
Mieszkańcy Bemowa pamięta-
ją, że w Lesie Bemowskim można
było rozpalać ogień w wyznaczo-
nych miejscach „od zawsze”. Nie-
stety nie wszyscy potrafią się ba-
wić. Odbywającym się w weeken-
dy imprezom towarzyszy hałas
i alkohol, pozostają po nich sterty
śmieci. Pracownicy Lasów Miej-
skich zamykają właśnie ostatnie
wyznaczone miejsca w pobliżu
ul. Kutrzeby.

– Otrzymywaliśmy liczne skargi
od okolicznych mieszkańców
– dowiedzieliśmy się w Lasach
Miejskich. – Miejsca do palenia
ognia były notorycznie dewasto-
wane, ale najważniejszym powo-
dem ich likwidacji jest „zmęcze-
nie” terenu leśnego w pobliżu.
Teren jest już mocno wydeptany,

a sosny usychają i noszą ślady np.
rzucania nożami.

– Na całym terenie Lasu Bemowo
obowiązuje całkowity zakaz używa-
nia otwartego ognia – dodaje urząd
dzielnicy. – W przypadku zaobser-
wowania rozpalonych ognisk oraz
grilla na powyższym terenie Lasy
Miejskie Warszawa proszą o powia-
domienie odpowiednich służb.

Teraz miłośnicy grillowania bę-
dą musieli znaleźć inną rozrywkę
albo poczekać, aż warszawski sa-
morząd zmieni prawo miejscowe.

– Zastanawiamy się nad mody-
fikacją zakazu palenia otwartego
ognia – mówił 11 kwietnia na spo-
tkaniu na Tarchominie wiceprezy-
dent Michał Olszewski. – Straż
miejska ma ogromne problemy
z jego egzekwowaniem. Nikt nie

jest w stanie upilnować tak duże-
go miasta.

Jeśli na terenie dzielnicy będzie
można palić ogniska, nie spodzie-
wajmy się w najbliższych latach
powrotu palenisk w Lesie Be-
mowskim. „Zmęczony” las musi
teraz odpocząć od ludzi.

(dg)
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Koniec grillowania
� Urząd dzielnicy zamyka ostatnie miejsca do palenia ognisk i grillowania. To dla
wielu mieszkańców dzielnicy koniec popularnej rozrywki.

„Zmęczony”
las musi

teraz
odpocząć
od ludzi?



Jelonki są pustynią, jeśli chodzi
o infrastrukturę dla rowerzystów.
Krótkie odcinki na Muszlowej,

Lazurowej i Powstańców Śląskich
nie tworzą sieci, brakuje także

bezpiecznego połączenia z sąsied-
nią Wolą i Śródmieściem. Obec-
nie najwygodniej jest dotrzeć
do centrum miasta przez przejazd
kolejowy na Strąkowej i mało ru-
chliwe ulice Ulrychowa. Połącze-
niem z prawdziwego zdarzenia
będzie dopiero projektowana wła-
śnie droga rowerowa w ciągu Po-
łczyńskiej, Wolskiej i Kasprzaka.

– Po otwarciu w ubiegłym roku
dróg rowerowych na Świętokrzy-
skiej i Prostej ciąg ten stał się głów-
nym korytarzem wschód-zachód
– mówi Tamas Dombi z Zarządu
Dróg Miejskich. – Według pomia-
rów w kierunku centrum jedzie nim
około 230 osób. Jesteśmy przeko-
nani, że liczba ta znacznie wzrośnie
po otwarciu odcinka na Jelonki.

Drogowcy chcą wykonać więk-
szość prac w tym roku, tak by na-
stępną wiosną zająć się sadze-

niem wzdłuż drogi drzew i krze-
wów. Droga zostanie zbudowana
po południowej stronie ulic
na długim odcinku od granicy
Warszawy do skrzyżowania Ka-
sprzaka z Ordona. Dalszy odci-
nek, pomiędzy Ordona a Trasą
Prymasa Tysiąclecia, buduje już
deweloper. Z kolei dzięki spóź-
nionemu o rok projektowi do bu-
dżetu partycypacyjnego na odcin-
ku między Szeligowską a Po-
wstańców Śląskich drogi rowero-
we będą po obu stronach ulicy.

– Założeniem jest, by podczas bu-
dowy drogi wyciąć jak najmniej
drzew i krzewów, a następnie zasa-
dzić ich jak najwięcej – mówili
na spotkaniu konsultacyjnym pro-
jektanci. – Dla bezpieczeństwa
wszystkie przejazdy przez wjazdy na
posesję i drogi lokalne będą umiesz-
czone na progach zwalniających.

Na odcinku na zachód od Po-
wstańców Śląskich droga będzie
mieć 2,5 metra szerokości, ale da-
lej będzie się rozszerzać do 3 me-
trów. Tam, gdzie szerokość pasa
drogowego Połczyńskiej jest zbyt
mała, powstanie asfaltowy chod-
nik z dopuszczonym ruchem ro-
werów. W niektórych miejscach
rowery pojadą wyremontowanymi
drogami serwisowymi, równole-

głymi do głównych jezdni. Nowa
droga zostanie oczywiście połą-
czona z istniejącą infrastrukturą:
drogami na Lazurowej i Powstań-
ców Śląskich, pasami na Ordona
oraz z ciągiem pieszo-rowerowym
na Morach. Na wszystkich skrzy-
żowaniach z sygnalizacją świetlną
z wyjątkiem jednego powstaną
przejazdy przez Połczyńską.

(dg)

Budują drogę rowerową za 10 milionów
� Jeszcze w tym roku Jelonki powinny zyskać wygodne połączenie rowerowe z centrum Warszawy. Trwają konsultacje w sprawie budowy drogi
na Połczyńskiej, Wolskiej i Kasprzaka.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zajęcia organizowane są przez
urząd dzielnicy. Od 4 maja do 28
września w Parku Górczewska
(w środy, między 17.30 a 18.30,
uczestnicy spotykają się przy pla-
cu zabaw), na Skwerze Sportów
Miejskich (w soboty od 17.00

do 18.00) oraz w Forcie Bema
(niedziele od południa do 13.00,
zbiórka przy Cafe Jurta) będzie
można poćwiczyć asany oraz
uspokoić ciało i ducha. Maty
do ćwiczeń należy mieć własne!

(red)

Wyginaj śmiało ciało!
� Trzy razy w tygodniu, za darmo – na Bemowie ruszył
cykl zajęć z jogi.

Nowa droga
zostanie oczywiście
połączona z istniejącą
infrastrukturą: drogami
na Lazurowej
i Powstańców Śląskich,
pasami na Ordona oraz
z ciągiem
pieszo-rowerowym
na Morach. Na wszystkich
skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną
z wyjątkiem jednego
powstaną przejazdy przez
Połczyńską.

Między Trasą Prymasa Tysiąclecia a Ordona już trwają prace budowlane
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Zamknięcie przejazdu oznacza,
że osiedle wielkości – powiedzmy
– powiatowego miasta Przeworsk
posiada dziś tylko dwie drogi do-
jazdowe, ul. Konarskiego i ul.
Bolkowską, mające w sumie trzy
pasy wyjazdowe i dwa wjazdowe,
wszystkie będące przy wyjeździe
z osiedla drogami podporządko-
wanymi. Pomieniony Przeworsk,
typowe miasteczko, ma dróg czte-
ry a pasów dwanaście, przy czym

większość przeworszczan – w od-
różnieniu od mieszkańców nasze-
go osiedla – pracuje bądź uczy się
w swoim mieście, więc rzadko
z niego wyjeżdża. Natomiast wy-
jazd i wjazd na Górce Nowe w go-
dzinach szczytu stał się dla miesz-
kańców codziennym rytuałem sta-
nia w gigantycznym korku.

Oczywiście, to nie zamknięcie
wyjazdu na Marynin spowodowa-
ło korki. Zamknięty przejazd sta-

nowił najmniej używaną z trzech
dróg dojazdowych na osiedle. Ko-
munikacyjny problem Górc nara-
stał od lat, w miarę budowy no-
wych domów. Ale teraz jest już
naprawdę źle. Zablokowanie z ja-
kichś powodów nawet na kilka
godzin wjazdu od ul. Górczew-
skiej lub od Powstańców Śląskich
spowoduje – bez przesady – kata-
strofę komunikacyjną.

Samorządowcy z ekipy Jarosła-
wa Dąbrowskiego, którzy przez

ponad osiem lat nic nie zrobili
w tej sprawie, w zabawny sposób
włączyli się teraz do protestów.
„Kilkakrotnie blokowałem za-

mknięcie tego przejazdu” – chwali
się jeden z nich. Problem w tym,
że… przejazd na Marynin, taki ja-
ki działał do 5 maja, zamknąć na-
leżało. Decyzję o zamknięciu wy-
dał Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, gdyż przejazd kole-
jowy okazał się samowolą budow-
laną nie spełniającą wymogów
bezpieczeństwa wynikających
z prawa budowlanego. Kto z nie-
go korzystał, sam wie.

Powinien też to wiedzieć ów sa-
morządowiec, który zamiast
chwalić się łataniem prowizorki
przez osiem lat, mógł w tym cza-
sie doprowadzić do budowy cywi-
lizowanej drogi wyjazdowej, speł-
niającej wymogi bezpieczeństwa
zarówno przy przekraczaniu to-
rów kolejowych, jak i w stosunku
do mieszkańców bloków miesz-
kalnych przy ul. Marynin.

Kompleksową koncepcję budo-
wy drogi wyjazdowej z Górc for-
suje teraz opozycyjna radna Han-
na Głowacka. Projekt powstał

jeszcze w kadencji nieżyjącego już
burmistrza Włodzimierza Całki
(2002–2006) i obejmuje m.in.
przedłużenie ul. Zaborowskiej
do starego Marynina, z ominię-
ciem domów Marynin 21–25,
i wjazd w ul. Dywizjonu 303. Re-
alizacja projektu odsunęłaby ka-
tastrofę komunikacyjną o solidne
kilka lat.

Cała ta historia przypomina, że
Górce Nowe cierpią na brak
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Mieliśmy
z tego powodu problemy z lokali-
zacją osiedlowej szkoły i przed-
szkola, obecnie widać, że najpo-
ważniejszą ofiarą niefrasobliwości
bemowskich samorządowców
padł – i to dosłownie – układ ko-
munikacyjny osiedla.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Przejazd
kolejowy okazał się
samowolą budowlaną
nie spełniającą
wymogów
bezpieczeństwa
wynikających z prawa
budowlanego. Kto
z niego korzystał, sam wie.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Droga wyjazdowa z Górc na Marynin zamknięta
� Wielkie poruszenie wśród mieszkańców Górc wywołało zamknięcie 4 maja przejazdu przez tory kolejowe prowadzącego do ulicy Marynin.



O wyższości tramwajów nad au-
tobusami można dyskutować, jed-
nak w ostatnich dekadach więk-
szość dużych miast Europy stawia
na te pierwsze. Dołączyła do nich

także Warszawa, która zgodnie
z najwyższymi standardami zbu-
dowała linię na Tarchomin i bra-
kujący odcinek torów na Po-
wstańców Śląskich. Na Jelonkach
i Bemowie szynowa linia „jede-
nastka” miała zastąpić spalino-
wą 184:

– Zaproponowaliśmy wycofanie
linii 184 z ulicy Powstańców Ślą-

skich, ponieważ jej 8,5-kilometro-
wy odcinek trasy pokrywa się
z połączeniem tramwajowym
– mówi Magdalena Potocka,
rzeczniczka ZTM. – Na korzyść
tramwajów przemawiały wysoka
częstotliwość kursowania, duża
liczba miejsc oraz mniejszy wpływ
utrudnień w ruchu drogowym
na regularność kursów.

Według projektu ZTM 184
miało nadal kursować z Młocin
na Szczęśliwice, ale omijać więk-
szość Bemowa ulicami Wrocław-

ską, Radiową, Dywizjonu 303
oraz łukiem przez Wolę i Ochotę.
Większa częstotliwość kursów
(10–12 minut w szczycie) nie
przekonała pasażerów, którzy
opowiedzieli się za pozostawie-
niem linii na starej trasie. ZTM
spodziewając się spadku liczby
pasażerów zmniejszył jednak licz-
bę kursów i teraz 184 kursuje
co 20 minut. Niska częstotliwość
i spowodowane długą trasą opóź-
nienia sprawiają, że pasażerów
ubywa.

Obecnie autobusy dublują tram-
waje od skrzyżowania al. Reymon-
ta z Broniewskiego na całej długo-
ści Powstańców Śląskich i odcinku
Połczyńskiej, aż do węzła Wolskiej
z Redutową. To łącznie 8,7 km.
W odróżnieniu od tramwaju 184
daje jednak możliwość dotarcia
bez przesiadki do Dworca Za-
chodniego i na Szczęśliwice. Jak
podaje ZTM, utrzymanie tej linii
autobusowej kosztuje 3,58 mln zł

rocznie, a na cięciu kursów zaosz-
czędziliśmy tylko ok. 250 tys. zł
rocznie. W przeliczeniu na liczbę
pasażerów to prawdopodobnie
najdroższa linia w dzielnicy. Czy
liczba pasażerów, korzystających
z autobusów między Jelonkami
a Dworcem Zachodnim
i ul. Szczęśliwicką jest rzeczywiście
na tyle duża, że nie mogą oni obyć
się bez przesiadki?

(dg)
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Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

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.

3,5 mln zł rocznie na autobus dublujący tramwaj
� Niedawno mieszkańcy Bemowa wywalczyli pozostawienie linii 184, dublującej tramwaje na długości 8,5 km. Sprawdziliśmy, ile to kosztuje.

Ulica mająca za patrona słyn-
nego w latach 30. konstruktora
szybowców jest jedną z najład-
niejszych w dzielnicy – biegnie
obok lasu, ogródków działkowych
i osiedla domów na Grotach.
Niestety czar pryska, gdy prze-
chodzimy obok budynku Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Woli.
Trzy szeregi niezliczonych biało-
-czerwonych słupków, wbitych

w chodnik z kostki Bauma, robią
fatalne wrażenie. Tym gorzej, że
umieszczono je w najmniej po-
trzebnym miejscu w okolicy, bo
obok dużego parkingu. Pozostaje
mieć nadzieję, że po pierwszym
dużym remoncie ulicy słupki albo
znikną, albo zostaną zastąpione
eleganckimi czarnymi „gamdzy-
kami” z syrenką.

(dg)

Migawka z okolicy
Słupkowe szaleństwo na Kocjana
� Słupki „patriotki” ratują chodniki przed
zmotoryzowanymi wandalami, ale niestety szpecą miasto.
Najlepiej widać to naprzeciwko sądu rejonowego.

Obecnie
autobusy dublują
tramwaje
od skrzyżowania al.
Reymonta
z Broniewskiego na całej
długości Powstańców
Śląskich i odcinku
Połczyńskiej, aż do węzła
Wolskiej z Redutową. To
łącznie 8,7 km.

Teraz 184 kursuje co 20 minut
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Kursy organizuje urząd dzielni-
cy a prowadzi mistrzyni świata
w kick boxingu Anna Kasprzak.
Między 18.30 a 20.00 będzie mo-
żna się nauczyć podstaw samo-
obrony, reagowania w niebez-

piecznych sytuacjach i nabrać pew-
ności siebie. Zajęcia prowadzone
są w grupie 30-osobowej, decyduje
kolejność przybycia – nie są pro-
wadzone wcześniejsze zapisy.

(red)

Mistrzyni świata
uczy samoobrony
� Do 29 czerwca w każdą środę SP 316 przy Szobera
odbywają się zajęcia z samoobrony dla dorosłych.

Spacerując czy jeżdżąc rowe-
rem po Lesie Bemowskim nie
sposób nie trafić na niezwykłą po-
lanę, położoną w sąsiedztwie re-
zerwatu Łosiowe Błota. Najła-
twiej dostać się tam idąc Radiową
na zachód, a następnie skręcając
w ulicę Leskiego, prowadzącą
obok Fortu Radiowo. Około kilo-
metr dalej wchodzimy na polanę
otoczoną pozostałościami ogro-

dzenia z drutem kolczastym, zaś
uwagę od razu przykuwają stojące
tuż za nim zabudowania, przez
okolicznych mieszkańców nazy-
wane zazwyczaj bunkrami.

„Bunkry” to pozostałość po
kompleksie dawnej jednostki woj-
skowej, stacjonującej przy Wojsko-
wej Akademii Technicznej. Jedną
jej część stanowiły koszary
przy Forcie Radiowo, drugą – ra-

diostacje i towarzyszące im obiek-
ty, stojące właśnie na polanie obok
Łosiowych Błot. Niektóre z zabu-
dowań pełniły funkcję schronów
dla żołnierzy obsługujących stacje,
inne były magazynami.

Obecnie teren dawnej jednost-
ki jest rajem dla miłośników pa-
intballa – prawdziwy obiekt woj-
skowy nadaje rozgrywkom niesa-
mowity klimat. To także stosun-
kowo popularne miejsce, odwie-
dzane przez rowerzystów i space-
rowiczów. I jedna z wielu pamią-
tek, przypominających o wojsko-
wej przeszłości Bemowa.

(dg)

Bemowo. Pozytywnie

Sport i zabawa w dawnych „bunkrach”
� Duża polana w Lesie Bemowskim to jeden z najciekawszych terenów
rekreacyjnych w Warszawie i okolicach.

„Bunkry”
to pozostałość
po kompleksie dawnej
jednostki wojskowej,
stacjonującej
przy Wojskowej Akademii
Technicznej.

źródło:bem
ow

o.w
aw.pl



NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO MIESZKANIE
51 m2, 2 POK. W CENIE 279 TYSIĘCY,
BEMOWO, UL. ROZŁOGI. Budynek 1977 r.,
remontowany. Mieszkanie spółdzielczo-
własnościowe, do odświeżenia, dwustronne
północ-południe. TEL. 602-352-002

BIURO DO WYNAJĘCIA
·50 metrów kwadratowych na parterze – dwa
pokoje z zapleczem, miejsce parkingowe. Kontakt:
22 663-87-52 w godz. 11-16, e-mail:
biuro@amos.waw.pl

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

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

USŁUGI 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

OGŁOSZENIA DROBNE DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Naprawa Okien 796-698-555

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Elektryk 24h, 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

·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na Komunię – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

PPRROOTTEEZZYY  –– tteecchhnniikk  ddeennttyyssttyycczznnyy  –– wwyykkoonnaanniiee,,
nnaapprraawwaa..  TTeell..  660077--887733--006699

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

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensje
w gotówce 506 – 158-658

·Pomocnik elektromontera z rocznym
doświadczeniem tel. 721 – 473-080

·Zatrudnię doświadczoną prasowaczkę garderoby
do pralni chemicznej. 1/2 etatu. Wola.
693-762-830

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

·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

– Wio sna w peł ni. Pa le ta zie le -
ni: świe że sa łat ki, kru che tar ty,
chru pią ce mło de wa rzy wa. Jak
po wią zać no wa lij ki z wi nem?

– Ist nie je kil ka cen nych wska -
zó wek, któ re po mo gą po łą czyć
wio sen ne zbio ry z do sko na ły mi
trun ka mi.

– Czy mógł by się Pan ni mi
po dzie lić z Czy tel ni ka mi?

– Z przy jem no ścią. W pierw -
szej ko lej no ści zaj mij my się sa -
łat ka mi i – co do za sa dy – zie lo -
ny mi po tra wa mi. Ge ne ral nie są
one gorz ka we i lek ko kwa śne.

Wy ma ga ją win o wy ższej kwa so -
wo ści i – bądź w ogó le po zba -
wio ne go ry czy, bądź o śla do wej
jej za war to ści. Uni kaj my wy so -
ko ta ni no wych czer wie ni.

– Ja kie wi no za tem wy brać?
– Spró buj my ta kie, któ re ma

w so bie „zie lo ne” sma ki, np.
Grüner Vel tli ner, Ver de jo, Sau -
vi gnon Blanc bądź Al ba ri no.
Cie ka wą al ter na ty wą bę dzie
rów nież do brze schło dzo ne
Vin ho Ver de.

– A je śli po ku si my się w sa -
łat ce o mię sny do da tek?

– Wte dy mo że my zde cy do wać
się na lek kie, so czy ste, czer wo ne
wi no o ma łej za war to ści ta nin.

– Wio sna to kró le stwo no wa li -
jek: mło de mar chew ki, bu racz -
ki, tar ty z ba kła ża nem, cu ki nią
i ko zim se rem, szpa ra gi, kar czo -
chy… ach, po ezja sma ków.

– Naj trud niej sze w łą cze niu
z wi nem są kar czo chy i szpa ra gi.

– Dla cze go?
– Dzie je się tak za spra wą cy -

na ry ny, któ ra po wo du je, że wa -
rzy wa te w kon tak cie z wi nem
da ją me ta licz ny po smak trun ku.

– Jak te mu za po biec?
– Przede wszyst kim na le ży

wy eli mi no wać z dań za wie ra ją -
cych te wa rzy wa wi na czer wo ne
i bia łe le ża ko wa ne w becz ce.
Po nad to na le ży prze my śleć do -
bór do dat ków, któ re zła go dzą
me ta licz ny efekt, np. sos ho len -
der ski czy ber neń ski.

– Czy wspo mnia ne wcze śniej
wa rzy wa ko rze nio we rów nież
po trze bu ją ja kichś do dat ków?

– Je dy nie przy praw, któ re ze -
spo lą je z wi nem. Do brą pro po -
zy cją jest do da nie do nich przy -
praw ko rzen nych, któ re wzmoc -
nią smak wa rzyw i po łą czą je
z trun kiem.

– Jakie wina do nich podać?
– Z białych dobrym wyborem

będzie Grüner Veltliner czy
Sauvignon Blanc. Gdy lubimy
warzywa z jakąś bardziej
egzotyczną mieszanką przypraw
zdecydujmy się na
Gewürztraminera, który
wspaniale dopełnia orientalne
smaki.

– A z czerwieni?
– Możemy pokusić się o

Grenache, Cabernet Franc bądź
Zinfandela.

– Póź na wio sna to nie tyl ko
mło de wa rzy wa, ale i dłu go ocze -
ki wa ne tru skaw ki. Ja kie wi na
dla mi ło śni ków tych owo ców?

– Kom po nu jąc wi no z de se ra -
mi war to zde cy do wać się na ta -
kie, któ re za wie ra słod kie nu ty,

ale nie przy ćmi sło dy czy de se ru.
Skosz tuj my cho cia żby Mo sca to,
Rie slin ga z póź nych zbio rów
bądź Ge wurz tra mi ne ra z nu ta mi
olej ku ró ża ne go i li czi. Mo że my
wy brać też coś kwia to we go.

– Kwiatowego?
– Ow szem. Ta kie niu an se do -

sko na le współ gra ją z owo co wy -
mi nu ta mi: ot, cho cia żby wło -
skie Fia no.

ZIELONO MI, CZYLI ŁĄCZENIE WINA
Z WIOSENNYMI POTRAWAMI

Zielone wiosenne sałatki, np. szpinakowo-truskawkowa
z szampańskim winegretem doskonale połączą się nie tylko

z białymi, ale i z różowymi winami

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://w
w

w.ivillage.com
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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

·ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY RYNGRAFY
BIBELOTY 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

·Skupujemy auta osobowe na złom. Tel.
530-992-006

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

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417
Można też kontaktować się z Biurem 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.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl
Do 31.12 trwa promocja – 50% TANIEJ!
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Pod no sze nie cię ża rów daw niej
do star cza ło nam spo ro me da li
olim pij skich, by li śmy eu ro pej ską
po tę gą. Ostat nio jed nak jest go -
rzej. Pol ska sztan ga prze ży wa wy -
raź ny kry zys od cza su do cza su
osła dza ny ta ki mi suk ce sa mi jak
choć by olim pij skie zło to Ad ria na
Zie liń skie go.

Zna mien ny jest fakt, że cię ża ry
upra wia ne są dziś ra czej w ma łych
ośrod kach, w du żych mia stach zo -
sta ły wła ści wie ze pchnię te na mar -
gi nes. Mło dzież wiel ko miej ska ma

tak du żo mo żli wo ści, że do pod -
no sze nia cię ża rów nie gar nie się
tak jak daw niej. Zna cze nie ma
pew nie ta kże to, że za dys cy pli ną
cią gnie się zła sła wa jed ne go
z naj bar dziej za ra żo nych do pin -
giem spor tów. Nie ma wła ści wie
se zo nu, by któ ryś z pol skich sztan -
gi stów nie zo stał przy ła pa ny
na sto so wa niu nie do zwo lo nych
środ ków. W do dat ku co raz czę -
ściej mó wi się, że dźwi ga nie cię ża -
rów eks tre mal nych jest zbyt ob cią -
ża ją ce dla or ga ni zmów – zwłasz -

cza mło dych lu dzi. To wszyst ko
nie przy spa rza sek cjom pod no sze -
nia cię ża rów zbyt wie lu chęt nych.

Miejsce z duszą na Forcie
Bema

A jed nak są jesz cze w sto li cy
mi ło śni cy tej dys cy pli ny i miej sca,
gdzie się ją upra wia. Jed nym
z nich jest nie po zor ny, wy słu żo ny
bu dy ne czek przy Wal dorf fa
na For cie Be ma. Mie ści się tu
sek cja pod no sze nia cię ża rów sto -
łecz nej Le gii oraz zo rien to wa na
na ama to rów sztan gi si łow nia.
Wy po sa że nie sa li jest ra czej spar -
tań skie. Wnę trze za nie dba ne, cia -
sne, ob skur ne, ale za adop to wa ne
jak się tyl ko da ło, a wy strój ocie -
plo ny za ska ku ją cy mi de ta la mi. To
miej sce ma du szę. Jest sa lą tre -
nin go wą, si łow nią, obok ćwi czą
kick bok se rzy i kul tu ry ści, są szat -
nie – ta kże skrom ne, ale za dba ne,
za ple cze. Nie mniej jed nak sam
bu dy nek i je go wy strój tro chę
świad czą o tym, ja kie miej sce zaj -
mu je dziś sek cja pod no sze nia cię -
ża rów w hie rar chii wa żno ści.
A by ły cza sy, gdy prze ży wa ła
świet ność.

Zo sta ła za ło żo na w 1930 ro ku
ja ko część sek cji atle tycz nej,
od 1972 ro ku dzia ła ła już sa mo -
dziel nie. Za wod ni cy Le gii w cią -
gu 80 lat ist nie nia zdo by li aż 47
me da li Igrzysk Olim pij skich, Mi -
strzostw Świa ta i Eu ro py, a 12 ra zy
sta wa li na naj wy ższym po dium
tych im prez. Ja ko pierw szy suk ce sy
od no sił Ma rian Zie liń ski – mistrz
świa ta z ro ku 1959 i 1963, brą zo wy
me da li sta olim pij ski z 1956 ro ku.
Póź niej na li sty me da li stów tra fia li
ko lej ni za wod ni cy Le gii, wśród
nich ty ta ni te go spor tu – Nor bert
Ozi mek, Zyg munt Smal cerz, Jan
Bo che nek, czy Ro bert Sko li mow -
ski. Pra co wa li w klu bie le gen dar ni
tre ne rzy, jak Piotr Szcze blew skim,
czy Kle mens Ro gu ski.

Wal ka z sa mym so bą
Dziś Le gii nie ma w dru ży no -

wych mi strzo stwach kra ju, suk ce -
sy przy cho dzą z rzad ka i w zu peł -
nie in nej ska li niż daw niej. Cię ża -
row cy we ge tu ją na For tach Be ma,
ła ta ją bu dżet jak tyl ko mo gą.
Na Be mo wie tre nu je 25 za wod ni -
ków. Przede wszyst kim mło dzież.
Wo bec bra ku za ple cza klub szko li

przede wszyst kim ju nio rów:
dziew czę ta i chłop ców od 13. ro -
ku ży cia. Ostat nio mło dzi wy cho -
wan ko wie za czy na ją od no sić suk -
ce sy. Alek san dra Mie rze jew ska
wy wal czy ła nie daw no 4. miej sce
na Mi strzo stwach Eu ro py.

Tre nu ją ta kże star si, nie ko -
niecz nie by zdo by wać me da le, ale
z mi ło ści do tej dys cy pli ny spor tu.
– Pod no sze nie cię ża rów sprzy ja
kształ to wa niu si ły, cha rak te ru,
uczy wy trwa ło ści w dą że niu do wy -
zna czo ne go ce lu. A wal czyć trze -
ba przede wszyst kim z sa mym so -
bą – mó wi tre ner Zdzi sław Fa raś.
Mło dzi za wod ni cy Le gii tre nu ją
wy czy no wo, ale przy cho dzi też
wie lu, by o ot tak pod źwi gać dla
kon dy cji, po ko nać wła sną sła bość.

Ja ko do wód na to, iż w pod no -
sze niu cię ża rów nie ma gra nic
mo że słu żyć fakt, że za wod ni cy
tre nu ją cy w klu bie na Be mo wie
zdo by wa ją me da le w ka te go rii
we te ra nów. Naj star szy Ro man
Sta rę ga ma 75 lat. – Wy ni ki na -
szych za wod ni ków są fan ta stycz -
nym do wo dem na to, iż pod no -
sze nie cię ża rów jest – wbrew
obie go wym opi niom – bar dzo
zdro wym spor tem. Za pra sza my
wszyst kich do do łą cze nia do na -
szej sek cji – mó wi tre ner Fa raś.

(wk)

Ciężarowcy zepchnięci na margines. „To bardzo zdrowy sport”
� Na Bemowie działa jedna z ostatnich warszawskich enklaw podnoszenia ciężarów. Skromnie, po cichu,
w kiepskich warunkach, ale z niesłabnącą pasją.

źródło: L
egia Sztanga

Nie obie cu je my „zło tych gór”.
W trak cie pierw szej wi zy ty ba da -
my pa cjen ta, oce nia my sto pień za -
awan so wa nia scho rze nia oraz
uczci wie okre śla my, czy je ste śmy
w sta nie po móc. Do ka żde go przy -
pad ku pod cho dzi my in dy wi du al -
nie. Pa cjent w trak cie re ha bi li ta cji
pro wa dzo ny jest przez ze spół te -
ra peu tów i le ka rza or to pe dę, dla -
te go na sza pra ca jest bez piecz na.

Na naj no wo cze śniej szym apa -
ra cie USG na bie żą co mo że my
śle dzić po stę py le cze nia. Sto su je -
my uzna ne me to dy te ra pii ma nu -
al nej wy ko rzy sty wa ne na ca łym
świe cie. Nie ko rzy sta my z me tod
nie zba da nych ani żad nych spe cy -
fi ków gwa ran tu ją cych na tych mia -
sto we cu dow ne ule cze nie.

Le czy my oso by w ka żdym wie -
ku.

Naj lep sze efek ty uzy sku je my
w przy pad ku:

• rehabilitacji kolan i stawów
biodrowych również
u seniorów,

• leczeniu bólu kręgosłupa
i pleców,

• dyskopatii, rwy kulszowej,
• cieśni nadgarstka,
• zespołu bolesnego barku,
• rehabilitacji pooperacyjnej

kręgosłupa i stawów.

Konsultacje fizjoterapeutyczne
13–20 maja

Konsultacje ortopedy 18 maja
Obo wią zu je te le fo nicz na re je -

stra cja wi zyt. Licz ba miejsc ogra -
ni czo na.

Mokotów ul.Różana 51
tel. 22 498 18 55

Bemowo ul.Tkaczy 13
tel. 22 666 05 77

www.fizjomedpoland.pl
www.facebook/fizjomedpoland

Poszukujesz rehabilitacji?
Cierpisz na bóle pleców?
� Rehabilitacja to proces powrotu do sprawności,
do życia bez bólu. Od 19 lat istnienia naszej firmy Fizjo
Med Poland opieramy ją na wartościach takich jak
uczciwość, kompetencja i bezpieczeństwo. Cieszymy się
bardzo dobrą opinią i zaufaniem naszych pacjentów,
którzy wracają do nas i polecają nas swoim znajomym.
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Or ły zo sta ły za ło żo ne w 1999
ro ku i od po cząt ku by ły pio nie ra -
mi te go spor tu w Pol sce. Za wod -
ni cy tre no wa li naj pierw na sta dio -

nie Hut ni ka, w 2001 prze nie śli się
na te ren AWF a od kil ku lat me -
cze roz gry wa ją na bo isku OSiR
Be mo wo. Po cząt ki nie by ły ła twe
– bra ko wa ło sprzę tu i… prze ciw -
ni ków: dru ga dru ży na w Pol sce
po wsta ła do pie ro w 2004 ro ku.
Wte dy też sto czo no pierw szy ofi -
cjal ny mecz fut bo lu ame ry kań -
skie go w kra ju – bez spe cja li stycz -

ne go sprzę tu czy ochra nia czy,
za to z ogrom nym za pa łem i wo lą
wal ki. W Su chym Le sie ko ło Po -
zna nia War saw Eagles po ko na -
ły 1. KFA Fi re balls Wiel ko pol -
ska 7:88.

Za sa dy fut bo lu ame ry kań skie -
go nie są zbyt skom pli ko wa ne
i naj kró cej mo żna je stre ścić ja ko
„za nieś pił kę na dru gi ko niec bo -
iska”. To wła śnie za ta ką ak cję
do sta je się naj wię cej, bo sześć
punk tów. Ale na li cza ne są też
za kop nię cie pił ki mię dzy słup ka -
mi bram ki prze ciw ni ka – czy to

z gry czy po przy ło że niu (ang. to -
uch down, czy li wła śnie ak cja za -
koń czo na pił ką na po lu punk to -
wym prze ciw ni ka). Mecz mo że
trwać na wet kil ka go dzin, bo choć
czas gry to kwar ty po pięt na ście
mi nut, to na li cza na jest sa ma ak -
cja a ze gar za trzy my wa ny jest
pod czas zmian usta wień czy mię -
dzy za gra nia mi.

Wróć my jed nak do War saw
Eagles. Po pierw szym me czu wraz
z prze ciw ni ka mi za ło ży li Pol ski
Zwią zek Fut bo lu Ame ry kań skie -
go (w 2006 ro ku) i od tej po ry sta -

le znaj du ją się w naj wy ższej kla sie
roz gryw ko wej, To pLi dze, w któ rej
w obec nym se zo nie gra sie dem

dru żyn. Mi strzo stwo Pol ski zdo -
by wa li dwu krot nie (w 2006 i 2008
ro ku), ty leż ra zy by li wi ce mi strza -
mi kra ju (w 2012 i 2013 ro ku).

W naj bli ższą so bo tę, 13 ma ja,
na bo isku OSiR Be mo wo
przy Obroń ców To bru ku Or ły
spo tka ją się z Re ki na mi – dru ży -
ną War saw Sharks. Dru ży ny są -
sia du ją ze so bą w ta be li, za po wia -
da się więc po dwój nie za cię ta
wal ka – raz, że to spo tka nie der -
bo we a dwa, że o pry mat punk to -
wy w sto li cy. Po czą tek spo tka nia
o 12.30, bi le ty w ce nach 10 (ulgo -
we) oraz 15 zło tych. War to
przyjść choć by po to, by zo ba czyć,
czy jest się czym fa scy no wać…

(wt)

Zasady
futbolu amerykańskiego
nie są zbyt
skomplikowane
i najkrócej można je
streścić jako „zanieś piłkę
na drugi koniec boiska”.
To właśnie za taką akcję
dostaje się najwięcej, bo
sześć punktów.

Orły przeciwko Rekinom. Szykuje się zacięta walka na Obrońców Tobruku
� Większości osób hasła „futbol” oraz „derby” kojarzą się z Legią i Polonią. Słusznie, ale nie zapominajmy, że Warszawa może się poszczycić
innymi futbolowymi potęgami – to w stolicy powstała i działa najstarsza polska drużyna futbolu amerykańskiego: Warsaw Eagles.

źródło: W
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Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką miejską

oraz

handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych 
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl


