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„Ogród zmysłów” na Jelonkach?
 Pachnące kwiaty, wodny zbiornik z kaskadą i zniekształcające rzeczywistość lustra – to tylko wybrane elementy
niezwykłego zakątka, zaprojektowanego dla Jelonek przez trzy mieszkanki Bemowa. „Ogród zmysłów”
przy Irzykowskiego może powstać już w następnym roku.
źródło: www.facebook.com/od.lema

Ogród doświadczeń w Krakowie
„Ogród zmysłów” to miejsce,
gdzie na świeżym powietrzu można uaktywnić wzrok, węch, słuch,
smak, dotyk oraz dokonywać różnorodnych doświadczeń. Wszystko z niewielką pomocą specjalnie
dobranych interaktywnych urzą-

dzeń edukacyjnych. Czy tego typu
obiekt mógłby powstać na Bemowie? Jak najbardziej. To już zależy
od mieszkańców. Projekt utworzenia „ogrodu zmysłów” został właśnie dopuszczony do głosowania
w najnowszej edycji budżetu par-

tycypacyjnego. Całkowity koszt inwestycji to ćwierć miliona złotych.

Zajęcia, które rozwijają
wyobraźnię
Sens i potrzebę powstania takiego obiektu pomysłodawczynie uza-

sadniają opiniami ekspertów wskazujących, że skutecznej edukacji
powinny towarzyszyć pozytywne
emocje, doświadczenia oraz ruch.
Dzięki takiemu poznawaniu rzedokończenie na stronie 2

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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 Wkrótce mieszkańcy Jelonek, architekci i właściciele Hali Wola usiądą do stołu, by porozmawiać o przyszłości
centrum osiedla.

Skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Człuchowskiej to nie tylko
centralny punkt Jelonek, ale też
miejsce z ogromnym, niewykorzy-

stywanym potencjałem. Tysiące
przewijających się tamtędy osób
i arcypopularny sklep – to wystarczająco dużo, by uznać okolicę

za najbardziej ruchliwe miejsce
w zachodniej Warszawie. Ranga
nie idzie jednak w parze z wizerunkiem. Połamane chodniki i kiepska

„Ogród zmysłów” na Jelonkach?
dokończenie ze strony 1
czywistości impulsy z różnych części ciała wędrują do mózgu. Tak
najlepiej rozwijamy wyobraźnię.
– Ogród ma ułatwić prowadzenie lekcji przyrody w terenie i pomoże dzieciom zrozumieć zjawiska fizyczne, które dzieją się wokół
nas – przekonują autorki pomysłu.
Ogród powstałby na terenie
Zespołu Szkół nr 48 im. Armii
Krajowej przy ul. Irzykowskiego 1A – z przodu placówki,

przy wejściu na jej teren od ulicy
Wyki. Obecnie jest to obszar
w niewielkim stopniu porośnięty
krzewami. Po zagospodarowaniu
byłby dostępny nie tylko dla
uczniów, ale wszystkich chętnych.

Strefy zabaw i nauki
Urządzenia zostałyby wkomponowane w otoczenie szkoły i uzupełnione roślinnością o określonym kolorze, zapachu i kształcie.
W ogrodzie mają rosnąć pachnące zioła (w tym: rozmaryn, mięta,

bazylia i szałwia), rośliny ozdobne
(między innymi astry, konwalie,
piwonie) oraz rośliny jadalne
(owocowe drzewka i krzewy, warzywa). Roślinność będzie sezonowa, dostosowana do poszczególnych pór roku.
Na obszarach dedykowanych
poszczególnym zmysłom znajdą
się charakterystyczne elementy.
W strefie wzroku będą to m.in. lustra zniekształcające i ogrodowe
witraże. W strefie słuchu: telegraf
akustyczny, bębny i zbiornik wodny z kaskadą. W strefie dotyku natrafimy na ogrodowe tablice do rysowania kredą i rzeczne kamienie.
Strefa smaku to poletka pod uprawę roślin jadalnych, małe szklarnie
i drewniane donice na wybrane rośliny. Wreszcie – strefa węchu
z nasadzeniami o charakterystycznym zapachu. A to i tak tylko
część z planowanych (naturalnych
i sztucznych) obiektów w poszczególnych częściach ogrodu.
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Dobra zmiana w centrum osiedla
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zieleń, dominacja samochodów
nad pieszymi i zaniedbany bazar
– to jedne z wielu problemów, które czekają na rozwiązanie.
Pomóc ma program Warszawskie Centra Lokalne, dzięki któremu wybrane przez urbanistów
punkty w mieście są stopniowo
rewitalizowane. Jak tłumaczą specjaliści ze Stowarzyszenia Architektów Polskich „ma być to samo,
co teraz, ale ładniej i przyjaźniej”.
– Wziąłem na siebie rolę pilotowania tego projektu – mówił
na spotkaniu informacyjnym 16
maja burmistrz Michał Grodzki.
– Nasza dzielnica zdecydowanie
ma problem z brakiem przyjaznych miejsc, będących lokalnymi
centrami, ale okolica Hali Wola
ma wielki potencjał. To miejsce,
w którym zawsze najlepiej zbiera
się podpisy – zażartował.

Nauka przez zabawę
Za projektem stoją trzy mamy
wykonujące profesje, które niewątpliwie pomogły w dopieszczeniu poszczególnych jego elementów. Są to: nauczycielka przyrody,
architekt krajobrazu i socjolog.
Ostatnia z wymienionych, Dominika Chailloux, podkreśla, że
w projekcie materializuje się no-

Inspiracją
był Kraków. Z sukcesem
funkcjonuje tam Ogród
Doświadczeń im.
Stanisława Lema. Sądzę,
że podobny obiekt
na Bemowie świetnie by
się sprawdził – przekonuje
autorka projektu.
woczesne podejście do edukacji
zakładające, że dzieci najlepiej
uczą się właśnie przez zabawę
i przeprowadzanie doświadczeń.
– Inspiracją był Kraków. Z sukcesem funkcjonuje tam Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema.

– Chętnie zobaczyłabym zadaszenie bazaru albo kilkupoziomowy garaż za Halą, dzięki któremu
odzyskalibyśmy miejsce dla pieszych od frontu – komentowała
radna Hanna Głowacka. – Zdecydowanie warto poprawić jakość
zielni. Myślę, że dobrym podkreśleniem pozytywnych zmian mogłaby
być zmiana nazwy hali na „Hala Jelonki” lub „Hala Człuchowska”.
Dr Katarzyna Sadowy z SARP
zwróciła uwagę, że przechodzenie
zarówno przez Powstańców Śląskich, jak i Człuchowską trwa dziś
zbyt długo i wiąże się z ryzykiem
potrącenia. Przypomniała też, że
ideą „centrów lokalnych” jest
m.in. odzyskiwanie miejsca dla
pieszych, dzięki którym toczy się
miejskie życie.
W skład zespołu pracującego
nad remontem okolicy Hali Wola
wejdą mieszkańcy, urzędnicy, radni, architekci z SARP i przedstawiciele spółki Hala Wola. Koncepcja
nowego centrum Jelonek powinna
być gotowa w październiku.
(dg)

Sądzę, że podobny obiekt na Bemowie świetnie by się sprawdził
– przekonuje autorka projektu.

Ogród Doświadczeń na Jelonkach
Warto przypomnieć, że to nie
pierwsza przymiarka do utworzenia parku inspirowanego krakowskim przykładem. „Ogród Doświadczeń” miał powstać kilka lat
temu przy ul. Borowej Góry, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jelonki”. Sprawa wówczas nie doszła do skutku. Co ciekawe,
po próbie pozostał szereg urządzeń. Część z nich trafiła do SM
„Jelonki”, reszta nadal składowana jest na terenie bemowskiego ratusza. Z pisma, do którego dotarliśmy wynika, że zakupione wtedy
urządzenia „nie posiadały stosownych certyfikatów ani atestów bezpieczeństwa, a umowa nie gwarantowała, a także nie określała sposobu ich bezpiecznego montażu”.
Pieniądze zostały wydane, sprzęt
leży odłogiem, a urzędnicy nadal
nie mają pomysłu, co z nim zrobić.
(AS)

Kasia Kowalska i inni

Szlagier. Amfiteatr w parku
Górczewska

Wkrótce Dni Bemowa
 Od 3 do 11 czerwca Bemowo będzie świętować. W parku Górczewska wystąpią
gwiazdy muzyki pop i hip-hopu.

4 czerwca

9 czerwca

10:00 Dzień dziecka
na sportowo/Bemowo Basket
Challenge,
ul. Szadkowskiego 3
18:00 Koncert zespołu LemON
i Kasi Kowalskiej, amfiteatr
w parku Górczewska

10:00 XVI Spartakiada osób
niepełnosprawnych OPS,
ul. Rozłogi 10
10:00 Festiwal talentów, amfiteatr
w parku Górczewska
18:00 Koncert Sidney'a Polaka
i Łukasza Zagrobelnego,
amfiteatr w parku
Górczewska

5 czerwca
20:00 Koncert 3275 KG
ORCHESTRA BCK,
ul. Górczewska 20

6 czerwca
18:00 Koncert duetu Andrzej
Korycki i Dominika
Żukowska oraz koncert
Opium String Quartet, BCK,
ul. Górczewska 201
19:00 Spotkanie autorskie
z Justyną Kopińską BCK,
ul. Górczewska 201

7 czerwca

Po dziesięciu latach bemowski
samorząd wraca do organizacji
Dni Bemowa – tym razem
na większą skalę. W 2007 roku
na dziedzińcu ratusza przy Powstańców Śląskich wystąpili Justyna Steczkowska, Papa Dance
i Renata Dąbkowska (Sixteen).
Teraz impreza będzie trwać od 3
do 11 czerwca, a koncerty odbędą
się w amfiteatrze w parku Górczewska.
– Powiem tylko, że w tym okresie wystąpią na Bemowie takie
gwiazdy jak LemOn, Kasia Kowalska, Łukasz Zagrobelny, Rafał

Brzozowski, Ania Wyszkoni,
ZPiT Mazowsze i Sydney Polak
– ujawnia wiceburmistrz Marek
Lipiński.

3 czerwca
10:00 Piknik rodzinny, zlot food
trucków, park Górczewska
11:00 Wernisaż międzynarodowej
wystawy fotograficznej WAT,
ul. Kaliskiego 19
11:00 Piknik rodzinno-historyczny
„Dekada”,
ul. Radiowa/Kutrzeby
14:00 Spektakl dla dzieci
„Błękitek Mówiący

Wieloryb”, amfiteatr w parku
Górczewska
16:00 Finałowy
koncert V Warszawskiego
Festiwalu Piosenki
Francuskojęzycznej
FrankoFonia '2017, amfiteatr,
park Górczewska
17:30 Noc poszukiwaczy skarbów
w wypożyczalni nr 29,
ul. Konarskiego 6
17:30 Noc agentów
w wypożyczalni nr 113,
ul. Powstańców Śląskich 108A
19:00 Koncert zespołów hip-hop:
Zipera, HiFi, Polska Wersja,
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amfiteatr w parku
Górczewska

18:00 „Kalejdoskop barw Polski”
w wykonaniu zespołu
Mazowsze, amfiteatr w parku
Górczewska
20:00 Wykład historyczny
„Subkultury na Bemowie
w latach 80 i 90” BCK,
ul. Górczewska 201

8 czerwca
16:00 Przedstawienie dla dzieci
„Magiczny świat cyrku”,
ul. Pełczyńskiego 28C
18:00 Spotkanie „Porozmawiajmy
o …” Wiktor Zborowski,
ul. Powstańców Śląskich 17
18:00 Kabaret
Szczęśliwa 60/Koncert
zespołu Cała Praga Śpiewa,

10 czerwca
10:00 Piknik dla osób
niepełnosprawnych/rajd
rowerowy, park Górczewska
14:00 Otwarte warsztaty dla
dzieci, ul. Człuchowska 66
14:00 Spotkanie autorskie
z Natalią Fiedorczuk-Cieślak
Klub Karuzela, Osiedle
Przyjaźń 85
16:00 Koncerty pod ratuszem:
Hamak Band, The who is…,
Rafał Brzozowski, Anna
Wyszkoni, ul. Powstańców
Śląskich 70

11 czerwca
10:00 Otwarta próba z grupą
śpiewu tradycyjnego Osiedla
Przyjaźń, Klub Karuzela, Os.
Przyjaźń 85
11:00 „Aktywnie i zdrowo wpadaj
na Bemowo” dzień rodzinny
OPS, ul. Rozłogi 10
12:00 Piknik „Bezpieczne
Bemowo” ul. Powstańców
Śląskich. 127
16:00 Maraton Kabaretowy
(Kabaret SMILE,
KAŁAMASZ i inni),
amfiteatr w parku
Górczewska
(red)
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Jedni pielą, inni grillują

Działki przyciągają niczym magnes
 Kiedyś królowały tu grządki pełne warzyw i owocowe drzewa. Dziś ogródki działkowe niektórzy złośliwie nazywają „polem golfowym”, ze
względu na jaskrawą zieleń wypielęgnowanych połaci trawy i równych rzędów tuj.

Rodzinny Ogród Działkowy
Bemowo II. Słoneczna majowa
sobota. Tłumów nie ma, ale trudno uznać teren za mocno wyludniony. Panuje tu względny spokój
i cisza, przerywana ptasimi śpiewami. Żeby nie było tak sielankowo, bliżej ulicy słychać przejeżdżające samochody, a nad głową
od czasu do czasu zawarczy silnik
samolotu. W końcu obok znajdu-

je się lotnisko. Domki wymuskane, trawniki przystrzyżone. Czy
zawsze tak tu było?

Boisko golfowe
– W ostatnich latach wszystko
się zmieniło. Radykalnie. Dziś
niewiele osób sadzi warzywa,
działki służą głównie rekreacji
– opowiada 50-letni mężczyzna,
dodając, że jego ogródek jest dobrym tego przykładem. – Ktoś powiedział o nim niedawno „boisko
golfowe”. Oczywiście przesada.

4

Niemniej trochę tak to wygląda.
Dużo trawy, trochę tuj i róż piennych. Plus kwiaty w gazonach,
a dookoła żywopłot – opisuje. Jego żona podkreśla, że wśród sąsiadów i znajomych nie są wyjątkiem. Działka ma służyć przede
wszystkim odpoczynkowi na łonie
natury, a nie uzupełnianiu zapasów w lodówce. Stąd może też
i więcej młodych, których kiedyś

jakby mniej ciągnęło na działki.
Dziś przychodzą, pytają, czy jest
jakaś parcela na sprzedaż.
– Potem sadzą kwiaty, trawę.
Ustawiają baseniki, małe place
zabaw, piaskownice – opowiada
żona.
Zauważa jednak, że i seniorzy
są już mniej skorzy, by większość
czasu poświęcać na „dłubaniu
w ziemi”.- Są zmęczeni, chcą odpoczywać. Dla tych paru pomidorków, które można przecież
za nieduże pieniądze kupić

w sklepie, nie ma większego sensu się zaharowywać.
Może i tak, jednak zdaniem pani Ani, która działkę na Bemowie
posiada od sześciu lat, sprawa nie
jest tak prosta. Sama przekroczyła sześćdziesiątkę i podejście seniorów rozumie.
– Fakt, hodowanie warzyw czy
owoców średnio się opłaca. Jednak jak ktoś robił to przez wiele
lat, to działa siła przyzwyczajenia
– tłumaczy pieląc właśnie rabatki.
Z młodymi jest inaczej. Przyjeżdżają, ale nie uprawiają. – Tylko
grillują i balują – śmieje się. Młodzi jej nie przeszkadzają. Ot sąsiedzi, jak inni. Inaczej patrzy na to
jej dobra znajoma, pani Iwona.
– Działki zmieniają się na gorsze. Przychodzi tu teraz dużo
młodzieży. Nie patrzą, że pewne
rzeczy mogą innym przeszkadzać.
Głośna muzyka, czasem imprezy
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przeciągające się do późnej nocy
– narzeka. Inna kwestia, która ją
martwi, to bliskość automobilklubu. – Piątek, sobota, niedziela…
Samochody, motocykle – warczą,
buczą. Czasem słychać je cały
dzień – mówi.

Wystarczy 15 tysięcy
Pani Joanna raczej nie należy
do tych, którzy zakłócają spokój
przedmówczyni. Ma około trzydziestki i jest raczej spokojną osobą. Działkę, która należy zresztą
do ojca, traktuje jako miejsce relaksu, ale i pracy. – Fizycznej, a to
znaczna odmiana od siedzenia
w biurze – mówi. – Rzeczywiście:
jak tylko zrobi się cieplej to liczba
odpalanych grilli i imprez rośnie.
Jakiś czas temu trafiła się nawet
osiemnastka – śmieje się.
Pan Ryszard staż działkowca
ma już imponujący. – Kiedyś

związek dążył do tego, żeby działki były podzielone na część „produkcyjną”, gdzie się coś uprawiało i rekreacyjną. Ze zdecydowaną
przewagą tej pierwszej. Dziś się
od tego odchodzi. Wystarczy
spojrzeć na koszt wyhodowania
marchewki czy pietruszki, żeby
zrozumieć dlaczego – tłumaczy.
Dla niego działka to wciąż grządki, pielenie, opryski. – Na pewno
lepsze to niż spędzanie kolejnych
godzin przed telewizorem. Młodzi czy starzy, dla relaksu czy dla
ciężkiej pracy, ludzie wiąż tu ciągną. To miejsce coś w sobie ma
– kwituje.
Zainteresowani kupnem działki
mogą kontaktować się z administracją (tel. 784–025–094). Cena
zaczyna się od 15 tys. złotych
(300–400 metrów kwadratowych,
w zależności od lokalizacji).
(AS)

Mrs.Sporty

KLUB MRS.SPORTY NA BEMOWIE ŚWIĘTUJE SWOJĄ PIERWSZĄ ROCZNICĘ

6 czerwca 2017 klub Mrs.Sporty na Bemowie w godzinach 9 -12
i 16-19 otwiera przed wszystkimi
swoje drzwi. W tym dniu mile widziane są zarówno klubowiczki,

jak i zainteresowane panie w każdym wieku, które będą miały
możliwość obejrzenia położonego w sąsiedztwie klubu sportowego przeznaczonego tylko dla ko-

biet oraz zyskają szansę przekonania się o skuteczności treningu
Mrs.Sporty.
Paniom, które nas odwiedzą,
pokażemy, jak mogą zrealizować
swoje cele bez dużych nakładów
czasowych dzięki wypróbowanej
koncepcji treningów i odżywiania
Mrs.Sporty. Będzie to również
okazja do indywidualnej rozmowy
z naszymi klubowiczkami i przekonania się samemu, jak niezwykła atmosfera u nas panuje.
Gwarantujemy
całościową
koncepcję fitness wraz ze zróżnicowanym zestawem ćwiczeń
– niezależnie od wieku i sprawności. wszystkiego na temat sku-

teczności koncepcji treningowej
Mrs.Sporty. Naukowo opracowane połączenie ćwiczeń siłowych
i wytrzymałościowych poprawia
wytrzymałość, siłę mięśni, równowagę i zwinność oraz skutecznie
spala tkankę tłuszczową. I to
wszystko w ciągu zaledwie 30 minut z elastycznymi terminami
ćwiczeń!
Oprócz tego klub jest miejscem, w którym panie spędzają
miło czas i często zawierają nowe
przyjaźnie. O tym wszystkim można się będzie się przekonać,
przychodząc 6 czerwca do klubu.
Z okazji pierwszej rocznicy
przygotowana została szczegól-

nie atrakcyjna promocja. Z tym
dniu wszystkie zainteresowane
panie będą mogły skorzystać
z bezpłatnej analizy składu ciała.
Dodatkowo panie, które w tym
dniu zdecydują się zapisać
do klubu Mrs.Sporty na Bemowie, jako nowe klubowiczki
otrzymają w prezencie pakiet
startowy o wartości 120 PLN.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Klub Mrs.Sporty Warszawa-Bemowo

Ul. Górczewska 224 lok. U2
Tel. 570 731 874

club755@c
club.mrssporty.pl

Miejski plac przy Oławskiej?
 – Odwlekany całościowy remont ul. Powstańców Śląskich pogłębia degradację
okolic. Utworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogliby wypocząć i się
zintegrować jest w tej części Bemowa koniecznością – uważa mieszkanka Bemowa.
Do tegorocznego budżetu partycypacyjnego złożyła ciekawy projekt stworzenia
przy Oławskiej eleganckiego, miejskiego placu.
Czy zaniedbana zieleń przy ulicy Oławskiej 5 ma miastotwórczy
potencjał? Według „Bemowianki”, która złożyła projekt do budżetu partycypacyjnego – zdecydowanie tak. Mieszkanka chciałaby stworzenia tu schludnego miej-

Zapytaliśmy
przechodniów, jakiej
zmiany przy Oławskiej
chcieliby najbardziej.
– Drzew i ławek – taka
odpowiedź padała
najczęściej.
sca do odpoczynku. Jej pomysł
nie jest mocno skomplikowany
czy innowacyjny. Zakłada wybudowanie placu z betonowych płyt
(około 400 m2) oraz obsadzenie

go kilkunastoma drzewami, a także krzewami i bylinami. Na terenie stanęłyby ławki i kosze
na śmieci. – Szczegółowy projekt
placu miałby być realizowany dopiero po wysondowaniu potrzeb
mieszkańców – podkreśla Bemowianka. Jako metodę badania autorka wymienia ankiety, konsultacje i wywiad. Całkowity koszt inwestycji to 250 tys. złotych.

Czego chcą mieszkańcy?
Zapytaliśmy przechodniów, jakiej zmiany przy Oławskiej chcieliby najbardziej. – Drzew i ławek
– taka odpowiedź padała najczęściej. – Dobrym ruchem byłoby
wytyczenie chodnika w miejscu
wydeptanych ścieżek – powiedział
ok. 40-letni mężczyzna. – Na styku
ulicy z trawnikiem istnieją obniże-

nia terenu gromadzące wodę podczas większych opadów i uniemożliwiające przejście tamtędy suchą
stopą. To kolejna rzecz, z którą
warto by coś zrobić – zauważył
starszy pan. – Nie chcę tu ławek
– stwierdziła kategorycznie jedna
z mieszkanek. – Będą przyciągać
miłośników picia pod chmurką.
Po co nam takie atrakcje – skwitowała. – Obecny „dziki” charakter
miejsca bardzo mi odpowiada.
Zawsze przychodzę tu z psem.
Zwierzęta w sposób nieskrępowany mogą sobie tutaj biegać. Powstanie małego parku wymusiłoby
ograniczenia – uważa starsza pani,
spacerująca z jamnikiem.
Jak zmieni się plac przy Oławskiej? Głosowanie nad projektem
rozpocznie się 14 czerwca.
(AS)
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„Jeżdżą jak wariaci”. Czy warto bać się rowerzystów?
 Jeżdżą po chodnikach, przejeżdżają po przejściach, nie zatrzymują się na czerwonym i nie muszą mieć prawa jazdy, więc nie znają
przepisów – taka opinia o użytkownikach dwóch kółek jest dość powszechna.
źródło: ZDM

Im więcej warszawiaków decyduje się korzystać z roweru jako
środka transportu albo dla rozrywki, tym więcej konfliktów między rowerzystami a pieszymi i kierowcami.
– Ja samochodem nie wjeżdżam na niektóre skrzyżowania
z taką prędkością, z jaką potrafią
to zrobić rowerzyści – pisze nasz
czytelnik. – Nieraz widziałem, jak
nie rozglądając się prują naprzód
po skrzyżowaniu, bo są nauczeni,
że mają pierwszeństwo na ścieżce
rowerowej. W ogóle nie zachowują koniecznej w takich chwilach
ostrożności.

Zdecydowanie
częściej niż sprawcami
rowerzyści są ofiarami.
Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta
potrąci pieszego,
prawdopodobnie sam
wyląduje w szpitalu
po potrąceniu przez
kierowcę.

Są groźni…
Czy rzeczywiście Warszawa ma
problem z niebezpiecznie jeżdżącymi rowerzystami? Zarząd Dróg
Miejskich opublikował niedawno
raport o stanie bezpieczeństwa,
przygotowany na podstawie danych policyjnych za ubiegły rok.
Znalazły się w nim oczywiście
m.in. statystyki dotyczące wypadków z udziałem dwóch kółek.
– Z każdym rokiem powstają
nowe kilometry tras rowerowych,
tworzone są nowe stacje Veturilo
oraz rośnie liczba dostępnych
w systemie jednośladów – piszą
autorki. – Niestety, wraz z rosnącą
liczbą rowerzystów rośnie także
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odbywali na rowerze 3,1% podróży. W tym samym roku rowerzyści
byli sprawcami 3,5% wypadków
– 34 z 962. W tym samym roku
kierowcy samochodów osobowych odpowiadali za 78% wypadków, choć tylko 32% podróży
po mieście odbywano autem.

…ale częściej są ofiarami

liczba kolizji i wypadków z udziałem tej grupy użytkowników.
W porównaniu z rokiem 2012
nastąpił wzrost liczby powodowanych przez rowerzystów wypadków o 17% (z 36 do 42 rocznie),
przy czym warto pamiętać, że
„wypadek” oznacza tu sytuację,

po której ofiara spędziła w szpitalu co najmniej tydzień. Jednocześnie liczba rannych w nich osób
spadła o 15% – z 39 do 33. Wypadki śmiertelne z winy rowerzystów są rzadkością. W ciągu ostatnich pięciu lat było ich siedem,
przy czym sprawcy byli jednocze-
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śnie ofiarami a w roku 2016 takich
zdarzeń odnotowano… zero.
Matematyka mówi, że liczba
wypadków powodowanych przez
rowerzystów jest zbliżona do popularności roweru jako środka
transportu. Według obliczeń
ZDM w 2015 roku warszawiacy

Zdecydowanie częściej niż
sprawcami rowerzyści są ofiarami. Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta potrąci pieszego, prawdopodobnie sam wyląduje w szpitalu po potrąceniu
przez kierowcę. W ubiegłym roku
rowerzyści uczestniczyli w 153 wypadkach, ale tylko w 42 byli winni. Na Bielanach i Bemowie doszło także do wypadków śmiertelnych, w których zginęły rowerzystki.
(dg)

źródło: Facebook / Profbud

Fort Bema: Kajaki i rowery
wodne za darmo

 W tym roku na miłośników wypoczynku na wodzie
czeka podwójnie dużo atrakcji.
Przystań przy Waldorffa, w której można wypożyczyć rower wodny, to już stały element krajobrazu Fortu Bema. Po raz pierwszy
pojawiły się w 2009 roku, ale już
rok później musiały zniknąć ze
względu na zbyt wysoki stan wody
w fosie. Teraz wszystko jest już
w porządku. Przystań działa codziennie od 10:00 do 20:00 a wypożyczanie roweru wodnego jest
bezpłatne – wystarczy pokazać
dowód osobisty. W tym roku do-

datkową atrakcję ufundował Profbud, budujący obok fortu osiedle
Awangarda.
– Lubimy wspierać sportowe
inicjatywy, dlatego ufundowaliśmy dla wypożyczalni kajaki wraz
z pełnym osprzętowaniem – psize
deweloper. – Zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego
miejsca w Forcie Bema. Niezapomniane wrażenia i pełen relaks
gwarantowany.
(red)

Mandat za grill w lesie?
 Warszawa ma poważny problem z osobami łamiącymi zakaz palenia ognia
na terenach leśnych. Urzędnicy nie zamierzają ustępować pod presją grillowiczów
i zapowiadają częstsze kontrole.

Przez ostatnich kilka dekad
mieszkańcy Bemowa tak przyzwyczaili się do palenia ognisk i grillowania na polanach lasu Bemowskiego, że wielu z nich nawet
nie zdaje sobie sprawę z wprowadzenia zakazu stosowania ognia.
Ponieważ grill stał się dla ogromnej rzeszy Polaków symbolem dobrego wypoczynku, liczba chętnych stała się tak duża, że „zmęczony” las musi teraz odpocząć
od wpływu człowieka.
– Zakaz palenia ognisk i grillowania w lasach oraz w odległości 100 metrów od nich wynika
z prawa – przypomina Andżelika
Gackowska, wicedyrektorka La-
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sów Miejskich. – Urządzanie
miejsc do takich rozrywek to nie
reguła, ale wyjątek. Gdy stwier-

Im głośniejsi
i liczniejsi są
imprezowicze, tym
częściej dochodzą
do głosu ich przeciwnicy.
dzamy, że zniszczenia ekosystemu
są zbyt duże, zakaz wraca.
Wraz z początkiem wiosny zaczęliśmy otrzymywać liczne głosy
od czytelników popierających zakaz. Zwracają oni uwagę, że las to
nie park i oczekują, że służby

miejskie wyegzekwują prawo.
A to będzie niezwykle trudne ze
względu na rozległość warszawskich lasów.
– Nasi pracownicy nie są
uprawnieni do wystawiania mandatów, więc musimy współpracować ze strażą miejską i policją
– mówi Gackowska.
Zdaniem wicedyrektorki Lasów
Miejskich rosnące poparcie dla
zakazu wynika z lawinowego
wzrostu liczby grillowiczów, która
nastąpiła w ciągu ostatnich dziesięciu lat – im głośniejsi i liczniejsi
są imprezowicze, tym częściej dochodzą do głosu ich przeciwnicy.
(dg)
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Jak żyć w strefie zamieszkania?

Pięciolatek sam między autami
 W takich miejscach bezpieczny powinien być nawet idący bez opieki pięciolatek. Kierowcy są gośćmi, ale
praktyka pokazuje, że wielu z nich nie umie korzystać z gościny.
Prostokątny niebieski znak
z „ludzikami”, domkiem i samochodem jest bardzo często spotykany przy wjazdach na zamknięte
osiedla i drogach prowadzące
do domów jednorodzinnych,
a w weekendy – także na Krakowskim Przedmieściu i Nowym
Świecie. Choć piesi mogą korzystać z całej szerokości ulicy,
w tym chodzić jezdnią, w praktyce
wolą trzymać się blisko ścian budynków. Powodem są samochody,
jeżdżące tam z prędkością kilka-

ne za pomocą kilku znaków drogowych, w których pozostały niepotrzebne zebry, wprowadzające
pieszych i kierowców w błąd.
Dużym problemem są także różnice wysokości i brak uspokojenia ruchu. Asfaltowa jezdnia, położony nieco wyżej chodnik
z kwadratowych płyt i zero progów to jasny sygnał, że jesteśmy
na zwykłej ulicy – zwłaszcza, jeśli
znak „strefa zamieszkania” ukrył
się za gałęziami drzewa.

Strefa zamieszkania w wielkim
skrócie

W całej
Warszawie
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.
krotnie przekraczającą dopuszczalną.

Trudny znak
– Na moim osiedlu obowiązuje
„strefa zamieszkania”, ale kierowcy zachowują się tak, jakby to
była normalna ulica: jadą 50
km/h, trąbią na pieszych i parkują
gdzie chcą – pisze nasz czytelnik.
– Może przypomnicie na łamach,
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jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania?

Do kierowców najbardziej
powinno przemówić to, że
w strefie zamieszkania mogą
biegać bez opieki dzieci mające mniej, niż siedem lat. Każde przekroczenie dozwolonej
prędkości 20 km/h oznacza
dla nich śmiertelne zagrożenie, a każdy nieprawidłowo
zaparkowany (poza wyznaczonym miejscem) samochód to
potencjalna bariera, zza której
dzieci zwyczajnie nie widać.
W strefie piesi mogą poruszać
się całą szerokością drogi i zawsze mają pierwszeństwo,

a progi zwalniające nie muszą
być oznakowane. Innymi słowy: jest to miejsce, w którym
kierowca jest tylko gościem
i powinien zapuszczać się tam
możliwie rzadko.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Wszystko źle
Nieporozumieniom w strefach
zamieszkania często są współwinne zarządzające nimi spółdzielnie
czy wspólnoty. W całej Warszawie
można spotkać „strefy”, wykona-

• piesi chodzą całą szerokością
ulicy, także po jezdni, i zawsze
mają pierwszeństwo
• ograniczenie prędkości do 20
km/h
• zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami
• nieoznakowane progi
zwalniające
(dg)

Odwierty na Górcach

Budowa metra wkroczyła na nasz teren
 To jeszcze nie pierwsza łopata, ale widoczny znak zbliżającej się budowy metra.

źródło: Facebook / Michał Grodzki

OGŁOSZENIA DROBNE

·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614-00-72

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

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

KOMPUTERY-SERWIS, tel. 515-707-606, wezwij
serwisanta lub przyjdź Sternicza 100/5,
www.wicomp.pl

USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 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
MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776
DAM PRACĘ
·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@rozamontessori.pl
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058
·Praca techniczno-porządkowa w ośrodku
szkoleń chirurgicznych na Bielanach.
Doświadczenie w rzeźni lub w zakładzie
pogrzebowym mile widziane. Praca w systemie
zadaniowym, 1/2 etatu, umowa o pracę. TEL.
695-570-033
·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349
·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138

– Mało kto wie, że budowa II linii
metra wkroczyła już na teren dzielnicy Bemowo – napisał na Facebooku burmistrz Michał Grodzki.
– Na razie to odwierty w okolicach
urzędu dzielnicy, w miejscu gdzie
planowana jest jedna ze stacji.
Jak poinformowała nas rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna
Bartoń odwierty wykonywane przez
firmę Metroprojekt to badania geologiczne na potrzeby uzupełnienia
projektów stacji na rogu Górczewskiej z Powstańców Śląskich
i przed Wola Parkiem.
– Prace będą prowadzone do
2 czerwca przy ratuszu dzielnicy,
stacji benzynowej przy Górczewskiej 79 i ulicy Kossutha – mówi
Bartoń. – Zaktualizowane projekty
stacji mają być gotowe do końca roku. Przypomnijmy: pierwszy projekt
stacji planowanej przy bemowskim

ratuszu zakładał budowę peronu
pod Górczewską, w pewnym oddaleniu od środka skrzyżowania
i z wejściami tylko obok urzędu
i osiedla Przyjaźń. Oznaczałoby to
brak wygodnej przesiadki z metra
do tramwajów i utrudniony dostęp
do stacji dla mieszkańców najwyższych w okolicy bloków.
Po fali krytyki, która spadła
na projekt minionej wiosny, warszawski ratusz podjął decyzję
o przesunięciu stacji możliwie blisko skrzyżowania. Wejścia zostaną
zbudowane na wszystkich jego narożnikach, ale bezpośrednich schodów z przystanków tramwajowych
nie będzie. Nie zostawiono na nie
miejsca, choć skrzyżowanie Górczewskiej z Powstańców Śląskich
było oddawane do użytku w 2014
roku, gdy przebieg linii metra był
(dg)
od dawna ustalony.

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518
RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety orzełki ryngrafy tel. 504-017-418
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”
ogłasza KONKURS

·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

na najem lokali użytkowych usytuowanych; na parterze
budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 2 i 6
w Warszawie z przeznaczeniem na biura, sklepy wielobranżowe, pracownie o powierzchniach 55,37m2
i 49,12m2.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych wynosi od 20,00 zł/m2 netto.
Ponad opłaty czynszowe najemca zobowiązany jest
do ponoszenia miesięcznych kosztów związanych
z eksploatacją lokalu oraz wnieść kaucję.
Szczegółowe informacje o warunkach najmu uzyskać
można na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www .smjelonki.pl, pod numerem telefonu
22 370 21 65 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstańców Śląskich 4a w Warszawie pok. 27.
Składanie ofert w siedzibie SM „Jelonki” przy ul. Powstańców Śląskich 4a w Warszawie do dnia
05.06.2017 r. do godz. 16.
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„Ludzie nie mogą sprzedać mieszkania”

Pat na Jelonkach trwa
 Rozmowa z Adamem Zawistowskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki.
Podczas rozmów z ludźmi, poza takimi sprawami jak zadłużenie
lokalu, remonty, uwagami dotyczącymi dbania o tereny zielone,
coraz częściej słyszę pytanie:
„Kiedy uregulowane będą grunty
pod moim budynkiem?”. To na-

To naprawdę
bardzo poważny
problem dla rodzin.
Ludzie nie mogą wziąć
pożyczki hipotecznej, bo
nie mają księgi
wieczystej. Nie mogą
sprzedać mieszkania ani
zapisać darowizny
dziecku.
– Ostatnio dużo mówi się o nowym projekcie zmian w ustawie
o spółdzielniach autorstwa Kukiz'15. Środowisko spółdzielcze
bardzo krytycznie odnosi się
do tych pomysłów. Czy widzi Pan
zagrożenia dla mieszkańców Jelonek wynikające z proponowanych
zmian w prawie?
– Moim zdaniem projekt ustawy jest w znacznej części niekorzystny dla spółdzielni, bowiem
prowadzi do stopniowej likwidacji
spółdzielni
mieszkaniowych,
a w ich miejsce narzuca powstanie wspólnot. Powyższe wynika
z proponowanego zapisu o obligatoryjnym powołaniu wspólnoty,
w przypadku gdy wyodrębni się
na własność 20% udziałów z ogólnej liczby w danym budynku. Ponadto scedowanie na walne zgromadzenie funkcji nadzorczych,
dotychczas pozostających w kompetencji rady nadzorczej, jak np.
decydowanie przez walne zgromadzenia o remontach budynków, zatwierdzanie wyboru zarządu dokonanego przez radę nadzorczą itp. Spowoduje to konieczność częstszego zwoływania wal-

nych zgromadzeń i znaczne
zwiększenie ponoszonych z tego
powodu kosztów, a zorganizowanie walnego zgromadzenia nie
jest tanie.
– Obecnie różne ugrupowania
zgłosiły kilka projektów zmiany
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i te projekty znacząco się
między sobą różnią. Trudno wiec
przed zakończeniem prac legislacyjnych dywagować nad każdą
proponowaną zmianą.
– Oczekiwania większości spółdzielców dotyczą nie zmiany ustawy o spółdzielniach, lecz wprowadzenia ustawy o przekształceniu
użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności nieruchomości. Wprowadzenie tej ustawy
ustabilizowałoby sytuację finansową związaną z ponoszonymi kosztami z tytułu użytkowania wieczystego. Zatrzymałoby to możliwość
podnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania przez miasto – właściciela gruntu. Opłata
za wieczyste użytkowanie ustalona np. na dzień 1 stycznia 2017 r.
wnoszona byłaby przez okres 20
lat, co pozwoliłoby na sfinanso-

wane tego przekształcenia zgodnie z ustawą. W wielu miastach
problem ten rozwiązały już dawno władze samorządowe, ustanawiając wysokie bonifikaty dla tego
przekształcenia. W Warszawie
obecnie użytkowanie wieczyste to
prawo, za które trzeba wnosić
znaczące opłaty na rzecz właściciela gruntu. Sposób ustalania
opłat jest niesprawiedliwy. Grunt
zabudowany budynkami spółdzielczymi
jest
traktowany
na równi z gruntami komercyjnymi. Oczekuję na wprowadzenie
ustaw, które w większości spełnią
oczekiwania spółdzielców.
– Wieczyste użytkowanie to nie
jest jedyny kłopot spółdzielczości
mieszkaniowej w Warszawie.
Smutną „normą” jest również
brak
jakiegokolwiek
prawa
do zajmowanych terenów. Jak jest
na Jelonkach?
– Brak uregulowania praw
do gruntu dla mniej więcej połowy
zasobów spółdzielni jest dużym
utrudnieniem. Wstrzymuje to proces ustanawiania praw odrębnej
własności, co ogranicza mieszkańcom możliwość obrotu lokalami.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University
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na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-

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!
Ubezpieczyciele najchętniej widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu
w wypadku należy zapłacić odszkodowanie, zaczyna się problem.
Ubezpieczyciele znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja
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 ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Nie pozwól odebrać sobie należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
na

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
tel. 502-280-720

Rozm. bw

Porady prawne

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

kanały

prawdę bardzo poważny problem
dla rodzin. Ludzie nie mogą wziąć
pożyczki hipotecznej, bo nie mają
księgi wieczystej. Nie mogą sprzedać mieszkania ani zapisać darowizny dziecku. Dla samej Spół-

dzielni to problem przy uzyskiwaniu pozwoleń – choćby na wybudowanie drogi pożarowej, czy
przebudowę instalacji gazowej.
Często otrzymujemy z tego powodu odmowę urzędu. Powoduje to
niejednokrotnie sytuację patową
i konieczność kierowania pozwów
do sądu lub ograniczenie zakresu
planowanych prac.
– Powiedział Pan, że brak uregulowania dotyczy mniej więcej
połowy zasobów Spółdzielni. Jaka
to powierzchnia i gdzie jest ten
problem?
– Ponad 14 ha przy Powstańców Śląskich, Synów Pułku, Anieli Krzywoń i Cokołowej. Od początku mojej pracy w SM Jelonki
regulacja gruntów była traktowana priorytetowo. Niestety współpraca z nieistniejącym już organem Urzędu m.st. Warszawy, jakim było Biuro Gospodarki Nieruchomościami,
pozostawiała
wiele do życzenia. Od stycznia br.
regulacją stanu prawnego gruntów zajmuje się Urząd Dzielnicy
Bemowo. Rozpocząłem już rozmowy z zarządem dzielnicy
w sprawie przyśpieszenia procesu
regulacji. Mam nadzieję, iż
współpraca zaowocuje wymiernymi skutkami.

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odmawia
wypłaty zadośćuczynienia za śmierć
krewnego z wypadku drogowego
przed 2008 rokiem, pomimo że Sąd
Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę pieniędzy na rzecz
członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli spotkał Cię podobny problem lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś ubezpieczyciela – zgłoś się
do nas. Nasi prawnicy i konsultanci
udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej
porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
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