
– Protestujemy przeciwko na-
rzucaniu nam przez władze Plat-
formy Obywatelskiej i panią pre-
zydent koalicji z PiS i konieczno-
ści wyboru do zarządu osób nie
związanych z dzielnicą. Uważamy
to za szkodliwe dla Bemowa. Bę-
dziemy tworzyć koło radnych nie-
zależnych – oświadczył na gru-
dniowej sesji radny Jakub Grę-
ziak. Oprócz niego pod protestem
podpisali się: Jarosław Oborski,
Marta Sylwestrzak, Maciej Rysz-
kowski oraz Paweł Rafalski.

Tak zaczęła się żałosna wojenka
warszawsko-bemowska, bo wła-
dze Platformy Obywatelskiej i pa-
ni prezydent do dziś nie akceptu-
ją utraty władzy na Bemowie.

Przewodniczącym rady został Ja-
rosław Dąbrowski a burmistrzem
Krzysztof Zygrzak, były wicebur-
mistrz, a wcześniej rzecznik praso-
wy dzielnicy – od lat jeden z najbli-
ższych współpracowników Dąbrow-
skiego. Zastępcy burmistrza: Jakub
Gręziak i Radosław Kulikowski.

HGW: nie dam pełnomocnictw
– Nie przekażę pełnomocnictw

zarządowi Bemowa. Straciłam cał-
kowicie zaufanie do Jarosława
Dąbrowskiego, w związku z tym
Bemowo nie jest dzielnicą, która
będzie miała swobodę działania.
Wyniki kontroli działań pana Dą-
browskiego były druzgocące. Ze
względu na brak zaufania na pew-
no nikt z otoczenia Dąbrowskiego
nie dostanie moich pełnomoc-
nictw. Otrzyma je wskazany prze-
ze mnie tzw. komisarz, mój pełno-
mocnik – poinformowała w grud-
niu Hanna Gronkiewicz-Waltz.

– Zdaję sobie sprawę z atmos-
fery, jaką wytworzono wokół mo-

jej osoby, dlatego zdecy-
dowałem się nie obejmować
stanowiska burmistrza, aby nie
dawać politykom pretekstu
do szykanowania Bemowa z przy-
czyn politycznych. Niestety, pani
prezydent nie potrafi uszanować
wyniku demokratycznych wybo-
rów i ze względu na własne, pry-
watne uprzedzenia próbuje szko-
dzić naszej dzielnicy. Werdykty
wyborców trzeba szanować za-
wsze, nawet jeśli nam się chwilo-
wo nie podobają – mówił Jaro-
sław Dąbrowski.

Opozycja: wiceburmistrzów
wybrano nielegalnie

Bemowska opozycja (głównie
PiS) zakwestionowała wybór wi-
ceburmistrzów. Zdaniem rad-
nych, którzy złożyli skargę w tej
sprawie do urzędu miasta, pod-
czas głosowania nad kandydatami
na wiceburmistrzów, w sali nie
było wymaganego kworum, bo tuż
przed głosowaniem obrady opu-
ścili radni PiS, dwie panie z PO
i dwójka z Bemowskiej Wspólno-
ty Samorządowej. Na sesji pozo-
stało 13 radnych koalicji, ale je-
den nie brał udziału w głosowaniu
(był kandydatem na wiceburmi-
strza). Zdaniem skarżących rad-
nych opozycji oznacza to, że nie
było kworum, które wynosi 13
radnych.

– To bzdura. Na sesji było kwo-
rum – komentował burmistrz Zy-
grzak. – Radny Jakub Gręziak
wyłączył się z głosowania nad wła-
sną kandydaturą, ale był obecny
na sesji jako radny. Dlatego po-
mimo demonstracyjnego opusz-
czenia sesji przez opozycję, kwo-
rum było utrzymane.

Można nie dać pełnomocnictw
zarządowi dzielnicy?

W przeszłości zdarzały się takie
przypadki. Zarówno za rządów
Lecha Kaczyńskiego, jak i Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Głośna
przed laty historia dwóch zarzą-
dów Wawra zakończyła się wielo-
letnimi sprawami w sądach ró-
żnych instancji. Wybrani przez ra-
dę dzielnicy byli burmistrzowie
tej dzielnicy pozwali miasto o od-
szkodowanie i wypłatę zaległych
pensji. Sąd Najwyższy w wielo-
stronicowym uzasadnieniu przy-
znającym rację byłym członkom
zarządu Wawra, kilkakrotnie pi-
sze o bezprawnym postępowaniu
ówczesnych władz Warszawy. Wy-
rok co prawda odnosi się do praw
pracowniczych i łamania przez
ekipę Lecha Kaczyńskiego prze-
pisów Kodeksu pracy, jednak
sprawa nieprzyznania pełnomoc-
nictw przytoczona jest w uzasad-
nieniu kilkakrotnie w kontekście
nielegalności takiego działania
byłego prezydenta miasta.

10 stycznia upływał maksymal-
ny termin, w którym rada dzielni-
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cy powinna wybrać cały zarząd.
Nad zarządem „wisiała” groźba
uznania go za nielegalny. Opozy-
cja zgłaszała, że wybór wicebur-
mistrzów jest nieważny, bo doko-
nano go bez koniecznego kwo-
rum. Jednak nie to było powodem
nagłego zwołania nadzwyczajnej
sesji tego dnia. Do władz Bemo-
wa dotarła informacja o prawdo-
podobieństwie zastosowania in-
nego kruczka prawnego – władze
miasta miały jakoby zakwestiono-
wać wybór wiceburmistrzów z te-
go powodu, że… zostali wybrani
w jednym głosowaniu na jednej
karcie. Przepisy w tej sprawie są
bardzo niejednoznaczne i można
je różnie interpretować, ale
na wszelki wypadek radni jeszcze
raz wybrali tych samych wicebur-
mistrzów, tym razem w dwóch od-
dzielnych głosowaniach.

Burmistrz: żądamy pełnomocnictw
Nadal jednak pani prezydent

nie przekazała zarządowi dzielnicy
pełnomocnictw koniecznych
do sprawnego zarządzania. – Pod-
jęliśmy uchwałę formalnie wzywa-
jącą Hannę Gronkiewicz-Waltz
do spełnienia ciążącego na niej
prawnie obowiązku udzielenia
nam odpowiednich pełnomoc-
nictw – informował Krzysztof Zy-
grzak i zapowiedział, że jeśli za-
rząd nie dostanie ich w ciągu tygo-
dnia, to do prokuratury trafi za-
wiadomienie o podejrzeniu prze-
kroczenia uprawnień przez Hannę
Gronkiewicz-Waltz, czyli przestęp-
stwa z art. 231 Kodeksu karnego.
– Posiadamy w tej sprawie niezale-
żną ekspertyzę prawną. Nie mamy
żadnych wątpliwości, że postępo-
wanie Hanny Gronkiewicz-Waltz
jest niezgodne z prawem – infor-
mował burmistrz Zygrzak.

Napięcie pomiędzy lokalnymi
a miejskimi władzami sięgnęło ze-
nitu w ubiegłym tygodniu. Do be-
mowskiego ratusza wkroczyło

dwóch przedstawicieli pani prezy-
dent – Grzegorz Popielarz, prze-
wodniczący rady dzielnicy Bemo-
wo dwóch poprzednich kadencji
i Marek Lipiński, w poprzedniej
kadencji wiceburmistrz Bielan.

Na jakiej podstawie prawnej
zostali pełnomocnikami z upowa-
żnieniami do zaciągania zobowią-
zań kadrowych i finansowych?
– Pani prezydent może delegować
dowolnych pracowników do do-
wolnej jednostki miasta. W tym
wypadku, aby wesprzeć zarządza-
nie Bemowem, by było przejrzy-
ste i skuteczne – twierdził Bartosz
Milczarczyk, rzecznik ratusza.

– To niespotykany dotychczas
w polskim samorządzie zamach
stanu na legalnie wybrane władze.
Hanna Gronkiewicz-Waltz otwar-
cie podważa wynik demokratycz-
nych wyborów i siłowo wprowadza
do bemowskiego ratusza arbitral-
nie wyznaczonych przez siebie peł-
nomocników. Mieszkańcy się nie
liczą, radni się nie liczą, prawo się
nie liczy. Sytuacja ta kompromitu-
je Platformę Obywatelską i polską
demokrację – komentował na go-
rąco oburzony Krzysztof Zygrzak.

Kilka dni później do Prokura-
tury Rejonowej Warszawa-Wola
wpłynęło zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa
przez Hannę Gronkiewicz-Waltz
polegającego na nielegalnym
ustanowieniu pełnomocników.

Władze miasta i bemowska
opozycja wciąż za wszelką cenę
chciały znaleźć sposób, aby unie-
ważnić wybór zarządu dzielnicy.
Do bemowskiego ratusza dotarła
informacja, że kwestionowane
jest zaprzysiężenie nowego radne-
go, który zajął miejsce Krzysztofa
Zygrzaka, co mogłoby skutkować
unieważnieniem podejmowanych
z jego udziałem uchwał. Znów
zgłoszono uwagę, że stało się to
przy braku kworum (opozycja tra-
dycyjnie wyszła).

Nowy radny składał przysięgę
trzy razy, a rada dzielnicy we wto-
rek przyjęła rezygnację zarządu
i wybrała go ponownie w tym sa-
mym składzie.

– Dzięki temu wiceprezydent
Jarosław Jóźwiak nie będzie już
musiał analizować stenogramów
z poprzednich sesji. Zarząd jest
wybrany po raz drugi, bez żadnych
wątpliwości prawnych – komento-
wał na gorąco jeden z radnych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
stwierdziła kilka dni temu, że nie
przekaże pełnomocnictw zarządo-
wi Bemowa. – Jeśli burmistrz Zy-
grzak będzie dobrze pracował,
dostanie pełnomocnictwa naj-
wcześniej za rok – stwierdziła.

Ciekawe tylko, jak burmistrz
może w ogóle normalnie praco-
wać nie mając możliwości swo-
bodnego doboru współpracowni-
ków, nie mówiąc już o ponosze-
niu wydatków?

oko, PB, mac, bw
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Nikt nie artykułuje tego wystar-
czająco głośno, ale trzeba spoj-
rzeć prawdzie w oczy: pierwsza
edycja budżetu partycypacyjnego
okazała się klęską społeczeństwa
obywatelskiego. Z wyników
czerwcowego głosowania, w któ-
rym frekwencja była kompromi-
tująco niska (na Bemowie: 8,3%),
cieszą się głównie rowerzyści i ro-
dzice dzieci ze szkół podstawo-
wych, bo projekty rozwoju infra-
struktury dla nich powygrywały
w większości dzielnic. Z bierności
ogółu społeczeństwa skorzystali
ci, którym chciało się zgłosić i re-
klamować projekty.

W drugiej edycji budżet party-
cypacyjny jest – w skali miasta
– zdecydowanie większy, ale Be-
mowo nie zyskuje na tym dużo:
były 2 mln zł, będzie niewiele po-
nad 2,1 mln zł. Podobnie jak
w edycji ubiegłorocznej, także
i tym razem dzielnica nie zostanie
podzielona na rejony. Cała
ogromna pula pieniędzy będzie
wyłożona na stół i podda-
na pod głosowanie.

– Ponownie stracą na tym mniej
zaludnione osiedla, a wygrają pro-

jekty z centralnych punktów dziel-
nicy – takie głosy było słychać
wśród mieszkańców, którzy przy-
byli na spotkanie dotyczące budże-
tu Bemowa. Członkowie zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego wy-
jaśniali, że podział na rejony wy-
wołałby dyskusje o ich granicach
i wysokości przyznanych części.
Czy rzeczywiście? Wawer podzielił
się według utrwalonych w świado-
mości mieszkańców granic daw-
nych miejscowości, przyznając ka-
żdemu rejonowi 100 tys. zł plus
kwotę zależną od liczby zameldo-
wanych. Targówek podzielił się
według granic obszarów Miejskie-
go Systemu Informacji na: Miesz-
kaniowy, Bródno, Zacisze i tereny
poprzemysłowe, a każdy z rejonów
wziął po 715 tys. zł. Spośród dziel-
nic, które podzieliły swój budżet
partycypacyjny na części, dyskusje
o „niesprawiedliwości” słychać
chyba tylko na Białołęce, gdzie
wschodnia część tej dzielnicy
chciałaby dostać więcej ze względu
na braki w infrastrukturze.

Czy argument, że w ubiegłym ro-
ku cały budżet skonsumowały pro-
jekty dla centralnych części dzielni-

cy, jest zasadny? Okazuje się, że
tak. Dokładnie 74% spośród 2 mln
zł głosujący przyznali na projekty
dla dwóch ulic: Powstańców Ślą-
skich i Połczyńskiej, zaś prawie ca-
łą resztę wziął park Górczewska.
Projekty mniejsze, bardziej lokal-
ne, takie jak budowy chodników
i niewielkich placów zabaw, były
w głosowaniu bez szans.

Kontrowersyjna jest też decyzja
o tym, by nie ustalać maksymalnej
wartości jednego projektu. W po-
przedniej edycji ogromną dysku-
sję wywołała sytuacja na Ursyno-
wie, gdzie zwycięski projekt „zu-
żył” całą kwotę. Nie chcąc dopro-
wadzić do powtórki – dzielnice
zabezpieczyły się, wprowadzając
limity: np. na wspomnianym Tar-
gówku projekt nie może koszto-
wać więcej niż 500 tys. zł spo-
śród 715 tys. przyznanych dla da-
nego rejonu.

Projekty do budżetu partycypa-
cyjnego Bemowa na rok 2016 mo-
żna składać do 17 lutego. Jak bę-
dzie w tym roku? Przekonamy się
podczas głosowania pod koniec
czerwca.

DG

Lokalne projekty bez szans na Bemowie?
� Bemowo nie idzie śladem kilku innych dzielnic i w drugiej edycji budżetu
partycypacyjnego nadal nie dzieli pieniędzy pomiędzy osiedla. Czy to dobry wybór?

Czy park Górczewska wysysa pieniądze z całej dzielnicy?
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Wszystkie bowiem ujęte w ze-
stawieniu szkoły znajdują się
w dole stawki – Niepubliczne LO
im. Paderewskiego ma 72 lokatę,
zaś LXXVIII Liceum im. Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej jest
przedostatnie. Za nim jest tylko
liceum sportowe nr 67 – także
z Bemowa.

Jak oceniano szkoły? Twórcy
rankingu brali pod uwagę trzy
kryteria: wyniki olimpiad przed-
miotowych, matur z przedmiotów
obowiązkowych oraz dodatko-
wych. W zestawieniu warszaw-
skim (a przy okazji też ogólnopol-

skim) najlepszy wynik osiągnę-
ło XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Staszica, zyskując 88,65 pkt
z olimpiad, 92,24 pkt z obowiąz-
kowych przedmiotów matural-
nych oraz 90,66 pkt z matur „do-
datkowych”. Bemowo wypada fa-
talnie: „Paderewski” otrzymał od-
powiednio 0 pkt, 64,34 oraz
34,05. LXXVII LO 0 pkt, 55,55
oraz 20,58 zaś sportowcy 0
pkt, 55,02 i 18,72.

Pełny ranking „Perspektyw”
można znaleźć na ich stronie in-
ternetowej: www.perspektywy.pl.

(red)

Nasze licea wypadły fatalnie
� Na ponad 150 szkół licealnych w Warszawie do pierwszej
setki rankingu miesięcznika „Perspektywy” z Bemowa
dostały się trzy. Ale i to nie napawa entuzjazmem…

W 2012 r. Bemowo było pre-
kursorem rowerów publicznych
w stolicy, uruchamiając Bemowo
Bike cztery miesiące przed star-
tem Veturilo. Od tego czasu sys-
tem cieszy się niesłabnącą popu-
larnością, odnotowując ok. 60 tys.
wypożyczeń w każdym sezonie.
W ubiegłym roku najpopularniej-
szymi miesiącami były lipiec
i maj. A z których stacji korzysta-
no najczęściej?

Ponad 20% wypożyczeń i zwro-
tów odnotowano na stacji
przy urzędzie dzielnicy, na najru-
chliwszym skrzyżowaniu Bemo-
wa. Popularność stacji nie dziwi
również ze względu na sieć dróg
rowerowych w dzielnicy, na którą
składają się droga na Górczew-
skiej i pojedyncze fragmenty
na innych ulicach.

Drugie miejsce zajmuje stacja
w Forcie Bema. Do niej także
prowadzi droga rowerowa, wcho-
dząca w skład sieci… bielańskiej.
Jeśli nie chcemy jechać jezdnią,
wypożyczając rower na tej stacji
szybciej dojedziemy na Bielany,
Młociny czy nawet Wolę i Żoli-
borz, niż na Górce i Jelonki. Wy-
daje się jednak, że większość osób
z niej korzystających wybierała się
po prostu na przejażdżki po For-
cie Bema i jego okolicy.

Trzecie miejsce na podium
przypadło stacji, w pobliżu której
infrastruktury rowerowej (jesz-
cze) nie ma: na rogu Powstańców
Śląskich i Radiowej. Jej popular-
ność można wyjaśnić centralnym
położeniem. Wypożyczając tu ro-

wer jesteśmy blisko zarówno
głównych szlaków komunikacyj-
nych dzielnicy, jak i lasów,
do których można dojechać Ra-
diową. Niestety jeszcze nie na ca-
łej długości tej ulicy jest droga ro-
werowa.

A która stacja jest najmniej po-
pularna? Oczywiście „Rozłogi
– Poczta”. Jej lokalizacja już
na początku budziła zdumienie
i w kolejnych sezonach warto roz-
ważyć jej przeniesienie.

Kiedy wróci Bemowo Bike?
Umowa z firmą NextBike, któ-

ra obsługiwała Bemowo Bike
w latach 2012–2014, wygasła
z końcem listopada. Poprzedni
zarząd dzielnicy rozważał pozby-
cie się Bemowo Bike, oddanie go
Zarządowi Transportu Miejskiego
i zmianę marki na Veturilo.
Obecne władze są bardziej przy-
wiązane do własnego „dziecka”,
ale ze względu na bardzo napięte
stosunki między władzami War-

szawy a nowym samorządem Be-
mowa wydawało się, że powrót
rowerów 1 marca jest zagrożony.
Burmistrz jednak zaprzecza czar-
nym scenariuszom.

– Pieniądze na bemowskie ro-
wery publicznie zostały już przy-
znane przez Radę Warszawy
– mówi Krzysztof Zygrzak.
– Przetarg ogłosimy lada dzień.
Nie wyobrażam sobie sytuacji,
w której 1 marca system by nie
wystartował.

Jak władze Bemowa ogłoszą
przetarg nie mając wciąż pełno-
mocnictw od Hanny Gronkie-
wicz-Waltz? – Dokładnie tak sa-
mo, jak podejmujemy każdą inną
decyzję. Zarząd prześle uchwałę
o ogłoszeniu przetargu do podpi-
sania przez przedstawiciela miej-
skiego ratusza – mówi burmistrz.

Operator będzie musiał zapew-
nić kompatybilność z systemem
Veturilo, który jest obsługiwany
przez firmę NextBike.

DG

Kolejny dobry rok Bemowo Bike za nami
� 60 tysięcy – tyle razy wypożyczaliśmy w ubiegłym roku rowery z bemowskiego
systemu. Bemowo Bike wróci w marcu.

Trudno wyobrazić sobie świat
bez szumu liści na wietrze, śpiewu
ptaków, szumu morza, skrzypienia
śniegu pod stopami, odgłosu od-
stawianego kubka czy filiżanki, bez
dzwonka telefonu, śmiechu dziec-
ka czy szeptu kogoś bliskiego.
Jeszcze trudniej bez słyszenia i ro-
zumienia tego, co mówią inni – na-
wet stojący niekiedy obok nas, czy
nawet naprzeciwko. A przecież
„niedosłuch” jest zjawiskiem po-
wszechnym.

Słuch starzeje się razem z nami,
na jego kondycję wpływa też wiele
czynników zewnętrznych, np. praca
i długotrwałe przebywanie w hała-
sie czy głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłu-
chem rola aparatów słuchowych
jest zdecydowanie większa, ponie-
waż to właśnie słyszenie umożliwia
dzieciom rozpoznawanie głosów,
naśladowanie dźwięków, stymulu-
jąc w ten sposób rozwój mowy.
Słuch to więcej, niż tylko jeden ze
zmysłów: pomaga w wychwytywa-

niu sygnałów o niebezpieczeństwie,
komunikowaniu się oraz pozwala
rozwijać umiejętności społeczne.

Wybór i dopasowanie właściwe-
go aparatu słuchowego – po zdia-
gnozowaniu niedosłuchu przez
specjalistę – zależy od wielu czyn-
ników. Nie ma uniwersalnych apa-
ratów, które pomagają wszystkim
jednakowo. Można wybrać nowo-
czesne, miniaturowe zauszne apa-
raty słuchowe w kolorystyce właści-
wej dla karnacji skóry i koloru wło-
sów – pasujące do każdego ucha
lub wykonać indywidualne we-
wnątrzuszne. Jednak przy wyborze
aparatów o właściwych parame-
trach akustycznych (podobnie jek
w doborze okularów) niezbęd-
na jest pomoc życzliwego i kompe-
tentego specjalisty.Protetyk słuchu
przedstawi Państwu propozycje kil-
ku modeli aparatów spełniających
nie tylko Państwa indywidualne
oczekiwania estetyczne, finansowe
i właściwe dla stylu życia ale co
najważniejsze – optymalnie kom-

pensujące osłabienie słuchu. Za-
pewne inne będą sugestie komfor-
towych rozwiązań, gdy częściej
przebywają Państwo w domu czyta-
jąc, oglądając telewizję lub też zaj-
mując się ogrodem a inne, gdy je-
steście zapalonymi wędrowcami,
zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawo-
dowo.

Po nabyciu i wstępnym ustawie-
niu aparatów konieczne są jesz-
cze 2-3 późniejsze wizyty w celu
korekcji nastaw, związane z postę-
pującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści.

Oczekiwania osób bardzo ak-
tywnych najlepiej spełnią aparaty
zaawansowane technicznie, z ele-
mentami sztucznej inteligencji.
Dostosowują one dynamicznie pa-
rametry i sposób przetwarzania
w zmiennych sytuacjach akustycz-
nych – zapewniając komfort i mak-
symalizację rozumienia mowy.

Ogromny postęp w technice,
technologii i miniaturyzacja apara-

tów słuchowych sprawiły, że współ-
czesne aparaty słuchowe stały się
jeszcze bardziej niezawodne, pro-
ste w obsłudze i prawie niewidocz-
ne. Współpraca z „pilotem” i urzą-
dzeniami w systemie Bluetooth za-
pewnia kierowcom możliwość sły-
szenia nawigacji wprost w apara-
tach i „legalnej” rozmowy przez
„komórkę” podczas jazdy. Osoby
starsze – dzięki tej funkcji odbiera-

ją bez zakłóceń fonię z TV czy od-
dalonego do 10 m telefonu, a mło-
dzież słucha „muzy” z MP4, lapto-
pa czy karty pamięci w telefonie
komórkowym.

Nie bez znaczenia jest również
fakt, że aparaty nowej generacji
posiadają nową stylizację o wzoro-
wanej na biżuterii elegancji kształ-
tu i stonowanej kolorystyce.

Jaki aparat słuchowy wybrać ?
�Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe?
Dlaczego nie! Przecież tak samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak
aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”.

ul. Kartezjusza 2
tel. 22 392 75 09, 668 138 978
ul. Ks. Janusza 23
tel. 22 392 75 38, 668 138 921

źródło:w
w

w.liceum
-niepubliczne.pl/
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Tramwaje Warszawskie złożyły
u Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego wniosek o ze-
zwolenie na użytkowanie torowi-
ska na Powstańców Śląskich. Mi-
mo że wciąż trwa budowa
wschodniej jezdni głównej arterii
Bemowa, inspektor może zezwo-
lić na uruchomienie tu ruchu
tramwajowego. Reszta prac, ta-
kich jak budowa jezdni, podjaz-
dów, chodników, nasadzenia zie-
leni będą miały miejsce wiosną.
Kiedy zapadnie decyzja nadzoru
budowlanego? – Spodziewamy się
jej w ciągu kilku tygodni – mówi
Michał Powałka, rzecznik Tram-
wajów Warszawskich.

Przypomnijmy, że Zarząd
Transportu Miejskiego planuje
uruchomienie tu dwóch linii: 11
i 28. Pojadą one następującymi

trasami: „11”: plac Narutowicza
– Grójecka – plac Zawiszy – To-
warowa – Wolska – Połczyńska
– Powstańców Śląskich – Reymon-
ta – Broniewskiego – Wólczyńska
– Nocznickiego – Metro Młociny;
„28”: osiedle Górczewska – Po-
wstańców Śląskich – Reymonta
– Broniewskiego – plac Grun-
waldzki – Jana Pawła II – rondo
Zgrupowania AK „Radosław”
– Słowińskiego – most Gdański
– rondo Starzyńskiego – Jagielloń-
ska – Ratuszowa – Targowa – Ki-
jowska – aleja Tysiąclecia – Kawę-
czyńska – Kawęczyńska Bazylika.

Zlikwidowana zostanie popu-
larna „ósemka”. ZTM nie zmie-
nia jeszcze tras autobusowych.
Planuje przeprowadzić wśród pa-
sażerów konsultacje społeczne.

(PB)

Tramwaj na walentynki?
� Brakujący odcinek linii tramwajowej na Powstańców
Śląskich między Górczewską a Radiową jest gotowy.
W połowie. Bo choć szyny i trakcja już są, to wciąż nie
ma jezdni ulic, chodników ani zieleni. Mimo to są duże
szanse na to, by tramwaj ruszył za kilka tygodni.

Pas terenów zielonych między
Górczewską a Narwik to grunty
po byłych ogródkach działko-
wych. Opuszczone domki zajęli
bezdomni. Część altanek spłonę-
ła, kilka dzicy lokatorzy rozebrali
na opał. Pozostał jeden budynek
– to dawny gołębnik. Jest zdewa-
stowany i częściowo zawalony, ale

i tak mieszkają tu bezdomni.
A wokół piętrzą się nowe osiedla.

Droga wśród śmieci
Od strony przystanku autobu-

sowego przy Górczewskiej do go-
łębnika prowadzi wydeptana ście-

żka. Wokół niej walają się puste
butelki, puszki, gazety, połamane
meble, worki ze śmieciami. W po-
wietrzu czuć zapach uryny. – To
jest po prostu obrzydliwe – skarży
się Aleksandra Mroczkowska,
mieszkanka budynku przy ulicy
Górczewskiej 242. – Okna moje-
go mieszkania wychodzą na to
wysypisko śmieci. Latem góry
cuchnących odpadków zasłonięte
są przez bujną roślinność, ale te-
raz, jesienią i zimą, to po prostu
dramat. Wstyd kogokolwiek za-
prosić – mówi bemowianka i pod-
kreśla, że wysypisko powiększa
się bez przerwy od dwunastu lat.

Ratusz posprzątał kawałek
Mieszkańcy osiedla Górczew-

ska-Narwik spotkali się w tej
sprawie z Krzysztofem Strzałkow-
skim, ówczesnym burmistrzem
Bemowa, we wrześniu. Śmieci za-
legały nie tylko od strony przy-
stanku, ale także w ruinach hali
dawnej drukarni przy ulicy Na-
rwik 13. Ratusz stwierdził, że nie
może znaleźć właściciela posesji
i wystąpił do wojewody mazo-
wieckiego z prośbą o sfinansowa-
nie rozbiórki. Po kilku dniach ru-
dera została rozebrana a z działki
wywieziono góry śmieci. Ratusz

pochwalił się sukcesem w me-
diach. Śmietniskiem z drugiej
strony działki, czyli od ulicy Gór-
czewskiej, niestety nikt się nie za-
jął. Dlaczego? – To działki pry-
watne. Urząd dzielnicy podejmie
jednak działania w celu uporząd-
kowania terenu – deklaruje To-
masz Mikołajczak z bemowskiego
ratusza i dodaje, że w najbliższym
czasie pracownik Wydziału
Ochrony Środowiska uda się
na miejsce w celu dokonania lu-
stracji terenu i wykona dokumen-
tację fotograficzną. – Następnie
trzeba będzie odnaleźć właścicie-
li, do których zostaną wysłane
upomnienia w sprawie uporząd-
kowania posesji – tłumaczy Miko-
łajczak.

Mieszkańcy są zniesmaczeni.
– Wcześniej nie widzieli wszyst-
kich śmieci? Najłatwiej posprzą-
tać kawałek terenu i udać, że
wszystko jest w porządku. Zabra-
kło im wyobraźni czy chęci, żeby
doprowadzić sprawę do końca?
Teraz po wyborach jest kolejna
ekipa w urzędzie i zanim zrobią
zdjęcia, znajdą właścicieli, wyślą
pisma… Lato znów przykryje
śmieci – mówi Aleksandra
Mroczkowska.

(PB)

Porażający widok z okien na Górczewskiej
� Tereny dawnych ogródków działkowych między ulicami Górczewską a Narwik
na Bemowie zmieniły się w wysypisko śmieci. Od strony przystanku autobusowego
piętrzą się torby foliowe, puszki, butelki, nawet połamane krzesła. Tymczasem
bemowski ratusz chwalił się już jakiś czas temu, że… działkę oczyścił.

Okna mojego
mieszkania wychodzą
na to wysypisko śmieci.
Latem góry cuchnących
odpadków zasłonięte są
przez bujną roślinność,
ale teraz, jesienią i zimą,
to po prostu dramat.
Wstyd kogokolwiek
zaprosić – mówi
bemowianka i podkreśla,
że wysypisko powiększa
się bez przerwy
od dwunastu lat.

Zarząd Transportu Miejskiego planuje uruchomienie tu dwóch
linii: 11 i 28
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Budynek przy ulicy Szeligow-
skiej 32 na bemowskim Chrzano-
wie krył mroczną historię. Przed-
wojenny dworek był kiedyś luksu-
sową rezydencją. W latach osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia
mieszkała w nim rodzina Sz.
– młodzi, zamożni ludzie.

Okrutna egzekucja rodziny
Podobno on był charyzmatycz-

ny i dowcipny, jego małżonka Al-
dona zawsze uśmiechnięta i zado-
wolona z życia, a dzieci – dziewię-
cioletni Eryk i trzynastoletnia Pa-

trycja – nie sprawiały rodzicom
żadnych kłopotów. Jak na tamte
czasy żyli luksusowo: w domu
królowały ciężkie, dębowe meble,
wspaniałe perskie dywany,
przy wejściu stało ogromne akwa-

rium z egzotycznymi rybkami.
Niedługo przed tragedią Państwo
Sz. odebrali z Polmozbytu no-
wiutkiego poloneza. Jednak pew-
nej nocy gospodarz domu zastrze-
lił swoją rodzinę. Najpierw zginę-
ła żona. Potem syn. Córka, obu-
dzona wystrzałami, schowała się
pod szafą. Tam ojciec dopadł i ją.
Z zimną krwią strzelił do dziew-
czynki, a potem popełnił samo-
bójstwo.

Legenda strasznego dworu
Od tamtej pory dwór przy Sze-

ligowskiej stał pusty. Najpierw
po Bemowie, a następnie po całej
Warszawie, zaczęły krążyć legen-
dy o tym, jakoby w dworze zaczę-
ły się dziać paranormalne rzeczy.
Ktoś niby słyszał tam nieludzki
skowyt, ktoś inny widział cienie
w oknach. Młodzież dokonywała
ekspedycji z kamerami, oczywi-
ście nocą. Nagrania z eskapad do-
stępne są w internecie. Natural-
nie o żadnych duchach nie mogło
być mowy – najprawdopodobniej
samotny dom służył za noclegow-
nię bezdomnym.

Walka o odbudowę
Na początku stycznia ubiegłego

roku dworek, znajdujący się
w Gminnej Ewidencji Zabytków,

spłonął. – O dziwo, stało się to
tuż po wykupieniu gruntu i rozpo-
częciu budowy osiedla mieszka-
niowego przez jednego z dewelo-
perów – mówi Maciej Bartosiak,
mieszkaniec sąsiedniego osiedla
Chrzanów i miłośnik historii
dzielnicy. – Nie wydaje mi się to
przypadkiem, że opuszczony dwo-
rek znajdujący się na ziemi wyku-
pionej przez inwestora ot tak,
przypadkowo, zostaje strawiony
przez pożar – mówi Bartosiak
i dodaje, że sprawy nie odpuści.
– Doprowadzenie do odbudowy
„strasznego dworu” postawiłem
sobie za punkt honoru. Przecież
to kawał historii naszej dzielnicy.
Poza tym to piękny budynek,
w którym można ulokować punkt
usługowy, przedszkole, czy nawet
mieszkania – mówi Maciej Barto-
siak i zapewnia, że zgłosi sprawę
do prokuratury. – Czekam na in-
formację od konserwatora zabyt-
ków, kiedy dworek został wpisany
do rejestru, a także pismo z urzę-
du miasta, w którym podana bę-
dzie data zakupu działki przez de-
welopera. Potem zgłoszę sprawę
do prokuratury.

Tymczasem firma Robyg, dewe-
loper budujący tu osiedle, nie ma
sobie nic do zarzucenia. Jej przed-
stawiciel Łukasz Borkowski prze-
słał do naszej redakcji lakoniczny
komunikat zarządu przedsiębior-
stwa: „W kwestii rozbiórki budyn-
ku przy ul. Szeligowskiej 32 infor-
mujemy, że cała procedura została
przeprowadzona zgodnie z obo-
wiązującym prawem. Grupa Ro-
byg wypełniła wszystkie niezbędne
formalności oraz uzyskała wszel-
kie potrzebne pozwolenia związa-
ne z pracami rozbiórkowymi”.

W miejscu rozebranego dwor-
ku powstanie parking nowego
osiedla.

(PB)

Mieszkańcy nie godzą się ze zburzeniem zabytku

„Straszny dwór” do odbudowy?
� Maciej Bartosiak, mieszkaniec osiedla Chrzanów, dąży do odbudowania
spalonego w ubiegłym roku „strasznego dworu” przy ulicy Szeligowskiej. – Nie spłonął
przypadkiem. Deweloper kupił grunt pod budowę osiedla. A ja za punkt honoru
postawiłem sobie doprowadzenie do odbudowy zabytku – mówi.

Zdaniem dewelopera, zachęca-
jącego na swojej stronie interne-
towej do zakupu mieszkania, no-
wy blok powstaje „w znakomicie
skomunikowanym miejscu Bemo-
wa przy ul. Pełczyńskiego, w nie-
wielkiej odległości od centrum
miasta”. Gdyby Bemowo było
osobnym miastem, z pewnością
ul. Pełczyńskiego można by uznać
za leżącą blisko centrum. Czy to
dobrze skomunikowana okolica?
Chyba jednak nie. Na ul. Pełczyń-
skiego nie tylko wciąż nie ma ko-
munikacji miejskiej, ale także lo-
kalizacja Metro City budzi wątpli-
wości: dom powstaje za Aleją
Sportów Miejskich, przy samej
Trasie Obrońców Grodna.

Zdaniem dewelopera „sąsiedz-
two trasy S8, ul. Powstańców Ślą-
skich, Górczewskiej oraz bliskość
dwóch stacji II linii metra pozwa-
la na szybkie przemieszczanie się
zarówno samochodem, jak i środ-
kami komunikacji”. Kiedy ostat-
nio sprawdzaliśmy, samochód ta-
kże był środkiem komunikacji,
zaś II linia metra w Warszawie co
prawda była, ale jeszcze nieczyn-

na i kończąca się na Woli. Związ-
ku między planami otwarcia stacji
w roku 2022 r. a prędkością poru-
szania się „środków komunikacji”
w roku 2015 takoż nie widać…

Ale dość tych złośliwości. Wio-
sną przyszłego roku 146 mieszkań
zostanie zasiedlonych, na parte-
rze otwarte zostaną lokale usłu-
gowe, a w ogródkach na dachu
(z widokiem na obwodnicę) zasią-
dą właściciele apartamentow-
ców… Jeśli budowa brakującego
fragmentu ul. Pełczyńskiego bę-
dzie przebiegać zgodnie z pla-
nem, cała ulica będzie już wtedy
czynna. Czy Górce A.D. 2016,
na których tego typu inwestycji
oddanych zostanie jednocześnie
kilka, wytrzymają taki napływ sa-
mochodów, pasażerów komuni-
kacji miejskiej i dzieci potrzebują-
cych miejsca w szkole i przed-
szkolu? Na pewno będzie cia-
śniej. Będziemy mieć więcej sąsia-
dów, staniemy się dla siebie milsi
i wspólnie będziemy narzekać
na kolejne opóźnienia w budowie
metra.

DG

Powstają kolejne mieszkania
� Przy ul. Pełczyńskiego ruszyła jeszcze jedna budowa.
W budynku o nazwie Metro City znajdzie się 146 mieszkań.

W kwestii
rozbiórki budynku
przy ul. Szeligowskiej 32
informujemy, że cała
procedura została
przeprowadzona zgodnie
z obowiązującym
prawem – mówi
przedstawiciel
dewelopera.

Po zabytkowym dworze na Chrzanowie nie ma już śladu



� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

„W groźną, mroźną noc zimo-
wą, w ciepłej chacie u komina,
babka starym obyczajem dawne
baśnie przypomina…”.

8 lutego o godz. 11.00 i 13.00
Bemowskie Centrum Kultury
zaprasza na Teatralny Poranek

Bajkowy: „Przez różową szyb-
kę”.

Bilety 10 zł.
Bemowskie Centrum Kultury,

ul. Górczewska 201,
tel. 22 532–04–00.

kc

Poranek teatralny
� „Przez różową szybkę” to opowieść na podstawie
baśni Ewy Szelburg-Zarembiny, która zaprosi dzieci
do niezwykłego świata.

O projekcie „Biała Uszba: spor-
towo-rekreacyjny zakątek” pisali-
śmy w czerwcu ubiegłego roku, gdy
rozpoczynało się głosowanie
na projekty do budżetu partycypa-
cyjnego, które realizowane będą
w ciągu najbliższych 11 miesięcy.
Zakładał on powstanie na połu-
dniowych Jelonkach, na asfalto-
wym placu między ulicami Borowej
Góry i Sucharskiego, który kiedyś
pełnił funkcję boiska do koszyków-
ki, nowego miejsca do sportu i re-
kreacji dla osób w różnym wieku.

Jak miałby wyglądać?
Teren składałby się z trzech

stref, przeznaczonych dla osób
w różnym wieku (w tym z placu
zabaw dla przedszkolaków), dzięki

czemu trzy pokolenia mieszkań-
ców Bemowa mogłyby integrować
się, spędzając wspólnie wolny czas.
Biała Uszba oferowałaby aktywno-
ści różnego rodzaju: boule, szachy,
warcaby, street workout, koszy-
kówkę… Dzięki temu mogła od-
ciążyć oblegany park Górczewska
i uzupełnić ofertę Alei Sportów
Miejskich. W głosowaniu projekt
wart 790 tys. zł otrzymał 668 gło-
sów, o 1263 za mało. Temat jest
jednak wciąż żywy.

– Projekt zakłada wygospoda-
rowanie przestrzeni dla najmłod-
szych poprzez budowę placu za-
baw, dla młodzieży, dla której
przewidywane jest boisko do gry
w koszykówkę i street workout,
oraz stoły do gry w szachy i war-

caby dla seniorów – mówi Maciej
Bartosiak, pomysłodawca „zakąt-
ka”. Do zainwestowania w sport
i rekreację przekonuje burmistrza
Krzysztofa Zygrzaka i wiceburmi-
strza Jakuba Gręziaka. – Bur-
mistrz Gręziak pozytywnie od-
niósł się do pisma, lecz zastrzegł,
że dopiero po analizie dokumen-
tów przez wydziały merytoryczne
zarząd dzielnicy będzie mógł zde-
cydować, jak wykorzystać projekt
i zagospodarować przestrzeń sta-
rego boiska – dodaje.

Jeśli zarząd dzielnicy nie znaj-
dzie pieniędzy na teren rekreacyj-
ny przy ul. Sucharskiego, projekt
prawdopodobnie znowu trafi
w czerwcu pod głosowanie.

DG

Co będzie na Sucharskiego?
� Co można zrobić, jeśli projekt nie wygra w głosowaniu nad budżetem
partycypacyjnym? Walczyć dalej o jego realizację.

Dziennikarze „Echa” nie zajmują się wielką polityką – bar-
dziej interesuje nas, co dzieje się w naszej okolicy, dlaczego
nie ma latarni na ciemnych uliczkach albo jak można sprawić,
by autobusy zaczęły docierać na peryferia dzielnicy. Słowem
– poruszamy tematy, które naprawdę interesują naszych sąsia-
dów.

Dystybucja do domów i bloków
Jesteśmy gazetą dystrybuowaną bezpośrednio – do skrzynek

pocztowych, na klamki mieszkań i domów, wreszcie do stoja-
ków w stałych punktach dzielnic: sklepach, urzędach czy szko-
łach.

Tustolica.pl – ponad 300 tysięcy odsłon
Nasz portal internetowy tustolica.pl odwiedza miesięcznie

niemal 100 tysięcy osób, codziennie i na bieżąco zamieszczamy
w informacje dotyczące okolic.

Osiem dzielnic i Legionowo
Naszym atutem jest lokalność
– ukazujemy się w Wawrze, na Tar-

gówku, Białołęce, Woli, Bemowie, Bielanach, Ochocie, Żoli-
borzu i w powiecie legionowskim. Dzięki takiemu podziałowi
możemy oferować reklamę precyzyjnie skierowaną do kon-
kretnej grupy klientów – nasi reklamodawcy chwalą sobie, że
ich oferta trafia w ten obszar, którego sobie życzą. Bo jaki jest
sens reklamy w całej Warszawie, skoro chcemy mieć klientów
z Bródna?

Projektujemy i roznosimy ulotki
Precyzyjny dobór terenu to także atut dla tych, którzy chcą

powierzyć nam dystrybucję swoich ulotek reklamowych – dzię-
ki nam nie trafią one do kosza, ale wraz z gazetą do domów
mieszkańców – także Twoich przyszłych klientów.

Ogłoszenia drobne w promocji
I jeszcze jeden przydatny dodatek: zlecając nam druk swoje-

go ogłoszenia drobnego, zyskujesz jego bezpłatną emisję w in-
ternecie. Czyli, mówiąc wprost: dwie pieczenie na jednym
ogniu.

Ogłoszenia drobne można szybko i wygodnie zamieścić
przez stronę www.echodrobne.pl

Od ponad 20 lat „Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych, otwartą na problemy mieszkańców
i poruszającą tematy, które ich bezpośrednio dotyczą. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że czyta nas co czwarty mieszkaniec Warszawy i okolic.

Zaufaj nam tak, jak zaufały nam tysiące innych. Twoja reklama odbije się echem!
A konkurencji, która nie skorzystała – czkawką!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206
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– Dostaliśmy fundusze na budo-
wę kolejnego odcinka Nowolazu-
rowej – mówi Małgorzata Gajew-
ska, rzeczniczka Zarządu Miej-
skich Inwestycji Drogowych.
– To 10 mln zł. Wystarczy na zbu-
dowanie odcinka dwóch jezdni
po dwa pasy ruchu w każdym kie-
runku między Połczyńską a Szeli-
gowską – wyjaśnia. Nie wiadomo
jeszcze, czy będzie ogłoszony
przetarg na budowę tej ulicy czy
rozszerzona zostanie umowa z do-
tychczasowym wykonawcą – firmą

Skanska. – Jeśli udałoby się roz-
szerzyć umowę, ulica mogłaby po-
wstać do końca tego roku. U zbie-
gu z Połczyńską powstanie rondo,
zaś z Lazurową i Szeligowską
– skrzyżowanie ze światłami.

Ulica Nowolazurowa (oficjalnie
al. 4 Czerwca 1989 r.) prowadzi
od Al. Jerozolimskich do ulicy
Chrościckiego we Włochach. Ak-
tualnie trwają prace przy budowie
filarów estakad nad linią kolejo-
wą na Bemowie.

(PB)

Są pieniądze na przedłużenie arterii

Nowolazurowa dobije
do Szeligowskiej
� Od kilku miesięcy robotnicy pracują przy budowie uli-
cy Nowolazurowej między Połczyńską a skrzyżowaniem
Szeligowskiej i Lazurowej. Wyczyszczono teren, ustawio-
no nawet maszty ekranów dźwiękochłonnych. Ciężki
sprzęt budowlany niweluje teren.

Po zbudowaniu ronda u zbiegu
ulic Górczewskiej i Lazurowej
powstał chodnik z kostki prowa-
dzący od przystanku autobusowe-
go na stację benzynową. Wreszcie
ktoś poszedł po rozum do głowy
– od lat istniała w tym miejscu wy-
deptana ścieżka, która po deszczu
zmieniała się w bajoro. Klienci
jednak nie nacieszyli się chodni-
kiem zbyt długo…

W zeszłym roku stację przebu-
dowano. Poza nowymi dystrybuto-
rami paliw czy myjnią pojawiły się
także delikatesy spożywcze. W ra-
mach przebudowy powstała nowa
część chodnika prowadzącego
do Górczewskiej, który jednak na-
gle urywa się. Dalej jest kilka me-
trów wydeptanej ścieżki a koło
kiosku z prasą chodnik znów się
odnajduje. Martyna Opawska,
mieszkanka bloku przy Górczew-
skiej 242 bardzo często korzysta ze
sklepu na stacji. – Wychodzę z au-
tobusu i od razu idę do delikate-
sów. Przez błoto. To absurd, żeby
odbudować w ten sposób ścieżkę
– żali się kobieta. Wtóruje jej Ja-
cek Sowiński: – Chyba specjalnie
zostawili ten chodnik z dziurą, że-
byśmy trzęśli się o swoje życie spa-

cerując ruchliwymi wjazdami.
Chodnik powinien być odbudowa-
ny! – postuluje pan Sowiński.

Co na to PKN Orlen? Zespół
prasowy firmy przysłał do redak-
cji lakoniczne oświadczenie:
– Uprzejmie informujemy, iż
przedmiotowy chodnik przebiegał
przez pole zbiornikowe, co jest
sprzeczne z obecnie obowiązują-
cymi przepisami i nie mógł być
odtworzony – czytamy w wiado-

mości. Mieszkańców to jednak
nie przekonuje. – Skoro ścieżka
nikomu nie przeszkadzała, to
po co ją usuwać? Orlen myśli, że
jesteśmy głupi i zapalimy na stacji
papierosa? – załamują ręce zaku-
powicze w ubłoconych butach.

I jeszcze jedno: skoro „trasa”
jest na zbiornikach, to po co
w ogóle zbudowano urwany chod-
nik? Dokąd?

(PB)

Lepiej, by klienci sklepu brodzili w błocie?

Zbudowali chodnik. I go rozebrali!
� To się nazywa absurd. Najpierw PKN Orlen zbudował chodnik prowadzący z ulicy
Górczewskiej do stacji benzynowej, ale po przebudowie obiektu, który wyposażono
także w delikatesy spożywcze, odbudowano tylko część trotuaru. Klienci spożywczaka
brodzą w błocie albo narażają życie przechodząc wjazdem i wyjazdem ze stacji.



KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596

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

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

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa  –– tteecchhnniikk
ddeennttyyssttyycczznnyy..  TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Firma Fides Financial Services Sp. z o.o.
zatrudni PRACOWNIKA BIUROWEGO do
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę,
narzędzia odpowiednie do pracy. Miejsce pracy:
ŁOMIANKI. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV na adres:
malgorzata.pilacinska@exactconsulting.pl
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46

·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

ODDAM ZA DARMO

OOddddaamm  ddaarrmmoo!!  TTeelleewwiizzoorryy  kkoolloorroowwee  mm--kkii
SSAAMMSSUUNNGG  3322  ccaall,,  PPHHIILLIIPPSS  2211  ccaall  oorraazz  wwiieeżżęę

rraaddiioo--mmaaggnneettooffoonn--aaddaapptteerr  zz kkoolluummnnaammii..  SSpprrzzęętt
sspprraawwnnyy  pplluuss  iinnssttrruukkccjjee  oobbssłłuuggii..  WWiiaaddoommoośśćć  tteell..

660000--9900--9900--3366

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Sprzedam kolekcje Monet Zastępczych
509-928-914
·Sprzedam monety Ćwierćdolarowe Stany USA
509-928-914

·Sprzedam płyty CD zagraniczne 509-928-914
·Sprzedam widoczki (typu trumiennego) 4 sztuki
509-928-914

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
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. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

30.I - 13.II

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Wie lo krot nie czy ta jąc opi sy
win za sta na wiam się, dla cze go
wi no pach nie i sma ku je w ta ki
a nie in ny spo sób? Opi sy za wie -
ra ją nu ty naj roz ma it szych owo -
ców, na wet tak eg zo tycz nych jak
mor wa, li czi czy pas si flo ra.

A to do pie ro po czą tek bo ga te -
go wa chla rza związ ków aro ma -
tycz nych. 

Skąd się bio rą?

Na po czą tek mu szę wspo -
mnieć, że nie za le żnie od te go,
czym pach nie wi no, wszyst kie te
niu an se mo żna za wrzeć w trzech
gru pach: nu ty owo co we, kwia to -
we i zio ło we/przy pra wo we/zie mi -
ste. 

Czy ma ją ró żne po cho dze nie?
Ze wzglę du na mno gość związ -

ków che micz nych mo że my wy ró -
żnić kil ka form po wsta wa nia nie -

ty po wych win nych ak cen tów.
Zacz nij my od ak cen tów owo co -
wych i kwia to wych: więk szość
z nich ma swój po czą tek w es -
trach. Za pew nia ją one bu du lec
owo co wych sma ków. 

Gdzie mo że my je zna leźć?
Cho cia żby w Char don nay,

wy czu wa -
jąc niu an -

se jabł ka, czy Gre na che pach ną -
ce ma li ną. 

W trun kach mo że my od kryć
też wa rzyw ne za pa chy.

Dzię ki pi ra zy nom. To zwią zek
or ga nicz ny od po wie dzial ny m.in.
za pa pry ko we ak cen ty wy stę pu ją -

ce w Ca ber net Franc. 

W wie lu mo ich ulu bio nych
Ge wurz tra mi ne rach wy stę pu ją
nu ty li czi.

Ow szem, dzię ki ter pe nom.
Cóż to ta kie go?
Jed ne z naj bar dziej roz po -

wszech nio nych związ ków na tu -
ral nych. Za pach cy tru sów, cy na -
mo nu i wie lu in nych przy praw
two rzy kil ka na ście ter pe nów. Są
one od po wie dzial ne też za aro -
mat ró ży, la wen dy i eu ka lip tu sa,
a ta kże goź dzi ków, any żu, czy
wspo mnia ne go już li czi. 

Zda rza się, że wi no mo żna
okre ślić ja ko mi ne ral ne.

Gdy pach nie np. kre dą, jak
Cha blis, to znak, że wy stę pu ją
w nim związ ki siar ki.

Fa scy nu ją ce.
Nie ste ty, po szcze gól nych

związ ków od po wie dzial nych
za aro ma ty w wi nie jest tak du -
żo, że nie spo sób ich wszyst kich
omó wić. 

Bar dzo dzię ku ję za tem
za uchy le nie rąb ka ta jem ni cy.

Aro ma ty w wi nie – skąd się bio rą?
Rozmowa z Michałem Wysockim, który prowadzi sklep ZAKĄTEK Z WINAMI przy ul. Wrocławskiej 18

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208


