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W tym miesiącu po raz trzeci
zadecydujemy, na co zostanie wy-
dana część pieniędzy z budżetu
Warszawy. Lista złożonych i zwe-
ryfikowanych projektów wskazu-
je, że mieszkańców dzielnicy na-
dal martwi zaniedbany park Gór-
czewska. Siedem dopuszczonych
do głosowania pomysłów daje na-
dzieję na kolejne zmiany na naj-
większym terenie zielonym Jelo-
nek. Na pewno nie powstanie jed-
nak opisywana przez nas w lutym
plaża.

Atrapy rekina nie będzie
Złożony przez jedną z mieszka-

nek projekt budowy oczka wod-
nego i plaży z hamakami, leżaka-
mi, urządzeniami do wytwarzania

mgiełki wodnej i – uwaga – atrapą
wraku łodzi pirackiej, ośmiornicy
oraz rekina-ludojada został od-
rzucony. „Ozdoby” budziły wąt-
pliwości już na etapie weryfikacji
projektu. Teraz wiadomo, że nie
ma szans nawet na wodę i piasek,
bo projekt jest niezgodny z pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Również alternatyw-
ne lokalizacje przy Kocjana
i w Forcie Bema zostały odrzuco-
ne. Ta druga – z powodu braku
zgody konserwatora zabytków.

Jest szansa na 200 drzew
i remont alejek

Gdyby zrealizować całą sió-
demkę projektów, w parku Gór-
czewska przybyłoby: 200 drzew,

boisko do koszykówki lub siat-
kówki, trampoliny dla dzieci, huś-
tawka rodzinna, dwa stanowiska
do grillowania, łąka kwietna o po-
wierzchni 500 m2 i 20 ławek. Alej-
ki zostałyby wyremontowane, zaś
w amfiteatrze działałoby w przy-
szłym roku kino letnie. Aktyw-
ność mieszkańców zainteresowa-
nych naprawą parku Górczewska
cieszy nas tym bardziej, że apelo-
waliśmy o zgłaszanie takich pro-
jektów w ciągu ostatnich dwóch
lat.

Głosowanie potrwa od 14 do 24
czerwca. Więcej informacji oraz
pełną stronę projektów można
znaleźć na stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl.

(dg)

Plaży nie będzie
Co zmieni się w parku Górczewska?
� Popularny teren zielony może wreszcie przejść oczekiwaną od lat zmianę. Wszystko
w rękach mieszkańców Jelonek.

W parku
Górczewska

może
przybyć:

200 drzew,
boisko do

koszykówki
lub

siatkówki,
trampoliny
dla dzieci



Niewiele osób pamięta pewnie,
że jeszcze 40 lat temu Górce, dziś
zabudowane przede wszystkim
blokowiskami ciągnącymi się
wzdłuż ulicy Górczewskiej, były
przedmiejską kolonią, a wcześniej
odrębną miejscowością. Przy ulicy
Budy, która kiedyś była fragmen-
tem Górczewskiej, stała do nie-
dawna charakterystyczna willa
z czerwonej cegły. Ozdobiona łu-
kami, ciekawa architektonicznie,
choć potwornie zaniedbana. Nie-

wiele przechowała z czasów daw-
nej świetności. Pod koniec maja
została ostatecznie rozebrana.
Mimo fatalnego stanu i stopnia
dewastacji, willi jednak szkoda.
Był to bowiem jeden z niewielu
zachowanych przedwojennych bu-
dynków, pozostałość przedwojen-
nych folwarków Górc.

Przed wojną willa należała
do dość zamożnej rodziny Strze-
leckich zajmującej się sadownic-
twem i ogrodnictwem. Stała na te-
renie dużego ogrodu, do którego

prowadziła okazała brama z odbo-
jami przypominającymi te znane
z warszawskich kamienic. Podczas
wojny teren zniszczyli Niemcy, ale
sam budynek ocalał. Po wojnie
mieszkały w nim siostry zakonne.
W latach 80. urządzono tu filię
świetlicy i zerówki Szkoły Podsta-
wowej nr 82. Przez jakiś czas
w willi mieściło się również przed-
szkole i harcówka. Ci, którzy się tu
uczyli, pamiętają piękne ceramicz-
ne posadzki, ale też tragiczny stan
techniczny budynku. Już wtedy
na balkony nie można było wycho-
dzić, bo groziły zawaleniem, toale-
ty były kompletnie zdewastowane,
ze ścian sypał się tynk, a w niektó-
rych pomieszczeniach zamiast tyn-
ku były już tylko gołe cegły.

Z czasem budynek popadał
w coraz większą ruinę. Świetlicę

i zerówkę trzeba było ewakuować,
z piwnic wynieśli się też harcerze.
Dzielnica willi nie remontowała,
bo do gruntu roszczenia zgłosili
dawni właściciele. Zgodnie z wy-
rokiem sądu miasto musiało
zwrócić tę nieruchomość. Szybko
znaleźli się chętni, by go kupić.
Ostatecznie Budimex postanowił
wyburzyć budynek i postawić
na działce ogrodzony blok.

Mimo wszystko to spora strata.
Gdyby willi Strzeleckich przywró-
cić dawną świetność, byłoby to
naprawdę piękne miejsce, pa-
miątka po dawnych Górcach, któ-
re już całkiem zniknęły wśród
osiedli. Szkoda, że nie udało się
ocalić willi, której rozbiórka na-
biera wręcz symbolicznego zna-
czenia…

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Spacery trwać będą do paździer-
nika, co dwa tygodnie w niedziele.
Najbliższy 18 czerwca da nam oka-
zję poznać dzieje terenów dzisiej-
szej Wojskowej Akademii Technicz-
nej. Co znajdowało się tu
przed II wojną światową? Uczestni-
cy posłuchają, jak budowano i zasie-
dlano WAT, obejrzą także, uwiecz-

nione na zdjęciach, życie codzienne
studentów w tym okresie. Przejdą
śladami dawnego poligonu i czołgo-
wiska WAT, zaglądając także na po-
bliskie osiedla mieszkaniowe.

Zbiórka o godz. 12, przy ul. Ka-
liskiego 2, przed budynkiem głów-
nym WAT.

(red)

Spacerkiem po Bemowie:

Ciekawostki WAT-u
� Jak dobrze znacie historię swojej dzielnicy? Bemowo
organizuje bezpłatne spacery – piesze i rowerowe – dla
tych, którzy lubią ciekawostki związane ze swoją okolicą.

Znikający punkt

Willa Strzeleckich rozebrana
� Z pejzażu Górc zniknęła na zawsze charakterystyczna willa Strzeleckich.

Gdyby
willi Strzeleckich
przywrócić dawną
świetność, byłoby to
naprawdę piękne
miejsce, pamiątka
po dawnych Górcach,
które już całkiem zniknęły
wśród osiedli.

źródło:w
ikipedia.org/H
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– Otrzymaliśmy cztery oferty
na aktualizację dokumentacji
projektowej i budowę ul. Lazuro-
wej od ul. Sterniczej do ul. Gór-
czewskiej – poinformował Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych.

Najtańszą ofertę (24 mln zł)
złożyła firma Skanska, która bu-
dowała południowy odcinek La-
zurowej wraz z wiaduktem
nad torami kolejowymi. Najdro-
ższą (34 mln zł) – hiszpańska Bal-

zola. Teraz ZMID zajmie się
sprawdzaniem poprawności ofert
i wyborem najlepszej z nich.

Na odcinku od Sterniczej
do Górczewskiej Lazurowa zyska
przekrój 2×2, nowe chodniki
i drogi dla rowerów po obu stro-
nach. Zwycięzca przetargu zajmie
się aktualizacją projektu, a na-
stępnie budową. Na wykonanie
prac będzie mieć 16 miesięcy.

(dg)

Chętni do przebudowy Lazurowej
� Za budowę drugiej jezdni i dróg rowerowych między
Sterniczą a Górczewską zapłacimy co najmniej 24 mln zł.

Tradycją dwóch edycji budżetu
partycypacyjnego jest duże popar-
cie dla projektów budowy infra-
struktury dla rowerzystów. Na bu-
dowę wciąż czekają wybrane dwa
lata temu roku drogi na Powstań-
ców Śląskich (od Sterniczej
do Górczewskiej i Połczyńskiej
(od Powstańców Śląskich do Sze-
ligowskiej). Dzięki głosom z ro-
ku 2015 powstaną także drogi
na Radiowej (od Powstańców Ślą-
skich do Wrocławskiej) i inny od-
cinek na Powstańców Śląskich,
między skrzyżowaniem z Wro-
cławską a pętlą Nowe Bemowo.

W tym roku warto zagłosować
na projekt pod mówiącym wszyst-
ko tytułem „Ścieżka rowerowa
wzdłuż Powstańców Śląskich
– ostatni brakujący odcinek”.
Bardzo szczegółowy opis zawiera
dokładne wytyczne, dotyczące nie
tylko budowy drogi, ale też zabez-
pieczenia chodników przed samo-
chodami, nasadzenia kwiatów
i ustawienia stojaków.

Jest także szansa na budowę
drogi dla rowerów na Kaliskiego.
Powstałaby na 300-metrowym pa-
sie trawy między Archimedesa
a pętlą „Stare Bemowo”.
Przy okazji powstałyby kilkudzie-
sięciometrowe łączniki z istnieją-
cymi drogami oraz dwa przejścia
dla pieszych na leśnym odcinku
Radiowej. Stawkę projektów dla
rowerzystów zamyka „Łatwiej ro-
werem i pieszo przy Tesco

na Górczewskiej”. To pomysł
przebudowy dziurawej drogi mię-
dzy Powstańców Śląskich a pętlą
„Os. Górczewska” na asfaltową,
korektę jej przebiegu i częściową
wymianę chodnika.

Głosowanie potrwa od 14 do 24
czerwca. Więcej informacji oraz
pełną stronę projektów można
znaleźć na stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl

(dg)

Budżet partycypacyjny

Bemowo na dwóch kołach
� Dzięki budżetowi obywatelskiemu Bemowo przeżywa skok cywilizacyjny
w dziedzinie infrastruktury rowerowej. Co zyskamy w tym roku, a co dzięki naszym
głosom może powstać w przyszłości?

Tradycją dwóch edycji budżetu partycypacyjnego jest duże
poparcie dla projektów budowy infrastruktury dla rowerzystów

źródło:ZM
ID
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Trwająca od 2014 roku politycz-
na wojna o bemowski samorząd
najwyraźniej zbliża się do końca.
Od rozpadu dzielnicowej Platfor-
my Obywatelskiej, którą opuścili
zwolennicy byłego wiceprezyden-
ta Warszawy Jarosława Dąbrow-
skiego, żaden zarząd nie cieszył
się poparciem stabilnej większo-
ści radnych. Swojego rodzaju
przełom nastąpił na sesji nadzwy-
czajnej, na której najważniejszym
punktem obrad miało być odwo-
łanie burmistrza.

– Rada dzielnicy nie zdecydo-
wała się na odwołanie mnie ze
stanowiska, bo nie zgodziła się
z argumentami wnioskodawców
– mówi burmistrz Marek Lipiński
(PO). – Powstała nowa większość,
a to oznacza na Bemowie koniec
pewnego etapu.

Nowa większość składa się z rad-
nych PO, niezależnych i… PiS-u.
Partie, która na szczeblu ogólno-
krajowym uznają się za najwięk-
szych wrogów, w samorządach pro-

wadzą zupełnie inną grę. Dzięki
wejściu do koalicji PiS zdobył sta-
nowisko przewodniczącego rady
dzielnicy, którym został Marek
Cackowski. Zastąpi on Jarosława
Dąbrowskiego, którego zwolennicy
będą teraz znacznie osłabieni.
Uznający się po wyroku sądu admi-
nistracyjnego za burmistrza Krzysz-
tof Zygrzak stracił szansę na po-
wrót do ratusza. Odejdzie z niego
jednak także Marek Lipiński.

– Na zakończenie sesji zapo-
wiedziałem złożenie rezygnacji
na najbliższej regularnej sesji
– mówi burmistrz. – Dostałem
od prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz misję zarządzania Be-
mowem w trudnym okresie i mo-
im zdaniem spełniłem ją, o czym
świadczy na przykład skala wyko-
naniu budżetu dzielnicy. Teraz
czas na powołanie nowego zarzą-
du w pełnym, pięcioosobowym
składzie.

– Radni partii Kaczyńskiego
postanowili ochoczo przyłączyć

się do obozu Hanny Gronkiewicz-
-Waltz – komentują radni Dla Be-
mowa, czyli zwolennicy Dąbrow-
skiego – Wobec tak egzotycznego
sojuszu jako radni zwycięskiego
w ostatnich wyborach komitetu
podjęliśmy decyzję o definityw-
nym przejściu do twardej opozy-
cji. Pełną odpowiedzialność za to,
co obecnie dzieje się, a właściwie
nie dzieje na Bemowie, ponoszą
obecnie wyłącznie Jarosław Ka-
czyński i Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, którzy jak widać mają
podobny stosunek do prawa i de-
mokracji lokalnej.

Termin sesji, na której poznamy
nazwisko nowego burmistrza, nie
jest jeszcze znany. Nie wiadomo
także, kogo koalicja zamierza po-
wołać na to stanowisko. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że PO zapłaci
wysoką cenę za pozbycie się nie-
chcianego przewodniczącego ra-
dy, nowym burmistrzem będzie
bowiem przedstawiciel PiS-u.

(dg)

Czy to koniec wojny o Bemowo?
� Jarosław Dąbrowski został odwołany z funkcji przewodniczącego rady dzielnicy, zaś
burmistrz Marek Lipiński zapowiada rezygnację. PO i PiS zawarły na Bemowie sojusz.

„Bezpieczna Wrocławska i pas
rowerowy” to wyznaczenie przej-
ścia dla pieszych przy Szareckiego
oraz przedłużenie istniejących pa-
sów rowerowych. „Ścieżka rowe-
rowa wzdłuż Wrocławskiej od Po-
wstańców Śląskich do Widaw-
skiej” mówi sama za siebie, po-
dobnie jak „Przejście dla pieszych
wzdłuż Wrocławskiej / Szareckie-
go”. Czwarty projekt to „Budowa
brakującego odcinka chodnika
wzdłuż Wrocławskiej do skrzyżo-
wania z Radiową”.

To kolejna edycja budżetu par-
tycypacyjnego, dzięki której zano-
si się na poprawę bezpieczeństwa
na Wrocławskiej. W styczniu dzię-
ki głosom mieszkańców zamonto-
wano na niej progi wyspowe. Tym

razem dwa konkurencyjne pro-
jekty dotyczą przywrócenia przej-
ścia dla pieszych przy Szareckie-
go, zlikwidowanego trzynaście lat
temu.

– Widać, że mieszkańcom z no-
wym przejściem jest nie po dro-
dze: wydeptane ścieżki oraz
uszkadzane barierki świadczą naj-
lepiej, gdzie przejście jest po-
trzebne – pisaliśmy w grud-
niu 2009 roku. – Wydaje się więc,
że zamiast poprawić bezpieczeń-
stwo, osiągnięto efekt przeciwny.

Głosowanie potrwa od 14 do 24
czerwca. Więcej informacji oraz
pełną stronę projektów można
znaleźć na stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl.

(dg)

Budżet partycypacyjny

Piesi i rowerzyści chcą
zmian na Wrocławskiej
� Między 14 a 24 czerwca zagłosujmy na budżet
partycypacyjny. Dla wielu mieszkańców Bemowa
priorytetem będzie poprawa bezpieczeństwa
na Wrocławskiej.

źródło:w
arszaw

a-straz.pl,m
ł.kpt.Ł

ukasz
D

uszyński

Wrocławska przoduje w policyjnych statystykach
kolizji i stłuczek na Bemowie



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
10,12-17, 19-24 czerwca

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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Uświadomiłem to sobie, gdy
usiadłem do pisania tego felietonu
wkrótce po tym, jak w krótkim od-
stępie czasu uczestniczyłem w po-
grzebach dwóch warszawskich sa-
morządowców: Andrzeja Urbań-
skiego i Edmunda Ambroziaka.
Andrzej Urbański był zastępcą
prezydenta m.st. Warszawy w ka-
dencji Lecha Kaczyńskiego, wcze-
śniej i później pełnił wiele funkcji
państwowych. Edmund Ambro-
ziak przez dwie kadencje był rad-

nym (gminy Warszawa-Centrum
i powiatu warszawskiego), a w la-
tach 1999–2002 starostą powiatu
warszawskiego – organu admini-
stracji samorządowej, który istniał
tylko cztery lata, a powstał w wyni-
ku nieporozumień przy wprowa-
dzaniu przez rząd Jerzego Buzka
reformy administracji.

To były bardzo różne pogrzeby.
Urbański miał ceremonię z asystą
wojskową, z udziałem Prezydenta
RP i wielu polityków z pierwszych

stron gazet. Ambroziak, który
po odejściu z urzędu starosty wy-
cofał się z życia publicznego, miał
pogrzeb skromny, z udziałem ro-
dziny i współpracowników z sa-
morządu sprzed kilkunastu lat.

Obie uroczystości miały jednak
dwie cechy wspólne. Dwaj zmarli
– nie wiem nawet, czy się znali,

wywodzili się bowiem z różnych
środowisk politycznych – posiadali
umiejętność współpracy i rozmo-
wy z ludźmi niezależnie od barw
partyjnych. Na pogrzebie Urbań-

skiego stawili się szefowie urzę-
dów, które sprawował, m.in. Ry-
szard Kalisz, pełniący przed nim
funkcję szefa Kancelarii Prezy-
denta RP, byli także prezydenci
Warszawy Marcin Święcicki i Pa-
weł Piskorski, był także Jerzy Bu-
zek, którego Urbański był dorad-
cą. Oczywiście byli też politycy
PiS, z którym był związany.

Na pogrzebie Ambroziaka byli
obecni ówcześni radni z wszyst-
kich klubów, koalicji i opozycji. To
była inna epoka: bycie w opozycji
miało znaczenie w momencie wy-
boru zarządu, natomiast później
wszyscy radni zgodnie współpra-
cowali dla dobra samorządu. Pa-
miętam na przykład, że – będąc
radnym opozycyjnym – nie mia-
łem problemu z uzyskaniem
od starosty Ambroziaka środków
na dokończenie budowy pomnika
w Domu Pomocy Społecznej

„Kombatant” przy ul. Sterniczej.
Dziś, w epoce wojny PO-PiS, by-
łoby to chyba niemożliwie.

Drugą cechą wspólną obu po-
grzebów było zignorowanie ich
przez Hannę Gronkiewicz-Waltz.
To trochę wstyd, że pani prezy-
dent, ani żaden z jej zastępców,
nie mogli pofatygować się
na ostatnie pożegnanie jednego
z najbardziej znanych wiceprezy-
dentów w historii miasta, ani
ostatniego starosty warszawskie-
go, którego prezydent m.st. War-
szawy jest prawnym następcą.
Władze Warszawy na obu pogrze-
bach reprezentował tylko sekre-
tarz miasta.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Pożegnaliśmy dwóch znanych polityków
� Czy Państwo wiedzą, że Bemowo jest jedyną dzielnicą Warszawy nie mającą żadnego cmentarza? Pozbawione cmentarzy jest jeszcze
Śródmieście, ale w minionych stuleciach było ich tam kilkanaście, obecnie zlikwidowanych. Nawet trochę podobny do Bemowa Ursynów ma
dwa: przy kościołach parafialnych w Pyrach i w Grabowie. Natomiast najstarszy bemowski kościół powstał na Boernerowie krótko przed wojną
i jego parafianie nie zdążyli mieć takich potrzeb. Czyni nas to zdecydowanie najmłodszą dzielnicą Warszawy…

Dwaj zmarli
– nie wiem nawet, czy się
znali, wywodzili się
bowiem z różnych
środowisk politycznych
– posiadali umiejętność
współpracy i rozmowy
z ludźmi niezależnie
od barw partyjnych.



NIERUCHOMOŚCI

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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

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 wę zł
a 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

– Na wielu etykietach może-
my odnaleźć oznaczenie „rese-
rva”. Cóż ono oznacza?

– Słowo „reserve”, „reserva”
bądź „riserva” może oznaczać
dużo lub całe nic.

– To znaczy?
– W Europie słowa te ozna-

czają swoiste surowe zasady,

którym winiarz musi się podpo-
rządkować. Jednak w niektó-
rych krajach zarówno „reserva”
jak i „old vine” czy „special” nie
zawsze oznaczają to, co myśli-
my.

– Jak to?
– Zacznijmy od początku.

Idea win „reserva” zaczęła się

prawdopodobnie w piwnicach,
w których winiarze przechowy-
wali wino i zatrzymywali szcze-
gólnie rokujące i wspaniałe
w smaku roczniki. Obecnie mo-
żna mniemać, że wino oznaczo-
ne tym symbolem dłużej leżako-
wało, zarówno w dębinie, jak
i później w butelce.

– Rozumiem, że nie zawsze
tak jest?

– Dokładnie. Przykładowo
w Hiszpanii wino oznaczone
„reserva” musi leżakować mini-
mum 3 lata, z czego co najmniej
rok w beczce. Zazwyczaj stoso-
wany jest znacznie dłuższy
okres starzenia. Włoska „rise-
rva” to w większości co naj-
mniej 2-letni okres leżakowa-
nia, chociaż są i wyjątki.

– Jakie?
– Ponieważ w tym kraju każdy

region winiarski ma inną defini-
cję „riserva”, to niektóre wina
muszą leżakować znacznie dłu-
żej, nim opuszczą piwnicę, np.
Amarone minimum 4 lata, Ba-
rolo – 5 lat.

– Czyli jest to swoista gwa-
rancja długości starzenia.

– Naturalnie. Przestrzegam
jednak przed ślepym ufaniu na-
pisowi na etykiecie, gdy wino
pochodzi z Nowego Świata.

– Dlaczego?
– W pozaeuropejskich regio-

nach nie ma oficjalnych rozpo-
rządzeń dotyczących wykorzy-
stania nazwy „reserva”. Zdarza
się, że słowo to jest po prostu
zapasowym tytułem i nie ma
związku z leżakowaniem.

RESERVA RESERVIE NIERÓWNA

Leżakowanie wina w beczkach znajduje często
znajduje odbicie zarówno w jakości win, jak

i cenie

Europa i Nowy Świat to dwa winiarskie,
odmienne światy, a co za tym idzie – dwie
odmienne filozofie produkcji. Różne jest ich

podejście do miana „reservy”

Oskar Langridge
prowadzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27

źródło:http://hom
ebrew

ingfun.blogspot.com

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

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

BUDOWLANE

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

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

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

·Chwilówki, pożyczki bez BIK 609-545-270
·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·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

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

·Poszukujemy pracowników do ochrony,
sprzątania posiadających grupę
o niepełnosprawności.2263244w.615mail:biuro@
uniwersum.pl
·Pracowników ze stopniem niepełnosprawności
do ochrony. Tel. 22 890-03-94
·SPRZEDAWCA/SPECJALISTA DS.
SPRZEDAŻY. Five o'clock jest stale rozwijającą
się siecią sklepów z herbatą i kawą. Jej siła tkwi
w prawdziwej pasji oraz 25-letnim doświadczeniu.
W związku z rozwojem firmy, obecnie
poszukujemy pracowników do nowo otwieranego
sklepu w Warszawie. OPIS STANOWISKA:
profesjonalna obsługa klienta według właściwych
standardów, aktywna sprzedaż herbat i kaw
w oparciu o zdobytą wiedzę, budowanie
pozytywnego wizerunku marki, realizacja
założonych planów sprzedażowych. OFERUJEMY:
umowę o pracę na cały etat, szkolenia dotyczące
wiedzy o herbatach i kawach oraz technik
sprzedaży, możliwość rozwoju zawodowego,
pracę w miłej atmosferze, dostęp do najlepszych
herbat i kaw z całego świata. OD KANDYDATÓW
OCZEKUJEMY: chęci do zgłębiania wiedzy
z zakresu herbat i kaw, łatwości nawiązywania
kontaktów, zaangażowania w wykonywane
obowiązki. Osoby zainteresowane pracą, prosimy
o przesłanie CV. E-MAIL:
REKRUTACJA@FIVEOCLOCK.COM.PL tel.
508-946-752

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia orzełki ryngrafy
szable bagnety pocztówki dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418
·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

KURSY, SZKOLENIA

SSeemmiinnaarriiuumm  BBookkssuu  FFrraannccuusskkiieeggoo  SSaavvaattee!!  1111--1122
cczzeerrwwccaa,,  kklluubb  SSOOTTOO,,  KKaarroollkkoowwaa  2288..  ZZAAPPIISSYY
–– rreecceeppccjjaa@ssoottoo..wwaaww..ppll,,  2222 229999  ––  0011--3300

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

źródło: http://healthylivew
orld.com



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Jesz cze nie daw no by ło to kró le -
stwo bez dom nych. Dziś, dzię ki za -
an ga żo wa niu miesz kań ców Be mo -
wa i wspar ciu urzę du dziel ni cy,
na obrze żach For tu Be ma dzia ła
„ogród spo łecz no ścio wy”. Je śli
ktoś nie zna do kład nej lo ka li za cji,
mo że mieć po wa żne pro ble my
z tra fie niem. Naj ła twiej do stać się
tam od stro ny uli cy Wal dorf fa,
przy któ rej umiesz czo no cha rak te -
ry stycz ny dro go wskaz. Wcho dzi -
my „w zie leń” i po chwi li je ste śmy
już na po la nie. Wi dok za ska ku je.

Grząd ki wa rzyw ne i drze wa
owo co we wal czą o sym pa tię od -

wie dza ją cych z wy god ny mi ha ma -
ka mi. W ubie głym mie sią cu
miesz kań cy wspól ny mi si ła mi wy -

sia li łą kę kwiet ną i urzą dzi li
grząd ki, 22 ma ja za ło ży li pa sie kę.
W jed nej z cze re śni za miesz ka ła
ro dzi na dzię cio łów, nie da le ko wi -
dać dziw ne kon struk cje, zbu do -
wa ne z pa ty ków i ta le rzy. To
karm ni ki dla mo ty li, na któ rych
mo żna zo sta wić ka wał ki owo ców,
przy cią ga ją cych owa dy.

Nasz ogród spo łecz no ścio wy to
je den z naj lep szych w War sza wie
przy kła dów do brze dzia ła ją ce go
spo łe czeń stwa. Be mo wia cy (na ra -
zie nie licz ni) po świę ca ją swój
czas, świet nie się ba wią i ko rzy sta -
ją z efek tów. Czy żby pierw sza ja -
skół ka w dziel ni cy, da ją ca na dzie -
ję na zmia nę po dej ścia miesz kań -
ców do dzia łań spo łecz nych?

(dg)

Bemowo. Pozytywnie

Nasz wspólny ogród w Forcie Bema
� O portalach społecznościowych słyszał każdy, o ogrodach społecznościowych
– mało kto. A szkoda, bo na skraju Fortu Bema znajduje się bardzo ciekawe miejsce.

Grządki
warzywne i drzewa
owocowe walczą
o sympatię
odwiedzających
z wygodnymi hamakami.
W ubiegłym miesiącu
mieszkańcy wspólnymi
siłami wysiali łąkę kwietną
i urządzili grządki, 22 maja
założyli pasiekę.

Karmniki dla motyli




