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– To Ośrodek Sprawności Fi-

zycznej potocznie nazywany „mał-
pim gajem”. Podczas roku akade-
mickiego studenci każdego kie-

runku co tydzień uczą się tu poko-
nywania toru przeszkód. Zalicze-
nie toru jest obowiązkowe, aby
przejść na kolejny rok studiów.
Czy każdy może przebywać
na OSF? Raczej tak. Teren ten nie
jest w żaden sposób ogrodzony

i wiele razy widziałem tu grillujące
osoby, biegaczy czy rowerzystów
– mówi mi spotkany na miejscu
podchorąży, student 4. roku.

Podczas kilkudziesięciu minut
spędzonych na OSF spotkałam
tam kolarzy, osoby wyprowadza-
jące psy i ćwiczącego mężczyznę.
Obecnie emerytowany pułkownik
powiedział, że często przychodzi

tu na spacery, ponieważ 25 lat te-
mu ukończył Wojskową Akade-
mię Techniczną. Jak widać, choć
człowiek z WAT-u wyjdzie, WAT
z człowieka nigdy… Wszystko ma
się jednak zmienić, ponieważ
uczelnia planuje gruntowną prze-
budowę „małpiego gaju”.

– Do końca lipca powinien być
gotowy ostateczny projekt moder-

nizacji OSF. Obejmuje wymianę
wszystkich przeszkód, ogrodze-
nie, oświetlenie, monitoring. Re-
mont rozpoczniemy po uzyskaniu
dotacji z MON – mówi Grażyna
Palczak, rzecznik WAT.

Do momentu rozpoczęcia prze-
budowy plac pozostanie otwarty.
Firma zajmującą się ochroną aka-
demii ma obowiązek kontrolowa-

nia terenu, jednak za spacer po le-
sie nikt nie zostanie ukarany. Nie-
mniej w 2015 roku na OSF było
kilka interwencji policji i straży
miejskiej w sprawie bezprawnego
biwakowania i grillowania. Po re-
moncie z „małpiego gaju” będą
korzystać wyłącznie studenci Woj-
skowej Akademii Technicznej.

Monika Krupska

Koniec „małpiego gaju”
� U zbiegu ulic Einsteina i Leibniza znajduje się wejście do lasu. Po pięciominutowym spacerze docieramy do niestrzeżonego placu ćwiczeń taktycznych
Wojskowej Akademii Technicznej. I choć od lat stoi tu tabliczka „teren wojskowy – wstęp wzbroniony”, spacerowiczom wcale to nie przeszkadza.

Do końca
lipca powinien być
gotowy ostateczny
projekt modernizacji OSF.
Obejmuje wymianę
wszystkich przeszkód,
ogrodzenie, oświetlenie,
monitoring. Remont
rozpoczniemy
po uzyskaniu dotacji
z MON – mówi
Grażyna Palczak,
rzecznik WAT.
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Jelonki w remoncie
Na Jelonkach największe inwe-

stycje to obecnie rozbudowy
szkół, które muszą być przygoto-
wane na przyjęcie coraz większej
liczby dzieci z Chrzanowa. Trwają
prace nad budową nowego skrzy-
dła szkoły podstawowej przy Tka-
czy – znajdzie się w nim przed-
szkole. Przy Brygadzistów trwa
oczekiwany od dawna remont bo-
iska szkolnego, natomiast szkoła
przy Irzykowskiego złapała spore
opóźnienie. Nie ogłoszono jesz-
cze przetargu i nie wiadomo, kie-
dy rozbudowa placówki ruszy.

Południowy odcinek Powstań-
ców Śląskich zyska wreszcie drogę
rowerową, która powstanie mię-
dzy Sterniczą a Górczewską. To
opóźniony projekt z I edycji bu-
dżetu partycypacyjnego, na reali-
zację którego rowerzyści czekali
dwa lata. Na etapie projektowania

są także drogi rowerowe na Po-
łczyńskiej. Po północnej stronie
ulicy przejedziemy między Po-
wstańców Śląskich a Szeligowską,
zaś po południowej – całą długo-
ścią i dalej prosto do Śródmieścia.

Lada moment rozpocznie się
budowa parkingu na rogu Po-
wstańców Śląskich i Człuchow-
skiej (podpisano już umowę).
Dzielnica ma już także przyznane
przez Radę Warszawy pieniądze
na przebudowę ulic Świętochow-
skiego, Legendy (od Drogomil-
skiej do Muszlowej), Wyki
(od pawilonu do Raginisa)
i Muszlowej (od parku do Człu-
chowskiej). Będą one budowane
kolejno aż do 2021 roku.

Największą prywatną inwesty-
cją na Jelonkach jest budowa
osiedla Przyjaciół. Dwa bloki
przy przebitej do Powstańców
Śląskich ul. Jana Olbrachta zosta-

ną wykończone w tym roku, trzeci
w roku 2017.

Na Bemowie rośnie żłobek
Zdecydowanie mniej dzieje się

w północnej części dzielnicy.
Przy Obrońców Tobruku powstaje
żłobek, którego otwarcie plano-
wane jest na przyszły rok. Spo-
śród inwestycji drogowych zdecy-
dowanie najbardziej zaawansowa-
ne są prace nad ulicami Sosno-
wiecką (od Rodła do zawrotki)

i Rodła (od Sosnowieckiej do Pia-
stów Śląskich). Ratusz wybiera
właśnie firmę, która zajmie się ty-
mi drogami.

Niewiele słychać w temacie Be-
mowskiego Centrum Kultury,
które ma się przenieść do Willi
Generalskiej w Forcie Bema.
Obecnie BCK pracuje nad pro-
gramem funkcjonalnym nowej
siedziby, którego opracowanie
musi poprzedzić wszystkie działa-

nia w terenie. Pełzającą inwesty-
cją jest też sama ulica Waldorffa,
przy której stoi willa. Jej przebu-
dowa utknęła na etapie aktualiza-
cji projektu.

Na lata 2020–2021 zaplanowa-
na jest przebudowa uliczek sąsia-
dujących z kampusem Wojskowej
Akademii Technicznej: Arciszew-
skiego, Leibniza, Siemienowicza,
Mendelejewa i Newtona.

Deweloperskie Górce
Prawdopodobnie najszybciej

zmieniającą się częścią dzielnicy
są okolice ulic Pełczyńskiego
i Dywizjonu 303. Dzięki kilku ró-
żnym deweloperom powstaje tam
około tysiąca mieszkań na osie-
dlach o bardzo zróżnicowanej
wielkości. Przy Lazurowej 166 bę-
dą zaledwie 32 mieszkania, nato-
miast Bemowo Park i osiedle Pre-
mium to wielkie place budowy,
które zmienią się w osiedla oferu-
jące po 300 lokali.

Do bloków deweloperskich
trzeba doliczyć osiedle budowane
przy Pełczyńskiego przez Towa-
rzystwo Budownictwa Społeczne-
go Warszawa Północ. Obecnie
trwają prace nad trzema blokami,
a w jednym z nich znajdzie się do-
datkowo przedszkole. Otwarcie
planowane na wrzesień.

Bloki w polu kapusty
Wbrew pozorom na Chrzano-

wie jest zaplanowanych więcej
publicznych inwestycji, niż

na Górcach i Bemowie. Trwa bu-
dowa odcinka ulicy Coopera, któ-
ra połączy się z Batalionów
Chłopskich. Zaawansowane są ta-
kże prace nad Kopalnianą – tylko
w tym roku wydamy 1,2 mln zł
na wykup gruntów pod ulicę i 5
mln zł na projekt i budowę.
Na swoją kolej czeka także Lazu-
rowa. Ta ważna ulica zostanie
przebudowana na odcinku od
Sterniczej do Górczewskiej, zy-
skując drugą jezdnię, drogi dla
rowerów i nowe chodniki. Obec-
nie trwają prace nad wyborem
najlepszej oferty na budowę.

Najbardziej oczekiwaną inwe-
stycją w tej części dzielnicy jest
zespół szkoły, przedszkola i żłob-
ka, który ma powstać przy Szeli-
gowskiej. Urząd dzielnicy musi
najpierw kupić działkę, która po-
mieści tak wielki kompleks. Choć
już w maju wstępnie wytypowano
osobę, od której najlepiej odku-
pić teren, ale sprawa nie jest jesz-
cze rozstrzygnięta.

Na Chrzanowie powstają oczy-
wiście także bloki mieszkalne.
Obecnie budowa skoncentrowana
jest w rejonie ul. Batalionów
Chłopskich, gdzie powstaje około
tysiąca mieszkań.

Na koniec warto przypomnieć
o planowanej budowie metra.
W prognozie finansowej Warsza-
wy zapisana jest budowa stacji
przy ratuszu, której otwarcie jest
planowane między rokiem 2020
a 2022. Kolejne stacje (Lazurowa,
Chrzanów i Połczyńska) oraz sta-
cja techniczno-postojowa Mory
miały powstać później, ale wice-
prezydent Jacek Wojciechowicz
zapewnia, że ratusz postara się
zbudować wszystkie do roku 2022.

(dg)

Sezonowe potańcówki na dzie-
dzińcu ratusza na Bemowie mają
już swoją tradycję, wielbicieli i sta-
łych bywalców. Tęsknią za nimi nie
tylko seniorzy, ael i młodsi. Potań-
cówki wróciły. Odbywać się będą
przez całe wakacje w każdą sobotę
od 18.00. Organizatorzy obiecują
międzypokoleniową, szampańską
zabawę przy muzyce różnej, ale za-
wsze porywającej do tańca. (wk)

Letnie potańcówki
� Sobotnie potańcówki wróciły pod bemowski ratusz.

Co buduje się na Bemowie?
� Rozbudowa szkół, nowe ulice i drogi dla rowerów – zebraliśmy wszystkie ważne inwestycje, prowadzone
na terenie dzielnicy lub mające rozpocząć się w najbliższym czasie.

Prawdopodobnie
najszybciej zmieniającą
się częścią dzielnicy są
okolice ulic
Pełczyńskiego
i Dywizjonu 303. Dzięki
kilku różnym
deweloperom powstaje
tam około tysiąca
mieszkań na osiedlach
o bardzo zróżnicowanej
wielkości.
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Koniec roku szkolnego trady-
cyjnie oznacza zmiany rozkładów
i zawieszenia kursowania wielu li-
nii. Z komunikacyjnej mapy Be-
mowa zniknęło 201,320 oraz E-5.
Z kolei 4 lipca wprowadzono
zmiany w kursowaniu tramwajów.
Linie 10, 11, 20, 23, 26 i 28 odje-
żdżają w godzinach szczytu co 12
minut. Przez całe wakacje działa
także nowy rozkład autobu-
sów 109, 112, 184 i E-2. Z powo-
du zawieszenia obsługującej Fort
Radiowo linii 320 wydłużone zo-
stanły wybrane kursy 154.

Ze szczegółami zmian można
zapoznać się na stronie ZTM.

Nasz komentarz
Ponieważ w wakacje z komuni-

kacji miejskiej korzysta znacznie
mniej osób, dające ogromne
oszczędności cięcia w kursowaniu
są w pełni zrozumiałe. Niestety

ZTM idzie w przypadku niektó-
rych linii zbyt daleko. E-5 to au-
tobus przeznaczony głównie dla
mieszkańców Jelonek, pracują-
cych na Woli lub przesiadających
się tam do metra. Trudno uwie-
rzyć, by ich liczba spadała w sezo-
nie urlopowym tak bardzo, by
uzasadnione było upychanie
wszystkich w powolnym 105. Nie-
zrozumiała jest likwidacja 201,
czyli jedynej linii kursującej ulicą
Osmańczyka. Mieszkańcy kilku-
nastu bloków tracą w ten sposób
jedyny autobus, który mają w bez-
pośrednim sąsiedztwie. Dziwią
też rzadsze kursy prawie wszyst-
kich linii tramwajowych. Jeśli ko-
munikacja szynowa ma być dla
nas podstawowym środkiem
transportu, składy powinny kurso-
wać znacznie częściej, niż co 12
minut.

Dominik Gadomski

E-5 zawieszone,
tramwaje rzadziej
� Jedyną ważną linią, która nie zmieniła tego lata
rozkładu, jest 24.

Prowadzone przez warszawski
samorząd badania „jakości życia
mieszkańców dzielnic” to zawsze
barwna i interesująca lektura.
Pierwsze strony zawierają infor-
macje o tym, że odczuwamy du-
mę z mieszkania z Warszawie, je-
steśmy przywiązani do swojej
dzielnicy i dobrze oceniamy sa-
morząd. Dopiero na dalszych
stronach określony jest w miarę
realny opis rzeczywistości.

Raport nie zawiera niestety wy-
ników z podziałem na osiedla, nie
dowiemy się więc, z jakimi pro-
blemami borykają się mieszkańcy
blokowisk na Bemowie i Jelon-
kach, a z jakimi właściciele do-
mów na Grotach czy Boernero-
wie. Ponieważ badanie zostało
przeprowadzone na reprezenta-
tywnej próbie 9000 warszawia-
ków, można założyć, że mówi ra-

czej o życiu w blokach, w których
mieszka większość bemowian.

Zacznijmy od spraw pozytyw-
nych. Z sondażu wynika, że

mieszkańcy Bemowa są w pierw-
szej piątce (na osiemnaście
miejsc), jeśli chodzi o zadowole-
nie ze swojego miejsca zamiesz-
kania. Dobrze oceniają komuni-
kację miejską w dzielnicy. Uważa-
ją, że mają najlepsze gimnazja
i najciekawsze wydarzenia kultu-
ralne w mieście.

A co mieszkańców Bemowa
irytuje? Zdaniem 43% ankieto-
wanych w dzielnicy jest za mało
miejsc parkingowych, drugie
miejsce na podium (41%) zajmu-
ją pijane osoby w miejscach pu-
blicznych, zaś trzecie – wandale
(40%). Ponad jedna czwarta
mieszkańców jako problemy
wskazuje zbyt małą liczbę ławek
i dróg dla rowerów, korki, kra-
dzieże, hałasującą nocami mło-
dzież, głośnych sąsiadów, żebra-
ków i niebezpiecznie prowadzą-
cych kierowców.

Co ciekawe, zaledwie 7% an-
kietowanych było w stanie podać
nazwisko burmistrza Bemowa.
Raport nie zaznacza, czy podali
właściwe, a o pomyłkę było łatwo:
podczas trwania badania burmi-
strzem został Marek Lipiński.

(dg)

Na co narzeka Bemowo?

Za małe parkingi i pijani na ulicach
� Warszawski ratusz opublikował wyniki sondażu na temat jakości życia. Wynika
z niego, że największą bolączką mieszkańców dzielnicy jest zbyt mała liczba miejsc
parkingowych w stosunku do liczby samochodów.

Mieszkańcy
Bemowa są w pierwszej
piątce (na osiemnaście
miejsc), jeśli chodzi
o zadowolenie ze
swojego miejsca
zamieszkania.

Koniec roku szkolnego tradycyjnie oznacza zmiany rozkładów



Na osiedlu przy Arki Bożka jest
plac zabaw, zresztą bardzo atrak-
cyjny i dobrze utrzymany, na któ-
rym spółdzielnia ostatnio wymie-
niła ogrodzenie. W starym ogro-
dzeniu, drewnianym, bezpiecz-
nym, były dwie bramki. Nowe
ogrodzenie, ze stalowej siatki, ma
ostre zakończenia na górnej kra-
wędzi, co może być niebezpieczne
dla urwisa, który wpadnie na po-
mysł skoku przez płotek. Ale naj-
lepsze jest, że robotnicy stawiając
nowe ogrodzenie nie trafili z jed-
ną z bramek: jest przesunięta
w stosunku do ścieżki, która pro-
wadziła do starej bramki, o jakieś
dwadzieścia metrów. Ścieżka jest
wykonana z chodnikowej kostki
bauma i w połączeniu z nowym
ogrodzeniem wygląda surreali-
stycznie.

Wolę jednak nasz osiedlowy sur-
realizm od szkodliwych pomysłów

władz miasta. Otóż, gdy po urlopie
zacząłem dojeżdżać do pracy,
na naszym przystanku autobuso-
wym stała nowa wiata. Był rześki,
pogodny ranek, więc stwierdziłem

to dopiero, gdy chciałem pod nią
usiąść, by poczytać gazetę. Nie da-
ło się, gdyż było tam teraz dwa ra-
zy mniej miejsc siedzących, niż
wcześniej. Gdyby poranek nie był
pogodny, lecz deszczowy, zorien-

towałbym się, że mamy nowa wia-
tę jeszcze wcześniej, gdyż nowe
warszawskie wiaty nie chronią
przed opadami: pomiędzy piono-
wą ścianką a daszkiem jest szeroka
szczelina, przez którą deszcz rów-
no kapie na pasażerów, naiwnie
szukających schronienia w środku.
Gdyby zaś to nie był poranek, lecz
upalne południe, też od razu bym
dostrzegł nowość, gdyż przejrzysty
daszek nowej wiaty działa jak wy-
sokowydajna nagrzewnica w ogro-
dowych szklarniach.

Wszystkie te restrykcje wobec
pasażerów bynajmniej nie wyni-
kają z głupoty projektantów. Ma-
ją zniechęcać pasażerów do gro-
madzenia się pod wiatami, gdyż
pasażer siedzący lub stojący
pod wiatą zasłania powierzchnie
reklamowe, których nowy model
wiaty ma być przede wszystkim
nośnikiem.

Stołeczni urzędnicy zawarli
umowę na wybudowanie nowych
wiat z jedną z największych firm
reklamowych w Polsce. Nie – z fir-
mą specjalizującą się w tzw. me-
blach ulicznych: kioskach, ławecz-
kach, ale z właścicielem sieci bill-
boardów, który tylko marzył
o tym, by poszerzyć swoją ofertę
reklamową o ścianki wiat przy-
stankowych. Docelowo ma ich
być 1580 – tak przynajmniej chwa-
li się firma reklamowa na pod-

świetlanych panelach przystanko-
wych zwanych „city light” – czyli
tyle, ile jest przystanków w War-
szawie. Kolejny fragment miasta
został przez wielkoformatowe ko-
lorowe płachty papieru zdobyty.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Rowery wodne zawitały na fosę Fortu Bema w 2009 roku, ale w ko-
lejnych latach nie zawsze można było z nich korzystać z powodu wyso-
kiego poziomu wód gruntowych. Teraz wróciły i mają okazję stać się
wielką atrakcją lata. Przystań będzie czynna do 16 października
w godz. 10:00–20:00. Wypożyczenie roweru wodnego jest bezpłatne,
ale należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego.

(dg)

Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynienia
wtedy, gdy nad działką przebiega
linia wysokiego napięcia. Jest to
szczególnie duża uciążliwość, któ-
ra uniemożliwia normalne korzy-
stanie ze swojej własności, dlate-
go i rekompensata finansowa jest
odpowiednio wysoka. Nawet jeśli
w Twoim przypadku nie będzie to
milion, a kilkaset czy choćby kil-
kadziesiąt tysięcy złotych, nie
warto rezygnować z czegoś, co
zgodnie z prawem zakład energe-
tyczny powinien 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 spo-
tkanie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Wróciły rowery wodne
� Są chętni na wycieczki po fortowej fosie? Wystarczy
dowód osobisty

Nie tylko na Bemowie

Nowe wiaty nie dla ludzi
� Po wielu miesiącach pracy stołeczni urzędnicy zawarli umowę na wybudowanie
nowych wiat z jedną z największych firm reklamowych w Polsce. No i mamy teraz na
przystankach raczej stojaki pod reklamy, niż wiaty, służące bardziej reklamodawcom,
niż pasażerom.

Docelowo
wiat ma być 1580 – tak
przynajmniej chwali się
firma reklamowa
na podświetlanych
panelach
przystankowych zwanych
„city light” – czyli tyle, ile
jest przystanków
w Warszawie.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

źródło:ZT
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Budowa przecinającej Bemowo
trasy S7 zbliża się wielkimi krokami.
Wybrany przez Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad
wariant zakłada budowę trasy
o długości 22,1 km z węzłami Czo-
snów, Palmiry, Sadowa, Kolejowa,
Wólka Węglowa, Janickiego, Macz-
ka i N-S. Oficjalne informacje o wy-
borze jednej z opcji zostaną po-

twierdzone w momencie wydania
decyzji przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska, prawdopo-
dobnie pod koniec przyszłego roku.

– W najbliższym czasie zostanie
złożony wniosek do RDOŚ o wy-
danie decyzji środowiskowej
– mówi dyrektor warszawskiego
oddziału GDDKiA Krzysztof
Kondraciuk. – Po jej otrzymaniu,

a szacujemy, że zajmie to około
roku, zostanie ogłoszony przetarg
w systemie „projektuj i buduj”
na zaprojektowanie i wykonanie
całości inwestycji.

Przebieg trasy S7 będzie koli-
dował z wieżą kontroli lotów
przy Wolfkego.

– Wieża jest atrakcją okolicy,
niestety niewykorzystaną – mówi
jeden z naszych czytelników.

– Stanowi świetny punkt orienta-
cyjny dla mieszkańców czy tak-
sówkarzy. Można by było ją zago-

spodarować. Jestem przeciwni-
kiem, aby tędy przechodziła trasa.

Działka, na której stoi budynek
wieży, nie należy do dzielnicy.
W 2011 roku została sprzedana
spółce Domy Wczasowe WAM.

– Spółka wystąpiła o wydanie wa-
runków zabudowy na rozbudowę
i nadbudowę obiektu z przeznacze-
niem na biura, ale z uwagi na pla-
nowaną inwestycję urząd odmówił
jej wydania. – mówi Adam Chęc-
manowski, dyrektor biura nieru-
chomości spółki. – Obszar, na któ-
rym znajduje się nasza nierucho-
mość, objęty jest rezerwą na trasę
ekspresową. Z uwagi na planowaną
budowę drogi, co może wiązać się
z wywłaszczeniem nieruchomości,
zarząd wstrzymał się z wszelkimi
decyzjami do momentu ustalenia
ostatecznego przebiegu nowo wy-
budowanej ulicy.

Monika Krupska

Co czeka starą wieżę?
� Wieża przy Wolfkego powstała w latach 50. i służyła kontroli lotów dawnego
lotniska. Dziś nie wygląda atrakcyjnie, jest opuszczona i zaniedbana. Niemniej jednak
mieszkańcy nie chcą się z nią żegnać.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Te piosenki się nie starzeją,
można ich w różnych aranżacjach
i wykonaniach słuchać właściwie
na okrągło. Więc i mieszkańcom
Bemowa chyba się nie znudzą.
W tym roku Fundacja „Okularni-
cy” we współpracy z urzędem
dzielnicy przygotowały aż sześć
koncertów. Będą się one odby-
wały tradycyjnie w każdy czwar-
tek o 19.00 w Amfiteatrze w Par-
ku Górczewska przy Raginisa.
W lipcu w amfiteatrze pojawią
się; wielka gwiazda Piwnicy
Pod Baranami Anna Szałapak
z recitalem „Z czego składa się
świat”, charyzmatyczny bard To-
masz Steńczyk z materiałem
z ostatniej swojej płyty z piosen-
kami Osieckiej – „Moja kokaina”
oraz popowa i smooth jazzowa
wokalistka Joanna Dark z pro-

gramem zatytułowanym „Nie
spoczniemy”. W sierpniu wśród
wykonawców zobaczyć będzie
można między innymi znaną ak-
torkę Joannę Trzepiecińską.
Wstęp na wszystkie koncerty jest
oczywiście jak co roku bezpłatny.

(wk)

Program koncertów:
7 lipca, godz. 19.00 – Anna

Szałapak
14 lipca, godz. 19.00 – Tomasz

Steńczyk
28 lipca, godz. 19.00 – Joanna

Dark
11 sierpnia, godz. 19.00

– Joanna Lewandowska
18 sierpnia, godz. 19.00

– Joanna Trzepiecińska
25 sierpnia, godz. 19.00 – Anna

Sroka-Hryń

Osiecka znowu na Bemowie
� Letnie koncerty kultowych i ponadczasowych
piosenek Agnieszki Osieckiej na Bemowie stają się
powoli tradycją. Nie inaczej będzie w tym roku.

Działka,
na której stoi budynek
wieży, nie należy
do dzielnicy. W 2011 roku
została sprzedana spółce
Domy Wczasowe WAM.

Przebieg trasy S7 będzie kolidował z wieżą kontroli lotów przy Wolfkego

źródło:bem
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KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór
sprzętu od klienta. Sprzedaż, obsługa
firm

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

DDrrzzwwii  aannttyywwłłaammaanniioowwee,,  mmoonnttaażż,,  zzaammkkii,,  kkllaammkkii,,
oorrggaanniizzaaccjjaa  ddoossttęęppuu  ww ddoommaacchh,,  2222 666644--2211--1122,,

OOKK--BBUUDD  uull..  LLuussttrrzzaannaa  22 rróógg  PPoołłcczzyyńńsskkiieejj
wwwwww..ookkbbuudd..wwaaww..ppll

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

·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

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
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie
601-586-387

·Do ochrony osiedla na terenie Bemowa
również emerytów tel. 604-200-977

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie
Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008
·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

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

ANTYKI
·A ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI RYNGRAFY MUNDURY GOTÓWKA
TEL. 504-017-418
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

NIERUCHOMOŚCI
·ABRA Nieruchomości – profesjonalizm,
doświadczenie. Zadzwoń 22 646-50-55

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

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Lokali 80-120 m2 na biuro 733-509-772

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

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

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Kil ka lat te mu ban ki w Pol sce
ma so wo „wci ska ły” swo im klien -
tom kre dy ty wa lu to we. Zło tów ka
mia ła się prze cież wiecz nie umac -
niać, a in sty tu cjom fi nan so wym
„za le ża ło”, że by mie sięcz na ra ta
dla klien ta by ła jak naj ni ższa.
Cie ka we więc dla cze go te raz, kie -
dy kur sy wa lut są zna czą co in ne
niż kie dyś, ża den bank nie ofe ru je
kre dy tu we fran kach? Pew nie dla -
te go, że obec nie nie ma już per -
spek ty wy pod stęp ne go za rob ku
kosz tem lu dzi, któ rzy chcie li tyl ko
jak naj ko rzyst niej sfi nan so wać za -
kup czę sto swo je go pierw sze go
miesz ka nia.

Oszu stwa na dzie siąt ki ty się cy
zło tych

Ka żdy kto spła ca kre dyt wa lu -
to wy, do sko na le wie, ile co mie -
siąc kosz tu ją go wszel kie opła ty
po bie ra ne przez ban ki i jak ni jak
się to ma do te go, na co się pier -
wot nie z ban kiem uma wiał. Gdy -
by pod su mo wać wszel kie na le -
żno ści bez praw nie na li cza ne

przez la ta, w więk szo ści przy pad -
ków mo że my mó wić o kre dy tach
nad pła co nych na wet o kil ka dzie -
siąt ty się cy zło tych. Te pie nią dze
mo żna od zy skać! Co wię cej, są dy
mo gą i co raz czę ściej na ka zu ją
ban kom prze wa lu to wa nie kre dy -
tów na zło tów ki. Ope ra cja ta po -
zwa la uwol nić się od se tek ty się cy
zło tych za dłu że nia, wy kre owa ne -
go wir tu al nie tyl ko na pod sta wie
ró żnic kur so wych. Co cie kaw sze,
wszyst kie tzw. kre dy ty wa lu to we
od po cząt ku by ły w ca ło ści w zło -
tów kach, a wpi sa nie przez bank
do umo wy in nych pa ra me trów to
nic in ne go jak za ka za ny przez
pra wo ha zard kosz tem klien ta.

Z ban kiem mo żna wy grać
Ban ki ro bią oczy wi ście wszyst -

ko, aby swój nie zwy kle do cho do -
wy pro ce der kon ty nu ować. Za -
trud nia ją w tym ce lu szta by praw -
ni ków, któ rzy pró bu ją kosz tem
klien tów bro nić ich in te re sów.
Wbrew po zo rom, kre dy to bior ca
wca le nie jest bez szans, je śli tyl ko

nie bę dzie sam w tym spo rze sam.
Po wie rza jąc swo ją spra wę pro fe -
sjo na li stom, ma ją Pań stwo gwa -
ran cję, że Wa sza spra wa przed są -
dem zo sta nie po pro wa dzo na wła -
ści wie. Kan ce la ria Lex Na wi ga tor
na co dzień po ma ga kre dy to bior -
com wa lu to wym, któ rzy in we stu -
jąc rów no war tość ok. 2–3 co mie -
sięcz nych rat kre dy to wych, mo gą
sku tecz nie po zwać bank i tym sa -
mym mieć re al ną szan sę od zy skać
swo je pie nią dze oraz na za wsze
po zbyć się tok sycz ne go kre dy tu
wa lu to we go. Na po czą tek po trze -
bu jesz tyl ko umo wę kre dy to wą.
Resz tą zaj mie my się już my.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511-525-050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 199 zł

Nie czekaj na polityków!
Pozbądź się toksycznego kredytu we frankach
� Prawo powinno stać po stronie obywateli. I często – wbrew temu co nam się
wydaje – właśnie tak jest. Warto więc już teraz wykorzystać szansę, jaką daje
rozpoznanie Twojej sprawy przez niezawisły sąd i po prostu uzdrowić swoje finanse.

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-oglosze
nie.pl



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!
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Krzysz tof Gą sio row ski
(1935–2012) był war szaw skim po -
etą, au to rem kil ku na stu to mi ków
po ezji i lau re atem m.in. Na gro dy
Li te rac kiej im. Wła dy sła wa Rey -
mon ta. W ostat nich la tach ży cia
miesz kał na Je lon kach i szcze gól -
nie upodo bał so bie skwer
przy ul. Roz ło gi, gdzie lu bił od po -
czy wać na jed nej z ła wek.

Dwa la ta te mu po et ka Ma ria
Bed na rek za pro po no wa ła, by
upa mięt nić mi strza wła śnie ław -

ką. Nie wie le po nad 100 gło sów
miesz kań ców wy star czy ło do zdo -
by cia z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
po trzeb nych 1900 zł. Usta wie nie
ław ki opóź nia ło się mie sią ca mi,
ale nie daw no wresz cie się uda ło.
Na skwe rze przy ul. Roz ło gi sta -
nę ła so lid na ław ka ty pu wie deń -
skie go, spo ty ka ne go naj czę ściej
w za byt ko wych par kach, z za mon -
to wa ną na opar ciu me ta lo wą ta -
blicz ką z krót kim na pi sem „Ław -
ka Krzysz to fa Gą sio row skie go”.

To skrom ne upa mięt nie nie mo -
że być po cząt kiem przy bli ża nia
po sta ci po ety sze ro kiej pu blicz no -
ści. Po my sło daw czy ni ław ki chcia -
ła by, aby skwer na Je lon kach na -
zwać je go imie niem. Po nie waż
Ra da War sza wy przy ję ła za sa dę,
że upa mięt nie nie w na zwie uli cy
lub in ne go miej sca jest mo żli we
po pię ciu la tach od śmier ci, więc
Gą sio row ski mógł by zo stać pa tro -
nem już za kil ka mie się cy.

(dg)

Wyjątkowa ławka stanęła na Jelonkach
� Przy ul. Rozłogi powstało upamiętnienie znanego polskiego poety. Łatwo je przegapić.



– Skąd się bie rze ta ró żno -
rod ność?

– Ko lor za le ży od wie lu czyn -
ni ków.

– Ja kich?
– Za bar wie nie trun ku po zwa -

la w pew nej mie rze okre ślić je -
go wiek, ro dzaj (bądź mie szan -
kę) wi no gron, z któ rych je wy -
two rzo no, czy też styl trun ku.

Np. im moc niej sze wi no tym
głęb szy od cień.

– Czy ko lor pod po wie nam,
czy wi no jest bo gat sze w sma ku
czy de li kat niej sze?

– Zde cy do wa nie, pod wa run -
kiem że po rów nu je my wi no z tej
sa mej od mia ny wi no gron. Przy -
kła do wo w bar dziej ma śla nych
char don nay bę dzie wię cej eks -

trak cji, co po wo du je, że są one
za zwy czaj w bar dziej in ten syw -
nym, zło tym ko lo rze.

– Czy ta ką „kon fron ta cję”
mo że my zro bić sa mi w do mu?

– Bę dzie to wspa nia ła na uka
roz po zna wa nia cech wi na
w opar ciu je dy nie o je go wy gląd.

– I wstęp ne okre śla nie je go
ja ko ści?

– Do kład nie.
– Wie le jest od cie ni bia łe go

wi na. Czy mo żna je ja koś usys -
te ma ty zo wać?

– Jak naj bar dziej. Wi na lek -
kie ma ją za zwy czaj ja sne za bar -
wie nie – od bar dzo ja snych,
przej rzy stych, nie mal trans pa -
rent nych, do bar wy pło wej, ja -
sno żół tej, prze cho dzą cej w zie -
lon ka wą lub ze sre brzy stym po -
bla skiem.

– Czym się cha rak te ry zu ją?
– Za zwy czaj ma ją wy ższą

kwa so wość i „lu bią” być spo ży -
wa ne mło de, w ni skiej tem pe ra -
tu rze. Przy kła dem mo gą być pi -
not gri gio, al ba ri no czy vin ho
ver de.

– A in ne?
– Więk szość bia łych win na le ży

do ka te go rii zrów no wa żo nych, ze
śred nim „cia łem”. Są żół ta we lub
bla do zło te z pla ty no wą po świa tą.
Wi na te ma ją wy czu wal ną, lecz
do brze wy wa żo ną kwa so wość. Tu
punk tem od nie sie nia mo że być
sau vi gnon blanc, che nin blanc
bądź nie le ża ko wa ne w dę bi nie
char don nay.

– Za pew ne trze cia gru pa to
wi na o in ten syw nym żół tym ko -
lo rze, prze cho dzą ce na wet

w bar wę sta re go zło ta bądź
mie dzi.

– Otóż to. Trun ki te są za zwy -
czaj bo ga te i kre mo we, o ni skiej
kwa so wo ści, czę sto sta rzo ne
w becz kach. Wzor cem mo gą
być char don nay lub vio gnier.

– Co jesz cze po win ni śmy wie -
dzieć o ko lo rach bia łych trun -
ków?

– Do ob ser wa cji wy bie raj my
prze zro czy ste kie lisz ki z bia łe go
szkła: po zwo lą one na naj bar -
dziej re ali stycz ne okre śle nie ko -
lo ru wi na.

RÓŻNE ODCIENIE BIELI
� Blade, niemal przezroczyste, słomkowożółte, złoto-zielone, w kolorze starego
złota. Białe wino ma wiele odcieni.

Niewiele białych win może przetrwać dłużej niż kilka lat. Stare białe wina tracą połysk

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 
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Pod czas gdy na Pra dze i Tar -
gów ku trwa bu do wa no wych sta cji
me tra, wol ski od ci nek cze ka
na po zwo le nia na bu do wę
a na Be mo wie pod ziem na ko lej to
wciąż bar dzo od le gła per spek ty wa.
Obec nie otwar cie sta cji przy ra tu -
szu jest pla no wa ne na rok 2022,
zaś ko lej ne sta cje (La zu ro wa,
Chrza nów i Po łczyń ska) mo gły by
po wstać do pie ro kil ka lat póź niej.
Od kil ku ty go dni wi ce pre zy dent
Ja cek Woj cie cho wicz i pre zes Me -
tra War szaw skie go Je rzy Lejk mó -
wią o ko niecz no ści przy spie sze nia
ich bu do wy. Głów nym ar gu men -
tem jest to, że za sta cją Po łczyń ska
po wsta nie jesz cze sta cja tech nicz -
no -po sto jo wa Mo ry. Pier wot nie
wła dze mia sta za pew nia ły, że to ry
od staw cze zbu do wa ne za wy bra ny -
mi sta cja mi wy star czą do ob słu że -
nia ca łej li nii, jed nak te raz nie jest

to już pew ne. Na przy spie sze nie
bu do wy te go od cin ka po trze ba
oko ło 1,7 mld zł.

Rów no le gle trwa dys ku sja
na te mat lo ka li za cji sta cji La zu ro -
wa, któ ra we dług obec nych pla -
nów… nie znaj dzie się przy La zu -
ro wej. Umiesz cze nie jej po mię dzy
pę tlą tram wa jo wą a hi per mar ke -
tem spra wia, że część miesz kań -
ców Je lo nek i Górc mia ła by
świet ny do stęp do me tra, ale
prze siad ki wzdłuż co raz gę ściej
za bu do wa nej La zu ro wej by ły by
nie mo żli we. Urzęd ni cy tłu ma czą,
że ta ka lo ka li za cja jest po dyk to -
wa na… po dzia łem ad mi ni stra cyj -
nym. Gdy by sta cja zna la zła się
pod skrzy żo wa niem z La zu ro wą,
skrę ca ją ce ła god nie na po łu dnie
tu ne le wy szły by na krót kim od cin -
ku po za gra ni ce War sza wy.

(dg)

Metro na Chrzanów za sześć lat?
� Warszawa szuka oszczędności, pozwalających
skończyć budowę metra na Bemowie do 2022 roku.

Sto imy na przej ściu dla pie szych
na jed nym z więk szych skrzy żo wań
w na szej dziel ni cy. Gdy za pa la się
dłu go ocze ki wa ne zie lo ne świa tło,
wcho dzi my na pa sy i… ka żdy, kto
du żo cho dzi po War sza wie wie, co
bę dzie za chwi lę: tuż przed na mi
z im pe tem prze je dzie skrę ca ją cy
w pra wo na zie lo nej strzał ce sa mo -
chód. Cza sem au ta prze je żdża ją
o włos przed pie szy mi, cza sem
z pi skiem opon ha mu ją. A cza sem
ła mią czło wie ko wi no gi al bo go za -
bi ja ją. Jak mó wią sta ty sty ki, zde cy -

do wa na więk szość kie row ców
trak tu je zie lo ną strzał kę w pra wo
jak ka żde in ne zie lo ne świa tło, nie
za trzy mu jąc się przed przej ściem
lub prze jaz dem ro we ro wym. Z ba -
dań przy ta cza nych w ubie głym ro -
ku przez po słan kę Be atę Bu ble -
wicz, nie za trzy mu je się mo że na -
wet 99,7% kie row ców. Czy igno ro -
wa ny przez pra wie wszyst kich
prze pis, któ ry mo że pro wa dzić
do wy pad ków, jest roz sąd ny?

Rzad ko zga dzam się z opi nia mi
by łe go rad ne go Ma cie ja Bia łec -
kie go, a mi mo to je stem roz cza ro -
wa ny je go fe lie to nem, po świę co -
nym zie lo nym strzał kom. Pan
Bia łec ki słusz nie przy po mi na, że
mi ni ster stwo trans por tu ba da ło
spra wę strza łek już w 2008 r., ale
naj wy raź niej nie wie, że prze pro -
wa dzo ne wte dy ba da nia nie oce -
nia ły wpły wu te go roz wią za nia
na bez pie czeń stwo pie szych (!),
co w mo jej oce nie prze kre śla ich
fa cho wość. Co wię cej, w cią gu

ostat nich ośmiu lat la wi no wo
wzrósł ruch ro we rów, a na set -
kach skrzy żo wań po wsta ły prze -
jaz dy dla jed no śla dów. Ko rzy sta ją
z nich nie tyl ko ak ty wi ści, któ rych
pan Bia łec ki w oso bli wy spo sób
ob ra ził („sa mot ni, uczą cy się al bo
i po zo sta ją cy na utrzy ma niu ro -
dzi ców, ma ją cy wie le cza su”), ale
oso by w do słow nie ka żdym wie ku.
Wy star czy wyjść z do mu, że by to
spraw dzić.

Dys ku sja o li kwi da cji zie lo nych
strza łek do ty czy tych skrzy żo wań,
na któ rych są wy zna czo ne prze -
jaz dy ro we ro we. Ist nie nie prze -
jaz dów wie lu kie row ców igno ru je,
w za mian – po dob nie jak pan Bia -
łec ki – ape lu jąc do „chod ni ko -
wych” ro we rzy stów, by zsia da li
z ro we rów przed przej ścia mi dla
pie szych. A co z ja dą cy mi zgod nie
z pra wem, ma ją cy mi na prze jeź -
dzie pierw szeń stwo przed sa mo -
cho da mi? Czy ma ją to pierw szeń -
stwo od da wać sil niej szym?

„Ro wer jest dla ak ty wi stów nie
ty le środ kiem ko mu ni ka cji, co
świę tym ry dwa nem” pi sze pan
Bia łec ki. Po le cam za sta no wie nie,
ilu lu dzi po wo zi ry dwa nem za -
przę żo nym w me cha nicz ne ko nie,
z ry kiem i w bo skiej chmu rze ra -
ko twór cze go dy mu roz pę dza ją -
cym lud. Cza sem na praw dę war to
zejść na zie mię i po ka zać nie co
em pa tii. Ko niec koń ców wszy scy
je ste śmy pie szy mi.

Do mi nik Ga dom ski
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Felieton o zielonej strzałce

Mniejsze korki ponad życie?
� Mamy w prawie o ruchu drogowym przepis, którego nie przestrzega zdecydowana
większość kierowców, czego wynikiem są regularne kolizje, wypadki a czasem nawet
czyjaś śmierć. Zdaniem niektórych to znakomity przepis.


