
Jeśli metro ma służyć miesz-
kańcom Bemowa przez najbliższe
dziesięciolecia, dostęp do jego
stacji powinien być ładny i wygod-
ny. Pierwszy projekt stacji plano-
wanej na rogu Górczewskiej i Po-
wstańców Śląskich był bardzo sła-
by: zakładał budowę pod pierwszą
z tych ulic, w pewnym oddaleniu
od środka skrzyżowania i z wej-
ściami tylko obok ratusza i osie-
dla Przyjaźń. Oznaczałoby to brak
wygodnej przesiadki z metra

do tramwajów, ale także utrud-
niony dostęp dla mieszkańców
Górc. Aby dostać się na stację
z największego osiedla w okolicy,
należałoby przejść przez obie sze-
rokie ulice. W sumie mogłoby to
trwać nawet kilka minut. Przeciw-
ko takiemu rozwiązaniu zaprote-
stowali zarówno mieszkańcy Be-
mowa, jak i dziennikarze. Sku-
tecznie.

– Zapadła decyzja dotyczą-
ca II stacji metra na skrzyżowaniu

Górczewskiej z Powstańców Ślą-
skich – poinformował właśnie urząd
dzielnicy Bemowo. – Stacja zostanie
przesunięta na zachód ale tak, by
nie trzeba było rozkopywać skrzyżo-
wania i przekładać kolektora kanali-
zacyjnego o średnicy dwóch me-
trów. Zostaną wykonane wejścia
do stacji metra na wszystkich czte-
rech narożnikach skrzyżowania.

Obecnie jedną z niewielu wzoro-
wo zaprojektowanych warszawskich
stacji metra jest Rondo ONZ, gdzie
zbudowano także wejścia prowa-
dzące na przystanki tramwajowe.

– Na skrzyżowaniu przy ratuszu
Bemowa nie ma na to miejsca
– mówi Bartosz Milczarczyk,
rzecznik Urzędu m.st. Warszawy.
– Wejścia zostaną zbudowane
na wszystkich narożnikach skrzy-
żowania, ale budowa dodatko-
wych na platformach przystanków
tramwajowych wymagałaby powa-
żnej przebudowy ulicy.

Otwarcie stacji planowane jest
na lata 2020–2022.

(dg)
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Sukces w sprawie metra
� Po interwencji mediów i mieszkańców Bemowa urzędnicy zdecydowali o budowie
wejść na stację metra na wszystkich narożnikach skrzyżowania Górczewskiej
z Powstańców Śląskich.
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Wejścia na stację zostaną wykonane na wszystkich
narożnikach skrzyżowania
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Ładna pogoda, doskonała wi-
doczność i skrzyżowanie wyposa-
żone w przejazdy rowerowe ze
światłami – żaden z tych czynni-
ków nie był w stanie zapobiec tra-
gedii na rogu Połczyńskiej i nowe-
go odcinka Lazurowej. Oko-
ło 12:00 kierowca ciężarówki-be-
toniarki potrącił rowerzystkę, któ-
ra dostała się pod koła pojazdu

i odniosła bardzo poważne obra-
żenia. Nie udało się jej uratować.

– Kobieta miała około 70 lat
– dowiedzieliśmy się w Komendzie
Stołecznej Policji. – Jej tożsamości
na razie nie udało się ustalić. Nie-
znane są także przyczyny wypadku.
Kierowca betoniarki był trzeźwy.
Prawdopodobnie odbędzie się
śledztwo. (dg)

Rowerzystka zginęła
pod kołami betoniarki
� Tragedia na skrzyżowaniu Lazurowej z Połczyńską.
Potrącona przez ciężarówkę rowerzystka zmarła
na miejscu.

źródło:policja.w
aw.pl

W ubiegłe wakacje Zarząd
Transportu Miejskiego ograniczył
kursowanie kilku linii, wychodząc
z założenia, że w czasie wolnym
od zajęć lekcyjnych zainteresowa-
nie 105,189 i E-5 będzie dużo
mniejsze niż w roku szkolnym.

– Co roku ZTM próbuje zaosz-
czędzić na mieszkańcach w okresie
wakacyjnym, poprzez dwukrotne
zmniejszenie częstotliwości kurso-
wania autobusów na Jelonkach
np. linii 105. Mało tego – latem
nie ma autobusów przegubowych.
ZTM wypuszcza na nasze trasy
krótkie pojazdy. Urzędnicy uznają,
że mieszkańcy masowo opuszczają
tę część Bemowa w lipcu i sierpniu
– komentuje radny Jarosław
Oborski. Dodaje też, że okres wa-

kacyjny bez wątpienia oznacza
mniejszą liczbę pasażerów, jednak
skala ograniczeń kursowania auto-
busów okazała się tak duża, że
w godzinach porannych do 105,
E5,189 trudno było wsiąść. Naj-
większy tłok panował na przystan-
ku Ciepłownia Wola.

– Pracuję na Nowym Świecie.
Cały rok bez problemów wsiada-
łam na przystanku niemal
pod domem i wysiadałam blisko
pracy. W wakacje przeżyłam szok.
Kilka razy zdarzyło się, że
po godz. 7 autobus był tak za-
pchany, że ludzie kleili się do szy-
by w drzwiach – opowiada pani
Agnieszka i dodaje, że teraz auto-
busy jeżdżą średnio co 9 minut,
a w wakacje co 15.

W tym roku przy trasie powstały
nowe osiedla, przybyło wielu miesz-
kańców – potencjalnych pasażerów
komunikacji miejskiej. Czy sytuacja
się powtórzy? – Tym razem chciał-
bym zadziałać „przed szkoda”, a nie
„po szkodzie” i odpowiednio wcze-
śniej uczulić ZTM na ten problem
– zapowiada Jarosław Oborski.

ZTM nie opracował jeszcze
szczegółów dotyczących wakacyj-
nego rozkładu jazdy. Rzecznik in-
stytucji Igor Krajnow zapowiada,
że informacja pojawi się dopiero
w czerwcu.

– Postaramy się jednak, by let-
nie rozkłady jazdy były jak naj-
mniej uciążliwe dla mieszkańców
– podkreśla rzecznik.

(AS)

W godzinach szczytu było jeszcze gorzej. Czy w tym roku koszmar powróci?

Cięcia autobusów na wakacje.
Jelonki protestują
� Ścisk, tłok, spóźnienia do pracy – tak wyglądał wakacyjny okres w komunikacji
miejskiej na Jelonkach rok temu. Czy w lipcu autobusowy problem powróci?
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Górczewska nigdy nie była uli-
cą. Od średniowiecza aż do na-
szego stulecia była szosą (kolejno:
bitą, brukowaną i wreszcie asfal-
tową), prowadzącą z Warszawy

do wsi Górce, z biegiem czasu
przekształconej w blokowisko.
W latach 1999–2013 sukcesywnie
przebudowano ją na dwujezdnio-
wą trasę, którą pędzą w kierunku

Śródmieścia tysiące samochodów.
Ponieważ istnieje już równoległa
do Górczewskiej północna ob-
wodnica Warszawy a za kilka lat
na Górce dotrze linia metra, co-

raz więcej osób uważa, że trasę
można wreszcie przebudować
na ulicę.

– Buspas nie będzie już po-
trzebny, za to niezbędne będą
szersze chodniki, które już nie są
odpowiednio wydolne – piszą
mieszkańcy prowadzący na porta-
lu społecznościowym stronę „Be-
mowo na nowo”. – Dodatkowo,
ulica z tak ogromnym potencja-
łem i dobrą komunikacją mogłaby
posiadać funkcje miejskie speł-
niające potrzeby mieszkańców,
takie jak sklepy, usługi, szkolnic-
two czy kulturę, których tak bar-
dzo potrzeba w naszej dzielnicy.

Mieszkańcy proponują zwęże-
nie jezdni Górczewskiej do czte-
rech pasów, zasadzenie szpalerów
drzew i nową, niską zabudowę
z parkingami podziemnymi i rzę-
dami sklepów. W ten sposób Gór-
czewska stałaby się – po raz
pierwszy w swojej historii – miej-
ską ulicą, dającą poczucie przeby-
wania w Europie. Węższe jezdnie
wymusiłyby mniejszą prędkość sa-

mochodów i mniejszy hałas, dzię-
ki czemu znikłyby ekrany aku-

styczne przy domach na osiedlu
Przyjaźń. Obecnie te ciekawe za-
bytki architektury drewnianej są
zasłonięte pomazanym płotem.

Otwarcie stacji metra na rogu
Górczewskiej i Powstańców Ślą-
skich jest planowane na la-
ta 2020–2022. W tym samym cza-
sie mają powstać dwie stacje
pod ulicą Kondratowicza na Bród-
nie, na temat której toczy się już
bardzo zaawansowana dyskusja
(odbyły się m.in. warsztaty urbani-
styczne i przedstawiono kilka kon-
cepcji zagospodarowania okolicy).
W sprawie Górczewskiej warszaw-
ski samorząd na razie milczy.

(dg)

Zróbmy z Górczewskiej ulicę
� Od końca lat 90. Górczewska była powoli przekształcana w trasę szybkiego ruchu. Po otwarciu w następnej
dekadzie linii metra ma szansę stać się wreszcie miejską ulicą.

Węższe
jezdnie wymusiłyby
mniejszą prędkość
samochodów i mniejszy
hałas, dzięki czemu
znikłyby ekrany
akustyczne przy domach
na osiedlu Przyjaźń.
Obecnie te ciekawe
zabytki architektury
drewnianej są zasłonięte
pomazanym płotem.



Tyle, że nie każdy ma swoją
działkę czy inny kawałek łączki,

na którym palenisko może usta-
wić. A na balkonach grillować nie

wolno. Nie zawsze też można to
robić na skwerkach między bloka-
mi – na ogół administracja krzy-
wo patrzy na miłośników żaru,
na który skapuje wytopiony
tłuszcz. Pozostaje zatem wyjście
w teren – gdzie można zgodnie
z prawem rozpalić grille czy ogni-
ska? Warto znać takie miejsca, bo
jeśli zostaniemy złapani na – no-
men omen – gorącym uczynku
w miejscu niedozwolonym, grozi
nam 500-złotowy mandat.

Czasy, gdy parki służyły tylko
i wyłącznie spacerom minę-
ły. I choć nikt nie wyobraża sobie

własnoręcznego przyrządzania
karkówki z keczupem w Łazien-
kach, to jest wiele innych parków,
gdzie można to zrobić w pięknych
okolicznościach przyrody. Ale na-
wet jeśli grillowanie gdzieś jest
dozwolone, trzeba pamiętać
o bezpieczeństwie przeciwpożaro-
wym – wygasić palenisko, zebrać
pozostały węgiel i (ale chyba nie
trzeba o tym przypominać?) po-
sprzątać po sobie.

Las Bemowski wolny od grilla
i imprez

Na Bemowie grillowanie do-
zwolone jest w wyznaczonych
miejscach Fortu Bema i Parku
Górczewska. Do niedawna jesz-
cze można to było zrobić w Lesie
Bemowskim, ale tam ogólnodo-
stępne grillowiska właśnie za-
mknięto. Dlaczego? Cóż, wiele
osób skarżyło się na zachowanie
„grillowiczów” i śmieci po nich
pozostałe. – Polacy to bydło, któ-
re nie myśli dalej niż czubek swo-
jego nosa. W większości to prymi-
tywy, które nie są w stanie doce-
nić co mają. W moim małym la-
sku nieopodal domu, codziennie
trafiam na podrzucane worki ze
śmieciami, porozrzucane puszki
po piwie i porozbijane butelki
– pisze na naszym forum Czytel-
nik. – Domyślam się, że tacy debi-
le wpłynęli na taką decyzję.
A sam tam kiedyś grillowałem
z przyjaciółmi…

Ale inny pogląd ma Tomek.
– W pobliżu brak jest miejsca,
gdzie człowiek mógłby bez obawy
o interwencję służb rozpalić grilla
i wypić piwo… Czy tak trudne
jest zorganizowanie w takim miej-
scu jak bemowski las koszy
na śmieci? Jeśli nie będzie takich
miejsc, to ludzie będą śmiecić
i grillować wszędzie. – Kara dla
normalnych ludzi za wybryki mar-
ginesu. Urzędnicy zawsze idą
na łatwiznę. Od pilnowania po-

rządku jest straż miejska, której
nigdy tam nie widziałem, a miesz-
kam bardzo blisko tego miejsca
już kilkanaście lat – komentuje
kolejna osoba.

Gdzie pogrillujemy legalnie?
Wróćmy jednak do legalnych

miejsc na grille. Na Bielanach

można biesiadować na polanie
w Lesie Młocińskim od strony Pa-
pirusów. Białołęka kusi plażą
na Tarchominie, parkiem
przy Magicznej, placem zabaw
na Kiersnowskiego i w Parku Pi-
cassa – tam murowane grille cie-
szą się (co widać po pełnych
śmietnikach…) dużym powodze-
niem. Nie ma też problemów
z piknikowaniem w parku Bród-
nowskim na Targówku. Inne takie
miejsca to Pole Mokotowskie,
plaża pod Mostem Poniatowskie-
go czy Park Skaryszewski. Nieda-
leko ZOO, na plaży Rusałka też
można bezkarnie piknikować
nad rusztem, podobnie jak w Par-
ku Praskim, Plaży Saskiej nieda-
leko Mostu Siekierkowskiego czy
w Lesie Kabackim – oczywiście
w wyznaczonych miejscach,
przy zachowaniu bezpieczeństwa
pożarowego i – co niby oczywiste
– bez alkoholu. Wszak to miejsca
publiczne…

(wt)

Piknik w wielkim mieście. Gdzie wolno legalnie grillować?
� Jak wiadomo, Polacy zawdzięczają możliwość grillowania Jarosławowi Kaczyńskiemu, który siedem lat temu na łamach prasy
zapewniał, że to jego rządom przypadł zaszczyt wprowadzenia rusztów do powszechnego menu plenerowego. I choć ubywa
plenerowych miejsc, gdzie „na legalu” można sobie przypiec kiełbaskę to miłośników rusztu pod chmurką ubyć nie chce.
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Wiele osób
skarży się na zachowanie
„grillowiczów” i śmieci
po nich pozostałe.
– Polacy to bydło, które
nie myśli dalej niż czubek
swojego nosa.
W większości to
prymitywy, które nie są
w stanie docenić co
mają – komentuje nasz
czytelnik.

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

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

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.
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Edukacja kulturalna jest, jak
mówią twórcy teatru Barbara
i Włodzimierz Gołaszewscy, głów-
ną misją tej placówki. Przedsta-
wieniom teatralnym towarzyszą
warsztaty teatralne i filmowe oraz
zajęcia plastyczne i szkolenia dla
nauczycieli.

Włodzimierz Gołaszewski jest
aktorem, reżyserem. Ma na swo-

im koncie sporo ról teatralnych
i filmowych, prócz spektakli wyre-
żyserował sporo filmów dokumen-
talnych i kilka fabuł, m.in. „Dłu-
żników śmierci”, czy „Szwedów
w Warszawie”. Barbara Gołaszew-
ska jest natomiast plastykiem
i scenografem. Marzenie o wła-
snym teatrze udało im się spełnić
w 1996 roku. Od 2000 roku dzia-

łają pod egidą Fundacji Prosce-
nium na terenie Instytutu Fizyki
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,
który udostępnia mu lokal.

Warsztaty teatralne i filmowe
przeznaczone są głównie dla mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej.
Ale nie tylko. Organizowane w te-
atrze GO warsztaty filmowe przy-
ciągają także najmłodszych i doro-

słych. I cieszą się ogromnym
wręcz powodzeniem. Od 15 kwiet-
nia w każdy piątek na bezpłatne
zajęcia przy Hery przychodzą naj-
pierw dzieci. Podczas zajęć studyj-
nych aktywnie uczestniczą w reali-
zacji krótkich form filmowych
od klasycznej animacji, lalki, filmu
plastycznego do mini-fabuł aktor-
skich. Dzieciaki poznają także taj-

niki pracy scenografa, projektują
kostiumy, uczą się podstaw pracy
z kamerą. Zajęcia mają formę za-
bawy i poznawania świata filmu.

Grupa młodzieży i dorosłych
przygotowuje widowisko scenicz-
no-filmowe pod kierunkiem reży-
sera i realizuje krótkie formy fil-
mowe – dokumenty, reportaże, im-
presje. Zajęcia odbywają się także
w terenie, uczestnicy realizują wła-
sne projekty w różnych miejscach.
Zrealizowane podczas warsztatów
filmy jak co roku zostaną pokaza-
ne podczas podsumowującego cykl
przeglądu. W miarę wolnych
miejsc można dołączyć do grupy
na każdym etapie. Warto!

(wk)

Jak zrobić swój film? Warsztaty dla prawdziwych kinomanów
� Przy Hery działa od dwudziestu lat teatr, który nie tylko gra przedstawienia, ale dba o edukację teatralną i filmową
młodzieży – Teatr GO. Niedawno rozpoczął się tam kolejny cykl warsztatów filmowych.

Dzieciaki
poznają tajniki pracy
scenografa, projektują
kostiumy, uczą się
podstaw pracy z kamerą.
Zajęcia mają formę
zabawy i poznawania
świata filmu.

źródło:w
w

w.bem
ow

o.w
aw.pl

W sobotę 4 czerwca na Bemo-
wie przy Górczewskiej 224 zostanie
otwarty nowy klub sportowy tylko
dla kobiet. Koncepcja Mrs.Sporty

wyróżnia się przyjazną atmosferą
oraz osobistą opieką trenera pod-
czas treningów. Tę niezwykle sku-
teczną formułę treningów i odży-

wiania stworzyła legenda tenisa
Stefanie Graf we współpracy
z międzynarodowym zespołem
sportowców i dietetyków.

Mrs.Sporty to oferta dla pań
w każdym wieku. Czas treningów
można elastycznie dostosowywać
do swojego planu dnia, a ćwicze-
nia w gronie znajomych i przyja-
ciółek to sama przyjemność. Klub
znajduje się w łatwo dostępnym
punkcie i wyróżnia się niezwykle
przyjazną atmosferą. Każda pani
jest tutaj mile widziana – dotych-
czasowe doświadczenie ze spor-
tem lub jego brak nie ma znacze-
nia. Podczas zajęć przez cały czas
zapewniona jest indywidualna
opieka trenera, dzięki temu dają
one dużo satysfakcji i pozwalają
szybko osiągnąć swoje osobiste
sportowe cele.

Wyjątkowa formuła klubu
opiera się na 30-minutowym tre-
ningu obwodowo-interwałowym,
składającym się z następujących
po sobie prostych, ale bardzo

efektywnych ćwiczeń. Trening
składa się zarówno z ćwiczeń
na wytrzymałość i siłę, jak i wspo-
maga koordynację i ogólną
sprawność ogarnizmu. Wystarczy
poświęcić czas na trening dwa
do trzech razy w tygodniu, by już
po krótkim czasie poczuć pierw-
sze efekty. Całość koncepcji uzu-
pełniona jest o plan zdrowego
odżywiania, który został opraco-
wany specjalnie pod kątem pre-
zentowanej formuły treningu.

Zainteresowała Cię koncepcja
Mrs.Sporty?

Serdecznie zapraszamy

Twój Zespół Klubu Mrs.Sporty
Warszawa-Bemowo

ul. Górczewska 224 lok. U2,
01–460 Warszawa

Tel. 570 731 874, 22 407 94 27
e-mail: club755@club.mrssporty.pl
www.mrssporty.pl/club/warszawa-

-bemowo

Mrs.Sporty
Odwiedź nas podczas weekendu otwarcia
� Sobota 4 czerwca i niedziela 5 czerwca w godz. 10:00–17:00.



– Spacerując sama zapewne
chodziłabym tradycyjnie – wzdłuż
chodników – a dzięki Tesli decy-

duję się zboczyć trochę z trasy
i poznaję bardziej dzikie ścieżki.
Bemowo nie jest idealnym miej-
scem, gdzie pies może swobodnie
się wybiegać, ale nie jest znowu
tak najgorzej. Alejek do spacero-

wania znajdziemy nie mniej niż
w innych dzielnicach – mówi Ola.

Po kilku miesiącach spacerowa-
nia Ola zaczęła tworzyć mapkę,
na której zaznacza tereny, gdzie
warto pójść z psem. Jako przykład
idealnej miejscówki podaje Pole
Mokotowskie z rozległą strefą,
gdzie Tesla może biegać luzem
lub ogrodzone, duże wybiegi dla
psów. Nie wszędzie bowiem
czworonogi witane są z entuzja-
zmem.

Czarny labrador = zły pies
– Różnych ludzi spotykam na spa-

cerach. Ich reakcje są niekiedy
skrajne, od sympatycznych i miłych
konwersacji po wrogie lub krzywe
spojrzenia. Może dlatego, że na mo-
jej labradorce ciąży klątwa „czarne-
go psa”, który z założenia musi być
groźny? – zastanawia się Ola. We-
dług niej, idealnym rozwiązaniem,

które pozwala na bezkonfliktowy
wspólny wypoczynek w parkach
Warszawy zwierząt oraz ludzi, są
psie wybiegi, powstające często
w ramach budżetu partycypacyjnego
– czyli właśnie z inicjatywy miesz-
kańców. Jeden z nich otwarto w tym
roku w parku Górczewska. Zda-
niem Oli, niestety rozczarowuje.

– Wyznaczenie specjalnej strefy
dla psów, gdzie będą mogły swo-
bodnie hasać, to dobry krok, ale
już dalsze decyzje uważam za nie-
trafione. Wybieg znajduje się
w centralnej części parku, blisko
siłowni i placu zabaw. Jest mały
(zaledwie 1250 m2) i do tego po-
dzielony na dwie strefy: dla szcze-
niąt i psów dorosłych. Taki po-
dział ma sens, ale w przypadku
dużego terenu. Na wybiegu jest
mnóstwo gadżetów typu tory
do agility czy ławeczki, co ograni-
cza miejsce do biegania. Jest

za ciasno! Mały teren sprzyja za-
chowaniom agresywnym psów,
one potrzebują swobody. Brakuje
doprowadzenia wody, dzięki któ-
remu można by napoić zwierzęta
w sezonie letnim – ocenia i doda-
je, że „psiarze” na co dzień mają
błahe problemy, które jednak
znacznie utrudniają życie.

– Brakuje koszy na śmieci.
Zwykłych pojemników, do któ-
rych można wrzucić to, co pies
zostawił po sobie na trawie. Ma-
rzy mi się też kawiarnia, do której
bez krzywych spojrzeń dookoła
wybiorę się Teslą. A są takie m.in.
na Ursynowie czy Mokotowie,
kilka znajduje się też na Śródmie-
ściu. Szkoda też, że właściciele
sklepów wciąż bronią się
przed obecnością psa w swoich
progach – mówi.

Lubimy tu przychodzić
Ulubione miejsce Oli na spacer

z psem na Bemowie? – Zdecydo-
wanie Forty Bema. Ze względu

na przestrzeń i brak samochodów.
Przyjazne dla psiaków są też oko-
lice stawu Jeziorzec między Lazu-
rową a Narwik. Fajne spacery
gwarantują tereny Osiedla Czumy
z przestronnymi osiedlowymi ście-
żkami dającymi możliwość swo-
bodnego minięcia się z innym
psem. Do tego odpowiednia licz-
ba koszy na śmieci i zadbana oko-
lica. Lubimy tu przychodzić z Te-
slą. Przyjemnie chodzi się też
przy ul. Dywizjonu 303, choć tu
bezwzględnie trzeba mieć pupila
na smyczy. U zbiegu tej ulicy z Po-
wstańców Śląskich jest polanka
gwarantująca przestrzeń do ćwi-
czeń, np. na lince. Wadą tego
miejsce jest jednak słabe oświetle-
nie – kończy Ola.

Ola zachęca wszystkich „psia-
rzy” do kontaktu (adres bloga:
www.dogspaths.blogspot.com)
i współtworzenia mapy. Może
przy okazji pojawi się okazja
do wspólnego spaceru?

AS

Lokalna osobowość

Dokąd wybrać się z psem? Nietypowy spacerownik po Bemowie
� Ola mieszka na Bemowie od ponad trzech lat, ale okolicę swojego osiedla tak naprawdę zaczęła odkrywać dopiero półtora roku temu
dzięki czarnej labradorce Tesli. To właśnie nowy członek rodziny zachęcił ją to zwiedzania okolicznych skwerów i placów. Tak powstał
„Spacerownik po Bemowie”, w którym Ola dzieli się opiniami na temat najlepszych (i najgorszych) miejscówek dla czworonogów w dzielnicy.
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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!

Brakuje
koszy na śmieci. Marzy mi
się też kawiarnia,
do której bez krzywych
spojrzeń dookoła wybiorę
się z Teslą.Szkoda też, że
właściciele sklepów wciąż
bronią się
przed obecnością psa
w swoich progach
– mówi Ola.



Kiedyś była to po prostu gli-
nianka – jedna z wielu na Gór-
cach. Funkcjonowało tu wyrobi-
sko gliny dla jednej z okolicznych
cegielni, być może tej należącej
do Bogumiła Schneidera.
Na przełomie lat 80. i 90.
na wschodnim brzegu stawu dzia-
łała kompostownia, jeszcze
przed otwarciem tej na Radiowie.
Glinianka była połączona syste-
mem rowów z kilkoma innymi
na Górcach i w Bliznem, ale te
zostały zniszczone przy okazji za-
budowywania kolejnych fragmen-
tów Bemowa.

Dziś staw Jeziorzec jest popu-
larnym miejscem spacerów i wy-
poczynku, z którego korzystają

mieszkańcy sąsiednich blokowisk.
Zanim powstały okoliczne bloki,
przychodzili tu praktycznie wy-
łącznie wędkarze. Zbiornik był
zarybiany – można było tu złowić
szczupaki, słonecznice, kiełbie,
czy okonie. Jest raczej płytki,
maksymalna głębokość to około
trzy metry. Otoczenie glinianki
przez wiele lat pozostawało ma-
lowniczo dzikie, staw był gęsto za-
rośnięty i zaniedbany. Przy brze-
gach porośniętych gęstą bagienną
roślinnością, prowadziły błotniste
ścieżki. Wzdłuż zachodniego
brzegu biegła kiedyś gruntowa
droga. Dzisiaj to ulica Narwik,
przerwana na dwie części po zbu-
dowaniu w 2011 roku trasy eks-

presowej S-8. Północna część na-
zwana została ulicą Łokuciew-
skiego.

Wraz z budową sąsiednich blo-
ków przy ulicach Pełczyńskiego
(wcześniej Tobruk) i Narwik za-
częło się zmieniać otoczenie sta-
wu, a w latach 2009–2012 doko-
nana została rewitalizacja w ra-
mach Programu Ochrony Środo-
wiska. Wzmocnione zostały brze-
gi i skarpa, a dno pogłębione.
Wokół posadzono ozdobną ro-
ślinność, krzewy i rośliny wodne.
Po ścianie wiaduktu kolejowego
pnie się malowniczo winorośl.
Zbudowano asfaltową ścieżkę
spacerową. Największą atrakcją
jest jednak bez wątpienia drew-

niany pomost. Prowadzi do niego
asfaltowy placyk, przy którym

ustawione zostały ławki i stojaki
na rowery.

Staw jest malowniczy, nadal
rybny, w okolicach żyje kilka ga-
tunków ptaków, m.in. kaczki krzy-
żówki i mewy. Jest też siedliskiem
karczowników ziemnowodnych.

Rewitalizacja niewątpliwie dała
stawikowi drugie życie, a mieszkań-
com atrakcyjny teren rekreacji
nad wodą. Wędkarze i miłośnicy
dzikiej przyrody woleli wprawdzie
staw w pierwotnej wersji, ale na ta-
ką dzikość między blokami raczej
nie było miejsca. Ta nowa wersja
zdecydowanie nam się podoba. Na-
wet sprzątanie terenu, na którym
wcześniej zalegały często śmieci,
bardzo się poprawiło. Zdecydowa-
nie pozytywne miejsce na Bemowie.

(wk)
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Bemowo. Pozytywnie

Drugie życie Stawu Jeziorzec. „Malowniczy i pełen ryb”
� Całkiem urokliwy staw między blokami. Na Bemowie wyjątkowy i niedawno zrewitalizowany.

Rewitalizacja
niewątpliwie dała
stawikowi drugie życie,
a mieszkańcom
atrakcyjny teren rekreacji
nad wodą. Wędkarze
i miłośnicy dzikiej przyrody
woleli wprawdzie staw
w pierwotnej wersji, ale
na taką dzikość między
blokami raczej nie było
miejsca.
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Polityczna wojna o Bemowo
między Platformą Obywatelską
a środowiskiem byłego burmistrza
Jarosława Dąbrowskiego trwa na-
dal, ale jej areną stały się sale są-
dowe. W sądzie rejonowym War-
szawa-Wola przy Kocjana znajdu-
je się już akt oskarżenia wobec
prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Jest oskarżana o ła-
manie praw pracowniczych Toma-
sza Mikołajczaka, byłego rzeczni-
ka Urzędu Dzielnicy Bemowo.
W ubiegłym roku Mikołajczak zo-
stał wybrany zastępcą burmistrza
Krzysztofa Zygrzaka, ale prezy-
dent nie uznała decyzji bemow-
skich radnych i nie zgłosiła wice-
burmistrza do ubezpieczenia
przez ZUS. Od lutego do ma-
ja 2015 roku Mikołajczak nie był
więc objęty ubezpieczeniem spo-
łecznym.

– Przestępstwo to jest, co klu-
czowe, ścigane z oskarżenia pu-

blicznego i zagrożone karą pozba-
wienia wolności do lat dwóch
– mówi Zygrzak, po marcowym
wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego ponownie tytułu-
jący się burmistrzem. – To konse-
kwencja orzeczenia sądu z listo-
pada, którym uchylono wydane
kilka miesięcy wcześniej postano-
wienie prokuratury o odmowie
wszczęcia śledztwa w przedmioto-
wej sprawie.

– Już kilkakrotnie skargi pana
Mikołajczaka były oddalane przez
sąd – odpowiada rzecznik war-
szawskiego ratusza Bartosz Mil-
czarczyk. – Pan Zygrzak po raz
kolejny próbuje zrobić wrzawę
i zaistnieć w mediach.

Milczarczyk mówi, że prezydent
Gronkiewicz-Waltz i jej urzędnicy
są całkowicie pewni swoich racji.
Na razie nie wiadomo, kiedy od-
będzie się pierwsza rozprawa.

(dg)

Prezydent Warszawy
przed sądem
� Do sądu rejonowego wpłynął akt oskarżenia
przeciwko prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Grozi jej
kara więzienia za łamanie praw pracowniczych.

Mieszkańcy osiedli zbudowa-
nych obok Fortu Blizne teoretycz-
nie nie mają powodu do narzeka-
nia, jeśli chodzi o komunikację
miejską. Północnym odcinkiem
Lazurowej kursują trzy linie auto-
busowe i jedna tramwajowa, za-
pewniające połączenia z kilkoma
dzielnicami. Do tramwaju nie ma
większych zarzutów, ale rozkład
jazdy autobusów i ich punktual-
ność pozostawia wiele do życzenia.

Przykładowe godziny odjazdów
autobusów linii 122, 149 i 154 wy-
glądają tak: 7:03, 7:06, 7:06 al-

bo 21:34, 21:35, 21:36. Jeśli auto-
busy przyjadą punktualnie, tworzą
„stado”. Często zdarza się, że ma-
jące długie trasy 122 i 153 utkną
w korku i komunikacja autobuso-
wa w tej części dzielnicy staje się
całkowicie nieprzewidywalna.

– Aby móc skoordynowań roz-
kładu musi być spełnione szereg
warunków. Oprócz wspólnego
fragmentu trasy najistotniejsza
jest jednakowa częstotliwość kur-
sowania, a ta ściśle wiąże się z wy-
stępującymi w danych relacjach
wielkościami przewozów. – wyja-

śnia Wiktor Paul, rzecznik Zarzą-
du Transportu Miejskiego. – Na-
wet niewielka rozbieżność często-
tliwości powoduje występowanie
na wspólnych przystankach okre-
sów, w których następuje zbliża-
nie się godzin odjazdów oraz ich
równomierne rozłożenie. Na La-
zurowej między Kocjana a Gór-
czewską spotykają się trasy auto-
busów jadących w różnych rela-
cjach, więc dla tego odcinka nie
będzie korekty rozkładu.

W najbliższym czasie planowa-
ne jest wycofanie linii 122 z od-
cinka trasy między Starym Bemo-
wem a osiedlem Górczewska.
W zamian ruszy 220, kursujące
z Nowego Bemowa ulicami Po-
wstańców Śląskich, Piastów Ślą-
skich, Żołnierzy Wyklętych, Wro-
cławską, Radiową, Kaliskiego,
Lazurową, al. 4 Czerwca, Poczty
Gdańskiej, Dzieci Warszawy, Sko-
roszewską, Prystora, Ryżową
(z podjazdem do stacji WKD
Opacz), Środkową, Szyszkową
i al. Krakowską do P+R Aleja
Krakowska.

(dg)

Dziwne przygody autobusów na Lazurowej
� Trzy linie autobusowe to teoretycznie świetne połączenia z całą dzielnicą.
Nieszczęśliwie ułożony rozkład potrafi jednak skutecznie zniechęcić do korzystania z nich.

Rozkład jazdy autobusów i ich punktualność
pozostawia wiele do życzenia
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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.

Od lat część mieszkańców chce,
by założyć w tym miejscu monito-
ring. – Plac przyciąga pijaczków
i inny element, zwłaszcza po zmro-
ku. Za dnia jest spokojnie, gorzej
po zmroku – mówią mieszkańcy
i domagają się kamer podłączo-
nych do miejskiego systemu, dzięki
którym będą się czuć bezpieczniej.
Sytuacja trwa od lat – już w 2012
były na to szanse. Kamer jednak
nie było, bo nie było na nie pienię-
dzy. Jesienią ubiegłego roku poja-
wiła się iskierka nadziei, że plac

wzbogaci się o Warszawskie Cen-
trum Lokalne, ale szybko zgasła
– lokalizacja nie została wytypowa-
na przez stołecznych ekspertów.
Sąsiedzi placu nie chcą czekać
na działania dzielnicy czy miasta
– do budżetu partycypacyjnego
zgłosili projekt, w którym postulują
nie tylko monitoring, ale też rozbu-
dowę istniejącego już placu zabaw.

Ostatnie prace prowadzono
tu 11 lat temu i warto byłoby go
odświeżyć i dołożyć sprzętów
do zabawy – twierdzi Emilia Ku-

czyńska-Wieczorek, projektodaw-
czyni. – Teren placu zabaw został-
by ogrodzony płotem, aby nie by-
ło możliwości łatwego wydostania
się na zewnątrz przez dzieci, jak
również dostępu zwierząt z ze-
wnątrz – argumentuje.

A przy okazji pojawiłby się mo-
nitoring. Koszt stosunkowo nie-
wielki – 90 tysięcy złotych. War-
to? Wystarczy poprzeć pomysł
w czerwcowym głosowaniu.

Tyle tylko, że nie wszyscy są
zdania, że Plac Kasztelański po-

trzebuje właśnie sprzętów do za-
baw. – Można by dogęścić zieleń
na istniejących kawałkach trawni-
ka na skraju Placu od Powstań-
ców, by tworzyła zwarty szpa-
ler/żywopłot. Byłoby estetycznie
i choć trochę osłaniało, również
bawiące się dzieci, od hałasu i za-
nieczyszczeń – mówi Grzegorz.

Przeciwny rozbudowie jest inny
mieszkaniec okolicy. – Niech de-
weloperzy budujący w okolicy wy-
gospodarują na swoich działkach
tereny dla dzieci, a nie plac miej-
ski z zielenią ma być grodzony
pod plac zabaw.

– A ja uważam, że miejsc dla
dzieci nigdy nie za dużo. Sam by-
łem na tacierzyńskim przez pe-
wien okres i codzienne wizyty
na osiedlowym placu zabaw były
zbyt monotonne i dla mnie i dla
dziecka – odpowiada mu inter-
nauta na stronie budżetu partycy-
pacyjnego. – Poza tym te niektóre
osiedlowe place zabaw to tylko
huczna nazwa i mają niewiele
wspólnego z terenem rekreacyj-
nym. Skoro jest na placu Kaszte-

lańskim jakiś zalążek, to czemu
go nie rozwinąć?

Powstaje pytanie – czy rozbudo-
wywać plac zabaw i „oddać” plac
dzieciom czy inwestować w moni-
toring, zieleń i ławki dla star-
szych? A może porzucić pomysł
prac na Placu Kasztelańskim, bo
rozrywkę powinni zapewnić wła-
ściciele okolicznych osiedli? Cze-
kamy na Wasze opinie.

(wt)

Plac Kasztelański oddać dzieciom czy dorosłym?
� Dawny rynek Jelonek zmienił swoje oblicze w ostatnich latach, ale nadal daleko mu do ideału, jakiego chcą mieszkańcy. Są jednak szanse
na dalsze zmiany. Pozostaje otwarte pytanie: w którym kierunku?

Powstaje
pytanie – czy
rozbudowywać plac
zabaw i „oddać” plac
dzieciom czy inwestować
w monitoring, zieleń i ławki
dla starszych? A może
porzucić pomysł prac
na placu Kasztelańskim,
bo rozrywkę powinni
zapewnić właściciele
okolicznych osiedli?
Czekamy na Wasze opinie.



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

·Zakopane – Biały Dunajec. Sprzedam płazówkę!
Wraz z działką! Do sprzedania również osobna
działka. Tel. 602 – 387-245

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Piękna działka 2.400 m2 w Puszczy
Bolimowskiej, częściowo zadrzewiona, Nieborów-
Michałówek, ogrodzona ładnymi sztachetami,
prąd, wodociąg, możliwość zabudowy 10 procent
działki do 1,5 kondygnacji. 1000 metrów od
wjazdu na A-2, max. 30 minut od węzła Konotopa.
155.000 zł. Tel. 502-86- 00-11

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

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE

------  RReemmoonnttyy  MMiieesszzkkaańń  ------  550066--009911--337799

·A Malowanie ścian 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

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764
·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

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na telewizor na EURO – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PROFESJONALNE BIURO KSIĘGOWE AVILA
SP. Z O.O. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, KSIĄŻKI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW; RYCZAŁTY,
KADRY I PŁACE ORAZ INNE. WARSZAWA-
WOLA, UL. CIOŁKA 12 LOK. 213 / TEL.

509-598-899, 534-714-218,
BIURO.AVILA@GMAIL.COM

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

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, pensja
w gotówce, 506-158-658

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

FFiirrmmaa  zzaattrruuddnnii  PPaannóóww  ii PPaanniiee  ddoo  sspprrzząąttaanniiaa  bbiiuurr
ww WWaarrsszzaawwiiee..  TTEELL::  550077--113300--889933  KKoonnttaakktt

ww ggooddzziinnaacchh  88--1166

– Ro dza je wi no ro śli, któ re
zna my z ety kiet, to po dob no
wierz cho łek gó ry lo do wej…

– Do kład nie. Mo żna zli czyć
kil ka set szcze pów, z któ rych pro -
du ku je się wi no. Od mian wi no -
ro śli wła ści wej, zna nej pod na -
zwą Vi tis vi ni fe ra jest znacz nie
wię cej, obej mu je bo wiem ty sią ce
rzad kich ga tun ków.

– Któ re wy brać na po czą tek?
– Mo gę za pro po no wać kil ka

czer wo nych trun ków do brych

do roz po czę cia swej pod ró ży
po win nym świe cie.

– Ja kie to od mia ny?
– Wy bra łem ta kie, któ re ma ją

ła twe do zi den ty fi ko wa nia sma -
ki. Na po czą tek pro po nu ję hisz -
pań ską gar na chę – zrów no wa żo -
ne wi no, z aro ma tem ja gód i wy -
czu wal ną, ale nie na chal ną kwa -
so wo ścią i nie mal nie zau wa żal -
ny mi ta ni na mi. Ide al ne
na pierw sze przy go dy z wi nem.

– A póź niej?

– Wy bierz my się sma ko wo
do Włoch – po pri mi ti vo.

– Dla cze go aku rat ten szczep?
– Pri mi ti vo do sko na le uka zu je,

ja ki wpływ na smak ma po ziom
al ko ho lu. Za zwy czaj wi na pro du -
ko wa ne z tej od mia ny, zna ne też
pod na zwą zin fan del, mi mo nie
le ża ko wa nia w becz ce ma peł ny,
bo ga ty, lek ko ta ni no wy po smak.

– Czy li wię cej pro cen tów to
wię cej cia ła w wi nie?

– We dług na szej per cep cji
– tak. Ko lej na po zy cja to shi raz,
np. au stra lij ski. Od naj dzie my
w nim nu ty ciem nej owo co wo ści,
aro ma ty ka wy, na sion ka ka ow ca
i gorz kiej cze ko la dy.

– Nie jest zbyt trud ne dla po -
cząt ku ją cych?

– Fak tycz nie, jest to od wa żny
wy bór, ale po ka zu je jak na wi no
wpły wa za war tość cu kru reszt ko -
we go: praw dzi wa kon cen tra cja
owo cu i tek stu ry w ustach.

– Co jesz cze war to spró bo -
wać?

– Mo na strell z po łu dnia Hisz -
pa nii. Od kry je my ru sty kal ny

smak wi na: mniej owo co wo ści,
je dy nie lek ka je ży no wa nu ta,
a wię cej smo ły, ty to niu, pie przu
i dy mu.

– Ka żde z wy bra nych przez
Pa na win od kry wa in ne ce chy
win.

– Jak naj bar dziej. Ostat nia
wła ści wość win – przez jed nych
uwiel bia na, przez in nych omi ja -
na sze ro kim łu kiem – to garb ni -
ki. Aby wy ro bić so bie wła sne
zda nie o ta ni nach war to skosz to -
wać ta ki tru nek, któ ry uka że je
w peł ni, ale jed no cze śnie nie
prze ra zi po cząt ku ją ce go win ne -
go pod ró żni ka.

– Co za tem wy brać?
– Pro po nu ję wi no z od mia ny

pe ti te sy rah bądź san gio ve se,
któ rych wi no gro na ma ją ten den -
cję do po sia da nia wy ższej za war -
to ści na tu ral nych ta nin.

– Ta su chość w ustach i na ję -
zy ku po de gu sta cji garb ni ko we -
go wi na jest osza ła mia ją ca.

– To fakt. Je śli ktoś lu bi do -
rod ne ta ni ny po le cam rów nież
neb bio lo.

– Garb ni ko wość wi na mo że
też po wstać przy le ża ko wa niu
wi na w becz kach.

– Oczy wi ście. Od po wied nie
sta rze nie spra wia, że tru nek na -
bie ra szorst ko ści i cha rak te ru.
Ale w tej roz mo wie sku pi li śmy
się na od kry wa niu na tu ral nych
przy mio tów wi na.

– Świat win jest nie ogra ni czo -
ny.

– Dla te go jest tak in te re su ją -
cy.

CZERWIEŃ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kiedy po raz pierwszy próbujemy różnych win, szybko okazuje
się, że niektóre są trudne w odbiorze, zwłaszcza dla

początkujących. Z czasem nasze smaki ulegają przemianie,
dlatego nie warto uprzedzać się do odmian winogron, które

w pierwszej chwili nie przypadły nam do gustu

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://w
inekick.com

/blog

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

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
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

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia plakiety
ryngrafy orzełki szable bagnety bibeloty gotówka
tel. 601-336-063

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

·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

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



Wła dze War sza wy – i in nych
miast rzą dzo nych przez po li ty ków
Plat for my Oby wa tel skiej – po sta -
no wi ły za wszel ką ce nę udo wod -
nić, że re for ma edu ka cji PiS jest
bez sen su. Rząd Be aty Szy dło de -
cy zję o lo sie sze ścio lat ków od dał
w rę ce ro dzi ców, w prze ci wień -
stwie do wcze śniej szej re for my
for so wa nej przez rząd Do nal da
Tu ska, któ ra zmu sza ła sze ścio lat -
ki do roz po czę cia na uki szkol nej.
Sa mo rzą dow cy PO sta ją te raz
na gło wie, by po ka zać, że na wet
do bro wol nie ro dzi ce swo je sze -
ścio let nie po cie chy od da ją
do szko ły pod sta wo wej.

Ale tak nie jest. We dług pi sma
Dy rek to ra Biu ra Edu ka cji m.st.
War sza wy z 6 ma ja, do koń ca
kwiet nia 2016 r. na po sła nie sze -
ścio lat ka do pierw szej kla sy nie
zde cy do wa ło się na wet 30 % ro -

dzi ców. Tym cza sem pre zy dent
Han na Gron kie wicz -Waltz okła -
mu je opi nię pu blicz ną, w ar ty ku le
opu bli ko wa nym na por ta lu na te -
mat.pl w kwiet niu br., ocho czo cy -
to wa nym przez me dia sprzy ja ją ce
PO, pi sząc: „Gra tu la cje na le żą się
ro dzi com sze ścio lat ków, że nie
wy stra szy li się nar ra cji PiS -

-u o emo cjo nal nych pro ble mach
swo ich dzie ci. Po nad 80 % z nich
roz pocz nie na ukę w przy go to wa -

nych dla nich miej scach w szko -
łach.” To obu rza ją ca bez czel ność.
Je stem ro dzi cem, któ ry – wspól -
nie z żo ną – zde cy do wał w tym
ro ku o po zo sta wie niu swo je go
sze ścio lat ka w przed szko lu. Na sze
dziec ko nie ma żad nych „emo cjo -
nal nych pro ble mów”, pa ni pre zy -
dent… ci śnie się w tym miej scu
gru biań skie sło wo na usta.

Ope ra cja na licz bach Han ny
Gron kie wicz -Waltz jest opar ta
na ma ni pu la cji. Do dzie ci roz po -
czy na ją cych „na ukę w przy go to -
wa nych dla nich miej scach
w szko łach” pa ni pre zy dent za li -
czy ła za rów no te idą ce do pierw -
szej kla sy, jak i te, któ re pój dą we
wrze śniu do „ze rów ki” do od dzia -
łu przed szkol ne go znaj du ją ce go
się w bu dyn ku szko ły. Ta dru ga
gru pa sko rzy sta z re for my – NIE
MU SI iść do szko ły, bo w re for -

mie PiS nie cho dzi o bu dy nek,
lecz o szcze bel na ucza nia.

Oprócz ob ra ża nych i ma ni pu lo -
wa nych ro dzin sze ścio lat ków jest
jesz cze dru ga gru pa, któ ra pa dła
ofia rą po li ty ki oświa to wej rzą dów
PO. To ro dzi ny trzy lat ków. Plat -
for ma obie ca ła tym dzie ciom
miej sca w przed szko lach – kosz -
tem sze ścio lat ków. Plan był pro -
sty, nie wy ma ga ją cy nie mal żad -
nych na kła dów in we sty cyj nych:
po wy pchnię ciu sze ścio lat ków

do szkół, miej sca po nich mia ły
za jąć trzy lat ki. Nie chęt ne szko le
sze ścio lat ki nie ste ty unie mo żli wi -
ły je go re ali za cję. Nic dziw ne go,
że ro dzi ce trzy lat ków po czu li się
oszu ka ni. Wa żne jed nak, że by
wie dzie li, kto ich oszu kał.

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

www.bia lec ki.net.pl

Nie tylko na Bemowie
Ilu rodziców posłało sześciolatki do szkół? „Kłamstwa i manipulacje urzędu”
� Na szklanych drzwiach szkoły na moim osiedlu zawisł wielki kolorowy plakat z fotografią sześcioletniej dziewczynki i napisem „Od września idę
do szkoły. A ty?” To niedopuszczalna ingerencja w proces decyzyjny rodziców, od tego roku mających wreszcie prawo zdecydować, czy ich
sześcioletnie dziecko ma pójść do „zerówki”, czy do pierwszej klasy.
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Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Według pisma
Dyrektora Biura Edukacji
m.st. Warszawy z 6 maja,
do końca kwietnia 2016 r.
na posłanie sześciolatka
do pierwszej klasy nie
zdecydowało się
nawet 30 % rodziców.
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