danych. Dzięki temu nie

będzie łatwo sprzedać kradzionego
roweru a w przypadku kontroli ro-
werzysty będzie można sprawdzić,
czy jedzie nim właściciel…

Znakowania na Woli odbywają
się w każdą środę między godzi-
ną 10.00–18.00 w Komendzie Re-
jonowej Policji Warszawa IV
przy Żytniej 36 – można się na nie
umówić pod numerem telefonu
22 60–398–17, 22 60–366–85,
22 60–371–86.

Mieszkańców Bemowa policja
zaprasza na Pirenejską 3A,
po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu terminu. Zapisu mo-
żna dokonać dzwoniąc pod nume-
ry: 22 603–25–71 (asp. Mariusz
Burski) lub 22 603–25–57 (asp.
Artur Bojarski).

(wt)

Zabezpiecz swój rower!
Kradną je na potęgę
� Jak co roku policja rusza z akcją bezpłatnego
znakowania rowerów. Będzie można to zrobić m.in.
w komisariatach na Woli i Bemowie.

źródło:w
ola.policja.w

aw.pl
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Droga
Mieszkanko Bemowa

Zmień swoje życie
razem z Mrs.Sporty

Zaproszenie na DNI otwartych drzwi
Jak ważne jest dla Ciebie zdrowie? Czy wiesz, że wystarczy jedy-

nie 30 minut, 2–3 razy w tygodniu, aby radykalnie odmienić swoje
życie? Gwarantujemy Ci całościową koncepcję fitness wraz ze zró-
żnicowanym zestawem ćwiczeń oraz efektywnym programem odży-
wiania. Twój wiek i dotychczasowy poziom sprawności nie mają
znaczenia. Wspólnie z nami poprawisz swoją wytrzymałość, siłę, ko-
ordynację ruchową i ogólne samopoczucie. I to wszystko w miej at-
mosferze i w wyłącznie kobiecym gronie.

Nadchodzi idealny moment, aby porozmawiać o Twoich sporto-
wych i zdrowotnych planach. Wkrótce otwieramy nasz nowy klub
sportowy na Bemowie. Dlatego zapraszamy Cię serdecznie na
DNI otwartych drzwi 23 i 24 kwietnia 2016 r. w godz. od 10.00
do 17.00

Podczas bezpłatnej, niezobowiązującej konsultacji wspólnie okre-
ślimy Twoje sportowe cele, sposób ich realizacji oraz odpowiemy
na wszelkie nurtujące Cię pytania. Skorzystaj z naszej wyjątkowej
oferty przedsprzedażowej – oszczędzisz jednorazowo 120 zł na pa-
kiecie startowym oraz otrzymasz 20 zł rabatu na każdy miesiąc
opłaty członkowskiej!

Czy trzeba jeszcze czegoś więcej, aby zrealizować swoje postano-
wienia? Na co jeszcze czekasz? Przyjdź 23 lub 24 kwietnia 2016 r.
wraz ze swoją przyjaciółką na Dni otwartych Drzwi i zmień swoje
życie na lepsze.

Cieszymy się na Twoją wizytę!
Twój Zespół Mrs.Sporty Bemowo

P.S. Więcej informacji uzyskasz na naszej stronie internetowej
www.mrssporty.pl/club/warszawa-bemowo. Za jej pośrednictwem
możesz również umówić się na bezpłatną konsultację w dogodnym
dla Ciebie terminie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Na niezbyt ciekawych architek-
tonicznie Jelonkach każdy odbie-
gający od przeciętności budynek
powinien budzić ogromne zainte-
resowanie, ale cudo-dziwadło sto-
jące przy Drogomilskiej, wąskiej
uliczce na tyłach bloków przy Po-
wstańców Śląskich, do tej pory
unikało zainteresowania mediów
i lokalnych turystów.

Na niewielkiej działce obok
prywatnego domu znajduje się
budynek przypominający małą

świątynię, z ciekawie rzeźbionym
tympanonem i dwupoziomową
nadbudową. Zbudowany z cegły
szczyt jest nieotynkowany i najwy-
raźniej niedokończony. Niektórzy
nazywają tę dziwaczną budowlę
stajnią i twierdzą, że powstała
przed II wojną światową, w cza-
sach miasta-ogrodu Jelonek.

Bardziej wtajemniczeni utrzy-
mują, że obiekt był budynkiem
gospodarczym znajdującej się kie-
dyś w sąsiednim domu piekarni.

Według jednych powstał w la-
tach 60., według innych – dwa-
dzieścia lat później a niedokoń-
czone górne piętro pochodzi już
z naszego stulecia. Obecnie jest
garażem.

Niezależnie od tego, która hi-
storia jest prawdziwa, pewne jest
jedno: ktoś bardzo chciał zbudo-
wać na Jelonkach coś ciekawego,
nietuzinkowego… i sprawiające-
go wrażenie starego.

(dg)

Niesamowity budynek na Jelonkach
� Przy Drogomilskiej znajduje się prawdopodobnie najdziwniejszy obiekt w dzielnicy.



Rezerwat Łosiowe Błota poło-
żony jest na pograniczu Bemowa
i okolic Babic. Od strony Bemo-
wa jest poligon wojskowy, który
można odwiedzić. Czy można tu
spotkać łosia? Można i wcale nie
zdarza się to rzadko. To najbar-
dziej dzika część Parku Leśnego
Bemowo. Rezerwat został utwo-
rzony w 1980 roku w celu zacho-
wania charakterystycznych nie-
gdyś dla Kotliny Warszawskiej
zbiorowisk torfowisk niskich wraz

ze stanowiskami rzadkich i chro-
nionych roślin. Drugim rezerwa-
tem Lasu Bemowskiego jest
znacznie mniejsza Kalinowa Łąka
– pojedyncze otwarte torfowisko
wraz z przyległymi doń łąkami.

Nazwa Łosiowe Błota jest wy-
jątkowo adekwatna, bo też błota
tu pod dostatkiem. Przeważają te-
reny bagniste porośnięte lasem ol-
szowym z domieszką brzozy i frag-
mentami monokultury sosnowej
zwłaszcza na obrzeżach. Bagna

skutkiem obniżania się poziomu
wód gruntowych zarastają łozą,
niskimi wierzbami i kalinami.

Czy można na tych błotach spo-
tkać łosia? Można i wcale nie zda-
rza się to rzadko. Na terenie rezer-
watu znajduje się ostoja łosi, które
często tu przechodzą z Kampino-
su. Spotkać tu też można dziki,
sarny, lisy, kuny i wiele gatunków
drobnych ssaków. Spośród ptaków
warto wymienić myszołowa, kro-
gulca i dzięcioła czarnego. Cieka-

wostką jest fakt zimowania na tym
terenie grupy czapli siwych.

Przez długie lata cały Las Be-
mowski był niezagospodarowany.
Nie przeprowadzano większych wy-
cinek, dzięki czemu znaczne jego

obszary uległy wtórnej naturaliza-
cji. Do niedawna odwiedzający Las
Bemowski turyści i okoliczni miesz-
kańcy korzystali przede wszystkim
z jego północnej, zagospodarowa-

nej w międzyczasie części. Są tu
uporządkowanie ścieżki, ławki,
miejsca na ogniska i plac zabaw dla
dzieci. Ostatnio jednak coraz wię-
cej osób zagląda także na Łosiowe
Błota. Przez rezerwat prowadzi
szlak rowerowy, skrajem wytyczono
też ścieżkę przyrodniczo-dydak-
tyczną „Śladami Łosia”. Swoją dro-
gą to warszawski fenomen, że tak
blisko zurbanizowanych terenów
mamy fragment dzikiej przyrody.
Warto tu zaglądać o każdej porze
roku. Dolinki leśne późną wiosną
zamieniają się w ogrody, latem
pachną tak, że nie sposób się nie
zachwycić, jesienią mienią się kolo-
rami, zimą pod śniegiem wyglądają
bajkowo. Tu po prostu jest pięknie!

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Bajkowe Łosiowe Błota
� Gdzie w Warszawie spotkać łosia? Złośliwi powiedzą, że wszędzie. Ale najłatwiej
w rezerwacie Łosiowe Błota. To najdziksza część Lasu Bemowskiego. I jedno
z najpiękniejszych leśnych miejsc w Warszawie.

Przez rezerwat
prowadzi szlak rowerowy,
skrajem wytyczono też
ścieżkę przyrodniczo-
-dydaktyczną
„Śladami Łosia”

W salonie Autowola po-
jawiła się Astra Sports To-
urer, czyli najnowsza od-
słona bestselleru Opla.
O uznaniu klientów świad-
czy aż 130 000 zamówień
na model Astra jeszcze
przed oficjalną premierą.
Sports Tourer jest oparta
na zupełnie nowej, lekkiej
architekturze pojazdu i wa-
ży nawet do 190 kilogra-
mów mniej od poprzedniej
wersji. Będzie również na-
pędzana silnikami najnow-
szej generacji, dzięki któ-
rym samochód jest bar-
dziej dynamiczny, ela-
styczny i dostarcza więcej
przyjemności z jazdy. Jed-
nocześnie ograniczono zu-
życie paliwa, co stanowi
przekonujący argument dla
firm oraz kierowców prze-
mierzających duże odle-
głości, którzy często po-
szukują zarówno praktycz-
nych, jak i reprezentacyj-
nych samochodów kombi.
Astra Sports Tourer, po-
dobnie jak pięciodrzwiowa
odmiana modelu, będzie
dostępna z systemem
Opel OnStar i nowymi sys-
temami multimedialnymi In-
telliLink. Nie mniej ważna
jest elegancka, smukła
i sportowa sylwetka Astry

Sports Tourer, która
z pewnością będzie zwra-
cać uwagę na drodze. Po-
nadto, najnowsza Astra
kombi ma dokładnie takie
same wymiary, jak po-
przedni model, a jednak
oferuje znacznie więcej
miejsca wewnątrz. Pojem-
ność bagażnika zwiększyła
się o 80 litrów, co w su-
mie daje 1630 litrów.
Ogólnie rzecz biorąc, mo-
del pod każdym względem
oferuje większy komfort,
w tym miejsce na trzy fo-
teliki dla dzieci z tyłu.
Dzięki temu idealnie nada-
je się do codziennego
użytku jako wygodny sa-
mochód firmowy lub wielo-
funkcyjny samochód ro-
dzinny. Obydwa skrajne
siedzenia są wyposażone
w zaczepy ISOFIX. Dodat-
kowo, dzięki efektywnym
rozwiązaniom konstrukcyj-
nym, do nowej Astry
Sports Tourer można za-
pakować bagaż o objęto-
ści 1630 litrów. Pod ma-
ską Astry Sports Tourer
będą montowane tylko sil-
niki najnowszej generacji.
Silniki wysokoprężne
i benzynowe o pojemności
od 1 do 1,6 litra charakte-
ryzują się najwyższą

sprawnością i znakomitą
kulturą pracy. Inteligentne
matrycowe reflektory Intelli-
Lux LED® w nowej Astrze
to jeszcze jedna absolutna
nowość w klasie kompak-
towej. Reflektory tego typu
umożliwiają stałą jazdę
na światłach drogowych
poza terenem zabudowa-
nym bez oślepiania innych
kierowców. Auto wyposa-
żone jest również w sys-
tem rozpoznawania zna-

ków drogowych, alarm
przedkolizyjny oraz asy-
stenta pasa ruchu, który
aktywnie koryguje kierunek
jazdy w przypadku wykry-
cia zagrożenia. Astra
Sports Tourer jest już do-
stępna ww ssaa  lloo  nniiee  AAuu  ttoo  wwoo  llaa
ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull..  PPoo  --
łłcczzyyńń  sskkiieejj 3333..  JJuużż 2222,,2233
ii 2244  kkwwiieett  nniiaa  zzaa  pprraa  sszzaa  mmyy
PPaańń  ssttwwaa  nnaa OOppeell  BBuu  ssii  nneessss
DDaayy, pod czas któ re go bę -
dą Pań stwo po czuć emo -

cje zwią za ne z jaz dą naj -
now szą Astrą Sports To -
urer oraz sko rzy stać z wy -
jąt ko wych pro mo cji na ten
mo del. Do zo ba cze nia
w Au to wo la!
Umów się na jaz dę

prób ną: ((2222)) 553333 1111 1111
Nasz ad res: 
SSaa  lloonn  AAuu  ttoo  wwoo  llaa
uull..  PPoo  łłcczzyyńń  sskkaa 3333
0011--337777  WWaarr  sszzaa  wwaa

NAD CHO DZI NAJ BAR DZIEJ WY CZE KI WA NA PRE MIE RA TE GO SE ZO NU!
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W tej czę ści Be mo wa nie ma
„praw dzi we go” par ku, a to miej -
sce i tak wy ko rzy sty wa ne jest
przez miesz kań ców. Dla cze go
więc go nie ucy wi li zo wać?

Te raz to głów nie te ren do wy -
pro wa dza nia psów al bo gry w pił -
kę. Atrak cją zi mo wą mo że być
gór ka – ale na tym za sad ni czo
mo żli wo ści się koń czą. Jed nak za -
miast tra dy cyj ne go „tu da my wie -
żę wspi nacz ko wą z li nek a obok
si łow nię ple ne ro wą” po my sło -
daw cy pro jek tu do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go po szli in ną dro gą:
za miast przedep tów – na tu ral ne
chod ni ki. Za miast ła wek – eko lo -
gicz ne wer sje ty chże. A do dzie -
cię cych za baw mo żna bę dzie wy -

ko rzy stać tu nel z ży wych ro ślin
czy zie lo ne wi gwa my.

Ale w pro jek cie nie cho dzi tyl ko
o wy po czy nek i roz ryw kę. Nic nie
stoi na prze szko dzie, by przy oka zji
za ba wy się cze goś nie na uczyć

– w „eko par ku” mia ły by się też po ja -
wić sta no wi ska edu ka cyj ne, na któ -
rych bę dzie mo żna po znać nie tyl ko
ga tun ki drzew czy zwie rząt ży ją cych
w oko li cy, ale też do wie dzieć się, co
je dzą, ja kie od gło sy wy da ją… Ma

też po wstać łą ka kwiet na z mi nia tu -
ro wym ogro dem bo ta nicz nym.

Ca łość ma kosz to wać 338 466 zł.
Opty mi stycz nie za kła da jąc, że
wró cą cza sy, kie dy więk szą część
dnia dzie ci spę dza ły na po dwór ku

niż przed kom pu te rem czy kon so -
lą – pro jekt mo że być strza łem
w dzie siąt kę. Trze ba go tyl ko po -
przeć pod czas gło so wa nia, któ re
po trwa mię dzy 14 a 24 czerw ca.

(wt)

Ekopark na Jelonkach? Wszystko zależy od mieszkańców
� W przyszłym roku między Synów Pułku a torami kolejowymi może powstać ogólnodostępny park, promujący wartości ekologiczne.

Wy po ży czal nia ro we rów wod -
nych, któ ry mi mo żna pły wać
po fo sie For tu Be ma, zo sta ła
po raz pierw szy uru cho mio na
w 2009 ro ku i szyb ka zy ska ła du że
gro no sta łych klien tów. Nie ste ty
na kil ka lat atrak cja ta znik nę ła
z ma py Be mo wa ze wzglę du
na wy so ki po ziom wód grun to -
wych. W ubie głym ro ku ro we ry
wod ne wró ci ły i wszyst ko wska zu -
je na to, że już po zo sta ną.

– Pla nu je my otwar cie se zo nu
w dru giej po ło wie ma ja – mó wi
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy An -
na Fi szer -No wac ka.

Wy po ży czal nia bę dzie czyn na
co dzien nie w godz. 10.00–20.00.
Ro wer wod ny bę dzie mo żna wy -
po ży czyć na go dzi nę, bez płat nie.
Wy star czy mieć przy so bie do wód
oso bi sty.

(dg)

Rowery wodne od maja
� Za półtora miesiąca powraca jedna z największych
wiosenno-letnich atrakcji Bemowa.

Otwar cie se zo nu w dru giej po ło wie ma ja
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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. 502-280-7206

Dzień wcze śniej, w pią tek,
w re stau ra cji Cham pions Sport
Bar & Re stau rant, przy Ale jach
Je ro zo lim skich 65/79 o 13.00, od -
bę dzie się do stęp na dla wszyst -
kich chęt nych, ce re mo nia wa że -
nia za wod ni ków.

Pod czas ga li wal ki bę dą to czo ne
w dwóch for mu łach – full con tact
(wal czyć bę dą Wal de mar Mi siak
z Łu ka szem Wi chow skim) oraz K -
-1. Ta ostat nia po zwa la na wszyst -
kie tech ni ki bok ser skie wraz z ob -
ro to wy mi ude rze nia mi pię ścią,
kop nię cia w no gi, tu łów i gło wę
oraz cio sy za da wa ne ko la na -
mi. I to wła śnie we dług tych za sad

prze pro wa dzo ne bę dą po zo sta łe
wal ki, w tym po je dy nek wie czo ru
mię dzy Paw łem Gie rzyń skim i Ra -
do sła wem Pa czu skim, o ty tuł DSF
Kick bo xing Chal len ge K -1 81 kg.

Wszyst kich ki bi ców, któ rzy chcą
zo ba czyć zma ga nia kick bo xe rów
na ży wo, za pra sza my na Ha lę
Spor to wą przy ul. Obroń ców To -
bru ku 40, w War sza wie. Bi le ty są
do na by cia w trzech gru pach ce -
no wych: try bu ny (50 zł), pły ta (99
zł) oraz w po bli żu rin gu (200 zł).
Mo żna je ku pić za po śred nic twem
plat for my ebi let.pl.

Po czą tek ga li o go dzi nie 20.00
(wt)

Kickboxing na Bemowie
� 23 kwietnia federacja DSF Kickboxing Challenge
zaprasza na kolejną, siódmą już galę kickboxingu.
Sportowe święto odbędzie się na warszawskim
Bemowie, tym razem w formie rywalizacji zawodników
polskich z litewskimi.

źródło: m
ateriały organizatora



O tym, że ak tyw ność fi zycz na
jest se nio rom bar dzo po trzeb na
do za cho wa nia spraw no ści, mó wi
się wie le i cza sem na wet coś ro bi.
Tym cza sem jesz cze gor sza dla lu -
dzi star szych mo że być izo la cja,
brak kon tak tów spo łecz nych i tre -
no wa nia umy słu.

A do umy sło we go tre nin gu
świet nie na da je się bry dż.
W „Tan gu” Sła wo mi ra Mro żka
star sza dys tyn go wa na pa ni wy -
krzy ku je przy bry dżu: „Czte ry pi -
ki skur czy by ki!”. Na tur nie jach
z cy klu „Vi gor umy słu” dla osób
w wie ku 50+ or ga ni zo wa nych
od kwiet nia w urzę dzie dziel ni cy
Be mo wo mo że ta kie „wy su bli mo -
wa ne” ry mo wa ne od zyw ki przy li -
cy ta cji nie pa da ją, ale emo cji nie
bra ku je.

Dla cze go bry dż we dle na ukow -
ców jest tak zna ko mi tą roz ryw ką
dla osób w wie ku doj rza łym? Bo

bry dżo wi to wa rzy szy spo tka nie,
roz gryw ka ćwi czy pa mięć i kon -
cen tra cję. Znacz ną ro lę od gry wa
tu też psy cho lo gia. Trze ba sta le
my śleć o tym, jak po ro zu mie wać
się z part ne rem, któ re go kart nie
zna my, bez prze ka zy wa nia so bie
na wza jem do dat ko wych sy gna łów
po ma ga ją cych we współ pra cy.

– Na uczy łem się grać w la -
tach 60-tych, dziś dzię ki ini cja ty -
wie dziel ni cy mo głem za grać
po pra wie 40-let niej prze rwie,
miesz kam na Be mo wie i oka zu je
się, że ta kich jak ja zbie rze się
cał kiem spo ra grup ka – mó wi pan
Zdzi sław. – A ja z mę żem nie gra -
li śmy od ro ku, kie dy ode szła na -
sza sta ła bry dżo wa part ner ka.
Mam wpraw dzie bry dża w kom -
pu te rze, ale to nie to sa mo, co
z praw dzi wy mi ludź mi – do da je
pa ni Ali na. W be mow skim ra tu -
szu na pierw szym spo tka niu bry -

dżo wym by li jed nak nie tyl ko se -
nio rzy, ale i spo ra gru pa osób
młod szych, któ rym na co dzień
bra ku je cza su al bo part ne rów
do czwór ki. – Ta kie mię dzy po ko -
le nio we spo tka nia bry dżo we bar -

dzo nam się po do ba ją. Jesz cze
nam bra ku je pa rę lat do 50, ale
przy szli śmy. I zna leź li śmy za pa -
leń ców! Już się umó wi li śmy
na do gryw kę u nas w do mu – mó -
wią Ar ka diusz i Ania. Bę dą ko lej -
ne tur nie je. Naj bli ższy 26 kwiet -
nia, a na stęp ne co dru gi wto rek
do koń ca sierp nia.

(wk)

„Cztery piki skurczybyki!” Do łask wraca brydż
� Oferta dla seniorów w instytucjach dzielnicowych stale się poszerza. To
cieszy, bo ludzie w wieku dojrzałym nareszcie wychodzą z nisz i gett
do których spychał ich powszechny w dzisiejszej kulturze kult młodości.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

W ka żdy pią tek i so bo tę aż
do 17 czerw ca be mow ski ra tusz
or ga ni zu je bez płat ne tre nin gi
nor dic wal king dla miesz kań ców
dziel ni cy.

Uczest ni cy spo ty ka ją się
na par kin gu przy wej ściu na ba -
sen WAT przy uli cy Kar te zju sza.
Mo gą przyjść wszy scy, rów nież
ko bie ty w cią ży i ro dzi ce z dzieć -
mi w chu s tach i no si deł kach. Wyj -

ścia od by wa ją się pod okiem do -
świad czo ne go in struk to ra, a wszy -
scy chęt ni mo gą przejść krót ki
kurs tech ni ki mar szu z kij ka mi.

Za ję cia trwa ją oko ło pół to rej go -
dzi ny. W tym cza sie uczest ni cy
prze cho dzą oko ło sze ściu ki lo me -
trów, w więk szej czę ści przez Las
Be mow ski. Wy mar sze w piąt ki
o 11.00, w so bo ty zaś o 8.30 i 10.00.

(wk)

Z kijkami przez Bemowo
� Bezpłatne spacery rekreacyjne z kijkami, czyli coraz
bardziej popularny nordic walking pomogą poprawić
kondycję, spalić tkankę tłuszczową i lepiej poznać dzielnicę.

Nordic walking w Lasku Bemowskim
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Nauczyłem
się grać w latach 60-tych,
dziś dzięki inicjatywie
dzielnicy mogłem zagrać
po prawie 40-letniej
przerwie, mieszkam
na Bemowie i okazuje się,
że takich jak ja zbierze się
całkiem spora grupka
– mówi pan Zdzisław.
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Gdy na po tka my ich wzrok, nie
cał kiem ze szklo ny al ko ho lem, bu -
dzą na sze współ czu cie. Za po mi -
na my, że nie są ofia ra mi okrut ne -
go ka pi ta li zmu, lecz au to ra mi wła -
sne go lo su. Naj czę ściej nie są to
bo wiem na praw dę bez dom ni, lecz
ucie ki nie rzy z do mów, uni ka ją cy
przy tuł ków i noc le gow ni, gdzie

zna leź li by god ne wa run ki mi ni -
mal ne go prze ży cia, ale – nie mo -
gli by się odu rzać, by za po mnieć
o miej scach, z któ rych przy by li.
Wła ści wym dla nich środ kiem
trans por tu jest spe cjal na ka ret ka,
a nie pu blicz ny au to bus.

Do tych cza so wy „Re gu la min
prze wo zu środ ka mi trans por tu

zbio ro we go” po zwa lał na wy rzu ca -
nie z po jaz du przez kie row ców
i kon tro le rów bi le tów osób „wy wo -
łu ją cych od czu cie od ra zy oto cze -
nia”. Ten prze pis znikł przy oka zji
przy go to wy wa nia w stycz niu br.
no we go pro jek tu „Prze pi sów po -
rząd ko wych obo wią zu ją cych
w trans por tu zbio ro we go m.st.
War sza wy”. Po kil ku mie sią cach
burz li wej dys ku sji prze pis do pro -
jek tu wró cił, i to w wer sji mniej ko -
rzyst nej dla bez dom nych.

Te raz oso by „na ra ża ją ce współ -
pa sa że rów na dys kom fort pod ró -
ży z po wo du bra ku za cho wa nia
ele men tar nej hi gie ny oso bi stej
(brud i odór)” bę dą mo gły być
usu wa ne z po jaz du przez kie row -
cę, kon tro le ra bi le tów lub stra żni -
ka miej skie go. I nie o te go stra -
żni ka cho dzi, ani na wet nie
o ostrzej szą de fi ni cję bez dom ne -
go za słu gu ją ce go na wy rzu ce nie
(coś trze ba prze cież by ło w tej
sta rej de fi ni cji zmie nić – wszak
obec nie od czu cie od ra zy wy wo łu -

je na wet zwo len nik PiS wśród
sym pa ty ków PO i dzia łacz PO

wśród zwo len ni ków PiS). Za -
ostrze nie prze pi su po le ga na tym,
że oso by urzę do wo upo wa żnio ne
do wy rzu ce nia bez dom ne go bę dą
musiały to te raz zro bić „na wnio -

sek współ pa sa że rów”, przy czym
w pro jek cie nie za pi sa no, czy cho -
dzi o ja kichś dwóch sfru stro wa -
nych pod ró żni ków, czy jed nak ra -
czej o ca łą spo łecz ność au to bu su.

O dzi wo, Be mo wa ten pro blem
do ty ka w nie wiel kim stop niu – pi -
szę to ja ko czę sty użyt kow nik pu -
blicz nej ko mu ni ka cji w ca łym
mie ście. W po rów na niu z li nia mi
wio dą cy mi na Dwo rzec Cen tral ny
z Okę cia czy Pra gi, szla ki ko mu -
ni ka cyj ne Gór czew skiej i Wol -
skiej są nie mal wol ne od bez dom -
nych. Do brze to świad czy o za go -
spo da ro wa niu dzia łek i in nych te -
re nów na szej zie lo nej dziel ni cy.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Bezdomni w autobusach i tramwajach: zaostrzenie przepisów
u Powraca temat tzw. „bezdomnych” w miejskich autobusach i tramwajach. Stanowią oni poważny problem linii autobusowych i tramwajowych
mających początek w „zielonej Warszawie”, gdzieś przy działkach i polach uprawnych, a kończących się w okolicy (albo przebiegających
obok) Dworca Centralnego – ich mekki, eldorado, miejsca spotkań i zarobkowania. Okupują wiaty na pętlach autobusowych, wyludniają
swoją obecnością pół pojazdu, do którego zdecydowali się wsiąść, a ślady ich bytności stanowią zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Teraz osoby
„narażające
współpasażerów
na dyskomfort podróży
z powodu braku
zachowania
elementarnej higieny
osobistej (brud i odór)”
będą mogły być
usuwane z pojazdu przez
kierowcę, kontrolera
biletów lub strażnika
miejskiego.



Oko ło 13.00 po li cjan ci do sta li
in for ma cję, że mniej wię cej sto
me trów nad zie mią krą ży „coś”.

Tym „czymś” oka zał się wia tra ko -
wiec, po dob ny do nie wiel kie go
he li kop te ra sta tek po wietrz ny,

z któ re go pi lo tem nie by ło żad ne -
go kon tak tu. A że po jazd (czy
mo że po lot?) wszedł w prze strzeń
po wietrz ną kon tro lo wa ną przez
lot ni sko na Okę ciu, by ło ry zy ko,
że mo że za gro zić bez pie czeń stwu
lo tów, dla te go za de cy do wa no
o wstrzy ma niu lą do wań.

Spra wę roz wią za no pra wie jak
na fil mach – do wia tra kow ca wy -
sła no po li cyj ny śmi gło wiec, któ ry
prze chwy cił nie sub or dy no wa ny
sta tek i na ka zał pi lo to wi lą do wa -
nie. Oka za ło się, że sie dzi
w nim 33-la tek z Ko lum bii, któ ry
zo stał za trzy ma ny do wy ja śnie nia
ca łej spra wy.

Po sta wio no mu za rzut „nie -
umyśl ne go na ru sze nia bez ze zwo -
le nia prze strze ni kon tro lo wa nej
przez lot ni sko, czym na ru szył
prze pi sy do ty czą ce ru chu lot ni -
cze go obo wią zu ją ce w ob sza rze,
w któ rym lot się od by wał” – jak

po da je be mow ska po li cja. Gro zi
za to rok wię zie nia.

Pierw sze sko ja rze nie z Ko lum bią
na su wa się sa mo (za du żo fil mów
sen sa cyj nych, Fu lik, oglą da cie!
– przyp.red.), ale mo że trze ba po szu -
kać ciut bar dziej na po łu dnie od Ko -
lum bii – w Pe ru. Mo że po łu dnio wo -
ame ry ka nin szu kał na Be mo wie cze -
goś w sty lu geo gli fów z Na zca?

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

UFO nad Bemowem?
� W poniedziałek 11 kwietnia nad Bemowem poruszał się niezidentyfikowany obiekt
latający.
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Nie wy star cza ją ca licz ba miejsc
dla naj młod szych miesz kań ców
Be mo wa to pro blem zna ny od lat
i cią gle na ra sta ją cy, szcze gól nie
na no wych osie dlach zbu do wa nych
na Chrza no wie i obok For tu Be -
ma. Na naj bli ższe la ta pla no wa na
jest bu do wa żłob ka w kom plek sie
szkol nym w po bli żu Sze li gow skiej,
ale zde cy do wa nie bar dziej za awan -
so wa ne są pra ce przy Obroń ców
To bru ku, na te re nie są sia du ją cym
z Ośrod kiem Spor tu i Re kre acji.
Pierw sza ło pa ta już za na mi.

– Żło bek bę dzie mieć sześć od -
dzia łów dla dzie ci w wie ku od ro -
ku do trzech lat – mó wi An na Fi -
szer -No wac ka, rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy. – Po wsta ną ta kże dwa
pla ce za baw z pia skow ni ca mi,
huś taw ka mi i ka ru ze la mi. Wo kół
pro jek to wa nych pla ców za baw
pla nu je się no we na sa dze nia.

W żłob ku przy For cie Be ma
znaj dzie się miej sce dla 150 dzie -
ci. Otwar cie pla no wa ne jest
na sier pień przy szłe go ro ku.

(dg)

Koło Fortu Bema
budują żłobek
� Nowa placówka przy Obrońców Tobruku częściowo
rozwiąże problemy z brakiem miejsc w żłobkach.

Sprawę
rozwiązano prawie jak
na filmach
– do wiatrakowca
wysłano policyjny
śmigłowiec, który
przechwycił
niesubordynowany statek
i nakazał pilotowi
lądowanie. Okazało się,
że siedzi w nim 33-latek
z Kolumbii, który został
zatrzymany
do wyjaśnienia całej
sprawy.

źródło: w
ola.policja.w

aw.pl



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501 – 541-085
·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

DAM PRACĘ
·Ekspedient/ka sprzedawca sklep spoż-przem
Warszawa – Białołęka od zaraz na stałe tel.
604-902-944
·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615
·Opiekunki do osób starszych W-wa bez
zamieszkania 730-362- 640, 22 214-07-60

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

OGŁOSZENIA DROBNE ·Naprawa komputerów, odzyski danych i inne
– dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Serwis
KOMPUTEROWY RSOnline, ul. Włościańska 15,
Warszawa Żoliborz TELEFON: 513-325-326
DOJAZD/ODBIÓR SPRZĘTU GRATIS!
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Elektryk 24/7 tel. 721-473-080

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

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
·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

ZDROWIE I URODA
·Masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, tel.
505-349-469

WYPOCZYNEK
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.Antyki meble obrazy srebra platery pocztówki
książki bibeloty odznaki odznaczenia szable
bagnety mundury ryngrafy dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418
·Kupię monety, militaria, pocztówki, zdjęcia,
banknoty, znaczki, porcelanę, srebra, platery,
meble oraz inne starocie 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
·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

KURSY, SZKOLENIA
·Szkolenie dla wolontariuszy 60+ nieaktywnych
zawodowo 501 – 823-644

– De gu sta cyj ne po cząt ki by -
wa ją nie ła twe.

– Fak tycz nie, bo gac two sma -
ków i aro ma tów spra wia, że mo -
że my po czuć się przy tło cze ni…

– Wszyst kie nu ty za pa cho we
i sma ko we mie sza ją nam się, co
prze szka dza roz ró żnić na wet te
pod sta wo we.

– Nie ste ty, nie ma me to dy,
któ ry po zwa la zo stać eks per tem
w dzie dzi nie wi na w je dy nie kil -

ku kro kach. Co nie zna czy, że
nie war to pró bo wać i zgłę biać
wie dzy zwią za nej z wi no znaw -
stwem.

– Jak za tem de gu sto wać?
– Z przy jem no ścią po dam kil -

ka przy dat nych wska zó wek.
– Od cze go za cznie my?
– Przede wszyst kim na le ży się

od prę żyć. Po sze rza nie wia do -
mo ści mu si spra wiać przy jem -
ność.

– Nie da się ukryć.
– A więc za czy na my. Pierw szy

etap…
– … to za pew ne wy gląd wi na.
– Otóż to! Spraw dza my ko lor,

przej rzy stość i gę stość. Wy star -
czy na to je dy nie chwi la, bez
zbęd ne go za sta na wia nia się.

– Co po tem?
– Oce nia my je go za pach. Wy -

bie ra my co naj mniej dwa aro -
ma ty, nie spie sząc się z ich iden -

ty fi ka cją. Cza sem war to chwi lę
od po cząć i po wtór nie wró cić
do aro ma tów z kie lisz ka. Cią głe
wą cha nie po tra fi przy nieść wię -
cej szko dy niż po żyt ku.

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

– Ist nie ją trzy gru py win nych
nut aro ma tycz nych. Pod sta wo -
we po cho dzą z wi no gron i za -
wie ra ją niu an se owo co we, zio -
ło we i kwia to we.

– A po zo sta łe?
– To aro ma ty wtór ne, po cho -

dzą ce z fer men ta cji. Trze cio -
rzęd ne za pa chy bio rą się z utle -
nia nia i sta rze nia wi na w becz -
kach – tu wy czu je my m.in. przy -
pra wy, orze chy i wa ni lię.

– Od kry li śmy aro ma ty. Co
da lej?

– Oczy wi ście smak. I tu też
ma my kil ka niu an sów.

– To zna czy?
– W pierw szej chwi li szu ka my

stric te sma ku, np. cy tru sów
(w wi nach bia łych) lub ma li ny
(w czer wo nych).

– To nie wszyst ko?
– Na stęp nie pa trzy my

na struk tu rę trun ku. In te re su je
nas po ziom sło dy czy, „cia ła”, al -
ko ho lu, kwa so wość oraz ta ni ny.

Wa żna jest rów nież tzw. dłu gość
wi na.

– Dłu gość?
– Cza sem wi no ma zu peł nie

in ne nu ty od czu wa ne na ję zy ku,
a in ne głę biej, na pod nie bie niu
oraz pod czas prze ły ka nia.

– Du żo in for ma cji.
– Zga dzam się. Koń co wym

eta pem oce ny wi na jest pod su -
mo wa nie ca ło kształ tu trun ku.

– Wie le na uki przed Czy tel ni -
ka mi.

– Ale ja kże przy jem nej!

ROZWIJAMY WINNY SMAK

Wspólne degustowanie bywa pomocne, wszak możemy wymieniać się odkrytymi smakami
i aromatami

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://w
w

w.harperw
ells.com

/our-services/w
ine-tastings
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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
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Uro czy ste go otwar cia naj no wo -
cze śniej szej i jed nej z naj więk -
szych te go ty pu cen tral w ów cze -
snej Eu ro pie do ko nał 1 paź dzier -
ni ka 1923 ro ku ów cze sny pre zy -
dent RP Sta ni sław Woj cie chow -
ski. Oso bi ście też spraw dził dzia -
ła nie cen tra li wy mie nia jąc de pe -
sze z pre zy den tem USA Joh nem
Ca lvi nem Co olid gem Jr. Po łą cze -
nie prze bie gło bez za kłó ceń.

Bu do wę Cen tra li roz po czę to
wio sną 1922 ro ku w po ło żo nej
wów czas po za gra ni ca mi sto li cy
wsi Gać. Łącz ny koszt ca łe go
przed się wzię cia sza co wa ny jest
na nie bo tycz ną jak na ów cze sne
cza sy kwo tę 2 mi lio nów do la rów.

W skład kom plek su wcho dzi ły
trzy czę ści – sta cja od bior cza
w Gro dzi sku Ma zo wiec kim, biu ro
ope ra cyj ne przy ul. Fre dry oraz
sta cja nadaw cza znaj du ją ca się

w dzi siej szym La sku Be mow skim.
Kom pleks nadaw czy skła dał się
z 10 sta lo wych masz tów an te no -
wych wznie sio nych w rów nych od -
stę pach wzdłuż czte ro ki lo me tro -
wej dro gi. Roz po star te na masz -
tach an te ny po zwa la ły wy sy łać sy -
gna ły na ca ły nie mal świat. Sys tem
nadaw czy opie rał się o dwa na daj -
ni ki o mo cy 200 kW. Sta cja na Be -
mo wie mia ła na wet wła sną elek -
trow nię za si la ną sil ni kiem Die sla.

Ma ło kto dziś pa mię ta, że to wła -
śnie z Be mo wa trans mi to wa ny był
na ca ły świat pro gram Pol skie go
Ra dia. Po zwa la ła ta kże na bez po -
śred nie po łą cze nie ra dio te le gra -
ficz ne z naj od le glej szy mi na wet
kra ja mi. Wy sy ła no stąd rzą do we
de pe sze do Ja po nii, Sy rii czy Ame -
ry ki Po łu dnio wej. Dla pra cow ni -
ków dzie więć lat póź niej zbu do wa -
no osie dla, któ re na zwa no Osie -

dlem Łącz no ści Ba bi ce, a na zwę
zmie nio no póź niej na Bo er ne ro wo.

Ra dio sta cja dzia ła ła do 8 wrze -
śnia 1939 ro ku. Niem com za le ża -

ło na prze ję ciu jej w nie na ru szo -
nym sta nie, więc te go re jo nu nie
zbom bar do wa li.

Jed na z teo rii mó wi, że pod czas
woj ny Niem cy wy ko rzy sty wa li sta -
cję nadaw czą do kon tak tu z U-Bo -
ota mi na Atlan ty ku. Je sie nią 1944
ro ku za pa dła de cy zja o bu do wie

na jed nym z masz tów sta no wi ska
ob ser wa cyj ne go, któ re po zwa la ło
ob ser wo wać ru chy wojsk na pra -
wym brze gu Wi sły. Hi sto ria sta cji
za koń czy ła się 16 stycz nia 1945 ro -
ku, kie dy Niem cy wy sa dzi li wszyst -
kie masz ty oraz za bu do wa nia tech -
nicz ne. Po za koń cze niu woj ny oca -
la łe kon struk cję po cię to na złom.

Zo sta ły fun da men ty an ten
i …na zwy. Wieś Gać już przed woj -
ną za czę to na zy wać Ra dio wem,
włą czo no ją w gra ni ce War sza wy
w 1951 ro ku, dziś znaj du je się
w gra ni cach Bie lan. Na Be mo wie
jest zaś oczy wi ście uli ca Ra dio wa,
któ ra swą na zwę za wdzię cza wła -
śnie sta cji. War to o tym pa mię tać.

A co bę dzie da lej z pa miąt ka mi
po cen tra li? Sto wa rzy sze nie Park
Kul tu ro wy TRCN pod ję ło sta ra -
nia o ob ję cie re lik tów ra dio sta cji
ochro ną kon ser wa tor ską. Zło żo ny

w mar cu te go ro ku do Ma zo wiec -
kie go Wo je wódz kie go Kon ser wa -
to ra Za byt ków wnio sek o wpis po -
zo sta ło ści ra dio sta cji do re je stru
za byt ków po par ło kil ka na ście or -
ga ni za cji po za rzą do wych. Spra wą
za in te re so wa ło się ta kże Biu ro
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go. – Na szym ma rze niem jest
utwo rze nie par ku kul tu ro we go,
na któ re go te re nie po wsta ną ście -
żki dy dak tycz ne – mó wi pre zes
sto wa rzy sze nia Ja ro sław Chra pek.
We dług wstęp nej oce ny kon ser wa -
to ra są na to spo re szan se.

(wk)

Za in te re so wa nym hi sto rią sta -
cji po le cam mo no gra ficz ną ksią -
żkę Je rze go Bog da na Racz ka
„Trans atlan tyc ka Ra dio te le gra -
ficz na Cen tra la Nadaw cza w Ba -
bi cach”, z któ rej ko rzy sta łem.

Historia ruin z Lasu Bemowskiego
� Spacerując po Lasku Bemowskim można natrafić na betonowe fundamenty z wystającymi szczątkami stalowych, nitowanych konstrukcji. To
resztki po zapomnianej dziś dumie II Rzeczypospolitej – Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej.

Radiostacja
działała do
8 września 1939 roku.
Niemcom zależało
na przejęciu jej
w nienaruszonym stanie,
więc tego rejonu nie
zbombardowali.

Pamiątki po centrali Wnętrze budynku generatorów Transatlantyckiej Centrali Radionadawczej
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