
„Tu zaczęło się Bemowo” –
można śmiało powiedzieć, space-
rując ulicami Boernerowa. To be-
mowska Starówka, na której 80

lat temu rozpoczęła się współcze-
sna historia dzielnicy. Ponad 120
drewnianych i murowanych do-
mów osiedla jest dziś wpisanych
do gminnej ewidencji zabytków,
podobnie jak sam układ prze-
strzenny. Zrzeszeni we wspólno-

cie Pro Publico Bono mieszkańcy
chcieliby, aby pod opiekę konser-
watora trafił także gmach szkoły
przy Thommeego, zbudowany
w latach 50. Teoretycznie wciąż
czeka go rozbudowa.

– Nie chcieliśmy wyrzucać
do kosza wszystkich projektów,
które zostawił poprzedni zarząd,
nawet jeśli uznawaliśmy je za nie
do końca przemyślane – mówi wi-
ceburmistrz Stanisław Pawełczyk.
– Oczekuję, że rada dzielnicy
przegłosuje zamknięcie tematu
rozbudowy szkoły.

Lokalne uliczki rozjeżdżają
samochody

Przeciwko rozbudowie opowia-
da się nawet dyrekcja szkoły
i radni z komisji edukacji, więc
wyrzucenie projektu do kosza jest
najwyraźniej kwestią czasu. Rezy-
gnacja z powiększenia podsta-
wówki nie rozwiązuje jednak pa-
lącego problemu osiedla: setek

samochodów, którymi dowożeni
są uczniowie z Grot, Chrzanowa
i… kilku dzielnic Warszawy. Do-
bre wyniki szkoły zachęcają rodzi-
ców spoza rejonu do zapisywania
tam dzieci. Kiepski dojazd komu-
nikacją miejską nie stanowi pro-
blemu, skoro prawie każdy ma
dziś auto. W rezultacie nawet
w dni z największym smogiem
Boernerowo gości kierowców,
którzy często przejeżdżają lokal-
nymi uliczkami i zostawiają
na nich samochody.

Najgorzej jest na Ebro
Oryginalnie ulica Ebro nie mia-

ła połączenia z Radiową i była
jednokierunkowa, co pozwalało
jej zachować przedwojenny, willo-
wy charakter. W 2010 roku ze-
zwolono na ruch w obu kierun-
kach, teoretycznie na czas remon-
tów na Kaliskiego i Thommego.
Mieszkańcy Boernerowa starają
się o powrót do starej organizacji

ruchu od ponad sześciu lat, ale
sprawa jest albo bagatelizowana,
albo rozmywana na konsultacjach
społecznych.

– Jak można konsultować za-
gadnienia inżynieryjne, wymagają-
ce fachowej wiedzy? – pytają
mieszkańcy Boernerowa. – Lokal-
ne ulice przedwojennego osiedla
nie są właściwym miejscem dla ty-
sięcy samochodów. Rodzice odwo-
żący dzieci do szkoły powinni ko-
rzystać z ulicy Kaliskiego, pomy-
ślanej jako kręgosłup Boernerowa.

Wskazują na to nawet przyjęte ka-
tegorie dróg. O organizacji ruchu
na osiedlu powinien decydować
dobry fachowiec, nie rodzice
uczniów, mający interes w przeje-
żdżaniu pod naszymi oknami.

Bielany mają pięknie wyremon-
towaną Płatniczą, Wola – Chłodną,
Praga – Ząbkowską. Tymczasem
na ulicach Boernerowa straszy
kostka Bauma, połamane chodniki
i tandetne latarnie. Duma Bemo-
wa czeka na lepsze czasy.

(dg)

Jak cenne jest Boernerowo?
� Połamane chodniki, dziurawe jezdnie i inwazja samochodów – przedwojenne osiedle nie ma zbyt wiele szczęścia.
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Bielany
mają pięknie
wyremontowaną
Płatniczą, Wola
– Chłodną, Praga
– Ząbkowską. Tymczasem
na ulicach Boernerowa
straszy kostka Bauma,
połamane chodniki
i tandetne latarnie. Duma
Bemowa czeka na lepsze
czasy.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
tel. 667-292-145

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!

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Pod czas po sze rza nia wia duk tu
Gór czew skiej nad li nią ko le jo wą
urzęd ni cy „za po mnie li” o ist nie niu
pie szych i nie zbu do wa li scho dów,
umo żli wia ją cych bez piecz ne prze -
do sta nie się z Górc do Wo la Par -
ku. Od otwar cia ga le rii han dlo wej
mi nę ło już 14 lat, pod czas któ rych
miesz kań cy ko rzy sta li z nie le gal -
ne go i nie wy god ne go przej ścia
przez to ry ko le jo we. Do pie ro dzię -
ki bu dże to wi oby wa tel skie mu
miesz kań cy zdo ła li za pew nić so bie
bu do wę scho dów na wia dukt. Pro -
jekt po par ło 2136 osób, ale ma on
oczy wi ście swo ich kry ty ków.

– Ja tam uwa żam, że przez to ry
jest szyb ciej i nie trze ba się wspi nać
– pi sze na sza czy tel nicz ka. – Po -
win ni zro bić bez piecz ne przej ście
przez to ry. Scho dy na wia dukt są
od daw na od stro ny osie dla Przy -
jaźń. Żad na ła ska, tyl ko utrud nie -
nie i wy rzu ca nie pie nię dzy.

Pro blem w tym, że bu do wa
przej ścia dla pie szych przez to ry
ko le jo we jest nie re al na, a scho dy
od stro ny osie dla Przy jaźń są…
od stro ny osie dla Przy jaźń. Po zo -
sta ją jed nak wąt pli wo ści, czy przy -
zwy cza je nie do prze cho dze nia

przez to ry „na dzi ko” rze czy wi -
ście nie jest sil niej sze od po czu cia
bez pie czeń stwa.

W na stęp nej de ka dzie przy Gór -
czew skiej po wsta ną sta cje me tra
i szyb kiej ko lei miej skiej. Już te raz

war to uświa da miać urzęd ni kom,
że przy oka zji po win na po wstać ła -
god na po chyl nia pod to ra mi ko le -
jo wy mi, któ ra raz na za wsze roz -
wią za ła by pro blem nie tyl ko pie -
szych, ale też ro we rzy stów.

(dg)

Czekaliśmy na te schody 14 lat
� Można już bezpiecznie przejść z Górc do Wola Parku.
Czas ponarzekać.

Problem
w tym, że budowa
przejścia dla pieszych
przez tory kolejowe jest
nierealna, a schody
od strony osiedla Przyjaźń
są… od strony osiedla
Przyjaźń. Pozostają jednak
wątpliwości, czy
przyzwyczajenie
do przechodzenia przez
tory „na dziko”
rzeczywiście nie jest
silniejsze od poczucia
bezpieczeństwa.

Ho so ma ki, fu to ma ki, sa shi mi…
Jesz cze nie daw no na zwy te by ły
dla war sza wia ków czar ną ma gią,
dziś są – dla tych, któ rzy po tra fią
do ce nić do brą kuch nię – obiek -
tem wes tchnień. Dla miesz kań -
ców Be mo wa zje dze nie do bre go
su shi by ło do tej po ry spo rym
pro ble mem, ale ga stro no micz na
ma pa dziel ni cy zmie nia się z mie -
sią ca na mie siąc. Na par te rze no -
we go bu dyn ku na prze ciw ko pę tli
Os. Gór czew ska otwar to wła śnie
Aji Su shi – praw dzi we kró le stwo
ja poń skich sma ków.

Es te tycz ne, no wo cze śnie urzą -
dzo ne wnę trze Aji Su shi skry wa
chy ba naj bo gat sze me nu spo śród
wszyst kich lo ka li na Be mo wie.
Do wy bo ru ma my kil ka na ście ze -
sta wów i oko ło sie dem dzie się ciu

(!) ro dza jów su shi, któ rym to wa -
rzy szą zu py, sa łat ki i przy staw ki.
Po szu ki wa nie od po wied nie go da -
nia to ku li nar na pod róż przez Ja -
po nię, z opcjo nal ny mi wy ciecz ka -
mi na za in spi ro wa ny jej kuch nią
Za chód (za spra wą ca li for nia ma -
ki), do Ko rei (kim chi) czy Taj lan -
dii (zu pa tom yum). A to na dal
nie wszyst ko.

– Przy go to wu je my ta kże su shi
spo za me nu, na spe cjal ne za mó -
wie nie na szych go ści – mó wi Pa -
tryk Ga lew ski, pre zes Aji Su shi.
– Je śli ktoś spo tkał się z nie ty po wą
od mia ną np. na wy ciecz ce i wy tłu -
ma czy nam, co za wie ra ła, po sta ra -
my się przy go to wać ta kie da nie.

Aji Su shi mie ści się w cen tral -
nym, do brze sko mu ni ko wa nym
punk cie dziel ni cy, co czy ni lo kal

ide al nym miej scem na spo tka nie ze
zna jo my mi przy ja poń skiej her ba -
cie, do brym wi nie lub drin ku. Z je -
go bo ga tej ofer ty mo żna sko rzy stać
też bez wy cho dze nia z do mu, dzię -
ki za mó wie niom te le fo nicz nym lub
in ter ne to wym. Miesz kań cy Górc
i Je lo nek mo gą li czyć na bez płat ny
do wóz, a ta kże licz ne pro mo cje
i ra ba ty (w tym ra bat 10% za po lu -
bie nie pro fi lu na Fa ce bo oku).
A dla naj bar dziej za ko cha nych
w ja poń skiej kuch ni Aji Su shi pro -
wa dzi… warsz ta ty ku li nar ne.

Aji Sushi
ul. Górczewska 228 lok. 29
czynne pn-cz 14:00–22:00,

pt-sb 14:00–23:00, nd 14:00–21:00
www.ajisushi.pl/

facebook.com/ajipysznesushi
tel. 500 400 972

Nowe miejsca
Królestwo sushi otwarto na Bemowie
� Bemowo jako biała plama bez dobrych lokali? To już od dawna nieprawda. Warto
przekonać się o tym w Aji Sushi przy Górczewskiej.
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Wbrew wy obra że niom wie lu
osób – w tym spo rej gru py stra żni -
ków miej skich – straż miej ska nie
jest gor szym ro dza jem po li cji
na usłu gach władz mia sta. To for -
ma cja re ali zu ją ca mniej spek ta ku -
lar ne za da nia niż funk cjo na riu sze
po li cji, po pro stu in ne. Stra żni cy
pil nu ją, by nikt nie nisz czył zie le ni
miej skiej, pa tro lu ją szko ły i ich

oko li ce, dba ją o mie nie gmi ny,
a je że li ko goś ści ga ją, to naj wy żej
oso by nie le gal nie po zby wa ją ce się
śmie ci, pi jacz ków i wa ga ro wi czów.
Na obrze żach tych dzia łań mo że
się po ja wić prze stęp ca, ale wte dy
stra żnik miej ski ma obo wią zek
współ pra cy z po li cją. Ta ki jest ide -
ał. Je że li stra żni cy miej scy ma ją się
za ko le gów Ja me sa Bon da al bo
za in ka sen tów eks tra po dat ku sa -
mo cho do we go, mo że się to skoń -
czyć dla nich smut no: li kwi da cją.

Mam wra że nie, że w War sza wie
po re fe ren dum w spra wie od wo -
ła nia Han ny Gron kie wicz -Waltz
w 2013 r. i po ostat niej sa mo rzą -
do wej kam pa nii wy bor czej straż
miej ska zmie ni ła się na lep sze.
Wła śnie opu bli ko wa ła pod su mo -
wa nie ro ku 2016.

Be mo wo ja wi się w nim ja ko
dziel ni ca sto sun ko wo bez piecz na.
Na 529 483 zgło sze nia za gro żeń
lub nie pra wi dło wo ści, któ re wpły -
nę ły do stra ży, na szej dziel ni cy do -
ty czy ło tyl ko 12 667, czy li 2, 4 %.
Po nad po ło wa zgło szeń (53%)
wpły nę ła z czte rech dziel nic: Śród -
mie ścia, Mo ko to wa, Wo li i Pra gi
Po łu dnie. No ta be ne, w po rów na -
niu do po przed nie go ro ku licz ba
zgło szeń wzro sła o 18 %. Po ni żej
przed sta wiam map ki czę sto tli wo ści
zgło szeń do ty czą cych bez pie czeń -
stwa dzie ci i mło dzie ży, bez pie -
czeń stwa w ko mu ni ka cji miej skiej,
za kłó ca nia spo ko ju i po rząd ku pu -
blicz ne go oraz spo ży wa nia al ko ho -
lu w miej scach za bro nio nych. We
wszyst kich tych kon ku ren cjach Be -
mo wo jest naj spo koj niej szą spo -
śród du żych dziel nic War sza wy.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl

Rzadko wzywamy straż miejską

Spokojne Bemowo?
� Opadł już kurz po próbach likwidacji straży miejskich
w kilku miastach Polski. Udawało się to tam, gdzie
energiczna grupa inicjatywna, artykułująca pretensje
o nazbyt częste blokowanie kół i odholowywanie
samochodów – czego nie lubi żaden kierowca –
dotarła do władzy kierującej się bardziej interesem
wyborczym niż dbałością o sprawy gminy. Oczywiście,
sprzyjała temu sama straż, niechętnie realizująca inne
zadania poza spektakularnym łapaniem przestępców
i ściganiem drobnych wykroczeń kierowców.

Jeżeli
strażnicy miejscy mają się
za kolegów Jamesa
Bonda albo
za inkasentów ekstra
podatku
samochodowego, może
się to skończyć dla nich
smutno: likwidacją.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

tel. 502-280-720reklama w „Echu”

Plac Kasz te lań ski (daw niej: Ja -
na III So bie skie go) to daw ny ry -
nek mia sta -ogro du Je lo nek
– przod ka dzi siej sze go osie dla.
W la tach 30. XX wie ku ta kie
osie dla, peł ne zie le ni i bu dzą cych
siel skie sko ja rze nia dom ków,
mia ły da wać od po czy nek od zgieł -
ku wiel kie go mia sta. Do dziś
„Kasz te lan”, są sia du ją cy z dwu -
jez dnio wą i gło śną uli cą Po wstań -
ców Ślą skich, zdą żył zgu bić ory gi -
nal ny kon tekst. Nie stra cił jed nak
do koń ca swo je go cha rak te ru.
Spa ce ru jąc po pla cu ła two mo żna
so bie wy obra zić so bie, że po re -
mon cie zno wu sta nie się „lo kal -
nym cen trum”.

Szan są dla pl. Kasz te lań skie go
był pro jekt War szaw skie Cen tra
Lo kal ne, w ra mach któ re go wła -
dze mia sta przy zna ją 50 mln zł
na re wi ta li za cję miejsc, w któ rych
to czy się ży cie kul tu ral ne i spo -
łecz ne dziel nic. Plac Kasz te lań ski

był w grze do sa me go koń ca, ale
osta tecz nie ze spół eks per tów nie
wy ty po wał go do do fi nan so wa nia.

Nie uda ło się do stać pie nię dzy
z WCL, nie uda ło się z bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. W czerw cu pro -
jek to wi Emi lii Ku czyń skiej -Wie czo -
rek za bra kło 167 gło sów, bo gło su -
ją cy miesz kań cy Je lo nek uzna li
za prio ry tet kon ty nu ację re mon tu
par ku Gór czew ska. Te raz au tor ka
po now nie pró bu je do pro wa dzić
do wy mia ny „kasz te lań skie go” pla -
cu za baw na cał ko wi cie no wy.

– Pro jekt po le ga na do da niu
kil ku no wych urzą dzeń do za ba wy
dla dzie ci i ogro dze niu pla cu za -
baw pło tem – pi sze. – Ta ki plac
za baw sta no wił by cie ka wą al ter -
na ty wę dla par ku Gór czew ska,
któ ry jest już moc no ob cią żo ny.

Je śli pro jekt po now nie tra fi
pod gło so wa nie i tym ra zem wy -
gra, wy da my na plac za baw 220
tys. zł, przy czym 71 tys. zł bę dzie

kosz to wać bez piecz na na wierzch -
nia, a 22 tys. zł – ogro dze nie. Przy -
kła do wy ze staw no wych za ba wek
to: pia skow ni ca, dwie huś taw ki,
ka ru ze la, do mek ma lu cha, ze staw
wie lo funk cyj ny ze śli zgaw ką
i ścian ka funk cyj no -sen so rycz na.

– Fakt, że pry wat ni de we lo pe -
rzy bu du ją no we osie dla na za ku -
pio nych przez sie bie dział kach nie
upraw nia do pró by zmia ny pla cu
miej skie go w ogro dzo ny pło tem
plac za baw, po nie waż w po bli żu
nie ma in ne go te re nu miej skie go
– kry ty ku je ke mo t404, au tor
ośmiu kon ku ren cyj nych pro jek -
tów. – Niech pa ni zgło si się
do de we lo pe rów. Al bo pro szę
zło żyć pro jekt, aby przed szkol ne
pla ce za baw by ły otwar te rów nież
w week en dy, wa ka cje i po 18:00.

Bu do wać no wy plac za baw, cze -
kać na praw dzi wą re wi ta li za cję
czy nie zmie niać ni cze go?

(dg)

Budżet partycypacyjny
Co z placem Kasztelańskim? Runda trzecia
� Klasyk z Podlasia zastanawiałby się: „plac ma być dla młodzieży i dla ludzi” czy
„ma nie być niczego”? Zastanówmy i się my.



– Jesz cze rok te mu gło śno by ło
o po my śle bu do wy sie dzi by Be mow -
skie go Cen trum Kul tu ry w ada pto -
wa nych po miesz cze niach wil li ge ne -
ral skiej w For cie Be ma. Czy ten po -
mysł jest już nie ak tu al ny?

– Tak. Osta tecz nie za de cy do wa -
no, że po wsta nie cał ko wi cie no wy
obiekt na ro gu Po wstań ców Ślą -
skich i Ra dio wej. W bu dże cie
na 2017 rok ma my 500 tys. zł
na kon kurs ar chi tek to nicz ny.

– Ja kie mo żli wo ści da je nie ru -
cho mość?

– To du ża dział ka w bar dzo do -
brym ko mu ni ka cyj nie punk cie Be -
mo wa. Chciał bym, aby po wstał
na niej no wo cze sny obiekt z sa lą wi -
do wi sko wą, pra cow nia mi i mo że
czę ścią ka wiar nia ną.

– Jak du ża bę dzie sce na i wi dow -
nia w sa li wi do wi sko wej?

– O tym oczy wi ście za de cy du je
pro jekt, ale bar dzo bym chciał, aby
by ła to sa la ty pu „black box”, któ rą
mo żna do wol nie ara nżo wać w za le -
żno ści od po trzeb. Ta ka sa la nie ma
tra dy cyj nej sce ny na pod wy ższe niu,
ani miejsc na wi dow ni. Wszyst ko
jest mo bil ne. Sce nę mo żna usta wić
z ka żdej stro ny, po środ ku, wi dow -
nię z jed nej, z dwóch al bo z czte -
rech stron. Black box mo że zna ko -
mi cie słu żyć np. ze spo łom ta necz -
nym, a w War sza wie bra ku je sce ny
tań ca z praw dzi we go zda rze nia.

Chciał bym, aby sa lę mo żna by ło do -
wol nie dzie lić na mniej sze prze -
strze nie.

– Ja kie pra cow nie pla nu je Pan
w no wym bu dyn ku BCK?

– Za rów no wie lo funk cyj ne,
na wszel kie go ro dza ju za ję cia, ale
też wy spe cja li zo wa ne np. mu zycz ne,
wy ci szo ne stu dio na grań. Za le ży mi
na roz sze rza niu ofer ty BCK i przy -
cią ga niu jak naj więk szej licz by
uczest ni ków za jęć.

– Bę dzie Pan miał wpływ na in -
we sty cję na ka żdym jej eta pie?

– Tak. To BCK bę dzie in we sto -
rem. Od pro jek tu do koń co we go
efek tu.

– Wspo mniał Pan o ka wiar ni.
– Bar dzo bym chciał, że by po -

wsta ła ka wiar nia z pro gra mem ar ty -
stycz nym, aby wzbo ga ca ła na szą
ofer tę. Na Be mo wie bra ku je ta kie -
go miej sca. Dom kul tu ry to ta kże
miej sce spę dza nia wol ne go cza su.
Do brze by ło by, gdy by ro dzi ce cze -
ka ją cy na dzie ci mie li gdzie na pić
się ka wy, a wi dzo wie po kon cer cie
czy spek ta klu zjeść ko la cję albo na -
pić się pi wa.

– Dziś BCK dzia ła w wie lu szko -
łach. Jak oce nia Pan dwa la ta tej
tu łacz ki?

– Po wy bu do wa niu no wej sie dzi -
by chciał bym po zo stać w szko łach,
w któ rych dzia ła my. Je ste śmy bli żej
miesz kań ców a dy stans od do mu

ma czę sto zna cze nie przy wy bo rze
ofer ty. Sko ro pod mio ty ko mer cyj ne
mo gą dzia łać w szko łach, to tym
bar dziej my po win ni śmy mieć mo -
żli wość po zo sta nia w szkol nych mu -

rach i pro wa dzić po po łu dnio we za -
ję cia. Je ste śmy me ry to rycz nie lep si
i ce no wo kon ku ren cyj ni.

– Czy or ga ni za cje po za rzą do we
znaj dą dach nad gło wą w no wej sie -
dzi bie?

– Oczy wi ście. Chce my, by po -
wsta ło coś w ro dza ju bia ło łęc kich
„Trzech po koi z kuch nią” – ta kie
cen trum ak tyw no ści lo kal nej, prze -
strzeń za rzą dza na przez ak tyw nych
spo łecz ni ków. Ini cja ty wy spo łecz ne
ma ją na sze wspar cie od daw na. Sta -
ram się wpusz czać ka żde go, kto ma
sen sow ny po mysł, i po ma gać
w mia rę mo żli wo ści. Mo żli we jest
u nas wszyst ko – od współ or ga ni za -

cji pro jek tów z fun da cja mi i sto wa -
rzy sze nia mi, gru pa mi nie for mal ny -
mi do ko mer cyj ne go wy naj mu. Po -
dat ni cy pła cą za na sze prze strze nie,
więc trud no, że bym ogra ni czał
do nich do stęp miesz kań com.

– Wkrót ce mi ja ją trzy la ta od kąd
ob jął Pan funk cję dy rek to ra BCK.
Jak Pan oce nia ten czas i czy zo sta -
nie Pan na dłu żej?

– Zgod nie z umo wą, któ rą mam
pod pi sa ną na trzy la ta, za de kla ro -
wa łem moim przełożonym, że je -
stem za in te re so wa ny jej przed łu że -
niem. Pod czas zwy cza jo wych roz -
mów, na rok przed wy ga śnię ciem
kon trak tu, do szli śmy do po ro zu -
mie nia w spra wie ko lej nej ka den cji.
W mo im prze ko na niu BCK był
do mo je go przyj ścia in sty tu cją nie -
rów ną. Dzia łał tu sen sow ny sys tem
pro wi zyj ny do wy li cza nia wy na gro -
dze nia osób pro wa dzą cych za ję cia,
któ ry znacz nie po pra wił ja kość ofe -
ro wa nych ak tyw no ści. Mo ty wo wał
in struk to ra do przyj mo wa nia więk -
szej licz by uczest ni ków i te go, by
oni w ter mi nie pła ci li. Z dru giej
stro ny naj więk szą bo lącz ką BCK
by ła sła ba ja kość pro po no wa nych
wy da rzeń i zni ko ma licz ba pro jek -
tów spo łecz no -kul tu ral nych. Klu -
czo we zja wi ska współ cze snej kul tu -
ry oraz in no wa cyj ne me to dy pra cy
ze spo łecz no ścią lo kal ną nie by ły
obec ne, zaś in ge ren cja władz dziel -

ni cy ogrom na. Do mi no wa ła kul tu ra
po pu lar na, „te le wi zyj na”, że by po li -
ty cy mie li oka zję po ka zać się jak
naj więk szej gru pie miesz kań ców.
Rzą dził „bo żek fre kwen cji”, a naj -
wa żniej sze za da nia in sty tu cji, np.
pod no sze nie kom pe ten cji kul tu ro -
wych i spo łecz nych, czy też ce le za -
pi sa ne w miej skich pro gra mach
stra te gicz nych, scho dzi ły na plan
dal szy.

– Co Pan za pro po no wał?
– Przy cho dząc do BCK -u za pro -

po no wa łem no wą wi zję in sty tu cji –
ośrod ka ani ma cji spo łecz no -kul tu -
ral nej. Swo ją mi sję re ali zu je my
opie ra jąc się na kil ku klu czo wych
war to ściach, ta kich jak ja kość, roz -
wój, atrak cyj ność czy też do stęp -
ność. Pro po nu je my dzia ła nia i pro -
jek ty au tor skie, kon se kwent nie re -
ali zu je my cy kle wy da rzeń, z któ rych
kil ka to pro jek ty za pro po no wa ne
przez miesz kań ców dziel ni cy np.
pra cow nia pod ró ży, wy kła dy hi sto -
rycz ne. Je stem prze ko na ny, że BCK
jest dziś miej scem lep szym, bar dziej
ró żno rod nym. Na sza dzia łal ność
jest zna na po za gra ni ca mi dziel ni cy,
czę sto by wa in spi ra cją dla in nych
in sty tu cji. Je ste śmy re gu lar nie za -
pra sza ni do współ pra cy przez ró żne
pod mio ty, funk cjo nu je my na po zio -
mie kra jo wym ja ko jed na z naj cie -
kaw szych in sty tu cji ani ma cyj nych.

Rozm. oko

Black box na rogu Powstańców i Radiowej. Co to takiego?
� Rozmowa z Marcinem Jasińskim, dyrektorem Bemowskiego Centrum Kultury.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Bardzo
bym chciał, żeby
powstała kawiarnia
z programem
artystycznym. Dobrze
byłoby, gdyby rodzice
czekający na dzieci mieli
gdzie napić się kawy, a
widzowie piwa
po koncercie.
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Dzie sięć wy pad ków i szes na ście
ran nych osób – to bi lans bez pie -

czeń stwa na Po wstań ców Ślą skich
za okres od 1 stycz nia do 30 li sto -

pa da. Głów na uli ca Be mo wa zaj -
mu je te raz 19. miej sce na li ście

naj bar dziej nie bez piecz nych
w War sza wie. Trud no prze wi -
dzieć, czy sy tu acja po pra wi się
po po now nym włą cze niu fo to ra -
da ru na skrzy żo wa niu z Człu -
chow ską. Urzą dze nie przy Ha li
Wo la zo sta ło – po dob nie jak 26
in nych w ca łym mie ście – wy po ży -
czo ne przez straż miej ską Głów -
ne mu In spek to ra to wi Trans por tu
Dro go we go.

– Po zwo li to na uzu peł nie nie
lu ki w sto łecz nym sys te mie bez -
pie czeń stwa ru chu dro go we go,
po wsta łej w wy ni ku zmia ny prze -
pi sów usta wy, któ ra ode bra ła
stra żom miej skim upraw nie nia
do wy ko rzy sty wa nia urzą dzeń re -
je stru ją cych – in for mu je GITD.
– Do tych cza so we do świad cze nia
wska zu ją jed no znacz nie, że
zauto ma ty zo wa ne kon tro le pręd -
ko ści oraz sto so wa nia się do sy -
gna li za cji świetl nej istot nie wpły -
wa ją na za cho wa nia kie ru ją cych
po jaz da mi, przy czy nia jąc się
do po pra wy bez pie czeń stwa.

Dru gi fo to ra dar na te re nie Be -
mo wa znaj du je się na Gór czew -
skiej, na wy so ko ści uli cy Bu dy.
Uli ca jest tam zwę żo na, a na wol -
skim od cin ku jej cią głość zo sta ła
dwu krot nie prze rwa na przez bu -
do wę me tra. Gór czew ska co naj -
mniej do 2023 ro ku stra ci ła ran gę

jed nej z głów nych ar te rii War sza -
wy, więc ra cjo nal ne by ło by prze -
nie sie nie fo to ra da ru w in ne miej -
sce. Do kąd? Po wstań ców Ślą skich
przy Pi re nej skiej, Ra dio wej lub
Po łczyń skiej, na Wro cław skiej
przy Bla to na, na Gór czew skiej
przy La zu ro wej – ta kie lo ka li za cje
wska za li czy tel ni cy na sze go por ta -
lu tu sto li ca.pl Dziś wie my już jed -
nak, że prze pro wadz ki nie bę dzie.

– Na chwi lę obec ną nie pla nu -
je my zmia ny lo ka li za cji fo to ra da -
ru z ul. Gór czew skiej – mó wi Jo -
lan ta Bo ry se wicz z re fe ra tu pra -
so we go stra ży miej skiej.

Czy żby pierw szy nie do cho do wy
fo to ra dar w mie ście?

(dg)

Wracają fotoradary
� Po roku przerwy „ulubione” urządzenia wielu kierowców zostały
ponownie włączone.

Dziesięć
wypadków i szesnaście
rannych osób – to bilans
bezpieczeństwa
na Powstańców Śląskich
za okres od 1 stycznia
do 30 listopada. Główna
ulica Bemowa zajmuje
teraz 19. miejsce na liście
najbardziej
niebezpiecznych
w Warszawie.



GIEŁDA SĄSIADÓW – ODDAM ZA DARMO
·Sprzedam labradory biszkoptowe 691-471-393

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Lokal 50 m2 Łomianki Warszawska 222
vis-s-vis Kościoła tel. 514-724-750

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Hydraulik 501-017-707
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·POGOTOWIE GOTÓWKOWE. Bez BIK-u. Do
5000 zł. Zadzwoń lub napisz sms tel.
519-890-129

·Pożyczka na spłatę ZUS, US, chwilówek,
komornika. Indywidualne podejście. Dyskrecja.
735-998-190

·Pożyczka nawet na oświadczenie do 9000 zł,
szybko i bezpiecznie 790-740-784

·Pożyczka szybko i uczciwie 668-681-908

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

·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY--SSEERRWWIISS  wwwwww..wwiiccoommpp..ppll  tteell..
2222 224400--5500--9900  ooddwwiieeddźź  nnaass  lluubb  wweezzwwiijj  sseerrwwiissaannttaa

CC zzłł  uucchhoowwsskkaa  6666  ((pprrzzyy  BBGGŻŻ))

·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

SSeerrwwiiss  kkoommppuutteerroowwyy  –– pprrzzyyjjddźź  lluubb  uummóóww
sseerrwwiissaannttaa  –– wwyycceennaa  ggrraattiiss,,  CC zzłł  uucchhoowwsskkaa  6666,,

kkoołłoo  HHaallii  WWoollaa,,  wwwwww..wwiiccoommpp..ppll,,  tt..  2222 224400--5500--9900

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury

PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

ZDROWIE I URODA
·Jeśli Twój bliski potrzebuje opiekunki –
zadzwoń 730-344- 341. Pomagamy ludziom
starszym i chorym

DAM PRACĘ
·EKSPEDIENTKĘ DO PRACY NA BEMOWIE.
Praca w systemie dwuzmianowym. Zakres
obowiązków: *Obsługa kasy fiskalnej *Dbanie
o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji
towarów. Wymagania: *Miła aparycja, wysoka
kultura osobista *Motywacja do pracy
*Uczciwość, zaangażowanie w pracę *Prosimy
o składanie CV z aktualnym zdjęciem na e-mail.
firma_wa@wp.pl

·Firma Warszawa-Okęcie zatrudni pracowników
fizycznych, lub brygady 3-4 osobowe przy
pracach czyszczenia technicznego obiektów
przemysłowych, magazynów, oraz malowanie
oznaczeń poziomych BHP w obiektach.
Oczekujemy solidności, dyspozycyjności,
dobrego stanu zdrowia (książeczka sanepidu).
Mile widziane prawo jazdy „B”, doświadczenie
w malowaniu linii, pasów malowarką spalinową,
piaskowanie piaskarką. Oferujemy wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych umiejętności tj. stała
umowa zlecenie, a także umowa o pracę.
Zatrudnimy także kierownika robót
z doświadczeniem. Praca na umowę o pracę.
Kontakt: rekrutacja@iwago.pl, tel. 22 828-26-17
godz. 9-14

·Firma zatrudni osoby do opieki nad osobami
starszymi w ich miejscu zamieszkania na terenie
Dzielnicy Bielany. tel. 22 835-00-88,
604-761-189

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca pon – pt 7:0--15:00.
Spotkania codziennie godz. 12:00 ul. Potocka 14.
Stawka 60-100 zł netto. 695-800-080

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek – dojazd 606-900-333

ANTYKI
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
szable bagnety ryngrafy gotówka tel.
504-017-418

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Jesz cze kil ka lat te mu za nie -
czysz cze nia po wie trza by ły
w War sza wie te ma tem ta bu,
a zna jo mość ta kich po jęć, jak
„py ły za wie szo ne” czy „ben zo api -
ren” za strze żo na dla gru py naj le -
piej wta jem ni czo nych. Dziś te mat
nie scho dzi z pierw szych stron ga -
zet, ale ani wła dze pań stwo we,
ani sa mo rząd nie wy my śli ły do tąd
sku tecz nej me to dy prze ciw dzia ła -
nia smo go wi. Wpro wa dza nie dar -
mo wej ko mu ni ka cji miej skiej
na je den dzień czy do fi nan so wy -
wa nie wy mia ny pie ców wę glo -
wych na ga zo we to wciąż za ma ło.

Nie któ rzy na dal nie wie rzą
– Lu bi my mó wić o za gro że -

niach trosz kę bar dziej teo re tycz -
nych w sy tu acji, kie dy styl ży cia,
ja ki przyj mu je my, jest wie lo krot -
nie bar dziej szko dli wy. Znacz na
część Po la ków cią gle pa li pa pie -
ro sy – po wie dział o smo gu w pol -
skich mia stach mi ni ster zdro wia
(!) Kon stan ty Ra dzi wiłł. W prze -
cięt nym kra ju Eu ro py ta ka wy po -
wiedź po skut ko wa ła by na tych -
mia sto wą dy mi sją.

W prze cięt nym kra ju – ale
w nie Pol sce – pro ble mu smo gu
się nie ba ga te li zu je, a nor my za -
nie czysz czeń są znacz nie ostrzej -

sze. Gdy by sta cje po mia ro we
w Pa ry żu czy Am ster da mie wy ka -
za ły ta kie za nie czysz cze nie, ja kie
od no to wa no w po nie dzia łek ra no
w War sza wie, w mia stach tych zo -
stał by ogło szo ny alarm. Alarm
praw dzi wy, a nie po zo ro wa ny: za -
mknię te szko ły i urzę dy, za kaz

wjaz du sa mo cho dem do cen trum,
wzmo żo ne kon tro le. W War sza -
wie sa mo rząd po prze sta je
na wpro wa dze niu dar mo wej ko -
mu ni ka cji miej skiej…

„Han ka, od daj mo je 6,53 zł”
…na co wie lu war sza wia ków

re agu je… żą da niem zwro tu nie -
wy ko rzy sta nej su my z do ła do wa -
nia Kar ty Miej skiej. Dla osób pła -
cą cych za bi let 30-dnio wy dwa dni
dar mo wej ko mu ni ka cji miej skiej
ozna cza ją „stra tę” w wy so ko -

ści 6,53 zł. Zda niem nie któ rych to
wy star cza ją co du żo, by dys ku to -
wać o pie nią dzach za miast o re al -
nych pro ble mach.

– Nie daw no mia łam awa rię
pie ca ga zo we go i pod czas wi zy ty
kon ser wa to ra na słu cha łam się
hi sto rii o tym, czym pa lą lu dzie
– mó wi mo ja przy ja ciół ka,
miesz ka ją ca w ka mie ni cy
na Gro cho wie. – Do pie ców wę -
glo wych tra fia ją do słow nie
wszyst kie śmie ci, w tym pla stik.
Po dob no jest też spo ro osób,
któ re pa lą so bie w miesz ka niach
ma łe ogni ska.

Wła ści cie le pie ców wę glo wych
mo gą do stać od sa mo rzą du na -
wet 7000 zł na ich wy mia nę na ga -
zo we. Naj pierw mu szą wy ło żyć
z wła snej kie sze ni 1750 zł. Wie lu
osób na to nie stać. Do fi nan so wa -
nie dla war sza wia ków nie roz wią -
zu je też pro ble mu pie ców w są -
sied nich gmi nach, z któ rych za -
nie czysz cze nia re gu lar nie prze do -
sta ją się do mia sta.

A sa mo cho dy?
Przy trza ska ją cym mro zie uwa -

ga dzien ni ka rzy i sa mo rzą dow ców
sku pia się na wła ści cie lach pie ców
wę glo wych. Zi my są co raz krót sze
i ła god niej sze, zaś nor my za nie -

czysz czeń ma my prze kro czo ne
przez oko ło 300 dni w ro ku. To
wi na sa mo cho dów, któ re wy peł ni -
ły ka żdy skra wek wol nej prze -
strze ni w cen trum War sza wy. Ka -
żde go dnia ra no w gra ni ce War -
sza wy wje żdża 800 ty się cy aut, zaś
w prze cięt nym sa mo cho dzie je -
dzie sam kie row ca.

– Naj więk sze za nie czysz cze nie
od no to wa no w nie dzie lę pod czas
dłu gie go week en du Trzech Kró li,
gdy ruch sa mo cho dów był w War -
sza wie ma ły – przy po mi na bia ło -
łęc ki rad ny Fi lip Pelc, sta ra ją cy
się o usta wie nie w dziel ni cy „wie -
ży an ty smo go wej” we dług ho len -
der skie go po my słu. – Trud no so -
bie wy obra zić, ja ka by ła by sy tu -
acja, gdy by naj więk szy mróz na ło -
żył się na naj więk sze kor ki.

W nie dziel ny po ra nek nor my
naj groź niej szych dla zdro wia py -
łów PM2,5 by ły prze kro czo ne
wie lo krot nie. Sta cja po mia ro wa
na Bród nie wy ka zy wa ła 576%

nor my, w al. Nie pod le gło ści
– 752%, zaś na Mar szał kow skiej
– 844%. Za in te re so wa nie wy ni ka -
mi by ło tak ogrom ne, że stro na
Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska wciąż ma
pro ble my tech nicz ne.

– Ko lej ny dzień pa ni ki – kpi
na Twit te rze pu bli cy sta „Su per
Expres su” Łu kasz Wa rze cha. – To
się już ro bi gro te sko we.

Czy rze czy wi ście? We dług sza -
cun ków ka żde go ro ku 45 tys. Po la -
ków umie ra przed wcze śnie z po -
wo du smo gu, a spo śród 50 naj -
brud niej szych miast Unii aż 33 le żą
w Pol sce. We dług Świa to wej Or ga -
ni za cji Zdro wia py ły PM2,5 prze -
do sta ją się bez po śred nio do krwi,
po wo du jąc cho ro by ukła du od de -
cho we go i w re zul ta cie skra ca jąc
ży cie. Sza cu je się, że po zmniej sze -
niu pro ble mu smo gu śred nia dłu -
gość ży cia w Pol sce wzro sła by
o oko ło dzie więć mie się cy.

Do mi nik Ga dom ski

Dusimy się w smogu
� Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

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.

„Czwar tek, go dzi na 12:00. Wra -
cam z pra cy do swo je go miesz ka -
nia na La zu ro wej. Otwie ram furt -
kę, otwie ram drzwi do klat ki, wo -
łam win dę. Win da przy je żdża z – 1,
a w niej TO.

Te wóz ki skle po we są wszę dzie:
na chod ni kach, na traw ni kach,
na klat kach scho do wych. Peł czyń -
skie go już cał kiem opa no wa ły. Nie
ma dnia, że bym nie tra fił na wó -
zek. Otwie ram win dę, a tam wó zek.
Co bę dzie, jak otwo rzę lo dów kę?
Ko le ga z Peł czyń skie go opo wia da,

że ma na pię trze dwóch chłop ków -
-roz trop ków, któ rzy trzy ma ją so bie
wóz ki przy drzwiach. Mąż za je żdża
au tkiem, drze się do okna, żo na
wy bie ga w pan to flach, ła du je wó -
zek i zje żdża na par ter, gdzie w zgo -
dzie ma łżeń skiej prze wa la ją tę mą -
kę, kar to fle, zgrzew ki pi wa do wóz -
ka. I hop, do gó ry. Po my sło wy na -
ród. Tyl ko cze mu in ni mu szą po ty -
kać się o że la stwo, kie dy chcą wyjść
z do mu? Co na to wła ści cie le skle -
pów?”

Czy tel nik

List

Wózki opanowały Górce
� Była już „Mordercza opona”, „Zombiebobry”
i „Krwiożercza roślina”. A jak nazwać to, co spotkało
naszego czytelnika?

Wózek dziecięcy już się nie zmieści

Był dzień Ob ja wie nia Pań skie -
go ro ku 1940 – ko lej ne świę to ob -
cho dzo ne w Pol sce oku po wa nej
przez Niem ców. W cią gu pierw -
szych kil ku mie się cy na zi ści zdą -
ży li m.in. na ka zać Ży dom no sze -
nie opa sek z gwiaz dą Da wi da, za -
ło żyć pol sko ję zycz ne ga ze ty i do -
ko nać pierw szych ma so wych
zbrod ni. W oko li cach War sza wy
do naj tra gicz niej szych wy da rzeń
do szło w no cy 26/27 grud nia 1939
ro ku w Waw rze, gdzie zgi nę ło 107
przy pad ko wych, nie win nych osób.
Zbrod nia ta jest świet nie udo ku -
men to wa na, a jej ofia ry od daw na
ma ją wła sny po mnik. Dzie sięć dni
póź niej do szło do ma so we go
mor der stwa, któ re do dziś owia ne
jest ta jem ni cą – eg ze ku cja
na Szwedz kich Gó rach.

We dług nie do koń ca pew nych
źró deł „Szwedz kie Gó ry” by ły
ziem ny mi umoc nie nia mi z cza sów
wo jen pol sko -szwedz kich, znaj du -
ją cy mi się na skra ju La su Be mow -
skie go, w miej scu zaj mo wa nym
dziś przez lot ni sko Ba bi ce. 6
stycz nia 1940 ro ku miej sce to sta -

ło się are ną eg ze ku cji do ko na nej
na 96 oso bach. Kim by ły ofia ry,
kim ka ci? Czy po dob nie jak
w Waw rze, ta kże ko ło Bo er ne ro -
wa za sto so wa no od po wie dzial -
ność zbio ro wą? Je śli tak, to
za co? O zbrod ni sprzed 77 lat nie
wie my dziś nie mal nic.

Dwa la ta po woj nie w miej scu
wska za nym przez miesz kań ców
Bo er ne ro wa prze pro wa dzo no
eks hu ma cję. Oka za ło się, że mo -
gi ła na skra ju La su Be mow skie go
rze czy wi ście kry je cia ła 95 mę -
żczyzn i ko bie ty, ale uda ło się zi -
den ty fi ko wać tyl ko trzy oso by:
Wła dy sła wa Gu te szu sta, Ma ria na
Gu tow skie go lub Su tow skie go
i Ka zi mie rza Ma kow skie go.
Szcząt ki wszyst kich ofiar zo sta ły
prze nie sio ne na cmen tarz -mau zo -
leum w Pal mi rach.

Wśród naj star szych miesz kań -
ców Be mo wa wciąż mo gą być
oso by, mo gą ce po móc w od kry ciu
praw dy o zbrod ni na Szwedz kich
Gó rach. Jest też na dzie ja, że hi -
sto rie o niej prze cho wa ły ro dzi ny
Ma kow skich i Gu tow skich/Su tow -

skich. War to po roz ma wiać z ro -
dzi ca mi czy dziad ka mi, któ rzy
pod czas II woj ny świa to wej by li

na Bo er ne ro wie, Cho mi czów ce
i w ich oko li cy. Je śli uda się usta -
wić co kol wiek – pro si my o kon -
takt z re dak cją. Do brze by ło by
upa mięt nić 96 ofiar ta jem ni czej
zbrod ni w okrą głą 80. rocz ni cę.

Do mi nik Ga dom ski

Bi blio gra fia
* Wła dy sław Bar to szew ski, „Pal mi ry”, War sza wa 197.

Zamordowano 96 osób, znamy nazwiska trzech

77 lat po tajemniczej zbrodni
� Do dziś nie wiadomo, co stało się w święto Trzech Króli 1940 roku. Szukamy
świadków historii.

Dwa lata
po wojnie w miejscu
wskazanym przez
mieszkańców
Boernerowa
przeprowadzono
ekshumację. Okazało się,
że mogiła na skraju Lasu
Bemowskiego
rzeczywiście kryje ciała 95
mężczyzn i kobiety, ale
udało się zidentyfikować
tylko trzy osoby.
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Na przełomie 1939/1940 roku naziści dokonali w Polsce pierwszych masowych zbrodni.
O niektórych do dziś wiemy bardzo niewiele




