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Konsultacje społeczne w spra-
wie drugiej odsłony Veturilo nie
wypadły pomyślnie dla mieszkań-
ców Bemowa. Zarząd Dróg Miej-
skich zdecydował, że priorytetem

jest zagęszczenie sieci wypoży-
czalni w Śródmieściu i na Woli,
zaś utrzymywanie dużej liczby ro-
werów w peryferyjnych dzielni-
cach jest nieekonomiczne.

– Założeniem Veturilo od po-
czątku jego funkcjonowania było
uzupełnienie komunikacji miej-

skiej w obszarach, gdzie występu-
je najwięcej celów podróży i naj-
więcej problemów komunikacyj-
nych, czyli w centrum Warszawy –
mówi Mikołaj Pieńkos z ZDM. –
Stacje w dzielnicach bardziej od-

ległych od centrum (np. Białołę-
ka, Targówek, Włochy, Ursus)
funkcjonowały dzięki środkom
przekazanym nam przez te dziel-
nice. Bemowo przez cały okres
funkcjonowania Veturilo nie sko-
rzystało z tej możliwości.

Dziś na Bemowie istnieją tylko
cztery wypożyczalnie, wszystkie
w północnej części dzielnicy:
przed ratuszem, na pętli tramwa-
jowo-autobusowej Os. Górczew-
ska, na rogu Powstańców Śląskich
i Radiowej i przed Galerią Bemo-
wo (ta ostatnia wypożyczalnia zo-
stała zakupiona przez właściciela
centrum handlowego). Kolejne
mają stanąć na rogu Obrońców

Tobruku i Pieniążka oraz
przy Ciepłowni Wola. Zarząd
dzielnicy uznał jednak, że sześć
wypożyczalni w dużej dzielnicy to
zbyt mało i postanowił sfinanso-
wać kolejne z budżetu Bemowa.

– Dokupimy sześć stacji, tak by
w sumie mieć ich dwanaście –
mówi burmistrz Marek Lipiński.

– Analizujemy potencjalne lokali-
zacje.

Zarząd Dróg Miejskich sugeru-
je, by podczas rozwijania systemu
na Bemowie umieścić wypoży-
czalnie na pętlach Stare Bemowo
i Nowe Bemowo, przy Hali Wola
oraz na rogu Lazurowej i Szeli-
gowskiej. Jeśli zarząd dzielnicy
posłucha tych rekomendacji,
otwartym tematem będzie lokali-
zacja jeszcze dwóch wypożyczalni.

Rozbudowa systemu Veturilo
nastąpi w marcu przyszłego roku.

(dg)

Dwanaście stacji Veturilo
� Pięć stacji z budżetu miasta, jedna prywatna, sześć z budżetu dzielnicy – tak
wygląda plan dla rowerów publicznych od roku 2017.

Dokupimy
sześć stacji, tak by
w sumie mieć ich
dwanaście – mówi
burmistrz Marek Lipiński. –
Analizujemy potencjalne
lokalizacje.

ZDM sugeruje,
by podczas
rozwijania

systemu
na Bemowie

umieścić
wypożyczalnie

na pętlach
Stare Bemowo

i Nowe
Bemowo,

przy Hali Wola
oraz na rogu

Lazurowej
i Szeligowskiej
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Na początku trenowali chłopcy,
ale gdy pojawiła się pierwsza dziew-
czyna, powstał pomysł, by stworzyć
drużynę dziewczęcą – mówi Piotr
Zaręba, trener dziewcząt. – Teraz jest
ich ponad trzydzieści, mamy dwie
grupy – zaawansowaną i początkują-
cą – i wciąż przybywają nowe.

Dziewczęta z Warszawskiej
Akademii Piłkarskiej swój sporto-

wy chrzest mają za sobą. – Jeste-
śmy po dwóch oficjalnych sparin-
gach i od września startujemy
w lidze mazowieckiej. Dziewczyny
są pełne zapału – mówi trener.

Zajęcia odbywają się we wtorki
(między 18.00 a 20.00), czwartki
(od 18.00 do 19.00) i piątki (w go-
dzinach 18:30–20:30) przy Czu-
my 8. Nie ma podziału wiekowe-

go, wszystkie chętne są mile wi-
dziane.

A czy chłopcy nie są zazdrośni
o konkurencję? – Nie, mają swoje
własne drużyny – śmieje się pan
Piotr.

Jeszcze zdążą być zazdrośni –
kiedy przyjdą sukcesy. Czego ser-

decznie życzymy!
(wt)

Futbolistki z Bemowa – dołączysz?
� Choć piłka nożna wydaje się być domeną mężczyzn, to wśród pań zyskuje
na popularności. Na Bemowie, w Gimnazjum 82, odbywają się regularne treningi
żeńskiej drużyny piłkarskiej.

W coraz bardziej zanieczysz-
czonej Warszawie każde drzewo
jest bezcenne. Wiedzą o tym na-
wet dzieci, zwłaszcza te uczące się
w nowej szkole przy Zachodzące-
go Słońca. Już w holu można zo-
baczyć rysunki przedstawiające
rosnący zaraz za ogrodzeniem
klon jesionolistny. To efekt zajęć
z ekologii, które odbyły się
w marcu w szkolnej świetlicy.
W wyniku współpracy Małego Sa-
morządu Uczniowskiego i świetli-
cy szkolnej, dzieci dowiedziały się
wszystkiego, co powinny wiedzieć
o drzewach i ochronie przyrody.
Na koniec odbył się happening,
podczas którego na gałęziach
Drzewa Marzeń (bo właśnie takie
otrzymało imię) zawisły karteczki

z apelem, by nie śmiecić, nie ła-
mać, nie niszczyć…

– Dzieci dotychczas bawiły się
na drzewie wchodząc na nie, ła-
miąc gałęzie, odsłaniając i tak nad-
wyrężony system korzeniowy – mó-
wią Lucyna Borkowska i Joanna
Błajszczak, koordynatorki projek-
tu. – Wydawało nam się to niebez-
pieczne dla drzewa i dzieci, a roz-
budzanie wrażliwości na otaczającą
nas przyrodę oraz odpowiedzialno-
ści za wspólną przestrzeń lokalną
wydaje nam się po prostu ważne.

Teraz dzieci planują obsypanie
korzeni Drzewa Marzeń ziemią
i zabezpieczenie terenu, ale po-
trzebują pomocy mieszkańców
i samorządu Bemowa. Pomożecie?

(dg)

Na Bemowie rośnie Drzewo Marzeń
� Dzieci ze szkoły przy Zachodzącego Słońca
zaprzyjaźniły się z klonem jesionolistnym. Teraz proszą
o pomoc w opiece nad drzewem.

Dzieci potrzebują pomocy mieszkańców i samorządu Bemowa
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Miesiąc temu Wojewódzki Sąd
Administracyjny uznał za niebyłą
jedną z sesji rady dzielnicy, co
w interpretacji byłego burmistrza

Krzysztofa Zygrzaka oznacza, że
wrócił on na stanowisko. Innego
zdania są prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz i nowy burmistrz
Marek Lipiński, urzędujący w ra-
tuszu przy Powstańców Śląskich.
Jedną z kości niezgody jest lokali-
zacja nowej szkoły podstawowej.
Ma ona powstać w rejonie Szeli-
gowskiej na Chrzanowie, na grun-
tach odkupionych od prywatnych
właścicieli. Wcześniej mówiło się

jednak o miejskiej działce obok
węzła trasy S8 z Lazurową.

– Lokalizacja ta pozwoliłaby
korzystać z placówki zarówno
dzieciom z zabudowywanego suk-
cesywnie Chrzanowa, jak i miesz-
kającym na nowych osiedlach
w okolicy ulic Pełczyńskiego, Ko-
cjana, Narwik czy Dywizjonu 303
– pisze Zygrzak. – Tylko tam mia-
sto posiada działkę o odpowied-
niej wielkości. Lokalizacja w bli-
skiej odległości zespołu szkół
przy Thommeego pozwalałaby

bezkonfliktowo przenieść gimna-
zjum wraz z uczniami i nauczycie-
lami do nowej siedziby.

Zdaniem Zygrzaka szkoła
przy Szeligowskiej będzie po-
trzebna „za jakiś czas” a przezna-
czone na zakup ziemi miliony mo-
żna wydać na pilniejsze potrzeby.
Twierdzi on także, że zmiana de-
cyzji spowoduje opóźnienie, pod-
czas którego istniejące szkoły
podstawowe się przepełnią.

– Działka, na której miała być
zrealizowana inwestycja, jest

za mała – odpowiada Lipiński. –
Szkoła przy Zachodzącego Słoń-

ca została wybudowana dla tysią-
ca uczniów przy powierzch-
ni 18 716 m2. Zaproponowana
działka przy Lazurowej w założe-
niach poprzedniego zarządu liczy
zaledwie 9 675 m2 dla 1200 dzieci.

Urzędujący burmistrz nie widzi
niczego dziwnego w zakupie
działki pod budowę szkoły. Przy-
pomina też, że w ubiegłym roku
lokalizację przy Lazurowej kryty-
kowali także niektórzy radni.

– Odpowiednia powierzchnia
działki pozwoli na wybudowanie
na niej szkoły dla 1 200 uczniów,
przedszkola dla 300 dzieci jak
i żłobka – pisze Lipiński.

Rada Warszawy przyznała
już 34 mln zł na zakup działki,
projekt i budowę zespołu
na Chrzanowie. Jeśli uda się
sprawnie znaleźć odpowiednie
miejsce i przeprowadzić transak-
cję, realną datą otwarcia jest
rok 2019.

(dg)

Burmistrz kontra burmistrz. Spór o nową szkołę
� Dwa konkurencyjne zarządy dzielnicy, dwa pomysły na budowę szkoły – Marek Lipiński i Krzysztof Zygrzak prowadzą korespondencyjną wojnę.

Rada Warszawy
przyznała już 34 mln zł
na zakup działki, projekt
i budowę zespołu
na Chrzanowie. Jeśli uda
się sprawnie znaleźć
odpowiednie miejsce
i przeprowadzić
transakcję, realną datą
otwarcia jest rok 2019.

Szkoła przy Zachodzącego Słońca została wybudowana dla tysiąca uczniów przy powierzchni 18 tys. m2.
Zaproponowana działka przy Lazurowej liczy zaledwie niecałe 10 tys. m2 dla 1200 dzieci
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Sport to nie luksus zarezerwo-
wany dla wybrańców. Wystarczy 30
minutowy trening 2-3 razy w tygo-
dniu, aby zwiększyć witalność i po-
prawić samopoczucie.

Podstawą metody treningowej
Mrs.Sporty jest 30-minutowy tre-
ning obwodowy, dostosowany spe-
cjalnie do kobiecych potrzeb.
Zespόł ekspertów, wspόlnie z le-
gendą tenisa Stefanie Graf, stwo-
rzył program treningowy, który po-
zwala przy minimalnym nakładzie
czasu uruchomić wszystkie główne
grupy mięśni, jak również popra-
wić wytrzymałość, sprawność oraz
koordynację ruchową. Nacisk po-
łożony jest również na osobistą

i indywidualną opiekę trenera
nad klientkami.

Trwający zaledwie 30 minut pro-
gram treningowy zawdzięcza swoją
skuteczność przede wszystkim za-
stosowaniu hydraulicznych urzą-
dzeń do ćwiczeń. Zasada ich dzia-

łania polega na ich automatycznym
dopasowaniu oporu do siły osoby
ćwiczącej. W ten sposób klubo-
wiczki Mrs.Sporty mogą same de-
cydować o natężeniu wysiłku. Ten
rodzaj indywidualnej regulacji po-
zwala na osiąganięcie pożądanych

rezultatów oraz jednoczesną
ochroną stawów przed przeciąże-
niem. W klubie Mrs. Sporty panie
mogą zredukować wagę, wzmocnić
mięśnie i poprawić postawę ciała,
a to wszystko w miłej i przyjaznej
atmosferze. Wiek oraz dotychcza-
sowa kondycja fizyczna nie mają
przy tym żadnego znaczenia. Już
dwa do trzech półgodzinnych tre-
ningów w tygodniu pozytywnie
wpływają na figurę i stan zdrowia.

Regularne treningi według me-
tody Mrs.Sporty nie tylko pozytyw-
nie wpływają na ciało, ale przyczy-
niają się również do ogólnej popra-
wy samopoczucia. Grupa myślą-
cych podobnie kobiet oraz osobista

opieka trenera podczas ćwiczeń
dają dodatkową motywację do tre-
ningów – tak że „wewnętrzny leń”
nie ma najmniejszych szans prze-
trwania.

Wkrótce ulubiony klub sportowy
dla kobiet powstanie również
na Bemowie, oferując kobietom
odpowiedni dla nich typ treningu
oraz zrównoważoną koncepcję
odżywiania.

Mrs.Sporty Warszawa-Bemowo
ul. Górczewska 224 lok. U2

Tel.: 570 731 874,
club755@club.mrssporty.pl

www.mrssporty.pl

Twój osobisty klub sportowy tylko dla kobiet wkrótce także na Bemowie
Trening w Mrs.Sporty – wspaniałe efekty i wielka przyjemność przy niewielkim wysiłku



Europejski rak był wyznaczni-
kiem czystości wody. Był, bo zo-
baczyć go w polskich wodach to
rzadkość. I nie chodzi nawet o to,
że rzeki, stawy czy jeziora są
brudne. Przyczyna jest inna –

konkurencja. Na dodatek nie-
uczciwa – do Europy sprowadzo-
no raka amerykańskiego. Ten ga-
tunek nie tylko jest odporniejszy
na zmiany w środowisku, bo nie
przeszkadza mu zanieczyszczenie
wód czy zamulone zbiorniki, ale
też nie choruje na raczą dżumę,
która spowodowała masowy po-
mór rodzimych gatunków. Kiedy
więc raki szlachetne zostały prze-
trzebione – wprowadzono gatunki
obce. Gatunki, bo prócz raka
amerykańskiego do naszych wód

trafiły też raki sygnałowe – rów-
nież odporne, a na dodatek mno-
żące się dużo łatwiej niż ich rodzi-
mi krewni. Efekt? Niemal całko-
wite wyparcie raka błotnego
i szlachetnego. Czy to źle, że je-
den gatunek zastępuje drugi? Na-
wet bardzo, bo zagraża biologicz-
nej różnorodności i może całko-
wicie zmienić środowisko.

Miłośnicy Bemowa zrzeszeni
wokół facebookowego profilu Las
Bemowski namawiają do odławia-
nia „obcych” skorupiaków. Jak
się okazuje, jest to całkowicie le-
galne (w odróżnieniu od łapania
raka szlachetnego czy błotnego)
i co więcej – złowionych raków
nie wolno wypuszczać na wol-
ność. Nie ma obawy, że pomylimy

je z gatunkami chronionymi: tych
„dobrych” raków w Warszawie
po prostu nie znajdziemy.

A co z tymi „złymi? Całkiem
sporo można ich znaleźć na Gli-

niankach Sznajdra. I choć ustępu-
ją wielkością rakom europejskim,
to można je wykorzystać tak, jak
to drzewiej bywało – do kon-
sumpcji.

Nie zapominajmy, że dawno te-
mu przysmakiem były szyjki rako-
we – delikatne mięso z raczych od-
włoków. Można je piec, smażyć,
gotować, wykorzystując jako doda-
tek do makaronów czy zupy.
Przy tym nie trzeba się wiele napra-
cować, a pancerze raków można
wykorzystać do sosów czy masła.

A że przy okazji zrobi się dobry
uczynek dla środowiska? Cóż,
przyjemne z pożytecznym.

(wt)

Raki w gliniankach Sznajdra
� Jeszcze kilka lat temu bemowskie glinianki były zapuszczonymi, zarośniętymi
zbiornikami. Teraz nie tylko stanowią atrakcję spacerowo- rekreacyjną, ale też są
ostoją wielu ciekawych roślin. I zwierząt – żyją w nich bowiem raki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Jedne z najruchliwszych ulic
Bemowa – Powstańców Śląskich
i Radiowa – wciąż nie są w pełni
dostępne dla rowerzystów.
Na pierwszej droga dla rowerów
składa się z dwóch niepołączo-
nych odcinków: między Górczew-
ską a blokami przy Pirenejskiej
i na północ od Morcinka. Z kolei
na Radiowej brakuje odcinka
drogi między Powstańców Ślą-
skich a Wrocławską. W ubiegłym
roku około dwóch tysięcy miesz-
kańców głosowało za projektami
do budżetu partycypacyjnego,
mającymi załatać te dziury. Za-
rząd Dróg Miejskich znalazł wła-
śnie firmę, która zbuduje nowe
drogi. Będzie to Biuro Prac Inży-
nierskich.

Na Radiowej droga dla rowe-
rów powstanie po południowo-za-
chodniej stronie ulicy, obok mar-
ketu. Na Powstańców Śląskich ro-
werzyści pojadą nowym asfaltem
po zachodniej stronie, od skrzy-
żowania z Żołnierzy Wyklętych
(powstanie połączenie z drogą
na tej ulicy) do Morcinka.

Na Powstańców Śląskich droga
zostanie wybudowana wzdłuż
„płyty” jako przedłużenie na pół-
noc odcinka kończącego się
przy bloku Pirenejska 8. Będzie
można dotrzeć nią do innego ist-
niejącego fragmentu, zaczynają-
cego się na skrzyżowaniu z Mor-
cinka. Po drodze czeka nas jed-
nak przeprowadzanie roweru
po pasach na skrzyżowaniu
z Wrocławską. Projekty do budże-
tu partycypacyjnego nie obejmo-
wały budowy przejazdu w tym
miejscu.

– Wyznaczenie przejazdu dla
rowerzystów przez ul. Wrocław-
ską wymaga dostosowania całego
skrzyżowania do obecnie obowią-
zujących przepisów, co powoduje,
że zakres prac do wykonania jest
większy niż jedynie wymiana so-
czewek w sygnalizatorach – mówi
rzeczniczka Zarządu Dróg Miej-
skich Karolina Gałecka. –
W związku z tym obecnie nie

możemy zadeklarować terminu
wykonania tego przejazdu.

(dg)

Będą nowe drogi dla rowerów.
Z wielką dziurą przy Wrocławskiej
� W tym roku powstaną rowerowe na kolejnych
odcinkach Powstańców Śląskich i Radiowej. Nie
powstanie jednak bardzo ważny przejazd.

Miłośnicy
Bemowa zrzeszeni wokół
facebookowego profilu
Las Bemowski namawiają
do odławiania „obcych”
skorupiaków.

Przejazd rowerowy przez Wrocławską na razie nie powstanie
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O przeszłości hali piłkarskiej
i hamowni silników w rejonie ul.
Ks. Bolesława, Instytucie Tech-
nicznym Wojsk Lotniczych i ta-
jemniczym klombie przy ul. Wi-
dawskiej opowiadał dr Paweł Bru-
dek podczas jednego z cyklicz-
nych wykładów, prowadzonych
w Bemowskim Centrum Kultury.

Tajne Bemowo
Choć lotnisko (polowe, ale za-

wsze) istniało tu jeszcze w cza-
sach carskich, to „polskie” po-
wstało w 1947 roku. I natychmiast
je utajniono, bo stacjonował tu
pułk myśliwski, który miał strzec
Warszawy. A że ówczesne myśliw-
skie odrzutowce miały mizerny
zasięg, lotnisko ulokowano (wte-

dy) 10 kilometrów od stolicy. Do-
prowadzono tu bocznicę kolejo-
wą, postawiono hangary i bazę
paliwową i zbudowano dwa krzy-
żujące się betonowe pasy starto-
we. To tutaj w 1959 lądował ów-
czesny wiceprezydent USA Ri-
chard Nixon, a w 1967 r. Charles
de Gaulle. A wcześniej mieściła
się ściśle tajna baza szkoleniowa
polskich pilotów odrzutowców.
Dopiero na przełomie lat 70. i 80.
ubiegłego wieku tereny te pojawi-
ły się na mapach oficjalnych
– po decyzji o sprzedaży gruntów
pod budownictwo mieszkaniowe.

Co pozostało?
Na Bemowie oprócz najbar-

dziej oczywistych instalacji lotni-

skowych zachowały się jeszcze in-
ne pozostałości polotnicze. Nale-
ży do nich kompleks wojskowy
przy Księcia Bolesława z Instytu-
tem Naukowo-Badawczym Wojsk
Lotniczych oraz Wojskowymi Za-
kładami Lotniczymi. Powstańców
Śląskich między Powązkowską

a Radiową to były pas startowy,
a przy Widawskiej znajduje się
zagłębiony, betonowy okrąg
o średnicy ponad dziesięciu me-
trów – teraz to kwietnik, ale kie-
dyś był… to krąg dewiacyjny, słu-
żący kalibracji urządzeń nawiga-
cyjnych.

Materiał przygotowany przez
Cyfrowe Archiwum Bemowa,
podczas jego tworzenia autorzy
korzystali m.in. z następujących
źródeł:

www.itwl.pl
www.wzl4.mil.pl/o-firmie.html

„Pamiętnik pilota”, wydawnictwo MON,
Warszawa 1969

Co zostało po lotnisku Babice?
� Wśród zabudowy Bemowa ukrywają się ślady lotniska. Gdzie je odnaleźć? Które ulice to dawne pasy startowe i drogi kołowania?
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Zawody modelarskie, lata 90. XX wieku
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…czyli na Boernerowie. Tzw.
Osiedle Łączności będzie za kilka
lat obchodzić setne urodziny.
Podczas tego stulecia w Warsza-
wie zmieniło się praktycznie
wszystko, ale Boernerowo jak by-
ło, tak jest na uboczu. Powstało
w lesie obok wówczas nowej
Transatlantyckiej Centrali Radio-
telegraficznej dla pracowników

odpowiednika dzisiejszego Mini-
sterstwa Komunikacji z woli jed-
nego człowieka – ministra d/s
poczt i telegrafów Ignacego Boer-
nera. Do roku 1935 gotowych by-
ło prawie trzysta, nowoczesnych
jak na tamte czasy, domów wypo-
sażonych w instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne. Komuni-
kację z Warszawą zapewniała –

tak jak dziś – linia tramwajowa.
Boerner nie dożył ostatniego eta-
pu prac, zmarł w 1933 roku.

Dziś Boernerowo jest sennym
osiedlem na peryferiach metro-
polii. W weekend, przy ładnej po-
godzie, osiedle sprawia wrażenie
prawie bezludnego. Wąskimi
chodnikami chodzą pojedyncze
osoby, w ogródkach szczekają

psy. To idealne miejsce na spacer
lub jazdę rowerem, zapomniane
przez większość warszawiaków
i chyba też bemowian. Niezwykle
malownicze domy Boernerowa,
zwłaszcza nieliczne już drewnia-
ne, zasługują na uwagę nie mniej,
niż osiedle Przyjaźń czy Fort Be-

ma. Wizyta tam to podróż w la-
ta 30., te dobre.

Które miejsca na Bemowie –
według Czytelników – zasługują

na stałe w miejsce w rankingu naj-
ciekawszych i wartych pokazania
odwiedzającym dzielnicę gościom?

Dominik Gadomski

Bemowo. Pozytywnie

Malownicze Boernerowo: podróż w lata trzydzieste
� Rozpoczynamy cykl artykułów, poświęconych najładniejszym, najciekawszym, najbardziej pozytywnym miejscom na Bemowie. Zaczynamy
u źródeł dzisiejszej dzielnicy…

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Dziś Boernerowo jest sennym osiedlem na peryferiach metropoli

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o boga-
tych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich ab-
solwent instytutów paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjali-
stów w swojej dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyj-
nie wskazać zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów, ale też skutecznie je wyeliminować przez
naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszcza-
nie kanałów energetycznych organizmu. Podczas
półgodzinnego zabiegu operuje swą energią ducho-
wą wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza
się przy chorobach wewnętrznych, w tym nowotwo-
rach, kłopotach ze stawami i zmianach reumatycz-
nych, leczy migreny, bóle kręgosłupa, choroby ko-
biece i męskie.

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



I nie chodzi tylko o codzienny
związek dwójki partnerów. Związki
odnajdziemy wszędzie: w domu,
w pracy, w szkole, w sklepie, na uli-
cy. Otaczający nas świat to relacje
z innymi! Od jakości tych kontak-
tów zależy nasza satysfakcja z życia.

Przytłoczeni codzienną rutyną
i liczbą obowiązków zapomnieli-
ście, jak rozmawiać by się porozu-
mieć, jak się wzajemnie doceniać
i jak dbać o Waszą relację, by była
pełna miłości i zrozumienia?

Nie umiecie dogadać się z dora-
stającą córką czy synem?

Nie potraficie sprawić, by rela-
cje z szefem były „normalniejsze”?

Zapraszam pary oraz singli,
wszystkich, którzy chcą odpowie-
dzialnie i w zgodzie z sobą kre-
ować rzeczywistość na warsztat
na Mazurach – od 25 do 29 maja.

Będziemy:
• Uczyć się budować świadome

związki
• Trenować asertywność
• Ćwiczyć efektywną

komunikację
• Szukać sposobów skutecznego

porozumienia
Wszystko w jednym w najpięk-

niejszych rejonów Polski.
Ośrodek w Maradkach położony

jest bezpośrednio nad jeziorem Pi-
łakno. W czasie wolnym od warszta-
tów: kąpiel w jeziorze, pływanie łód-
ką, kajakiem lub rowerem wodnym,
jazda konna (w pobliżu), łowienie
ryb, wycieczki piesze i rowerowe.
Będziemy mieszkać w drewnianych
domkach (dwu- i kilkuosobowych),
a posiłki przygotowuje sprawdzony
i niezawodny pan Leszek.

Cena wyjazdu – 890 zł, trans-
port we własnym zakresie.

Informacje: 605 088 797
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Przez lata to miejsce było mało
atrakcyjne. Przez lata też trwały
ustalenia, co zrobić, by Jeziorzec
stał się ładniejszy. Cztery lata te-
mu przeprowadzono gruntowny

remont otoczenia zbiornika, ale
i samo oczko wodne zyskało.
Na nowo utworzono i wzmocnio-
no brzegi, wzdłuż nich powstała
ścieżka spacerowa, wybudowano
też pomost przy zachodnim brze-
gu Jeziorca. I na tym, w zasadzie,
się skończyło.

– Ale widać, że Jeziorzec nie
jest zadbany tak, jak powinien –
pisze do nas, pani Grażyna. –
Pływają w nim śmieci, zieleń jest

niszczona. Wygląda to tak, jakby
dzielnica o nim zapomniała. A to
takie piękne miejsce! Ewene-
ment: jeziorko wśród blokowiska.
Nie można posadzić tam więcej
krzewów? Zasłonić betonowe
ściany trasy? – pyta.

– Na bieżąco dbamy przecież
o Jeziorzec. Staw został nie tylko
odnowiony, ale również ze względu
na liczne osiedla mieszkańców włą-
czony w system bieżącego monito-

rowania – zapewnia Anna Fiszer-
-Nowacka z bemowskiego ratusza.
– Sprzątamy, nasadzamy w okresie
wiosenno-letnim zieleń, dodatkowo
oczyszczamy sam staw. W przypad-
ku stwierdzonego przez mieszkań-
ców zabrudzenia okolicy prosimy
o bieżące zgłaszanie do Wydziału
Ochrony Środowiska, który będzie
zlecał w miarę możliwości dodatko-
we oczyszczanie lub modernizacje.

Dalszych modernizacji urząd
obecnie nie planuje. Ale może
mieszkańcy mają pomysły, jak
uatrakcyjnić okolicę?

(wt)

Staw Jeziorzec – może być ładniej?
� W 2012 przeprowadzono rewitalizację stawu Jeziorzec. – I od tej pory mało co się
dzieje nad Jeziorcem – mówią mieszkańcy.

Jeziorzec
nie jest zadbany tak, jak
powinien – pisze do nas,
pani Grażyna. – Pływają
w nim śmieci, zieleń jest
niszczona. Wygląda to
tak, jakby dzielnica o nim
zapomniała. A to takie
piękne miejsce!
Ewenement: jeziorko
wśród blokowiska. Nie
można posadzić tam
więcej krzewów? Zasłonić
betonowe ściany trasy?

„Świadome związki”
Warsztat i odpoczynek na Mazurach
� Słowo „świadome” w związku kojarzy się głównie
z rodzicielstwem i planowaniem rodziny. A przecież o wiele
ważniejsze jest, by cały związek był świadomy – oparty
na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i rozmowach.



Choć nasz redakcyjny pogląd
nie cieszy się popularnością tak
dużą, na jaką zasługuje, to bę-
dziemy utrzymywać, że bez wzglę-
du na wszystko świadoma jazda
bez biletu to kradzież, a gapowicz
to złodziej. I najmniej chodzi
o okradanie miasta czy przewoź-
nika – okrada wszystkich tych,
którzy uczciwie płacą za bilet.
Praca kontrolera więc jest jak naj-
bardziej potrzebna – pytanie tyl-
ko, co może kontroler?

Generalnie – sprawdzić, czy
mamy ważny bilet. Na stronach
ZTM jest dokładna informacja,
w jaki sposób może to zrobić.
Warto wiedzieć, jak powinna wy-
glądać kontrola. Przede wszystkim
kontroler musi mieć widoczny
identyfikator ze zdjęciem i nume-
rem służbowym oraz datą ważno-
ści – wszystko opatrzone pieczęcią
i hologramem. Kontrolę może za-
cząć dopiero wtedy, gdy pojazd
ruszy z przystanku a pasażerowie
będą mieli czas na skasowanie bi-

letów. To akurat kwestia dość
umowna i często budzi kontro-
wersje – ludzie skarżą się, że ka-
sowniki są blokowane zbyt szybko.
Jeśli jednak mamy ważny bilet i,
ewentualnie, dokument poświad-
czający prawo do zniżek, nic nam
nie grozi. W przeciwnym wypadku
„kanar” wystawia nam man-
dat. I tu są trzy możliwości: zapła-
ta gotówką na miejscu (wtedy mo-
żemy liczyć na 40% rabatu),
w ciągu tygodnia na poczcie, prze-
lewem bądź w Punkcie Obsługi
Pasażera (wtedy opłata zostanie
obniżona o 30%) albo pełną kwo-
tę w przeciągu 14 dni. Jeśli zdecy-
dujemy się na któryś z dwóch
ostatnich wariantów – kontrolerzy
mają prawo poprosić nas o doku-
ment z danymi, by móc wystawić
mandat. Nie opłaca się stawiać
czy uciekać – możemy zostać za-
trzymani do czasu przybycia poli-
cji, której już będziemy zobowią-
zani się wylegitymować. Może się

jednak zdarzyć i tak, że bilet ma-
my, wystawiony na siebie i tylko
przez zapomnienie nie wzięliśmy
go z domu. Jeżeli jednak w ciągu
tygodnia pokażemy, że w czasie
kontroli mieliśmy ważny bilet –
kara zostanie anulowana.

Kto może zostać „kanarem”?
Choć zawód nie cieszy się może

społecznym uznaniem, to ktoś mu-
si go wykonywać. ZTM zapowie-
dział pod koniec marca, że zosta-
nie ogłoszony przetarg dla firm,
które będą prowadzić kontrole bi-
letów. Kontrolerzy zatrudnieni
przez firmę będą sprawdzać bilety
przez wszystkie dni tygodnia przez
cały czas funkcjonowania komuni-
kacji miejskiej. Będą pracować za-
równo na obszarze 1. jak i 2. strefy
biletowej. W dni robocze będzie
ich co najmniej 20. W soboty, nie-
dziele i święta – co najmniej 8.
Pracować będą w systemie dwu-
lub trzyzmianowym. Każdego mie-

siąca kontrolerzy zatrudnieni
przez wybraną w przetargu firmę
będą musieli wykonać co naj-
mniej 100 tysięcy kontroli. Każdy
kontroler zatrudniony do spraw-
dzania biletów na zlecenie ZTM
będzie musiał być pełnoletni, być
nie karany, mieć dobry stan zdro-
wia, wykazywać się kulturą osobi-
stą i odpornością na stres. Bardzo
ważna będzie również umiejętność
pracy w zespole. Kontrolerzy rów-
nież będą musieli wykazać się mi-
nimum średnim wykształceniem
oraz znajomością angielskiego

bądź rosyjskiego. Po przeszkoleniu
kandydaci przejdą egzamin i do-
piero wtedy będą „wpuszczeni”
do służby.

Tylko źli kontrolerzy?
Opowieści o złym zachowaniu

kontrolerów jest na pęczki. Ale
czy mieliście kiedykolwiek do czy-
nienia z kontrolą, którą wspomi-
nacie po prostu dobrze? Darujmy
sobie narzekania i utyskiwania –
czekamy na pozytywne relacje.

Podzielcie się nimi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów – co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to uszczelnić system biletowy – teraz około 5%
pasażerów jeździ „na gapę”.

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„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

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!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Każdego
miesiąca kontrolerzy
zatrudnieni przez
wybraną w przetargu
firmę będą musieli
wykonać co najmniej 100
tysięcy kontroli.
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„Program” zawiera sporo infor-
macji i danych z lat ubiegłych
oraz liczne postulaty kontynuacji,
poszerzenia i zintensyfikowanie
działań. Pomiędzy danymi z prze-
szłości a postulatami na przy-
szłość nie ma jednak zbyt wielkie-
go związku, na co najlepszym
przykładem jest plan rozbudowy
systemu monitoringu wizyjnego
akurat w najspokojniejszych
dzielnicach miasta – Wawrze,
Rembertowie i Wesołej.

Wiele postulatów wymaga po-
niesienia kosztów, a jednak
skarbnik miasta stwierdził, że
„Program” nie wywołuje skutków
finansowych dla budżetu. Skąd
ten paradoks? Otóż przyjęty do-
kument jest tylko świstkiem pa-
pieru, z którym nikt się nie będzie
liczył. Wydatki, które opisuje, zo-
staną dokonane niezależnie
od tego, czy „Program” zostałby
uchwalony czy nie.

W „Programie” zamieszczono
dane liczbowe różnych rodzajów
przestępstw dla poszczególnych
dzielnic, porównawczo w la-
tach 2013 i 2014. Nasuwa się py-
tanie, czy stołeczni radni nie po-
winni otrzymać z urzędu aktual-
nych danych, z 2015 roku? Powin-

ni, ale gdy urzędnicy sporządzali
projekt „Programu”, dane te jesz-
cze nie były dostępne. A w mar-
cu 2016 r., podczas jego omawia-
nia i uchwalania żaden z radnych
nie upomniał się o aktualizację
dokumentu.

Choć przestarzałe, dane są i tak
ciekawe. Bemowo jawi się w nich
jedną z bezpieczniejszych dzielnic
stolicy. W niemal wszystkich kate-
goriach przestępstw lokowaliśmy
się poniżej średniej warszawskiej
(w stosunku do liczby mieszkań-
ców), a w przypadku rozbojów,
kradzieży rozbójniczych i wymu-
szeń – nawet dwukrotnie poniżej
średniej. Jedynym niechlubnym
wyjątkiem były kradzieże samo-
chodów, których w 2014 r. odno-
towano na Bemowie 195, czy-
li 1,64 na 1000 mieszkańców
(przy przeciętnej stołecznej 1,2).
Co gorsza, na Bemowie liczba
kradzieży samochodów rośnie
najszybciej: w stosunku do 2013 r.
wzrosła o 42%. Pod tym wzglę-
dem jest tu gorzej nawet niż
na Śródmieściu, gdzie zresztą

w liczbach bezwzględnych samo-
chodów kradnie się mniej.

Nawiasem mówiąc, sam tytuł
programu świadczy o bezmyślno-
ści radnych. Otóż ustawa nakłada
na komisję działającą przy prezy-
dencie miasta obowiązek przygo-
towania projektu „programu za-
pobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli”, natomiast
radzie miasta daje kompetencję
uchwalenia „programu zapobie-
gania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywate-
li i porządku publicznego”. Jak
często bywa, prawo jest tu nie-
spójne. Ten drugi tytuł jest znacz-
nie logiczniejszy od pierwszego,
więc uważny czytelnik nawet stro-

ny tytułowej projektu zażądałby
jego korekty. No, chyba że czytel-
nik jest stołecznym radnym.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Nie tylko na Bemowie
Bemowo jedną z bezpieczniejszych dzielnic
� Na marcowej sesji Rada Warszawy uchwaliła „Program zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st.
Warszawy na lata 2016–2021 pod nazwą »Bezpieczna Warszawa«”. To ważny
dokument, zdawałoby się, ale nasi rajcy podeszli do niego tradycyjnie, tj. w szybkim
tempie i bez nadmiernych dyskusji. We wtorek 15 marca odbyło się pierwsze (!)
czytanie na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a już w czwartek 17
marca „Program” został uchwalony przez radnych, zresztą jednogłośnie.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Szary (w najlepszym przypadku)
betonowy klocek z kratą albo blasza-
nymi drzwiami – tak najczęściej wy-
glądają śmietnikowe wiaty. A na Je-
lonkach nasza Czytelniczka (jak
twierdzi, przejezdna) wypatrzyła taki
rodzynek. I choć przywykliśmy

do wszelakich malowideł na murach
(najczęściej dominują wśród nich
motywy kibicowsko-seksualne) to ta-
kie nam się podoba. Gratulacje dla
autora, bądź autorów – za pomysł,
kompozycję i wykonanie.

(wt)

Migawka z okolicy

Śmietnik? Yes!
� Kto powiedział, że altany śmietnikowe muszą być
obskurne i nudne?

Na Bemowie
liczba kradzieży
samochodów rośnie
najszybciej: w stosunku
do 2013 r. wzrosła o 42%.
Pod tym względem jest tu
gorzej nawet niż
na Śródmieściu, gdzie
zresztą w liczbach
bezwzględnych
samochodów kradnie się
mniej.

W 2014 r. na Bemowie odnotowano 195 kradzieży samochodów,
czyli 1,64 na 1000 mieszkańców (przy przeciętnej stołecznej 1,2)

źródło:w
w

w.policja.w
aw.pl



NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

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

·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

JEDZENIE NA TELEFON
·WWW.PSICATERIG.WAW.PL

WYPOCZYNEK
·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
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

BIURO DO WYNAJĘCIA
·Bezpośrednio biuro do wynajęcia Centrum
60 m2 3 pomieszczenia 606-809-455

– Nie jed no krot nie zda rza się,
że w opi sach wi no pach nie cze ko -
la dą, mo żna w nim wy czuć nu ty
koń skie go sio dła bądź ty to niu…

– Fak tycz nie aro mat czę sto
za wie ra ak cen ty naj roz ma -
iszych, eg zo tycz nych owo ców,
a ta kże in ne, zu peł nie od bie ga -
ją ce od „ty po wych”.

– To jed nak nie ozna cza, że
wi no na eta pie pro duk cji mia ło
stycz ność z któ rąś z tych rze czy?

– Ab so lut nie nie.
– Skąd się bio rą? Czy żby pro -

du cen ci che micz nie mo dy fi ko -
wa li za pach?

– Ską dże zno wu. Na koń co wy
kształt bu kie tu wi na wpły wa ją
przede wszyst kim sub stan cje za -
pa cho we po cząw szy od doj rze -
wa nia owo cu, póź niej szej fer -
men ta cji i doj rze wa nia go to we -
go trun ku. 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 one ró żne po cho -
dze nie?

– Przy kła do wo bu ta nian ge ra -
ny lu, aro mat zna ny wszyst kim
sma ko szom wi śni – ta sa ma sub -
stan cja za war ta jest w nie któ -
rych od mia nach wi no gron.

– Ta kich przy kła dów za pew ne
jest wie le…

– 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 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 je znaj dzie my?
– W wi nach z od mia ny char -

don nay – od kry je my w nich niu -
an se jabł ka, czy gre na che pach -
ną ce ma li ną.

– Zda rzy ło się, że de gu sto wa -
ne prze ze mnie wi no pach nia ło
pa pry ką.

– Praw do po dob nie był to ca -
ber net franc. Wa rzyw ne za pa -
chy wy stę pu ją w wi nach dzię ki
pi ra zy nom.

– Mój ulu bio ny szczep wi no gron
to ge wurz tra mi ner. Czy w nim też
od kry je my sub stan cje od po wie -
dzial ne za nie ty po we za pa chy?

– Oczy wi ście. W wi nach z tej
od mia ny czę stym ak cen tem są
nu ty li czi. Za ich po wsta nie od -
po wia da ją ter pe ny.

– 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.

– Fa scy nu ją ce.
– 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.

NOS WINA, CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ AROMATY?

Wina zawierają również związki lotne. W dużych dawkach pachną jak aceton, w małych
– dodać trunkowy złożoności i są pożądaną cechą wielu znakomitych win. Na przykład,

niuanse balsamiczne możemy odkryć chociażby w Amarone i Chianti

Oskar Langridge
pro wa dzi

WINIARNIĘ BEMOWO
przy ul. Wrocławskiej 27 

źródło: http://w
w

w.luxlux.pl/artykul/przew
odnik-konesera-aceto-balsam

ico-tradizionale

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010
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Przy po mnij my. Bę dzie to lecz -
ni ca dla dzie ci i do ro słych. Po za
ga bi ne ta mi le kar ski mi i psy cho lo -
gicz ny mi po wsta nie tam ta kże
punkt szcze pień, sa la te ra pii za ję -
cio wej oraz od dział psy chia trycz -
ny i on ko lo gicz ny. Pla ców ka bę -
dzie mo gła ob słu żyć na wet 20 ty -
się cy miesz kań ców. Rów no cze -
śnie z bu do wą no wej przy chod ni
bę dzie przed łu ża na ul. Co ope ra
do ul. Ba ta lio nów Chłop skich.

Bę dzie to głów na dro ga do jaz do -
wa do przy chod ni.

11 kwiet nia upły wa ter min zgła -
sza nia ofert do prze tar gu na wy ko -
naw cę bu dyn ku przy chod ni. Je śli
nie bę dzie żad nych kom pli ka cji
zwią za nych np. z roz pa try wa niem
pro te stów, a by wa z tym wszak ró -
żnie, bu do wa ma się roz po cząć
w sierp niu. Za koń cze nie za pla no -
wa ne jest wstęp nie na ko niec czerw -
ca 2018 ro ku. (wk)

Wreszcie początek budowy
przychodni na Coopera
� Niebawem rozpocznie się wreszcie budowa
obiecywanej od dawna i wyczekiwanej przychodni
przy ulicy Coopera.

To ko lej na ga la fe de ra cji,
w któ rej bę dą wal czyć za wod ni cy
z dwóch kra jów. Po przed nio prze -
ciw ni ka mi Po la ków by li Bia ło ru si -
ni, Ło ty sze i Ma ce doń czy cy. Za -
ło że niem DSF Kick bo xing Chal -
len ge jest pra ca z pol ski mi za -
wod ni ka mi i po wrót pol skie go
kick bo xin gu do czo łów ki spor tów

wal ki. Ga le od by wa ją się od 2014
ro ku i cie szą się spo ra po pu lar no -
ścią – czy po dob nie bę dzie na Be -
mo wie?

Spor to we wi do wi sko zo sta nie
po dzie lo ne na dwie czę ści – naj -
pierw w for mu łach K -1 oraz full
con tact ro ze gra się mecz Pol ska -
Li twa a póź niej, w wal ce wie czo ru,

o pas fe de ra cji DSF Kick bo xing
Chal len ge w for mu le K -1 zmie rzą
się Ra do sław Pa czu ski i Pa weł
Gie rzyń ski. Ki bi ce mo gą li czyć
na dzie sięć peł nych emo cji i dy na -
mi ki walk, któ rych kar tę ukła da le -
gen da spor tu – Piotr Sie go czyń ski,
pierw szy pol ski Mistrz Świa ta
w kick bo xin gu. Gwiaz da wie czo ru
zaś to dwu dzie sto dwu let ni za wod -
nik Uniq Fi ght Club Ra dość,
Mistrz Pol ski Mu ay Thai, Mistrz
Pol ski Low -kick, zdo byw ca Pu cha -
ru Świa ta w for mu le K -1, któ ry nie
prze grał żad nej wal ki na rin gu
ama tor skim i za wo do wym.

Bi le ty w ce nie 50 (try bu na), 99
(pły ta) oraz 200 zło tych (przy rin -
gu) do na by cia przez por tal ebi -
let.pl. Szczegółowe informacje na
stronie www.dsfchallenge.com
oraz na fb. 

DSF Kick bo xing Chal len ge 7
Pol ska vs. Li twa

23 kwiet nia, so bo ta, godz. 20.00
Ha la OSiR Be mo wo, Obroń -

ców To bru ku 40.

Polska kontra Litwa

Gala kickboxingu na Bemowie
� 23 kwietnia hala OSiR Bemowo będzie gościć najlepszych polskich i litewskich
kickboxerów – odbędzie się tam gala DSF Kickboxing Challenge #7.

Radosław Paczuski

źródło: dsfchallenge.com

źródło: m
ateriały inw

estora

– Tyl ko po usta le niu przy czyn
do le gli wo ści krę go słu pa czy sta -
wów mo żna od po wied nio do -
brać i po pro wa dzić re ha bi li ta cję
– mó wi. – A zna my się na niej
do sko na le: przez la ta dzia ła nia
Fi zjo Med Pol ska nasz ze spół fi -
zjo te ra peu tów i le ka rzy po mógł
ty siąc om pa cjen tów wró cić
do spraw no ści. A bez ich wza -
jem nej współ pra cy nie by li by śmy
w sta nie po ma gać lu dziom.

Te ra pia ma nu al na przy no si
bar dzo do bre re zul ta ty w re ha -
bi li ta cji ze spo łów bó lo wych krę -
go słu pa, dys ko pa tii, zmia nach
zwy rod nie nio wych ko lan i bio -
der, ze spo le cie śni nad garst ka,
rwie kul szo wej, ze spo le bo le sne -
go bar ku. W przy pad kach w któ -
rych nie skut ku je już fi zy ko te ra -
pia war to za sto so wać te ra pię
ma nu al ną któ ra jest wy so ko wy -
spe cja li zo wa ną me to dą dia gno -
zo wa nia i le cze nia dys funk cji na -
rzą du ru chu.

Oto opinie naszych
pacjentów:

Zyg munt. Kie dy neu ro chi rurg
po wie dział mi, że ko niecz na jest
ope ra cja krę go słu pa szyj ne go,
by łem za ła ma ny. Szu ka łem po -
mo cy wszę dzie. Dzię ki te ra pii
pa na Na ro sza po cy klu re ha bi li -
ta cji wró ci łem do ży wych.

Elżbie ta. Ból krę go słu pa szyj -
ne go lę dźwio we go i ko la na unie -

mo żli wiał mi nor mal ne funk cjo -
no wa nie. Po twor ny ból to wa rzy -
szył mi przy wcho dze niu
po scho dach, czę sto upa da łam.
Fi zjo Med Po land po le ci ła mi
ko le żan ka. Po se rii za bie gów
czu ję się bar dzo do brze.

An na. Od kil ku lat bo la ły
mnie ko la na, cze ka łam na ope -
ra cję, Na Ró ża ną zgło si łam się
z ma łą na dzie ją na po moc. Nie
mo gę uwie rzyć, że po tych za bie -
gach mo gę spać w no cy i cho dzę
bez bó lu. Bar dzo dzię ku ję.

Gdzie na kon sul ta cje?

Warszawa-Mokotów
– ul. Różana 51,

tel. (22) 498 18 55

Warszawa-Bemowo
– ul. Tkaczy 13,

tel. (22) 666 05 77

www.terapia-manualna.com

Cierpisz na bóle
kręgosłupa lub stawów?
� – Bez szczegółowej diagnostyki efekty rehabilitacji
ortopedycznej będą tylko chwilowe, a samo leczenie
nieskuteczne – przekonuje Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta i terapeuta manualny prowadzący
od 19 lat klinikę Fizjo Med Poland.




