
Krzysztof Zygrzak i jego dwaj
zastępcy Jakub Gręziak i Rado-
sław Kulikowski już nie urzędują
w ratuszu. Zarządzeniem prezy-
dent Warszawy w dzielnicy wpro-
wadzony został zarząd komisa-
ryczny. Nominację burmistrzow-
ską otrzymał Marek Lipiński,
a jego zastępcami są Grzegorz
Popielarz i Grzegorz Kuca. Wszy-
scy są członkami Platformy Oby-
watelskiej.

– Demokracja na Bemowie zo-
stała ostatecznie zdeptana. Skoro
nie podziałało przysłanie tzw. peł-
nomocników, skoro legalne wła-
dze Bemowa wytrzymały niewy-
płacanie pensji przez blisko rok
i nocne wymiany zamków w gabi-
netach, przyszła pora na kolejne
złamanie prawa. Pani Waltz, nie
potrafiąc nijak zbudować więk-
szości w Radzie Dzielnicy, nie
czekając nawet ustawowych 30
dni od ostatnich rozstrzygnięć
Rady Miasta z 17 września, powo-
łała właśnie zarząd komisaryczny
– mówi były burmistrz Krzysztof
Zygrzak.

Burmistrz jest w USA
Marek Lipiński, świeżo miano-

wany burmistrz, jest aktualnie
w USA. Na urlopie będzie do 15
października. Do tej pory sprawo-
wał funkcję pełnomocnika Hanny
Gronkiewicz-Waltz ds. Bemowa.
W latach 2006–2010 był wicebur-
mistrzem dzielnicy Wola, a w ko-
lejnej kadencji – wiceburmistrzem
Bielan.

Wiceburmistrz polonista
Grzegorz Popielarz jest znany

mieszkańcom Bemowa. Przez
dwie kadencje sprawował funkcję
przewodniczącego rady dzielnicy.
Znany jest z ciętego języka oraz
zamiłowania do stołecznego klubu
piłkarskiego KSP Polonia Warsza-
wa. Popielarz w styczniu został
drugim pełnomocnikiem Hanny
Gronkiewicz-Waltz ds. dzielnicy
Bemowo.

Od szeregowca
do wiceburmistrza

Nominację na drugiego wice-
burmistrza dzielnicy otrzymał

Grzegorz Kuca. Jeszcze w 2011
roku był on zatrudniony w wy-
dziale administracyjno-gospodar-
czym dzielnicy na stanowisku
głównego specjalisty. Kilka mie-
sięcy później ówczesny burmistrz
Jarosław Dąbrowski mianował go
koordynatorem sekretariatów
burmistrzowskich. – Ciężko
stwierdzić, czym się zajmował
– mówi nam pracownik ratusza.
– Sekretarką Dąbrowskiego była
wtedy Patrycja Adamczyk, córka
radnej Twojego Ruchu, która pra-
cę w ratuszu „zdobyła” mając
około 20 lat. Za jej pokojem znaj-
dował się drugi pokój z wygodną
sofą. Kuca siedział tam i albo
oglądał telewizję, albo bawił się
telefonem komórkowym – zdra-
dza nasz informator. Na drzwiach
wisiała jednak tabliczka „Grze-
gorz Kuca, koordynator sekreta-
riatów”. – Poważnie brzmiące sta-
nowisko do „nic nie robienia”
i zarabiania lepszych pieniędzy
– dodaje nasz informator. Gdy
wybuchła tzw. afera bemowska,
kontrola stołecznego ratusza
stwierdziła, że Grzegorz Kuca od-
powiada za nieprawidłowości
w ewidencji pojazdów służbo-
wych. Wierność rządzącej partii
sprawiła, że zamiast na bezrobo-
ciu, wylądował w Ośrodku Sportu
i Rekreacji na stanowisku dyrek-
tora. Zupełnie inaczej niż Dą-
browski i Zygrzak, którzy rzucili
partyjne legitymacje.

„Stajnia Augiasza
po folwarku”

Gdy zadzwoniliśmy do Grzego-
rza Popielarza z gratulacjami po
wyborze na wiceburmistrza Bemo-
wa, ten żachnął się, że nie ma cze-
go gratulować. – Zygrzak i spółka
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Platforma Obywatelska przejęła władzę w dzielnicy

Nowe władze Bemowa
� Dotychczasowy zarząd z Krzysztofem Zygrzakiem na czele został decyzją Hanny
Gronkiewicz-Waltz usunięty z ratusza przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Nowe władze
Bemowa to: Marek Lipiński jako burmistrz oraz Grzegorz Popielarz i Grzegorz Kuca jako
jego zastępcy. – Dzielnica funkcjonuje normalnie – zapewnia wiceburmistrz Popielarz.

dokończenie na stronie 2

Nowy burmistrz Bemowa Marek Lipiński i jego zastępca
Grzegorz Popielarz



Spacer aleją Jordana w brzydki,
wrześniowy dzień potrafi pogrą-
żyć w rozpaczy. Parkowa alejka
składa się głównie z dziur,
przy których ustawione są ławki
i śmietniki. Na wszelki wypadek,

żeby nie było zbyt estetycznie, jest
tu kilka zestawów mebli miejskich
a większość została już pobazgra-
na. W pobliżu amfiteatru Jackso-
na jakieś wątpliwej urody stoiska
z wihajstrami i lodami, budzące
wspomnienia tandety wczesnych
lat 90-tych. Im bliżej zmroku, tym
mniej ludzi spaceruje po parku.
Nic dziwnego – wieczorem
w głównej alei będzie całkowicie
ciemno, słychać będzie odgłosy li-
bacji i zarzynania na pobliskim
parkingu sprowadzonego z Nie-
miec złomu. Jeśli coś tu się zmie-
nia, to tylko dzięki mieszkańcom
głosującym na projekty budżetu
partycypacyjnego.

Do końca listopada w parku
Górczewska powstanie wybieg dla
psów, nowe ławki i ścieżki dla bie-
gaczy, zasadzone zostaną kwiaty
a alejki żwirowe czeka utwardze-
nie. Umowa na te prace została
już podpisana. W przyszłym roku
czekają nas kolejne nowości: kącik
malucha z altanką, boisko do boc-
ce, asfaltowy plac zabaw, przeno-
śne boisko do ringo i siatkówki,
hamaki i siedzisko dla dzieci do lat
trzech na jednej z huśtawek. Przy-
będzie także drzew.

Czy następnej jesieni spacery
po parku przestaną wpędzać
w depresję?

Dominik Gadomski

Depresyjny park przejdzie lifting
� Do końca przyszłego roku w parku na Jelonkach pojawi się kilkanaście nowych
elementów.

zostawili nam stajnię Augiasza. Ba-
łagan w dokumentach jest straszny,
ale dzielnica funkcjonuje normal-
nie – mówi nam Grzegorz Popie-
larz. I dodaje, że ratusz na Po-
wstańców Śląskich działa „normal-
nie” od półtora miesiąca, ponieważ
to pełnomocnicy sprawowali wła-
dzę, a nie pozbawiony pełnomoc-
nictw zarząd w osobach dawnych
działaczy PO, którzy opuścili partię
w maju ubiegłego roku.

Trzyminutowa sesja
– Do mojego gabinetu dokona-

no włamania. Bez mojej wiedzy
i zgody urządzono tam gabinet

nowego burmistrza Marka Lipiń-
skiego. To sytuacja bez preceden-
su i skandal. W związku z tym
ogłaszam przerwę w obradach ra-
dy do 5 listopada – poinformował
tuż po rozpoczęciu poniedziałko-
wej sesji przewodniczący Jarosław
Dąbrowski. I obrady po trzech
minutach zostały zakończone.
Radni uważają, że pozbawianie
przewodniczącego gabinetu bez
jego zgody, to rzeczywiście skan-
dal, ale nie wszyscy popierają re-
akcję Dąbrowskiego. – Są sprawy
ważne i ważniejsze. To, co robi
pan Dąbrowski to też skandal
– komentuje Zbigniew Chmiel,
radny PiS.

Przemysław Burkiewicz

dokończenie ze strony 1

Nowe władze Bemowa

– W jakich okolicznościach
powstała Fundacja Lex Specia-
lis?

– Brałem udział w wypadku
drogowym. W szpitalu dałem się
namówić na podpisanie umowy
z firmą zajmującą się uzyskiwa-
niem odszkodowań od ubezpie-
czycieli. Za napisanie kilku pro-
stych pism potrąciła sobie 25%
z mojego odszkodowania. Na-
stępnie wymusiła na mnie skiero-
wanie sprawy do sądu. Z kwo-
ty 10 000 zł zasądzonej z wyroku
otrzymałem niecałe 3000 zł.
Z tego powodu razem z kilkoma
prawnikami postanowiliśmy po-
wołać fundację, która bezpłatnie
pomagać będzie osobom poszko-
dowanym w wypadkach.

– Jaką pomoc oferuje Funda-
cja?

– Fundacja oferuje bezpłatną
pomoc osobom poszkodowanym

w wypadkach drogowych, po-
wstałych przy wykonywaniu pra-
cy, w sprawach związanych z błę-
dami medycznymi oraz upadka-
mi na drodze. Ponadto Fundacja
zajmuje się bezpłatną pomocą
prawną dla ubezpieczonych po-
siadających polisy od nieszczęśli-
wych wypadków lub na życie.

– W jakich głównie sprawach
zwracają się do Państwa Wasi
podopieczni?

– Ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokość kwot odszkodowań, od-
mawiają wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
lub zmniejszają wysokość
uszczerbku na zdrowiu. Prawnicy
fundacji piszą odwołania do ubez-
pieczycieli. Jeżeli to nie pomaga,
kierujemy pozwy do sądu.

– Czy faktycznie nie pobiera-
cie wynagrodzenia za prowadze-
nie spraw?

– Fundacja nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej, utrzymu-
jemy się z datków i darowizn. Je-
dynie w przypadku, gdy prowa-
dzenie sprawy generuje koszty
biurowe i wysyłek koresponden-
cji, prosimy o zwrot wydatków,
zwykle jest to kwota od 20
do 50 zł. Porady prawne, czy re-
dagowanie pism wykonujemy za-
wsze bezpłatnie.

– Jakie problemy mają osoby
poszkodowane w wypadkach
przy uzyskaniu odszkodowania
od ubezpieczycieli?

– Problemem jest przewleka-
nie postępowań przez ubezpie-
czycieli oraz zaniżanie odszkodo-
wań. Praktycznie w każdej spra-
wie, aby uzyskać odpowiednie
odszkodowanie, należy skierować
sprawę do sądu. Nasi prawnicy
ustalili, że ubezpieczyciele śred-
nio dobrowolnie wypłacają jedną
trzecią, tego co orzekają sądy.
Problemem są również tzw. kan-
celarie odszkodowawcze, które
czyhają, by przejąć sprawę.
Za napisanie prostego zgłosze-
nia szkody, za które Fundacja
nie pobiera wynagrodzenia, za-
bierają znaczną część odszkodo-
wania.

FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6,
00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Miałeś wypadek? Fundacja bezpłatnie
pomoże uzyskać odszkodowanie
� Rozmowa z Prezesem Fundacji Lex Specialis Łukaszem Snopczyńskim.
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Sytuacja rowerzystów z Jelonek
jest nie do pozazdroszczenia. Ol-
brzymie osiedle nie ma ani jednej
drogi rowerowej łączącej je ze
światem, a najbardziej brakuje
połączenia z Wolą i Śródmie-
ściem. Jest tylko jedno miejsce,
w którym taka droga mogłaby
przekroczyć tory kolejowe:
na wiadukcie Połczyńskiej.

1900 głosów za bublem
W ubiegłym roku 1908 osób od-

dało głos za projektem do budżetu
partycypacyjnego, zatytułowanym
„Budowa ścieżek rowerowo-pie-
szych wzdłuż ulicy Połczyńskiej”.
Zakładał on budowę na odcinku
od Powstańców Śląskiej do Szeli-
gowskiej… metrowego chodnika
z zielonego asfaltu i również me-
trowej drogi rowerowej z asfaltu
czerwonego. To rozwiązanie nie-
zgodne z przyjętymi w Warszawie
standardami oraz z prawem. Zo-
stało także ostro skrytykowane
podczas dyskusji nad projektami
przez specjalistę transportu. Za-
gadką pozostaje, jak tak wadliwy
projekt przeszedł weryfikację.

– Dwukierunkowa droga rowe-
rowa musi mieć co najmniej dwa
metry szerokości – mówił w lipcu
ubiegłego roku Mariusz Gruza,
ówczesny rzecznik urzędu dzielni-
cy Bemowo. – Na etapie weryfi-
kacji Zarząd Dróg Miejskich,
z którym konsultowaliśmy złożo-
ny projekt, zwracał uwagę na tę
kwestię. Zamierzamy zrealizować
wybrany przez mieszkańców pro-

jekt w zgodzie z obowiązującymi
przepisami i jednocześnie bez
przekraczania pierwotnej kwo-
ty 360 tys. zł. Powstanie dwukie-
runkowa droga rowerowa o wy-
maganej prawem szerokości.

Droga i tak powstanie
W tym roku urząd dzielnicy

przystąpił do realizacji projektu,
ogłaszając przetarg na projekt
i budowę. A później kolejne trzy.
Za każdym razem brakowało
ofert albo potencjalny wykonawca
przekraczał kosztorys. Trudno
uwierzyć, że uda się uratować ten
projekt do końca roku, ale droga
i tak powstanie.

Do 2017 roku ZDM wybuduje
drogę rowerową (oczywiście

o przepisowej szerokości i z czar-
nego, nie czerwonego asfaltu)
w ciągu Kasprzaka-Wolska-Po-
łczyńska od Trasy Prymasa Tysiąc-
lecia aż do zachodniej granicy Be-
mowa. Jeśli powstanie także prze-
jazd przez skrzyżowanie Kasprza-
ka z Płocką, za dwa lata dojedzie-
my z Jelonek prosto do centrum.

Dominik Gadomski

Nie będzie drogi dla rowerów na Połczyńskiej
� Ponad 1900 osób głosowało za ścieżkami pieszo-rowerowymi, które prawie na pewno nie powstaną w tym roku. I jest to
wiadomość raczej dobra niż zła.
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W ubiegłym roku
1908 osób oddało głos
za projektem do budżetu
partycypacyjnego,
zatytułowanym „Budowa
ścieżek
rowerowo-pieszych
wzdłuż ulicy Połczyńskiej”.

Rowerzystom z Jelonek najbardziej brakuje połączenia z Wolą i Śródmieściem
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– Co konkretnie da nam usta-
wa metropolitalna?

– Ustawa stanowi zwieńczenie
trwającej od ponad 20 lat dyskusji
nad rozwiązaniami dla obszarów
metropolitalnych i niewątpliwie
ułatwi ich dalszy rozwój w oparciu
o potencjał dużych ośrodków miej-
skich. Jednocześnie regulacja prze-
widziana w ustawie opiera się
na już funkcjonujących unormowa-
niach ustrojowych. Dzięki kompe-
tencjom w zakresie zagospodaro-
wania przestrzennego, transportu
zbiorowego czy zarządzania droga-
mi obszary te będą mogły rozwijać
się w sposób skoordynowany i spój-
ny z korzyścią dla ich mieszkańców.

– Jak powstanie związek gmin?
– Związek metropolitalny będzie

tworzony przez Radę Ministrów
w drodze rozporządzenia, przy
spełnieniu określonych przesłanek.

Wydając rozporządzenie w sprawie
utworzenia związku, ale również
zmiany jego granic, Rada Mini-
strów będzie musiała wziąć
pod uwagę koncepcję przestrzen-
nego zagospodarowania kraju oraz
plan zagospodarowania prze-
strzennego województwa, powiąza-
nia funkcjonalne oraz zaawanso-
wanie procesów urbanizacyjnych,
a także jednorodność układu osad-
niczego i przestrzennego, uwzględ-
niającego więzi społeczne, gospo-
darcze i kulturowe oraz zapewnia-
jące zdolność wykonywania zadań
publicznych. Utworzenie będzie
mogło nastąpić z inicjatywy własnej
Rady Ministrów albo na wniosek
rady zainteresowanej gminy.
W jednym, jak i w drugim przypad-
ku wydanie rozporządzenia
w sprawie utworzenia związku bę-
dzie wymagało pozytywnej opinii

rad: co najmniej 70% gmin, co naj-
mniej 70% miast na prawach po-
wiatu, co najmniej 50% powiatów.

– Jak to będzie wyglądało
w praktyce?

– Związek będzie tworzony
z dniem 1 lipca, a wykonywanie za-
dań publicznych rozpocznie
z dniem 1 stycznia roku następują-
cego po roku utworzenia. Organem
stanowiącym i kontrolnym związku
metropolitalnego będzie zgroma-
dzenie związku metropolitalnego.
W jego skład wejdą delegaci gmin
i powiatów tworzących związek. De-
legatami w przypadku gmin będą
wójt (burmistrz, prezydent miasta)
oraz radny rady gminy, a w przypad-
ku powiatów, starosta oraz radny ra-
dy powiatu. Organem wykonaw-
czym związku będzie zarząd składa-
jący się z trzech członków, wybiera-
ny przez zgromadzenie.

Przygotowaniem organizacyj-
nym i prawnym związku do wyko-
nywania zadań publicznych zaj-
mie się pełnomocnik. Pełnomoc-
nika do spraw utworzenia związ-
ku będzie wyznaczał Prezes Rady
Ministrów na wniosek wojewody
zgłoszony za pośrednictwem mi-
nistra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej.

– Nowe przepisy są głównie
po to, by usprawnić komunikację.
Jakie inne zadania może przej-
mować związek gmin?

– Koncentrują się przede wszyst-
kim na problematyce zagospoda-
rowania przestrzennego oraz ko-
munikacji publicznej. Przy czym
zarządzanie drogami przebiegają-

cymi przez obszar związku metro-
politalnego będzie możliwe, jeżeli
zostanie zawarte porozumienie
w tej sprawie z zarządem woje-
wództwa albo prezydentem miasta.
Związek metropolitalny będzie
mógł również realizować, na pod-
stawie porozumień, zadania innych
jednostek samorządu terytorialne-
go, a także zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej.

– Czy jest już analiza, które po-
wiaty wejdą w skład metropolii
warszawskiej?

– Z uwagi na złożoność proce-
dury legislacyjnej poprzedzającej
wydanie przez Radę Ministrów
rozporządzenia w sprawie ustale-
nia granic obszarów metropolital-
nych, w trakcie której obok
uwzględnienia koncepcji zagospo-
darowania przestrzennego kraju
i planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa, ko-

niecznym będzie ustalenie istnie-
nia powiązań funkcjonalnych,
jednorodności układu osadnicze-
go, trudno na obecną chwilę prze-
sądzać o granicach przyszłych ob-
szarów metropolitalnych.

– Czy jest jakakolwiek szansa
na to, że kolejnym etapem mogła-
by być zmiana ustawy warszaw-
skiej przywracająca samorząd-
ność gminom? Skoro główny argu-
ment przeciwników decentraliza-
cji miasta przestanie być aktualny,
bo komunikacja miejska może być
całkowicie przejęta przez metro-
polię, to czy nie jest to dobry mo-
ment, by przywrócić podmioto-
wość dzielnicom i wzmocnić wła-
dzę burmistrzów wybierając ich
w bezpośrednich wyborach?

– Nie ma prowadzonych prac,
których celem byłaby zmiana
ustawy o ustroju m.st. Warszawy.

Rozmawiał oko

Wkrótce powstanie metropolia warszawska
� Rozmowa z Andrzejem Halickim, ministrem administracji i cyfryzacji, kandydatem na posła z listy Platformy Obywatelskiej.

Metropolia warszawska przejmie kontrolę nad komunikacją
między stolicą a okolicznymi miasteczkami



Osiedle Przyjaźń powstało
na początku lat 50-tych ubiegłego
wieku, zaraz po przyłączeniu Je-
lonek do Warszawy, dla rosyjskich
robotników budujących Pałac
Kultury i Nauki. Po oddaniu go
do użytku domki zostały prze-
kształcone w akademiki.

Kto jest właścicielem terenu?
– Minister skarbu w 2010 roku

przekazał teren osiedla do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa,
którym gospodaruje prezydent
Warszawy – informuje wiceprezy-
dent Jarosław Jóźwiak. – Skarb
Państwa reprezentowany przez
prezydent Warszawy zawarł trzy-
letnią umowę dzierżawy z Akade-
mią Pedagogiki Specjalnej.
W 2013 roku za zgodą wojewody
dzierżawa została przedłużona
na kolejnych pięć lat.

APS będzie dzierżawić osiedle
do grudnia 2018 roku. Jeśli umo-
wa nie zostanie znowu przedłużo-
na, domki wrócą pod zarząd
władz Warszawy, choć właścicie-
lem jest formalnie państwo. Sytu-
ację komplikują roszczenia do kil-
ku działek, zgłoszone przez na-
stępców byłych właścicieli terenu
„ze względu na niezrealizowany
cel wywłaszczenia”. Ponadto
część mieszkańców złożyła wnio-
sek o wykup domków, ale obej-
mujący część osiedla plan zago-
spodarowania uniemożliwia po-
dział działek. Co więcej APS sta-
ra się o otrzymanie trzech dom-
ków w użytkowanie wieczyste.

– Tak niejasny i złożony model
zarządzania osiedlem jest kata-
strofalny w skutkach dla stanu te-
go miejsca i ogranicza możliwości
pozyskiwania pieniędzy na inwe-
stycje i niezbędne remonty – pisze
w liście do prezydent miasta Ini-
cjatywa Osiedla Przyjaźń. – Brak
pewności pozostania na osiedlu
ogranicza remonty zarówno ze
strony niepewnych swojego losu
mieszkańców, jak również dzie-
rżawcy.

Jak chronione są drewniane
domy?

Choć wiele budynków z lat 50-
tych (w tym Pałac Kultury) znajdu-
je się już w rejestrze zabytków al-
bo w gminnej ewidencji, Osiedle
Przyjaźń jest pozbawione jakiej-
kolwiek ochrony konserwatora.
Spośród zbudowanych w Warsza-
wie krótko po II wojnie światowej
drewnianych osiedli jedno (na Po-
lu Mokotowskim) zostało zburzo-
ne w latach 70-tych, pozostałe dwa
(Jazdów i właśnie Przyjaźń) nie są
uznawane za zabytkowe. To sytu-
acja unikalna w skali Europy, by
miasto nie chroniło drewnianej za-
budowy i nie reklamowało się nią
na świecie (np. osiedle Käpylä, le-
żące kilka kilometrów od centrum
Helsinek, regularnie trafia
do przewodników po Finlandii).
Większość Osiedla Przyjaźń nie
ma nawet planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Jest on dopie-
ro na etapie opracowywania.
– Chcielibyśmy wykorzystać ten

czas, aby wspólnie z Urzędem
m.st. Warszawy wypracować no-
wy, korzystny dla zachowania
osiedla model zarządzania jego
przestrzenią – czytamy w liście
Inicjatywy Osiedla Przyjaźń.
– Uważamy, że niezbędnym za-
biegiem jest podjęcie konsultacji
społecznych, w toku których zo-
stanie uwzględniony głos zarówno
mieszkańców osiedla, jak i pozo-
stałych dzielnic Warszawy.

Więcej informacji o petycji i in-
nych działaniach aktywistów z Je-
lonek można znaleźć na Facebo-
oku: Inicjatywa Osiedla Przyjaźń.

Dominik Gadomski

Wszystko, co chcecie wiedzieć o Osiedlu Przyjaźń
� Inicjatywa Osiedle Przyjaźń zbiera podpisy pod wnioskiem o organizację
konsultacji społecznych w sprawie przyszłości malowniczego osiedla. To dobry
moment na podsumowanie ich obecnej sytuacji.
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Pacjentowi poświęca około pół
godziny – w tym czasie rozpoznaje
schorzenie i podejmuje z nim wal-
kę. Od stanu pacjenta zależy, czy
będzie to uzdrawianie duchowe,
magnetyzacja organów czy bezkr-
wawa operacja na ciele astralnym.
Dzięki swoim umiejętnościom
może sprawić, że ustąpią wielolet-
nie nawet schorzenia związane
z nowotworami, przerostem pro-
staty, zapaleniem stawów i reu-

matyzmem, bólach kręgosłupa,
chorobami układu nerwowego czy
problemach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Targówku, ale może
także przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codziennie
w godz. 9.00–19.00 pod numera-
mi telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.



� Rozmowa
z Joanną
Kluzik-Rostkowską,
ministrem edukacji
narodowej,
kandydatką
do Sejmu z listy
Platformy
Obywatelskiej.

– Narzekają rodzice i dzieci:
przeładowane programy szkolne,
zbędne treści w podręcznikach.
Jest szansa na zmianę? Żeby
dzieci miały czas na rozwijanie
zainteresowań?

– Oczywiście. Tylko trzeba
chcieć. Wbrew pozorom, podręcz-
nik jest tylko dodatkiem do pracy
nauczyciela. Nie może i nie powi-
nien go zastępować. Podstawa
programowa to jedyny narzucony
dokument. Na tej bazie nauczy-
ciele budują swoje programy na-
uczania. Lekcja nie musi być od-
rabianiem „pańszczyzny”. Zachę-
cam rodziców, by na wywiadówce
wprost informowali wychowawcę,
że zajęcia z przedmiotu x są nud-
ne. Dla dzieci nie powinien być to
czas tracony. Przecież szkoła jest
dla ucznia a nie uczeń dla szkoły!

– Z tą odwagą rodziców różnie
bywa…

– Wiem. Tyle, że do zmiany mu-
si nakłaniać strona, która jest nią
zainteresowana. Mamy świetnych
nauczycieli, prowadzących lekcje
z pasją. Ich nie musimy do nicze-
go nakłaniać. Zmiany powinniśmy
się domagać od tych, którzy popa-
dli w rutynę. Niż demograficzny
nie jest dobrą nowiną, ale z jego
powodu szkoły będą coraz bar-
dziej rywalizowały o uczniów. To
dobry moment na podniesienie
wymagań. Szkoła w XXI wieku
powinna przekazywać wiedzę, ale
też uczyć pracy w grupie, zachęcać

do podejmowania ryzyka, uczyć
wyciągania wniosków z porażek.

– To szkoła marzeń. Tymcza-
sem dzieci pytają dlaczego na-
uczyciele – niczym w XIX wieku
– stosują odpowiedzialność zbio-
rową chociaż rozrabiał jeden czy
kilkoro uczniów?

– Znam szkoły, które już te ma-
rzenia spełniają. W dodatku – je-
śli nie wiesz dokąd chcesz dojść,
to prawdopodobnie tam nie doj-
dziesz. Tak więc dobrze wiedzieć
do czego się dąży.

Oczywiście, odpowiedzialność
powinien ponosić ten, który naroz-
rabiał. Na pewno nauczyciele po-
trzebują wsparcia, szczególnie kie-
dy nie radzą sobie z sytuacjami
przemocowymi. Mają pełne prawo
oczekiwać pomocy, bo nikt ich te-
go wcześniej nie nauczył. Jeśli czy-
ta ten tekst nauczyciel lub rodzic,
który z taką sytuacją się właśnie
mierzy, zachęcam do skorzystania
z naszej infolinii. Prowadzi ją dla
MEN fundacja „Dzieci niczyje”.

– A korepetycje? Kolejna zmo-
ra dzisiejszych rodziców.

– Myślę, że korepetycji potrze-
buje jedynie część dzieci, która
z nich korzysta. Znam wiele przy-
padków wysyłania na prywatne
lekcje „na wszelki wypadek”.
Z góry zakładamy, że szkoła nie
da rady. Zastanówmy się, czy
dziecko na pewno takiego wspar-
cia potrzebuje. Może mamy zbyt

małą wiarę w jego możliwości?
Jeśli dodatkowe wsparcie jest po-
trzebne, zapytajmy najpierw, co
może oferować szkoła. Jeśli oka-
zuje się, że większość klasy korzy-
sta z prywatnych, płatnych kore-
petycji, to – po pierwsze – szkoła
powinna traktować ten fakt jako
swoją porażkę, po drugie dyrek-
tor musi poważnie przyjrzeć się
pracy nauczyciela tego przedmio-
tu. Oczywiście każdy z nas może
mieć problem z jakąś partią ma-
teriału, ale jeśli wszyscy mamy ten
sam problem, to znaczy, że na-
uczyciel popełnia błąd w uczeniu.
Zachęcam do tego, by otwarcie
rozmawiać ze szkołą o proble-
mach. To nie jest łatwe, ale ina-
czej wszyscy uczestniczymy w grze
pozorów, narzekamy i płacimy.

– Jest pani pewna, że szkoła
czeka na rodziców? Że jest goto-
wa na rozmowy? Będzie nasta-
wiona na współpracę?

– Różnie z tym bywa. Nie mam
jednak wątpliwości, że dzisiejsza
edukacja ma co najmniej trzech
partnerów: uczniów, nauczycieli
i rodziców. Do szkoły nie chodzi
przecież tylko mózg dziecka.

Chodzi całe dziecko, z własnymi
doświadczeniami, emocjami, pro-
blemami. Rodzic może być dla
nauczyciela wielkim wsparciem.
W drugą stronę też wsparcie się
przyda. Nauczyciel obserwuje
dziecko w sytuacjach, do których
rodzic nie ma dostępu – grupy ró-
wieśniczej. Tymczasem nauczycie-
le mówią: z rodzicami nie jest ła-
two. Ich jest dwudziestu, ja je-
stem jeden. Rodzice za to ocze-
kują, że to nauczyciel będzie ini-
cjatorem kontaktów: to on jest
szefem na terenie szkoły. Jedna
i druga grupa deklaruje chęć
współpracy. Warto spróbować.

– Może to będzie łatwiej osią-
gnąć niż wygonić nudę z lekcji?

– Kto wie? Nauczycielom chcę
dedykować pewien cytat. Otóż ge-

nialny fizyk Richard Feynman dał
kiedyś dobrą radę swoim kolegom
naukowcom: jeśli nie jesteś w sta-
nie wytłumaczyć zagadnienia swo-
jej babci, to prawdopodobnie sam
tego nie rozumiesz. Trzymam kciu-
ki, by nasi nauczyciele byli mistrza-
mi w objaśnianiu uczniom świata.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozm. oko

Lekcja nie musi być odrabianiem „pańszczyzny”

Szkoła w XXI wieku powinna przekazywać wiedzę, ale też uczyć
pracy w grupie, zachęcać do podejmowania ryzyka, uczyć

wyciągania wniosków z porażek

Niż demograficzny nie jest dobrą nowiną, ale z jego powodu
szkoły będą coraz bardziej rywalizowały o uczniów. To dobry

moment na podniesienie wymagań

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

źródło
zdjęć:m

en.gov.pl
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Około północy w piątek straż
miejska dostała wezwanie do ran-
nego jastrzębia. Kiedy ekopatro-
lowcy przyjechali na Millera, oka-
zało się, że to nie jastrząb (swoją
drogą bardzo rzadki), tylko kro-
gulec – ptak miał ranne skrzydło,

ale zachowywał się spokojnie
i grzecznie siedział w pudle,
do którego wsadził go znalazca.

Krogulec trafił do Ptasiego Azy-
lu, gdzie będzie wracał do zdrowia.

TW Fulik na podstawie informacji
straży miejskiej

Rzadki ptaszek trafił
się na Bemowie
� Krogulce to średnie ptaki drapieżne, lubiące
dyskrecję i spokój – gniazdują w gęstych lasach, rzadko
się lęgną w Polsce, za to coraz częściej widać je
w okolicach ludzkich siedzib.

Spółdzielnia jest użytkownikiem
wieczystym działki biegnącej po pa-
rzystej stronie ulicy Szeligowskiej.
Aktualnie znajduje się tam parking
i skwer. To już jednak ostatnie chwi-
le tego miejsca w takiej formule,
ponieważ powstaną tu bloki. Kon-
cepcja architektoniczna przewiduje
budowę budynków o zróżnicowanej
wysokości. „Na terenie osiedla ma
się znaleźć również przedszkole, co

jednocześnie podnosi znaczenie
osiedla. W bliskim otoczeniu znaj-
duje się szkoła podstawowa, co po-
zwala zakładać, że osiedle to będzie
doskonałym miejscem dla rodzin
z dziećmi a także tych, którzy do-
piero co planują swoją przyszłość.
W bliskim otoczeniu osiedla znaj-
dują się również sklepy, np. Lidl czy
Biedronka, które są w chwili obec-
nej jednymi z najbardziej popular-

nych marek dyskontowych” – czyta-
my na stronie internetowej spół-
dzielni. W blokach znajdą się
mieszkania od jednego do pięciu
pokoi. Na parterze znajdą się lokale
usługowe, zaś w podziemiu – gara-
że. Przedszkole ma być prywatne.
Osiedle „Lazurowe Ogrody” zapro-
jektowała kielecka pracownia MFA
Biuro Architektoniczne.

Przemysław Burkiewicz

Skwer zostanie zabudowany blokami
� Każdy wolny kawałek ziemi w Warszawie jest na wagę złota. Nic dziwnego, że
pod topór pójdą drzewa na skwerze przy zbiegu Szeligowskiej i Lazurowej na Jelonkach.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” zbuduje tu cztery bloki z garażami.

źródło:w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl

W tym miejscu stanie osiedle „Lazurowe Ogrody”
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Ta strategia w założeniach ope-
racyjnych jest dziś mocno nieak-
tualna – nie dlatego, że sporzą-
dzona przez przeciwnika politycz-
nego Hanny Gronkiewicz-Waltz,
lecz po prostu ze względu
na upływ czasu. Władze miasta
jednak dopiero kilku miesięcy te-
mu rozpoczęły prace nad nową

strategią, zatytułowaną „#War-
szawa2030 Warszawa przyszło-
ści”. Prace te zakończą się w 2017
r. W międzyczasie będą realizo-
wane dokumenty wykonawcze, ta-
kie jak Program Rewitalizacji,
oparte na starej strategii. Wszyst-
ko to świadczy o pewnym chaosie
prac planistycznych, ale cieszyć

się trzeba, że w długookresowym
planowaniu rozwoju Warszawy
coś się w ogóle zaczyna dziać.

W ślad za strategią, Program
Rewitalizacji określa priorytetowy
obszar rewitalizacji, obejmujący
części dzielnic Praga Północ, Pra-
ga Południe i Targówek, stano-
wiące w sumie 2,75% powierzchni

miasta. Program przewiduje także
kontynuację rewitalizacji zainicjo-
wanej w 2005 r. w jedenastu in-
nych dzielnicach, pod warunkiem
zaangażowania w to władz dziel-
nic i ich budżetów.

Rewitalizacji obszaru na Bemo-
wie autorzy programu poświęcili
specjalny załącznik. Wybranym
„obszarem kryzysowym” jest Fort
Bema, niewątpliwie zdegradowa-
ny po opuszczeniu go przez woj-

sko, początkowo zabudowywany
dziką deweloperką. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat przepro-
wadzono tam sporo działań rewi-
talizacyjnych, które w sumie przy-
niosły temu terenowi zmianę ja-
kościową. Zbudowano Międzysz-

kolny Ośrodek Piłki Nożnej oraz
naprawdę ładny, wkomponowany
w okolicę plac zabaw dla dzieci
z górką saneczkową. Zrewitalizo-
wano także tereny zieleni, ścieżki
spacerowe i fosę. Najsłabiej wy-
padło zagospodarowanie wnętrza
koszar przez grafficiarzy, nie-
zmieniające odstraszającego cha-
rakteru tych budynków.

Kontynuacja działań rewitaliza-
cyjnych Fortu Bema ma objąć bu-
dowę dwóch hal sportowo-wido-
wiskowych (w tym jednej na pięt-
naście tysięcy miejsc!) i zespołu
krytych basenów oraz stajni i uje-
żdżalni, a także rozbudowę infra-
struktury, w tym przebudowę ulic
Obrońców Tobruku i Waldorffa.

Martwię się tylko jednym: te in-
westycje, zgodnie z regułami Pro-
gramu Rewitalizacji, zostały – jak
rozumiem – uzgodnione z wła-
dzami dzielnicy. Boję się pomy-
śleć z którymi…

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl,

www.bialecki.net.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Wybranym
„obszarem kryzysowym”
jest Fort Bema,
niewątpliwie
zdegradowany
po opuszczeniu go przez
wojsko, początkowo
zabudowywany dziką
deweloperką.

Nie tylko na Bemowie

Fort Bema z basenami i stajnią
� Na ostatniej sesji, 17 września, Rada Warszawy przyjęła „Zintegrowany Program
Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku”. Program Rewitalizacji jest
programem operacyjnym (czyli wykonawczym) w stosunku do „Strategii Rozwoju
m.st. Warszawy do 2020 roku”, uchwalonej w 2005 r., jeszcze w czasach Lecha
Kaczyńskiego, z wówczas sformułowaną wizją Warszawy jako „miasta z duszą”.



Lazurowa i al. Czerwca 1989
roku są już prawie połączone. Od-
cinek między Chrościckiego a Po-
łczyńską jest już gotowy, kolejny
– między Połczyńską a Szeligow-
ską – zostanie ukończony jeszcze
w tym roku. Po jego otwarciu bę-
dzie można przejechać od węzła
z Alejami Jerozolimskimi aż
do Boernerowa. Ale to dopiero
początek przekształcania Lazuro-
wej w część trasy biegnącej łukiem
przez północne i zachodnie przed-
mieścia Warszawy.

– Bez wybudowania arterii
do mostu Północnego i dalej,
wszystko to ma niestety średni sens
– napisał nasz czytelnik po infor-
macji o zakończeniu prac na wia-
dukcie nad torami kolejowymi.

– Dobrze, że nie będzie przed-
łużenia do Trasy Mostu Północne-
go, bo to byłoby zaproszeniem dla
tranzytu – komentuje inny czytel-
nik. – I tak musimy trzymać kciu-
ki, żeby przy zatorach na obwod-
nicy Lazurowa się nie zatykała.
Pod tranzyt jest przewidziana tra-

sa N-S, a Lazurowa ma po prostu
łączyć sąsiednie dzielnice i za-
pewniać sprawny wyjazd z coraz
liczniejszych osiedli.

Plany inwestycyjne Warszawy
zakładają, że na północ od skrzy-
żowania Kaliskiego z Radiową po-
wstanie droga kategorii G (głów-
na – prawie wszystkie ulice tej kla-
sy mają przekrój 2×2 lub 2×3).
Pobiegnie ona przez teren lotni-
ska, utworzy węzeł z planowaną
Trasą N-S, węzeł lub skrzyżowanie
z Wólczyńską i wpadnie w posze-
rzoną Nocznickiego. Jedynym ist-
niejącym dziś fragmentem tej tra-
sy jest odcinek między Kasprowi-
cza a Modlińską, z mostem Skło-
dowskiej-Curie. Docelowo trasa
na prawym brzegu przetnie jesz-
cze Marywilską i Płochocińską
i dotrze do planowanej Trasy Ol-
szynki Grochowskiej, prawie
na granicy Białołęki z Markami.
Jednocześnie Lazurową i Kali-
skiego czekać ma poszerzenie.

Poważne wątpliwości budzi
bezpośrednie sąsiedztwo przed-

wojennego, willowego Boernero-
wa, dublowanie zbudowanej
ogromnym kosztem północnej
obwodnicy Warszawy (S8)

i na pewnym odcinku także pla-
nowanej S7. Zarówno S7, jak i S8
to drogi budowane za pieniądze
z budżetu centralnego. Za „Trasę
Lazurową” z Ursusa przez Bemo-
wo i Bielany na Białołękę musie-
liby zapłacić już tylko warszawscy
podatnicy, być może ze wspar-
ciem dofinansowania unijnego.

– Wskutek zaproponowanych
rozwiązań Jelonki i Bemowo sta-
ną się wyspami odseparowanymi
od struktury miasta – mówi spe-
cjalista transportu Marcin Ba-
nach. – Z chwilą wyznaczenia tra-
sy S8 w obecnym kształcie, ulica
Nowolazurowa, poza krótkim od-

cinkiem łączącym Włochy z Je-
lonkami, powinna zostać wykre-
ślona z planów. Oprócz Nowola-
zurowej należałoby zweryfikować
przebieg trasy mającej prowadzić
pod Nowym Bemowem i wzdłuż
granicy dzielnic Bemowo i Wola.
Wpuszczanie jej w strukturę
urbanistyczną miasta trwale obni-
ży poziom życia mieszkańców kil-
ku dzielnic. Absurdalnym prze-
biegiem cechuje się również trasa
S8 pomiędzy Trasą Toruńską a za-
chodnią granicą miasta. Właściw-
szym byłoby wprowadzenie S8
dużym łukiem na most Skłodow-
skiej-Curie i dedykowanie Trasy
Toruńskiej i Trasy Prymasa Ty-
siąclecia miejskiemu ruchowi
międzyobszarowemu. Wprowa-
dzanie tranzytu w obszar miasta
jest karygodne.

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

„Imperialne” plany Lazurowej
� Zgodnie z aktualnymi planami Lazurowa stanie się kiedyś obwodnicą obwodnicy Warszawy.
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Veturilo to już dwunasty co
do wielkości system wypożyczalni
rowerów publicznych w Europie,
na wschód od Odry niemający
konkurencji (np. w Budapeszcie
są tylko 72 wypożyczalnie wobec
naszych 208). Rowery były wypo-
życzane już ponad 5 mln razy
i obecnie mają prawie 230 tys. ak-
tywnych użytkowników. Jak poka-
zują statystyki, Veturilo jest głów-
nie – zgodnie z założeniami
– uzupełnieniem komunikacji
miejskiej w dojazdach do pracy
i na uczelnie.

Na Bemowie system wypoży-
czalni pod szyldem Bemowo Bike
ruszył kilka miesięcy wcześniej niż
w całej Warszawie, zniknął jednak
jesienią 2014 roku i już nie wrócił
z powodu wojny warszawsko-be-
mowskiej. Trwający sezon dzielni-
ca powitała z zaledwie czterema

stacjami: przy ratuszu, na pętli
Os. Górczewska, na skrzyżowaniu
Powstańców Śląskich z Radiową
i obok Galerii Bemowo.

– Umowa z obecnym operato-
rem trwa do końca 2016, dlatego
już teraz chcemy rozmawiać
o przyszłości systemu – mówił
na spotkaniu w Art.Bemie Miko-
łaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miej-
skich. – W ciągu kilku lat techno-
logia poszła do przodu, dziś war-
szawiacy chcieliby wypożyczać ro-
wer przez smartfona i płacić kar-
tą, poprawiła się też jakość baterii
słonecznych. Veturilo w 2017 roku
będzie na pewno nowocześniejsze.

Dla mieszkańców Bemowa naj-
istotniejsze jest jednak to, gdzie
staną nowe wypożyczalnie. Na ra-
zie propozycji jest niewiele. W pół-
nocnej części dzielnicy mieszkańcy
zgłosili m.in. pętlę Stare Bemowo,

Wojskową Akademię Techniczną
i skrzyżowanie Powstańców Ślą-
skich z Wrocławską, na Jelonkach
i Chrzanowie – oczywiście Halę
Wola, ale także amfiteatr Jacksona
i przychodnię przy Coopera.

Dominik Gadomski

Propozycje można zgłaszać na:
otwartyplan.org/veturilo.

Gdzie staną nowe wypożyczalnie Veturilo?
� Do 13 października można zgłaszać propozycje lokalizacji wypożyczalni rowerów
publicznych. O tym, gdzie skorzystamy z Veturilo w 2017 roku, zależy w dużej mierze od nas.

Kiedy na Lazurowej o pierwszej
w nocy samochód na widok radio-
wozu zawraca i próbuje uciekać
– wiedz, że coś się dzieje. Policjanci
ruszyli w pościg za samochodem
słusznie przeczuwając, że nikt po-
rządny tak się nie zachowuje.
Chwilę później audi zwolniło, wy-
skoczyło zeń dwóch mężczyzn
i próbowało uciekać dalej pieszo.
Próbowało, bo mundurowi byli
szybsi. 33-letni Mariusz M. i 29-let-
ni Grzegorz K. Trafili na komisa-
riat, a właściciel A4 o kradzieży
dowiedział się od… policjantów.

Przy złodziejach znaleziono
urządzenie do dekodowania kom-

puterów samochodowych, in-
strukcje obsługi do pokonywania
zabezpieczeń, rękawiczki oraz ła-
maki. Przy zatrzymaniu podawali
fałszywe dane, więc za to ukarano
ich dodatkowo 500-złotowymi
mandatami. Żeby było jeszcze
ciekawiej, młodszy z nich, który
kierował skradzionym samocho-
dem, będzie też odpowiadał za…
naruszenie sądowego zakazu kie-
rowania pojazdami.

Obaj byli już notowani za kra-
dzieże. Teraz mogą spędzić dzie-
sięć lat za kratkami.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Świetna akcja bemowskiej policji
� Takie newsy lubimy: policja odzyskała skradzione auto
zanim jeszcze właściciel zdążył zgłosić jego kradzież.
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NIERUCHOMOŚCI
·ZAMIENIĘ kawalerkę własnościową 18 m2 Sady
Żoliborskie na 2 pok do 40 m2 Bemowo Wola
Bielany DOPŁACĘ. Tel. 696-019- 497

3-POKOJOWE SPRZEDAM

SSpprrzzeeddaamm  ppiillnniiee  MM--44,,  II ppiięęttrroo,,  cceennttrruumm  PPuułłttuusskkaa,,
550099--553333--  661166

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 53 mkw 660-281-236

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·DZIAŁKA REKREACYJNA Chomiczówka
ROD Wirnik ul. Księżycowa. Tel
664-17-17-15

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

USŁUGI STOLARSKIE

Meble na wymiar: kuchnie, szafy
607-595-327

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty. Kompleksowo i profesjonalnie!
514-062-446
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·AAAUsługi Brukarskie KOMPLEKSOWO!!!
Dogodne terminy! Z materiałem lub bez. Tel.
604-522-602
·Cyklinowanie bez pyłu, lakier, naprawy,
malowanie mieszkań. Jacek 506-778-607

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE

EEXXPPRREESSOOWWAA  PPOOŻŻYYCCZZKKAA!!!!!!  DDOO  DDOOMMUU!!!!  BBEEZZ
BBIIKK!!!!  TTEELL..  779944--994400--  885544

WWWWWW..GGOOTTOOWWKKAADDOOMMOOWWKKAA..PPLL

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Pożyczki/Chwilówki dla zadłużonych. Gotówka
od ręki w Biurze. Tel. 531-338-217

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
nieruchomości oraz w prawie rodzinnym
i cywilnym z powodzeniem prowadzi sprawy
o zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
o ustanowienie służebności, o rozwód, separację,
alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku,
sprawy spadkowe. Zapisy telefoniczne od
poniedziałku do piątku pod numerem telefonu
502-250-650

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ZDROWIE I URODA
·Makijaż i stylizacja długich włosów na każdą
okazję (studniówki, wesela, sylwester). Dojazd do
klienta. 503 – 118-163
www.facebook.com/spaceartmakeup

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony do 68 lat, terminowe wypłaty,
gotówką 506-158-658
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekt
handlowy, Warszawa Ursus. Tel. 605-446-860
·Pracowników do ochrony Osiedli
Mieszkaniowych w Warszawie tel.
601-586-387

RÓŻNE
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy,
baki, koła, kosze itd 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE
PROWADZISZ 

LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-417
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto.


