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„Ogród zmysłów” to miejsce,
gdzie na świeżym powietrzu mo-
żna uaktywnić wzrok, węch, słuch,
smak, dotyk oraz dokonywać ró-
żnorodnych doświadczeń. Wszyst-
ko z niewielką pomocą specjalnie
dobranych interaktywnych urzą-

dzeń edukacyjnych. Czy tego typu
obiekt mógłby powstać na Bemo-
wie? Jak najbardziej. To już zależy
od mieszkańców. Projekt utworze-
nia „ogrodu zmysłów” został wła-
śnie dopuszczony do głosowania
w najnowszej edycji budżetu par-

tycypacyjnego. Całkowity koszt in-
westycji to ćwierć miliona złotych.

Zajęcia, które rozwijają
wyobraźnię

Sens i potrzebę powstania takie-
go obiektu pomysłodawczynie uza-

sadniają opiniami ekspertów wska-
zujących, że skutecznej edukacji
powinny towarzyszyć pozytywne
emocje, doświadczenia oraz ruch.
Dzięki takiemu poznawaniu rze-

„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.
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czywistości impulsy z różnych czę-
ści ciała wędrują do mózgu. Tak
najlepiej rozwijamy wyobraźnię.

– Ogród ma ułatwić prowadze-
nie lekcji przyrody w terenie i po-
może dzieciom zrozumieć zjawi-
ska fizyczne, które dzieją się wokół
nas – przekonują autorki pomysłu.

Ogród powstałby na terenie
Zespołu Szkół nr 48 im. Armii
Krajowej przy ul. Irzykowskie-
go 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 wkompo-

nowane w otoczenie szkoły i uzu-
pełnione roślinnością o określo-
nym kolorze, zapachu i kształcie.
W ogrodzie mają rosnąć pachną-
ce zioła (w tym: rozmaryn, mięta,

bazylia i szałwia), rośliny ozdobne
(między innymi astry, konwalie,
piwonie) oraz rośliny jadalne
(owocowe drzewka i krzewy, wa-
rzywa). Roślinność będzie sezo-
nowa, dostosowana do poszcze-
gólnych pór roku.

Na obszarach dedykowanych
poszczególnym zmysłom znajdą
się charakterystyczne elementy.
W strefie wzroku będą to m.in. lu-
stra zniekształcające i ogrodowe
witraże. W strefie słuchu: telegraf
akustyczny, bębny i zbiornik wod-
ny z kaskadą. W strefie dotyku na-
trafimy na ogrodowe tablice do ry-
sowania kredą i rzeczne kamienie.
Strefa smaku to poletka pod upra-
wę roślin jadalnych, małe szklarnie
i drewniane donice na wybrane ro-
śliny. Wreszcie – strefa węchu
z nasadzeniami o charakterystycz-
nym zapachu. A to i tak tylko
część z planowanych (naturalnych
i sztucznych) obiektów w poszcze-
gólnych częściach ogrodu.

Nauka przez zabawę
Za projektem stoją trzy mamy

wykonujące profesje, które nie-
wątpliwie pomogły w dopieszcze-
niu poszczególnych jego elemen-
tów. Są to: nauczycielka przyrody,
architekt krajobrazu i socjolog.
Ostatnia z wymienionych, Domi-
nika Chailloux, podkreśla, że
w projekcie materializuje się no-

woczesne podejście do edukacji
zakładające, że dzieci najlepiej
uczą się właśnie przez zabawę
i przeprowadzanie doświadczeń.

– Inspiracją był Kraków. Z suk-
cesem funkcjonuje tam Ogród Do-
świadczeń im. Stanisława Lema.

Sądzę, że podobny obiekt na Be-
mowie świetnie by się sprawdził
– przekonuje autorka projektu.

Ogród Doświadczeń na Jelonkach
Warto przypomnieć, że to nie

pierwsza przymiarka do utworze-
nia parku inspirowanego krakow-
skim przykładem. „Ogród Do-
świadczeń” miał powstać kilka lat
temu przy ul. Borowej Góry, na te-
renie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jelonki”. Sprawa wówczas nie do-
szła do skutku. Co ciekawe,
po próbie pozostał szereg urzą-
dzeń. Część z nich trafiła do SM
„Jelonki”, reszta nadal składowa-
na jest na terenie bemowskiego ra-
tusza. Z pisma, do którego dotarli-
śmy wynika, że zakupione wtedy
urządzenia „nie posiadały stosow-
nych certyfikatów ani atestów bez-
pieczeństwa, a umowa nie gwaran-
towała, a także nie określała spo-
sobu ich bezpiecznego montażu”.
Pieniądze zostały wydane, sprzęt
leży odłogiem, a urzędnicy nadal
nie mają pomysłu, co z nim zrobić.

(AS)
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„Ogród zmysłów” na Jelonkach?

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.

Skrzyżowanie Powstańców Ślą-
skich 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 wystar-
czająco dużo, by uznać okolicę

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

zieleń, dominacja samochodów
nad pieszymi i zaniedbany bazar
– to jedne z wielu problemów, któ-
re czekają na rozwiązanie.

Pomóc ma program Warszaw-
skie Centra Lokalne, dzięki któ-
remu wybrane przez urbanistów
punkty w mieście są stopniowo
rewitalizowane. Jak tłumaczą spe-
cjaliści ze Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich „ma być to samo,
co teraz, ale ładniej i przyjaźniej”.

– Wziąłem na siebie rolę pilo-
towania tego projektu – mówił
na spotkaniu informacyjnym 16
maja burmistrz Michał Grodzki.
– Nasza dzielnica zdecydowanie
ma problem z brakiem przyja-
znych miejsc, będących lokalnymi
centrami, ale okolica Hali Wola
ma wielki potencjał. To miejsce,
w którym zawsze najlepiej zbiera
się podpisy – zażartował.

– Chętnie zobaczyłabym zada-
szenie bazaru albo kilkupoziomo-
wy garaż za Halą, dzięki któremu
odzyskalibyśmy miejsce dla pie-
szych od frontu – komentowała
radna Hanna Głowacka. – Zdecy-
dowanie warto poprawić jakość
zielni. Myślę, że dobrym podkreśle-
niem pozytywnych zmian mogłaby
być zmiana nazwy hali na „Hala Je-
lonki” lub „Hala Człuchowska”.

Dr Katarzyna Sadowy z SARP
zwróciła uwagę, że przechodzenie
zarówno przez Powstańców Ślą-
skich, 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, rad-
ni, architekci z SARP i przedstawi-
ciele spółki Hala Wola. Koncepcja
nowego centrum Jelonek powinna
być gotowa w październiku.

(dg)
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Dobra zmiana w centrum osiedla
� Wkrótce mieszkańcy Jelonek, architekci i właściciele Hali Wola usiądą do stołu, by porozmawiać o przyszłości
centrum osiedla.
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Po dziesięciu latach bemowski
samorząd wraca do organizacji
Dni Bemowa – tym razem
na większą skalę. W 2007 roku
na dziedzińcu ratusza przy Po-
wstańców Śląskich wystąpili Ju-
styna Steczkowska, Papa Dance
i Renata Dąbkowska (Sixteen).
Teraz impreza będzie trwać od 3
do 11 czerwca, a koncerty odbędą
się w amfiteatrze w parku Gór-
czewska.

– Powiem tylko, że w tym okre-
sie wystąpią na Bemowie takie
gwiazdy jak LemOn, Kasia Ko-
walska, 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,

Szlagier. Amfiteatr w parku
Górczewska

4 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

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
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,

amfiteatr w parku
Górczewska

9 czerwca
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

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)

Kasia Kowalska i inni

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



Rodzinny Ogród Działkowy
Bemowo II. Słoneczna majowa
sobota. Tłumów nie ma, ale trud-
no uznać teren za mocno wylud-
niony. Panuje tu względny spokój
i cisza, przerywana ptasimi śpie-
wami. Żeby nie było tak sielanko-
wo, bliżej ulicy słychać przeje-
żdżające samochody, a nad głową
od czasu do czasu zawarczy silnik
samolotu. W końcu obok znajdu-

je się lotnisko. Domki wymuska-
ne, 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 do-
brym tego przykładem. – Ktoś po-
wiedział o nim niedawno „boisko
golfowe”. Oczywiście przesada.

Niemniej trochę tak to wygląda.
Dużo trawy, trochę tuj i róż pien-
nych. Plus kwiaty w gazonach,
a dookoła żywopłot – opisuje. Je-
go żona podkreśla, że wśród są-
siadów i znajomych nie są wyjąt-
kiem. Działka ma służyć przede
wszystkim odpoczynkowi na łonie
natury, a nie uzupełnianiu zapa-
sów 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 od-
poczywać. Dla tych paru pomi-
dorków, które można przecież
za nieduże pieniądze kupić

w sklepie, nie ma większego sen-
su się zaharowywać.

Może i tak, jednak zdaniem pa-
ni Ani, która działkę na Bemowie
posiada od sześciu lat, sprawa nie
jest tak prosta. Sama przekroczy-
ła sześćdziesiątkę i podejście se-
niorów rozumie.

– Fakt, hodowanie warzyw czy
owoców średnio się opłaca. Jed-
nak jak ktoś robił to przez wiele
lat, to działa siła przyzwyczajenia
– tłumaczy pieląc właśnie rabatki.
Z młodymi jest inaczej. Przyje-
żdżają, ale nie uprawiają. – Tylko
grillują i balują – śmieje się. Mło-
dzi jej nie przeszkadzają. Ot sąsie-
dzi, jak inni. Inaczej patrzy na to
jej dobra znajoma, pani Iwona.

– Działki zmieniają się na gor-
sze. Przychodzi tu teraz dużo
młodzieży. Nie patrzą, że pewne
rzeczy mogą innym przeszkadzać.
Głośna muzyka, czasem imprezy

przeciągające się do późnej nocy
– narzeka. Inna kwestia, która ją
martwi, to bliskość automobilklu-
bu. – 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 trzy-
dziestki i jest raczej spokojną oso-
bą. Działkę, która należy zresztą
do ojca, traktuje jako miejsce re-
laksu, 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 dział-
ki były podzielone na część „pro-
dukcyjną”, gdzie się coś uprawia-
ło 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 grząd-
ki, pielenie, opryski. – Na pewno
lepsze to niż spędzanie kolejnych
godzin przed telewizorem. Mło-
dzi czy starzy, dla relaksu czy dla
ciężkiej pracy, ludzie wiąż tu cią-
gną. To miejsce coś w sobie ma
– kwituje.

Zainteresowani kupnem działki
mogą kontaktować się z admini-
stracją (tel. 784–025–094). Cena
zaczyna się od 15 tys. złotych
(300–400 metrów kwadratowych,
w zależności od lokalizacji).

(AS)

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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6 czerwca 2017 klub Mrs.Spor-
ty na Bemowie w godzinach 9 -12
i 16-19 otwiera przed wszystkimi
swoje drzwi. W tym dniu mile wi-
dziane są zarówno klubowiczki,

jak i zainteresowane panie w ka-
żdym wieku, które będą miały
możliwość obejrzenia położone-
go w sąsiedztwie klubu sportowe-
go przeznaczonego tylko dla ko-

biet oraz zyskają szansę przeko-
nania 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 prze-
konania się samemu, jak niezwy-
kła atmosfera u nas panuje.

Gwarantujemy całościową
koncepcję fitness wraz ze zróżni-
cowanym zestawem ćwiczeń
– niezależnie od wieku i spraw-
ności. wszystkiego na temat sku-

teczności koncepcji treningowej
Mrs.Sporty. Naukowo opracowa-
ne połączenie ćwiczeń siłowych
i wytrzymałościowych poprawia
wytrzymałość, siłę mięśni, równo-
wagę i zwinność oraz skutecznie
spala tkankę tłuszczową. I to
wszystko w ciągu zaledwie 30 mi-
nut z elastycznymi terminami
ćwiczeń!

Oprócz tego klub jest miej-
scem, w którym panie spędzają
miło czas i często zawierają nowe
przyjaźnie. O tym wszystkim mo-
żna 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 Bemo-
wie, jako nowe klubowiczki
otrzymają w prezencie pakiet
startowy o wartości 120 PLN.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Mrs.Sporty
KLUB MRS.SPORTY NA BEMOWIE ŚWIĘTUJE SWOJĄ  PIERWSZĄ ROCZNICĘ

Czy za nie dba na zie leń przy uli -
cy Oław skiej 5 ma mia sto twór czy
po ten cjał? We dług „Be mo wian -
ki”, któ ra zło ży ła pro jekt do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go – zde cy -
do wa nie tak. Miesz kan ka chcia ła -
by stwo rze nia tu schlud ne go miej -

sca do od po czyn ku. Jej po mysł
nie jest moc no skom pli ko wa ny
czy in no wa cyj ny. Za kła da wy bu -
do wa nie pla cu z be to no wych płyt
(oko ło 400 m2) oraz ob sa dze nie

go kil ku na sto ma drze wa mi, a ta -
kże krze wa mi i by li na mi. Na te re -
nie sta nę ły by ław ki i ko sze
na śmie ci. – Szcze gó ło wy pro jekt
pla cu miał by być re ali zo wa ny do -
pie ro po wy son do wa niu po trzeb
miesz kań ców – pod kre śla Be mo -
wian ka. Ja ko me to dę ba da nia au -
tor ka wy mie nia an kie ty, kon sul ta -
cje i wy wiad. Cał ko wi ty koszt in -
we sty cji to 250 tys. zło tych.

Cze go chcą miesz kań cy?
Za py ta li śmy prze chod niów, ja -

kiej zmia ny przy Oław skiej chcie -
li by naj bar dziej. – Drzew i ła wek
– ta ka od po wiedź pa da ła naj czę -
ściej. – Do brym ru chem by ło by
wy ty cze nie chod ni ka w miej scu
wy dep ta nych ście żek – po wie dział
ok. 40-let ni mę żczy zna. – Na sty ku
uli cy z traw ni kiem ist nie ją ob ni że -

nia te re nu gro ma dzą ce wo dę pod -
czas więk szych opa dów i unie mo -
żli wia ją ce przej ście tam tę dy su chą
sto pą. To ko lej na rzecz, z któ rą
war to by coś zro bić – za uwa żył
star szy pan. – Nie chcę tu ła wek
– stwier dzi ła ka te go rycz nie jed na
z miesz ka nek. – Bę dą przy cią gać
mi ło śni ków pi cia pod chmur ką.
Po co nam ta kie atrak cje – skwi to -
wa ła. – Obec ny „dzi ki” cha rak ter
miej sca bar dzo mi od po wia da.
Zaw sze przy cho dzę tu z psem.
Zwie rzę ta w spo sób nie skrę po wa -
ny mo gą so bie tu taj bie gać. Po -
wsta nie ma łe go par ku wy mu si ło by
ogra ni cze nia – uwa ża star sza pa ni,
spa ce ru ją ca z jam ni kiem.

Jak zmie ni się plac przy Oław -
skiej? Gło so wa nie nad pro jek tem
roz pocz nie się 14 czerw ca.

(AS)

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.

Zapytaliśmy
przechodniów, jakiej
zmiany przy Oławskiej
chcieliby najbardziej.
– Drzew i ławek – taka
odpowiedź padała
najczęściej.



Im wię cej war sza wia ków de cy -
du je się ko rzy stać z ro we ru ja ko
środ ka trans por tu al bo dla roz -
ryw ki, tym wię cej kon flik tów mię -
dzy ro we rzy sta mi a pie szy mi i kie -
row ca mi.

– Ja sa mo cho dem nie wje -
żdżam na nie któ re skrzy żo wa nia
z ta ką pręd ko ścią, z ja ką po tra fią
to zro bić ro we rzy ści – pi sze nasz
czy tel nik. – Nie raz wi dzia łem, jak
nie roz glą da jąc się pru ją na przód
po skrzy żo wa niu, bo są na ucze ni,
że ma ją pierw szeń stwo na ście żce
ro we ro wej. W ogó le nie za cho wu -
ją ko niecz nej w ta kich chwi lach
ostro żno ści.

Są groź ni…
Czy rze czy wi ście War sza wa ma

pro blem z nie bez piecz nie je żdżą -
cy mi ro we rzy sta mi? Za rząd Dróg
Miej skich opu bli ko wał nie daw no
ra port o sta nie bez pie czeń stwa,
przy go to wa ny na pod sta wie da -
nych po li cyj nych za ubie gły rok.
Zna la zły się w nim oczy wi ście
m.in. sta ty sty ki do ty czą ce wy pad -
ków z udzia łem dwóch kó łek.

– Z ka żdym ro kiem po wsta ją
no we ki lo me try tras ro we ro wych,
two rzo ne są no we sta cje Ve tu ri lo
oraz ro śnie licz ba do stęp nych
w sys te mie jed no śla dów – pi szą
au tor ki. – Nie ste ty, wraz z ro sną cą
licz bą ro we rzy stów ro śnie ta kże

licz ba ko li zji i wy pad ków z udzia -
łem tej gru py użyt kow ni ków.

W po rów na niu z ro kiem 2012
na stą pił wzrost licz by po wo do wa -
nych przez ro we rzy stów wy pad -
ków o 17% (z 36 do 42 rocz nie),
przy czym war to pa mię tać, że
„wy pa dek” ozna cza tu sy tu ację,

po któ rej ofia ra spę dzi ła w szpi ta -
lu co naj mniej ty dzień. Jed no cze -
śnie licz ba ran nych w nich osób
spa dła o 15% – z 39 do 33. Wy -
pad ki śmier tel ne z wi ny ro we rzy -
stów są rzad ko ścią. W cią gu ostat -
nich pię ciu lat by ło ich sie dem,
przy czym spraw cy by li jed no cze -

śnie ofia ra mi a w ro ku 2016 ta kich
zda rzeń od no to wa no… ze ro.

Ma te ma ty ka mó wi, że licz ba
wy pad ków po wo do wa nych przez
ro we rzy stów jest zbli żo na do po -
pu lar no ści ro we ru ja ko środ ka
trans por tu. We dług ob li czeń
ZDM w 2015 ro ku war sza wia cy

od by wa li na ro we rze 3,1% pod ró -
ży. W tym sa mym ro ku ro we rzy ści
by li spraw ca mi 3,5% wy pad ków
– 34 z 962. W tym sa mym ro ku
kie row cy sa mo cho dów oso bo -
wych od po wia da li za 78% wy pad -
ków, choć tyl ko 32% pod ró ży
po mie ście od by wa no au tem.

…ale czę ściej są ofia ra mi
Zde cy do wa nie czę ściej niż

spraw ca mi ro we rzy ści są ofia ra -
mi. Sta ty sty ka mó wi, że za nim
prze cięt ny ro we rzy sta po trą ci pie -
sze go, praw do po dob nie sam wy -
lą du je w szpi ta lu po po trą ce niu
przez kie row cę. W ubie głym ro ku
ro we rzy ści uczest ni czy li w 153 wy -
pad kach, ale tyl ko w 42 by li win -
ni. Na Bie la nach i Be mo wie do -
szło ta kże do wy pad ków śmier tel -
nych, w któ rych zgi nę ły ro we -
rzyst ki.

(dg)
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OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

„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.

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

źródło: ZD
M
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Przy stań przy Wal dorf fa, w któ -
rej mo żna wy po ży czyć ro wer wod -
ny, to już sta ły ele ment kra jo bra -
zu For tu Be ma. Po raz pierw szy
po ja wi ły się w 2009 ro ku, ale już
rok póź niej mu sia ły znik nąć ze
wzglę du na zbyt wy so ki stan wo dy
w fo sie. Te raz wszyst ko jest już
w po rząd ku. Przy stań dzia ła co -
dzien nie od 10:00 do 20:00 a wy -
po ży cza nie ro we ru wod ne go jest
bez płat ne – wy star czy po ka zać
do wód oso bi sty. W tym ro ku do -

dat ko wą atrak cję ufun do wał Pro -
fbud, bu du ją cy obok for tu osie dle
Awan gar da.

– Lu bi my wspie rać spor to we
ini cja ty wy, dla te go ufun do wa li -
śmy dla wy po ży czal ni ka ja ki wraz
z peł nym osprzę to wa niem – psi ze
de we lo per. – Za pra sza my do od -
wie dze nia te go wy jąt ko we go
miej sca w For cie Be ma. Nie za po -
mnia ne wra że nia i pe łen re laks
gwa ran to wa ny.

(red)

Fort Bema: Kajaki i rowery
wodne za darmo
� W tym roku na miłośników wypoczynku na wodzie
czeka podwójnie dużo atrakcji.

Przez ostat nich kil ka de kad
miesz kań cy Be mo wa tak przy zwy -
cza ili się do pa le nia ognisk i gril -
lo wa nia na po la nach la su Be -
mow skie go, że wie lu z nich na wet
nie zda je so bie spra wę z wpro wa -
dze nia za ka zu sto so wa nia ognia.
Po nie waż grill stał się dla ogrom -
nej rze szy Po la ków sym bo lem do -
bre go wy po czyn ku, licz ba chęt -
nych sta ła się tak du ża, że „zmę -
czo ny” las mu si te raz od po cząć
od wpły wu czło wie ka.

– Za kaz pa le nia ognisk i gril lo -
wa nia w la sach oraz w od le gło -
ści 100 me trów od nich wy ni ka
z pra wa – przy po mi na An dże li ka
Gac kow ska, wi ce dy rek tor ka La -

sów Miej skich. – Urzą dza nie
miejsc do ta kich roz ry wek to nie
re gu ła, ale wy ją tek. Gdy stwier -

dza my, że znisz cze nia eko sys te mu
są zbyt du że, za kaz wra ca.

Wraz z po cząt kiem wio sny za -
czę li śmy otrzy my wać licz ne gło sy
od czy tel ni ków po pie ra ją cych za -
kaz. Zwra ca ją oni uwa gę, że las to
nie park i ocze ku ją, że słu żby

miej skie wy eg ze kwu ją pra wo.
A to bę dzie nie zwy kle trud ne ze
wzglę du na roz le głość war szaw -
skich la sów.

– Na si pra cow ni cy nie są
upraw nie ni do wy sta wia nia man -
da tów, więc mu si my współ pra co -
wać ze stra żą miej ską i po li cją
– mó wi Gac kow ska.

Zda niem wi ce dy rek tor ki La sów
Miej skich ro sną ce po par cie dla
za ka zu wy ni ka z la wi no we go
wzro stu licz by gril lo wi czów, któ ra
na stą pi ła w cią gu ostat nich dzie -
się ciu lat – im gło śniej si i licz niej si
są im pre zo wi cze, tym czę ściej do -
cho dzą do gło su ich prze ciw ni cy.

(dg)

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.

Im głośniejsi
i liczniejsi są
imprezowicze, tym
częściej dochodzą
do głosu ich przeciwnicy.

źródło: Facebook / P
rofbud



Pro sto kąt ny nie bie ski znak
z „lu dzi ka mi”, dom kiem i sa mo -
cho dem jest bar dzo czę sto spo ty -
ka ny przy wjaz dach na za mknię te
osie dla i dro gach pro wa dzą ce
do do mów jed no ro dzin nych,
a w week en dy – ta kże na Kra kow -
skim Przed mie ściu i No wym
Świe cie. Choć pie si mo gą ko rzy -
stać z ca łej sze ro ko ści uli cy,
w tym cho dzić jezd nią, w prak ty ce
wo lą trzy mać się bli sko ścian bu -
dyn ków. Po wo dem są sa mo cho dy,
je żdżą ce tam z pręd ko ścią kil ka -

krot nie prze kra cza ją cą do pusz -
czal ną.

Trud ny znak
– Na mo im osie dlu obo wią zu je

„stre fa za miesz ka nia”, ale kie -
row cy za cho wu ją się tak, jak by to
by ła nor mal na uli ca: ja dą 50
km/h, trą bią na pie szych i par ku ją
gdzie chcą – pi sze nasz czy tel nik.
– Mo że przy po mni cie na ła mach,

ja kie prze pi sy obo wią zu ją w stre -
fie za miesz ka nia?

Do kie row ców naj bar dziej
po win no prze mó wić to, że
w stre fie za miesz ka nia mo gą
bie gać bez opie ki dzie ci ma ją -
ce mniej, niż sie dem lat. Ka -
żde prze kro cze nie do zwo lo nej
pręd ko ści 20 km/h ozna cza
dla nich śmier tel ne za gro że -
nie, a ka żdy nie pra wi dło wo
za par ko wa ny (po za wy zna czo -
nym miej scem) sa mo chód to
po ten cjal na ba rie ra, zza któ rej
dzie ci zwy czaj nie nie wi dać.
W stre fie pie si mo gą po ru szać
się ca łą sze ro ko ścią dro gi i za -
wsze ma ją pierw szeń stwo,

a pro gi zwal nia ją ce nie mu szą
być ozna ko wa ne. In ny mi sło -
wy: jest to miej sce, w któ rym
kie row ca jest tyl ko go ściem
i po wi nien za pusz czać się tam
mo żli wie rzad ko.

Wszyst ko źle
Nie po ro zu mie niom w stre fach

za miesz ka nia czę sto są współ win -
ne za rzą dza ją ce ni mi spół dziel nie
czy wspól no ty. W ca łej War sza wie
mo żna spo tkać „stre fy”, wy ko na -

ne za po mo cą kil ku zna ków dro -
go wych, w któ rych po zo sta ły nie -
po trzeb ne ze bry, wpro wa dza ją ce
pie szych i kie row ców w błąd.

Du żym pro ble mem są ta kże ró -
żni ce wy so ko ści i brak uspo ko je -
nia ru chu. As fal to wa jezd nia, po -
ło żo ny nie co wy żej chod nik
z kwa dra to wych płyt i ze ro pro -
gów to ja sny sy gnał, że je ste śmy
na zwy kłej uli cy – zwłasz cza, je śli
znak „stre fa za miesz ka nia” ukrył
się za ga łę zia mi drze wa.

Stre fa za miesz ka nia w wiel kim
skró cie
• 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)
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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.

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





– Ma ło kto wie, że bu do wa II li nii
me tra wkro czy ła już na te ren dziel -
ni cy Be mo wo – na pi sał na Fa ce bo -
oku bur mistrz Mi chał Grodz ki.
– Na ra zie to od wier ty w oko li cach
urzę du dziel ni cy, w miej scu gdzie
pla no wa na jest jed na ze sta cji.

Jak po in for mo wa ła nas rzecz -
nicz ka Me tra War szaw skie go An na
Bar toń od wier ty wy ko ny wa ne przez
fir mę Me tro pro jekt to ba da nia geo -
lo gicz ne na po trze by uzu peł nie nia
pro jek tów sta cji na ro gu Gór czew -
skiej z Po wstań ców Ślą skich
i przed Wo la Par kiem.

– Pra ce bę dą pro wa dzo ne do
2 czerw ca przy ra tu szu dziel ni cy,
sta cji ben zy no wej przy Gór czew -
skiej 79 i uli cy Kos su tha – mó wi
Bar toń. – Zak tu ali zo wa ne pro jek ty
sta cji ma ją być go to we do koń ca ro -
ku. Przy po mnij my: pierw szy pro jekt
sta cji pla no wa nej przy be mow skim

ra tu szu za kła dał bu do wę pe ro nu
pod Gór czew ską, w pew nym od da -
le niu od środ ka skrzy żo wa nia
i z wej ścia mi tyl ko obok urzę du
i osie dla Przy jaźń. Ozna cza ło by to
brak wy god nej prze siad ki z me tra
do tram wa jów i utrud nio ny do stęp
do sta cji dla miesz kań ców naj wy -
ższych w oko li cy blo ków.

Po fa li kry ty ki, któ ra spa dła
na pro jekt mi nio nej wio sny, war -
szaw ski ra tusz pod jął de cy zję
o prze su nię ciu sta cji mo żli wie bli -
sko skrzy żo wa nia. Wej ścia zo sta ną
zbu do wa ne na wszyst kich je go na -
ro żni kach, ale bez po śred nich scho -
dów z przy stan ków tram wa jo wych
nie bę dzie. Nie zo sta wio no na nie
miej sca, choć skrzy żo wa nie Gór -
czew skiej z Po wstań ców Ślą skich
by ło od da wa ne do użyt ku w 2014
ro ku, gdy prze bieg li nii me tra był
od daw na usta lo ny. (dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

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

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
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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@roza-
montessori.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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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w War sza wie z prze zna cze niem na biu ra, skle py wie lo -
bra nżo we, pra cow nie o po wierzch niach 5555,,3377mm22

ii 4499,,1122mm22. 

Ce na wy wo ław cza mie sięcz ne go czyn szu z ty tu łu naj -
mu lo ka li użyt ko wych w bu dyn kach miesz kal nych wy -
no si od 2200,,0000  zzłł//mm22 net to.
Po nad opła ty czyn szo we na jem ca zo bo wią za ny jest
do po no sze nia mie sięcz nych kosz tów zwią za nych
z eks plo ata cją lo ka lu oraz wnieść kau cję.

Szcze gó ło we in for ma cje o wa run kach naj mu uzy skać
mo żna na stro nie in ter ne to wej Spół dziel ni pod ad re -
sem wwwwww..ssmmjjee  lloonn  kkii..ppll, pod nu me rem te le fo nu
2222 337700 2211 6655 lub w sie dzi bie Spół dziel ni przy uull..  PPoo  --
wwssttaańń  ccóóww  ŚŚlląą  sskkiicchh 44aa  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  ppookk.. 2277..

Skła da nie ofert w sie dzi bie SM „Je lon ki” przy ul. Po -
wstań ców Ślą skich 4a w War sza wie do dnia
05.06.2017 r. do godz. 16.

·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

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

Odwierty na Górcach

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

źródło: Facebook / M
ichał G

rodzki



– Ostat nio du żo mó wi się o no -
wym pro jek cie zmian w usta wie
o spół dziel niach au tor stwa Ku -
kiz'15. Śro do wi sko spół dziel cze
bar dzo kry tycz nie od no si się
do tych po my słów. Czy wi dzi Pan
za gro że nia dla miesz kań ców Je lo -
nek wy ni ka ją ce z pro po no wa nych
zmian w pra wie?

– Mo im zda niem pro jekt usta -
wy jest w znacz nej czę ści nie ko -
rzyst ny dla spół dziel ni, bo wiem
pro wa dzi do stop nio wej li kwi da cji
spół dziel ni miesz ka nio wych,
a w ich miej sce na rzu ca po wsta -
nie wspól not. Po wy ższe wy ni ka
z pro po no wa ne go za pi su o ob li -
ga to ryj nym po wo ła niu wspól no ty,
w przy pad ku gdy wy od ręb ni się
na wła sność 20% udzia łów z ogól -
nej licz by w da nym bu dyn ku. Po -
nad to sce do wa nie na wal ne zgro -
ma dze nie funk cji nad zor czych,
do tych czas po zo sta ją cych w kom -
pe ten cji ra dy nad zor czej, jak np.
de cy do wa nie przez wal ne zgro -
ma dze nia o re mon tach bu dyn -
ków, za twier dza nie wy bo ru za rzą -
du do ko na ne go przez ra dę nad -
zor czą itp. Spo wo du je to ko niecz -
ność częst sze go zwo ły wa nia wal -

nych zgro ma dzeń i znacz ne
zwięk sze nie po no szo nych z te go
po wo du kosz tów, a zor ga ni zo wa -
nie wal ne go zgro ma dze nia nie
jest ta nie.

– Obec nie ró żne ugru po wa nia
zgło si ły kil ka pro jek tów zmia ny
usta wy o spół dziel niach miesz ka -
nio wych i te pro jek ty zna czą co się
mię dzy so bą ró żnią. Trud no wiec
przed za koń cze niem prac le gi sla -
cyj nych dy wa go wać nad ka żdą
pro po no wa ną zmia ną.

– Ocze ki wa nia więk szo ści spół -
dziel ców do ty czą nie zmia ny usta -
wy o spół dziel niach, lecz wpro wa -
dze nia usta wy o prze kształ ce niu
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów
w pra wo wła sno ści nie ru cho mo -
ści. Wpro wa dze nie tej usta wy
usta bi li zo wa ło by sy tu ację fi nan so -
wą zwią za ną z po no szo ny mi kosz -
ta mi z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy -
ste go. Za trzy ma ło by to mo żli wość
pod no sze nia opłat z ty tu łu wie -
czy ste go użyt ko wa nia przez mia -
sto – wła ści cie la grun tu. Opła ta
za wie czy ste użyt ko wa nie usta lo -
na np. na dzień 1 stycz nia 2017 r.
wno szo na by ła by przez okres 20
lat, co po zwo li ło by na sfi nan so -

wa ne te go prze kształ ce nia zgod -
nie z usta wą. W wie lu mia stach
pro blem ten roz wią za ły już daw -
no wła dze sa mo rzą do we, usta na -
wia jąc wy so kie bo ni fi ka ty dla te go
prze kształ ce nia. W War sza wie
obec nie użyt ko wa nie wie czy ste to
pra wo, za któ re trze ba wno sić
zna czą ce opła ty na rzecz wła ści -
cie la grun tu. Spo sób usta la nia
opłat jest nie spra wie dli wy. Grunt
za bu do wa ny bu dyn ka mi spół -
dziel czy mi jest trak to wa ny
na rów ni z grun ta mi ko mer cyj ny -
mi. Ocze ku ję na wpro wa dze nie
ustaw, któ re w więk szo ści speł nią
ocze ki wa nia spół dziel ców.

– Wie czy ste użyt ko wa nie to nie
jest je dy ny kło pot spół dziel czo ści
miesz ka nio wej w War sza wie.
Smut ną „nor mą” jest rów nież
brak ja kie go kol wiek pra wa
do zaj mo wa nych te re nów. Jak jest
na Je lon kach?

– Brak ure gu lo wa nia praw
do grun tu dla mniej wię cej po ło wy
za so bów spół dziel ni jest du żym
utrud nie niem. Wstrzy mu je to pro -
ces usta na wia nia praw od ręb nej
wła sno ści, co ogra ni cza miesz kań -
com mo żli wość ob ro tu lo ka la mi.

Pod czas roz mów z ludź mi, po -
za ta ki mi spra wa mi jak za dłu że nie
lo ka lu, re mon ty, uwa ga mi do ty -
czą cy mi dba nia o te re ny zie lo ne,
co raz czę ściej sły szę py ta nie:
„Kie dy ure gu lo wa ne bę dą grun ty
pod mo im bu dyn kiem?”. To na -

praw dę bar dzo po wa żny pro blem
dla ro dzin. Lu dzie nie mo gą wziąć
po życz ki hi po tecz nej, bo nie ma ją
księ gi wie czy stej. Nie mo gą sprze -
dać miesz ka nia ani za pi sać da ro -
wi zny dziec ku. Dla sa mej Spół -

dziel ni to pro blem przy uzy ski wa -
niu po zwo leń – choć by na wy bu -
do wa nie dro gi po ża ro wej, czy
prze bu do wę in sta la cji ga zo wej.
Czę sto otrzy mu je my z te go po wo -
du od mo wę urzę du. Po wo du je to
nie jed no krot nie sy tu ację pa to wą
i ko niecz ność kie ro wa nia po zwów
do są du lub ogra ni cze nie za kre su
pla no wa nych prac.

– Po wie dział Pan, że brak ure -
gu lo wa nia do ty czy mniej wię cej
po ło wy za so bów Spół dziel ni. Ja ka
to po wierzch nia i gdzie jest ten
pro blem?

– Po nad 14 ha przy Po wstań -
ców Ślą skich, Sy nów Puł ku, Anie -
li Krzy woń i Co ko ło wej. Od po -
cząt ku mo jej pra cy w SM Je lon ki
re gu la cja grun tów by ła trak to wa -
na prio ry te to wo. Nie ste ty współ -
pra ca z nie ist nie ją cym już or ga -
nem Urzę du m.st. War sza wy, ja -
kim by ło Biu ro Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi, po zo sta wia ła
wie le do ży cze nia. Od stycz nia br.
re gu la cją sta nu praw ne go grun -
tów zaj mu je się Urząd Dziel ni cy
Be mo wo. Roz po czą łem już roz -
mo wy z za rzą dem dziel ni cy
w spra wie przy śpie sze nia pro ce su
re gu la cji. Mam na dzie ję, iż
współ pra ca za owo cu je wy mier ny -
mi skut ka mi.

Rozm. bw

„Ludzie nie mogą sprzedać mieszkania”

Pat na Jelonkach trwa
� Rozmowa z Adamem Zawistowskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki.

tel. 502-280-720 11

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty -

za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ

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.

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

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!




