
„Żaden ‘słoikowy’ architekt nie
będzie nam narzucał i dyktował,
co jest dobre a co złe, nam miesz-
kańcom pasuje i wara od wyglądu
Jelonek-Bemowa”, „artykuł po-
dejrzanie śmierdzi łapami dewe-
loperów”, „ręce precz od Hali
Wola” – takie komentarze prze-
czytaliśmy pod artykułem przypo-
minającym, że skrzyżowanie Po-
wstańców Śląskich i Człuchow-
skiej zostało wytypowane do rewi-
talizacji jako lokalne centrum
dzielnicy.

W tekście nie było nawet suge-
stii, że remont mógłby się wiązać
ze zburzeniem Hali Wola czy li-
kwidacją bazaru. Zwróciliśmy
uwagę na kilka problemów, z któ-
rymi borykają się klienci, takich
jak zbyt wąskie przystanki tramwa-
jowe, fatalny stan chodników czy

krótkie zielone światło dla pie-
szych. Przypomnieliśmy, że Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich za-
sugerowało m.in. naprawę chodni-

ków, poprawkę jakości zieleni czy
otwarcie kawiarni. Tak, by otocze-
nie Hali Wola i bazaru było przy-

jaźniejsze dla mieszkańców i klien-
tów. Trudno uwierzyć, że ktokol-
wiek będzie protestować przeciw-
ko remontowi chodników, więc za-
cytowane na początku głosy uzna-
jemy za wynik nieporozumienia.

Jak było w Falenicy?
SARP wytypował do programu

Warszawskie Centra Lokalne 32 lo-

kalizacje, z których dziesięć uznano
za priorytety – wśród nich centrum
Falenicy, w którym działa popular-
ny bazar. Po kilku miesiącach kon-
sultacji z mieszkańcami i kupcami
powstała koncepcja przebudowy
bazaru, budowy bibliotek i kilku
skwerów z siłownią plenerową
i placem zabaw. Rada Warszawy
przeznaczyła na te cele 14 mln zł.

Podobnie jak centrum Falenicy,
centrum Jelonek zostanie zapro-
jektowane tak, jak zechcą tego
mieszkańcy. Pierwsze spotkanie
informacyjne odbędzie się we
wtorek 16 maja o godz. 18:00
w sali sesji na parterze bemow-
skiego ratusza (ul. Powstańców
Śląskich 70).
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Jakie będzie centrum Jelonek?
� Hala Wola i bazar zostają – tylko tyle wiadomo na temat przyszłości centrum Jelonek. Najwyższy czas zacząć o tym rozmawiać.

Podobnie
jak centrum Falenicy,
centrum Jelonek zostanie
zaprojektowane tak, jak
zechcą tego mieszkańcy.
Pierwsze spotkanie
informacyjne odbędzie
się we wtorek 16 maja
o godz.18:00 w sali sesji
na parterze
bemowskiego ratusza (ul.
Powstańców Śląskich 70).



Kobieta taszcząca ciężkie wa-
lizki, przez długie miesiące nie-
mal codziennie pojawiała się
w pobliżu komisariatu policji
przy Raginisa. Wyglądała na
35–40 lat. Potrafiła spędzić w tym
miejscu kilkanaście godzin. Mil-
czała i wcale, lub w niewielkim
tylko stopniu reagowała na próby
kontaktu. Sprawiała wrażenie,

jakby na kogoś lub na coś czeka-
ła. Wszyscy dość zgodnie podkre-
ślali, że była czysta, zadbana, do-
brze ubrana.

Jej zachowanie zwróciło uwagę
okolicznych mieszkańców,
a z czasem sprowokowało też dys-
kusję na lokalnej facebookowej
grupie. To między innymi tam za-
stanawiano się, czy i jak można

pomóc. Członkowie forum starali
się monitorować sytuację
i – w miarę możliwości – dbać
o to by, kobiecie nie stała się
krzywda. Niektórzy próbowali
z nią rozmawiać. Jednak efekty
były dość mizerne.

– Niemal codziennie koło niej
przechodzę. Mam takie poczucie,
że patrzy na mnie i rozpoznaje.

Chciałabym się jej ukłonić, ale za-
wsze coś mnie powstrzymuje
– opowiadała nam wówczas
mieszkanka osiedla. Jedna rzecz
w tej historii szczególnie ją poru-
szyła. Dowiedziała się bowiem, że
„kobieta z walizkami” bywała za-
czepiana i obśmiewana przez bli-
żej niezidentyfikowane grupy bar-
dzo młodych osób.

– Ta pani ma zapewne poważne
problemy, ale przede wszystkim
jest człowiekiem i należy jej się
szacunek – przekonywała nasza
rozmówczyni.

Trudna pomoc
Tymczasem na początku kwiet-

nia informacje o kobiecie z waliz-
kami dotarły do bemowskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Iza-
bela Zwierz, dyrektor placówki
opowiada, że jej pracownicy udali
się na miejsce wkrótce po otrzy-
maniu zawiadomienia od policji,
jakkolwiek internauci na lokal-
nym forum twierdzą, że to
od nich poszedł pierwszy sygnał.
W skład grupy, która pospieszyła
z próbą pomocy, wszedł między
innymi lekarz specjalizujący się
w tego typu przypadkach. Nieste-
ty, scenariusz ich spotkania był ła-
twy do przewidzenia. Pani ignoro-
wała większość pytań, odwracała
wzrok, zasłaniała uszy dłońmi.
Czasem po prostu brała swój ba-
gaż i odchodziła. Jeśli udzielała
odpowiedzi, to były one zdawko-
we i sprowadzały się do tego, by
ją zostawić w spokoju. Pracowni-
cy OPS, niezrażeni ciągłą odmo-
wą, nadal ją zagadywali. Często
kilka razy dziennie. Lecz przeło-
mu nie było.

– Przepisy dość jasno stanowią,
że jeżeli dana osoba nie zagraża

sobie ani otoczeniu, to nie ma
podstaw, by narzucać się z pomo-
cą wbrew jej woli – wyjaśnia dy-
rektor Zwierz. Przymusowa ho-
spitalizacja czy interwencja policji
bądź innych służb mundurowych
jest wówczas wykluczona. Trzeba
było uzbroić się w cierpliwość.

Wkroczyła policja
O kobiecie wciąż niewiele było

wiadomo. Policja ustaliła, że pani
na pewno nie jest bezdomna
i prawdopodobnie pochodzi spo-
za Warszawy. Na Bemowie miała
wynajmować pokój, skąd rano
z bagażami wyruszała w okolice
Człuchowskiej i Raginisa. Wkrót-
ce ustalono nazwę miejscowości,
z której kobieta pochodziła. Zdo-
bycie tej informacji było o tyle
istotne, że otwierało drogę
do kontaktu z lokalnym ośrod-
kiem pomocy społecznej oraz,
rzecz jasna, z bliskimi.

Pod koniec kwietnia tajemnicza
kobieta przestała się pojawiać
w miejscach, gdzie bywała do tej
pory. Z informacji, które uzyska-
liśmy w bemowskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej wynika, że osta-
tecznie zgodziła się na ofertę po-
mocy. Kobieta przebywa obecnie
poza Warszawą, pod opieką wy-
specjalizowanej instytucji.

Dyrektor bemowskiego OPS
apeluje przy okazji, by przekazy-
wać informacje o wszelkich tego
typu niepokojących, nietypowych
sytuacjach. Życie różnie się ukła-
da. Gdyby nie interwencja oko-
licznych mieszkańców, kobieta
błąkałaby się po ulicach Bemowa
kolejne miesiące.

– Nasi pracownicy zareagują
na każde zgłoszenie – zapewnia.

(AS)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Historia kobiety spod komisariatu
� Kim była tajemnicza kobieta, od miesięcy pojawiająca się w okolicach
komisariatu na Raginisa? Wspólna akcja internautów, Ośrodka Pomocy
Społecznej i policji pozwoliła choć trochę rozwiązać zagadkę. I pomóc
człowiekowi w potrzebie.
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Podczas sobotniego spaceru
po przedwojennym Boernerowie
można odnieść wrażenie, że jego
mieszkańcy nie mają poważnych
zmartwień. Cisza, spokój i dużo
zieleni to jednak tylko część
prawdy o życiu osiedla. Od kilku-
nastu lat trwa tu konflikt dotyczą-
cy organizacji ruchu, którego
główną przyczyną jest dojazd
do szkoły przy Thommeego.
Świetne opinie o podstawówce
zachęcają do zapisywania do niej
uczniów nie tylko z Boernerowa
i z rejonu, ale nawet spoza War-
szawy. W połączeniu ze stosunko-
wo słabą komunikacją miejską
sprawia to, że osiedle jest pięć ra-
zy w tygodniu „rozjeżdżane”
przez auta.

Pod koniec ubiegłego roku be-
mowski ratusz zamówił profesjo-
nalny projekt organizacji ruchu
dla całego osiedla. Po przeprowa-
dzeniu pomiarów powstało kilka
wariantów rozwiązania problemu,

zaś w styczniu rozpoczęły się wy-
jątkowo nieudolnie przeprowa-

dzone konsultacje społeczne.
Na spotkaniu w szkole przy Thom-
meego zawodowy moderator nie
był w stanie ostudzić emocji miesz-
kańców i… nie dopuszczał autora

koncepcji do głosu. Jedyny obecny
w sali urzędnik siedział w kącie,

nie zabierając głosu, zaś dwóch
radnych dodatkowo podgrzewało

atmosferę, próbując upolitycznić
spór. Na spotkaniu nie było bur-
mistrza ani żadnego z jego czte-
rech zastępców.

Podsumowanie opublikowane-
go niedawno raportu składa się
z jednego zdania: „Biorąc
pod uwagę opinie mieszkańców
zgłoszone w trakcie konsultacji
Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy podjął decyzję, aby nie
zmieniać obowiązującej organiza-
cji ruchu na terenie osiedla Boer-
nerowo”.

Burmistrz zamawia koncepcję,
której nie zamierza bronić i orga-
nizuje spotkanie, w trakcie które-
go autor projektu nie dostaje
szans na wyjaśnienie mieszkań-
com jego szczegółów. Czy ktoś
jest w stanie wyjaśnić, czemu mia-
ły służyć takie konsultacje?

(dg)

Po co były konsultacje?

Na Boernerowie bez zmian
� Moderator stracił kontrolę nad rozmową, burmistrz nie przyszedł a jedyny urzędnik
milczał, siedząc w kącie. Na koniec zapadła decyzja, że… nic się nie zmieni.
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SŁUCH STATYSTYCZNIE

Zgodnie z wynikami Narodowego

Spisu Powszechnego problem niedo-

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

rozmowy w hałasie, a wśród osób

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

chem – wynika z danych zebranych

podczas Narodowego Testu Słuchu.

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

nym. Drugim powodem jest wszech-

obecny hałas: godziny spędzone ze

słuchawkami w uszach, spacery

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i imprez,

praca w fabryce przy głośno pracują-

cych urządzeniach.

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie

jest codziennie narażona na uciążliwe

dźwięki, które powodują stałą degra-

dację słuchu.

NADSTAW USZU

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

wystarczy po prostu założyć dowolny

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

bezbolesne, bezinwazyjne i szybkie,

a wiele gabinetów akustyki słuchu wyko-

nuje je bezpłatnie. Często skutecznym

rozwiązaniem otwierającym drzwi

do świata dźwięków, które wydawały się

bezpowrotnie utracone, może okazać się

aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, bez

względu na wiek są refundowane.

Współczesne aparaty słuchowe to ma-

leńkie cuda techniki. Ich czułe mikrofony

koncentrują się na mowie, jednocześnie

wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one

być regulowane za pośrednictwem

smartfona, współpracują z wieloma in-

nymi urządzeniami elektronicznymi,

z których korzystamy na co dzień. Są

prawie niewidoczne lub zminiaturyzowa-

ne do eleganckich i estetycznych kształ-

tów, a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

bezpieczeństwo użytkowników.

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

nia, a tym samym funkcjonowania osób

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy w wielu

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

nie zapominajmy go cenić i dbać o

niego.

SŁUCH nieIDEALNY

Od kilkunastu
lat trwa na Boernerowie
konflikt dotyczący
organizacji ruchu,
którego główną
przyczyną jest dojazd
do szkoły
przy Thommeego.
Świetne opinie
o podstawówce
zachęcają
do zapisywania do niej
uczniów nie tylko
z Boernerowa i z rejonu,
ale nawet spoza
Warszawy.
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Czy rejon szkoły przy ulicy Za-
chodzącego Słońca stał się miej-
scem parkingowej samowolki?
W Internecie roi się od skarg
okolicznych mieszkańców utysku-
jących, że kierowcy dowożący swe
pociechy do wybudowanej nie-
dawno placówki nie przejmują się
niczym poza własna wygodą. To,

że samochody parkują jak najbli-
żej szkoły, można jeszcze zrozu-
mieć. Gorzej, że rodzice swoje
auta zostawiają w miejscach nie-
koniecznie do tego przeznaczo-
nych, skutecznie utrudniając życie
mieszkańcom okolicy.

Autor jednego z postów na be-
mowskiej grupie na Facebooku

opisuje, że kierowcy szczególnie
upodobali sobie miejsca na ście-
żce rowerowej, zaraz pod bramą
wjazdową, gdzie stoi zakaz parko-
wania. Innym „ulubionym” miej-
scem jest wąski chodnik ulicy pro-
wadzącej od strony domków jed-
norodzinnych, co powoduje, że ta
i tak wąska ulica w praktyce staje

się jednopasmówką. Przejechanie
tamtędy o godzinie 8:00 rano mo-
że trwać nawet kilkanaście minut.
Internauta stawia pytanie: czemu
do tej pory władze dzielnicy nie
wprowadziły tam zakazu parko-
wania? Pyta też, dlaczego nie wy-
syła się co jakiś czas strażników
miejskich: „aby zaaplikowali parę
kartoników zawalidrogom, dla
których liczy się tylko to, aby skró-
cić drogę przejścia z samochodu
do szkoły nawet o 15 metrów”.

„Przecież jest parking”
– Szkoła przy ulicy Zachodzą-

cego Słońca jest wyposażona
w parking, więc tam powinny par-
kować samochody. Jeśli kierowcy
nie stosują się do przepisów ru-
chu drogowego i obowiązującej
organizacji ruchu, to rozwiąza-
niem mogą być wzmożone patro-
le straży miejskiej, o co się zwró-
cimy – mówi przedstawicielka
urzędu dzielnicy Bemowo Marty-
na Leciak. Pytana o możliwość
wprowadzenia dodatkowych
ograniczeń dla aut czy też zmian

w tutejszej infrastrukturze drogo-
wej, stwierdza, że „wymagałoby to
wykonania nowego projektu or-
ganizacji ruchu oraz zatwierdze-
nia projektu przez Biuro Polityki
Mobilności i Transportu Urzędu
m.st. Warszawy”. Za dużo zacho-
du – porządku powinna strzec
straż miejska. Przedstawiciele tej
służby podkreślają jednak, że
w okolice szkoły przy Zachodzą-
cego Słońca dodatkowi funkcjo-
nariusze są kierowani głównie
w przypadku, gdy w placówce od-
bywają się uroczystości groma-
dzące większą liczbę osób (np. za-
kończenie czy rozpoczęcie roku
szkolnego). – Od początku roku
w związku z nieprawidłowym par-
kowaniem wpłynęły do nas tylko
dwa zgłoszenia. Żadne z nich nie
potwierdziło się – mówi Jolanta
Borysewicz ze straży miejskiej.
– Skierujemy prośbę do zarządcy
terenu o rozważenie wprowadze-
nia wygrodzenia uniemożliwiają-
cego nieprawidłowe parkowanie
w rejonie szkoły – obiecuje.

(AS)

Parkingowa samowolka przy podstawówce
� Codziennie rano i po południu okolice Szkoły Podstawowej nr 357 są zablokowane przez samochody. Kierowcy odwożący swe pociechy
do placówki parkują gdzie tylko się da. Na chodniku, drodze dla rowerów, pod bramami. Byle blisko.



Wiosna, wiosna, wiosna! Niewąt-
pliwie miło jest wyskoczyć z bloko-
wiska w plener. I wszystko byłoby
fajnie, gdyby nie świadomość, że
ten wyczekiwany kontakt z naturą
oprócz niewątpliwych dobro-
dziejstw niesie też pewne ryzyko.
Sprawcą naszych problemów mogą
stać się kleszcze. Te niepozorne pa-
jęczaki odżywiają się krwią, a czło-
wiek jest jednym z ich żywicieli.
Część zarażona jest patogenami.
Przenoszone na przedstawicieli na-
szego gatunku powodują szereg
chorób. Niektóre z nich mogą mieć
ciężki przebieg, a w skrajnych przy-
padkach kończyć się śmiercią.
Do najczęściej występujących nale-
ży borelioza, a do najbardziej zna-
nych kleszczowe zapalenie mózgu.
Myliłby się ten, kto sądzi, że duże

miasto jakim jest Warszawa wolne
jest od zagrożeń, które kojarzą się
raczej z dzikimi ostępami. Kleszcze
i tutaj zdobyły sporo przyczółków
i nic nie wskazuje, by myślały o wy-
prowadzce.

– Jest w Warszawie kilka miejsc
szczególnie zagrożonych. Do nich
należą: Las Bielański, Las Kabacki,
niezagospodarowane tereny ogrodu
zoologicznego, Park Leśny Bemo-
wo, Park w Kawęczynie. Także
– Łazienki Królewskie – wylicza dr
Marta Supergan-Marwicz, biolog
z Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Kleszcze, wbrew obiego-
wej opinii nie spadają na swe ofiary
z górnych części drzew. Czają się
w najniższych piętrach roślinności
– w krzakach czy trawach. Pajęczaki
te są ślepe. Można tu więc obalić je-

den z szerzących się mitów, że od-
strasza je bądź przyciąga jakikol-
wiek kolor. Zamiast wzroku wyko-
rzystują do namierzenia swej ofiary
specjalny organ – „narząd Hallera”.
Umiejscowiony na przedniej parze
odnóży działa niczym radar.

– Kleszcze wystawiają „łapki”
i czekają na ciepło, na zapach potu,
na drgania gruntu – tłumaczy bio-
log. Co może się stać, gdy już nas
skuteczne namierzą i wpiją w skó-
rę? Być może nic. Najemy się tro-
chę strachu i tyle. Jeśli jednak bę-
dziemy mieli pecha, trafimy
na osobnika zarażonego i w porę go
skutecznie nie usuniemy – kłopoty
gotowe. Borelioza może być jed-
nym z nich. To najczęściej występu-
jąca w Polsce i bardzo niebezpiecz-
na choroba odkleszczowa. Jednym
z sygnałów, że zachorowaliśmy jest
pojawienie się tzw. „rumienia wę-
drującego”, czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem czasu pro-
mieniście się rozchodzi. Jednak ten
charakterystyczny objaw występuje
tylko u 40–60 procent zarażonych
osób. Jeżeli nie ma rumienia, to in-
nym ostrzegawczym sygnałem może
być gorączka, stan grypopodobny,
łamanie w kościach czy na przykład
poczucie ospałości. Zarażone dzieci
mogą wykazywać niechęć do zaba-
wy i całymi dniami spać. Z badań
prowadzonych przez dr Martę Su-
pergan-Marwicz na terenie Warsza-
wy, wynika, że zarażony boreliozą
jest niemal co czwarty kleszcz. Du-

żo mniej prawdopodobne jest zain-
fekowanie innymi chorobami.
Wśród nich trzeba wymienić babe-
szjozę, która zasadniczo groźna,
a nawet śmiertelna jest dla psów,
ale niebezpieczna bywa też dla lu-
dzi. Głównie jednak dla tych z obni-
żoną odpornością. Kolejna choroba
to anaplazmoza. I wreszcie klesz-
czowe zapalenie mózgu. To ostatnie
charakteryzuje się śmiertelnością
na poziomie 1%. Jednak w Warsza-
wie w praktyce choroby tej nie no-
towano. Dodać wypada, że klesz-
czowe zapalenie mózgu jest jedną
z nielicznych chorób odkleszczo-
wych, na które istnieją szczepionki.
Nie można tego niestety powiedzieć
o dużo bardziej rozpowszechnionej
boreliozie. Mimo prowadzonych
od lat prac badawczych, brak infor-
macji o skutecznej szczepionce.

Jak się zabezpieczyć?
Jak można zminimalizować ryzy-

ko zaatakowania przez kleszcze?
Środki zaradcze mogą przybrać ró-
żną formę. Na pewno wyruszając
w miejsca zagrożone warto spryskać
się repelentem. Tu ważna uwaga:
najbardziej skuteczne są te z dużą
zawartością związku DEET. Repe-
lenty zawierające go w stężeniu kil-
kunastu – kilkudziesięciu procent
będą skuteczne nawet przez kilka
godzin. Jednocześnie warto pamię-
tać, że to toksyczna, drażniąca sub-
stancja – nieobojętna i dla nas.
Po powrocie ze spaceru jak najszyb-

ciej powinniśmy ją zmyć. Zła wiado-
mość jest taka, że nie powinno się
jej stosować u dzieci. Radykalniej-
szą formą obrony, stosowaną nie-
kiedy przez leśników, jest nasącza-
nie ubrań permetryną. Środek ten
nie odstrasza kleszczy, tylko je zabi-
ja. Jednak jedną z kluczowych kwe-
stii jest dobór odpowiedniej odzie-
ży. Na pewno warto założyć długie
spodnie, wysokie buty, dbać by
w miarę możliwości żaden skrawek
odsłoniętego ciała nie stanowił za-
proszenia dla miniaturowego intru-
za. Po powrocie z wędrówki zaleca-
ny jest szczegółowy przegląd ciała
i kąpiel pod silnym strumieniem
wody. Ze względu na fakt, że formy
niedojrzałe w praktyce są nie
do wykrycia, dodatkowym zabez-
pieczeniem może być szorowanie
ciała szczotką z twardym włosiem.
Co zrobić, jeśli znajdziemy wbitego
kleszcza? Niewątpliwie przyda się
pęseta. Należy uchwycić nią paję-
czaka jak najbliżej skóry i wycią-
gnąć płynnym i stanowczym ru-
chem. Upewniajmy się, że w skórze
nie została żadna część kleszcza
a rankę starannie zdezynfekujmy.
Obserwujmy też, czy nie pojawiają
się objawy sugerujące chorobę.

– Kleszcze najaktywniejsze są
wiosną i jesienią, a w ciągu doby ra-
no i pod wieczór. Ale to nie ozna-
cza, że w pozostałym czasie jeste-
śmy w pełni bezpieczni. Uważać
trzeba stale – ostrzega biolog.

(AS)

Kleszcze w Warszawie mają się świetnie
� Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.

MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis

508-081-808

·Prasowanie koszul. 5 zł/szt. w cenie odbiór

i dowóz do klienta. 501-231-301

·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17

Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd

Ekspertyza 0zł 504-617-837
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BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd

500-798-266

·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy

ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360

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

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

·Transport, przeprowadzki tel: 500-666-528

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

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

·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych
505-529-328

·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

DAM PRACĘ
·Apteka Od Serca w Warszawie (Wola, Bemowo)
oraz w Radzyminie zatrudni technika farmacji.
Oferujemy pracę na pełny etat na podstawie
umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet
premiowy i dodatki do wynagrodzeń,
ubezpieczenie medyczne. Stawiamy na fachową
obsługę pacjentów, opiekę farmaceutyczną,
rozwój i szkolenie pracowników. Dbamy o dobrą
atmosferę i zgrany zespół. CV
info@aptekaodserca.pl
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę

o kontakt 669-114- 442

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493
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OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie



Naj star szym świa dec twem ist -
nie nia wsi o tej na zwie jest po -
cho dzą cy z 1313 ro ku do ku ment,
w któ rym jed nym ze świad ków
jest „Piotr z Ba bic”. Przez wie ki
Ba bi ce, zna ne dziś ja ko „Sta re”,
by ły naj wa żniej szym ośrod kiem
na za chod nich przed mie ściach
dzi siej szej War sza wy. Ja ko sie dzi -
ba pa ra fii, a póź niej ta kże gmi ny,
za wsze by ły wy ró żnia ne na ma -
pach z XVIII i XIX wie ku. Do -
pie ro w la tach 30. ubie głe go wie -
ku na za chod nim skra ju po wsta ło
mia sto -ogród, na zy wa ne ory gi nal -
nie Osie dlem Łącz no ści.

Ba bi ce na Bo er ne ro wie
Na ma pie War sza wy i oko lic

wy da nej przez Woj sko wy In sty tut
Geo gra ficz ny w 1934 wieś Ba bi ce
ma już sza cow ny przy do mek

„Sta re”. Ozna czo no na niej ta kże
No we Ba bi ce i… Osie dle Łącz no -
ści Ba bi ce. Kie dy pod la sem
przy dzi siej szej uli cy Ka li skie go

bu do wa no pierw sze do my, śre -
dnio wiecz na na zwa by ła je dy ną,

ja ką – choć by w przy bli że niu
– da ło się okre ślić te te re ny. Tak
by ło rów nież tuż po II woj nie
świa to wej, gdy wy bu do wa no lot -
ni sko, na zwa ne oczy wi ście „War -
sza wa -Ba bi ce”.

Bar dzo cie ka wie pre zen tu je
ma pa PPWK z ro ku 1958. Na zwą
nad rzęd ną, okre śla ją cą dziel ni cę
po znacz nym roz sze rze niu gra nic

War sza wy, jest oczy wi ście „Wo la”
(pa miąt ką po tym jest np. Ha la
Wo la). Na te re nie dzi siej szej
dziel ni cy Be mo wo za zna czo no
Chrza nów, Gro ty, Ka ro lin i…
„Ba bi ce (Be mo wo)”, przy czym
na zwa ta zo sta ła umiesz czo na
na pół noc od Gro tow skiej. In ny mi
sło wy: Bo er ne ro wo zo sta ło pod pi -
sa ne ja ko Ba bi ce, zwa ne też Be -
mo wem. Ten po zor ny ba ła gan wy -
ni kał z rów no le głe go funk cjo no -
wa nia trzech nazw: śre dnio wiecz -
nej oraz dwóch „po li tycz nych”
– „pił sud czy kow skiej” (upa mięt -
nia ją cej mi ni stra Igna ce go Bo er -
ne ra) i no wej, pro mo wa nej przez
ko mu ni stów. Na ma pach z lat 60.
po zo sta ła już tyl ko ta ostat nia
– Be mo wo – choć do pó ki nie po -
wsta ły blo ki, kon se kwent nie pod -
pi sy wa no nią przed wo jen ne osie -
dle do mów jed no ro dzin nych.

Blo ki wszyst ko zmie ni ły
Bu do wa blo ków spra wi ła, że

śro dek cię żko ści Be mo wa za czął
prze su wać się w kie run ku dzi siej -
szej Po wstań ców Ślą skich. Na ma -
pie PPWK z 1980 ro ku na zwę

osie dla umiesz czo no dy plo ma -
tycz nie przy Ra dio wej, po mię dzy
przed wo jen ny mi do ma mi a po -
wsta ją cym blo ko wi skiem.

Gdy upadł ko mu nizm, jak za do -
tknię ciem cza ro dziej skiej ró żdżki
na zwy uży wa ne na pla nach do sto -
so wa ły się do uży wa nych przez
miesz kań ców: te raz przy Ka li skie -
go już za wsze by ło Bo er ne ro wo,
zaś przy Po wstań ców Ślą skich
– Be mo wo. Star sza na zwa dla star -
szej za bu do wy, now sza – dla now -
szej. Dość oczy wi sty po dział za czął
za cie rać się już kil ka lat póź niej.

Be mo wo gó rą?
Gdy w 1994 ro ku War sza wę

na no wo po dzie lo no na dziel ni ce,
po ło żo ną naj bar dziej na za chód
na zwa no – tak jak osie dle – Be -
mo wem. W ten spo sób na zwa za -
czę ła się gać tam, gdzie jesz cze
nie daw no nie mia ło pra wa jej być:
w oko li ce Człu chow skiej, a na wet
Po łczyń skiej. Od kil ku na stu lat
Be mo wo co raz szyb ciej wy pie ra
Je lon ki, nie wspo mi na jąc na wet
o Chrza no wie.

Do mi nik Ga dom ski

Bemowo, Boernerowo, Babice – jedno i to samo?
� Gdyby nie polityka, zachodnia dzielnica Warszawy nazywałaby się dziś… Babice.

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

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

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

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

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

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

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

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

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

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

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

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

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

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

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne -

ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

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

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

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

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Gdy w 1994 roku
Warszawę na nowo
podzielono na dzielnice,
położoną najbardziej
na zachód nazwano
– tak jak osiedle
– Bemowem. W ten
sposób nazwa zaczęła
sięgać tam, gdzie jeszcze
niedawno nie miało
prawa jej być: w okolice
Człuchowskiej, a nawet
Połczyńskiej.

źródło: W
ikim

edia C
om

m
ons / K

leszczu




