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tel. 519-610-432
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Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 502-280-720

Po protestach mieszkańców
Zarząd Transportu Miejskiego
postanowił, że 105 zostanie
na obecnej trasie, z maksymalną
częstotliwością co 8–10 minut
(w szczycie porannym). Jednak to
nie jest najważniejsza informacja,
bo ZTM uruchamia na Bemo-
wie… E-5.

Bemowski ekspres ma kurso-
wać w szczycie co 8–10 min i za-
trzymywać się tylko na przystan-
kach Os. Górczewska, Szobera,
Batalionów Chłopskich, Człu-
chowska, Siemiatycka, Sternicza,
Szeligowska, Ciepłownia Wola
i Metro Rondo Daszyńskiego.
Będzie to więc jedyna linia z Be-
mowa, która całkowicie ominie
Wolę i prawdopodobnie odbierze
miłośników „stopiątce”, o którą
tak walczono. Bo jaki sens będzie
jechać z Jelonek do centrum zwy-
kłą linią, jeśli będzie ekspresowa,

która nie zatrzyma się nigdzie
na Wolskiej i Kasprzaka? ZTM
najwyraźniej dopnie swego i prze-
kona mieszkańców, aby dojeżdża-
li do ronda Daszyńskiego.

Jakie inne zmiany nas
czekają?

109 wraca na trasę sprzed roz-
poczęcia budowy metra, przez Ka-
sprzaka i Prostą. Inaczej pojadą
też tramwaje, o które nie toczono
na konsultacjach społecznych wal-
ki. 8 zostanie zastąpiona na Be-
mowie i Woli nową linią 11, kur-
sującą co 10 minut w godzinach
szczytu. Pojedzie ona z os. Gór-
czewska ulicami Górczewską, Po-
wstańców Śląskich, Połczyńską,
Wolską, Towarową i Grójecką
na pl. Narutowicza. Będzie to
więc kręgosłup komunikacyjny
Bemowa, łączący Jelonki, ratusz
i Nowe Bemowo.

23 nadal będzie kursowała
na trasie z Nowego Bemowa
na Czynszową, 26 wróci na starą
trasę z os. Górczewska na Wia-
traczną (z bardzo dużą częstotli-
wością: co 5 min w szczycie), po-
wodując likwidację autobu-
su 226.28 zostanie skrócone
do Dworca Wschodniego.

Co o zmianach sądzą nasi czy-
telnicy? Czekamy na komentarze
– redakcja@gazetaecho.pl

DG

Bemowo dostaje ekspres
� „Obrona Częstochowy” za autobusem linii 105 zakończyła się sukcesem. Zmiany
w komunikacji po otwarciu II linii jednak będą – i to ogromne.

Bemowski
ekspres ma kursować
w szczycie co 8–10 min
i zatrzymywać się tylko
na przystankach
Os. Górczewska, Szobera,
Batalionów Chłopskich,
Człuchowska,
Siemiatycka, Sternicza,
Szeligowska, Ciepłownia
Wola i Metro Rondo
Daszyńskiego.
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Ponad sto metrów dalej jest wy-
betonowane, oznaczone przejście
przed parkingiem park&ride.
Jednak aby od strony Połczyńskiej
dostać się do parku, trzeba nad-
kładać drogi, a nikt tego przecież
nie lubi. I w efekcie, mało kto to
robi. Nielegalne przejście znajdu-
je się niedaleko Fortu Wola, tuż
po przejściu przez most nad tora-
mi kolejowymi – niemal na grani-
cy Woli i Bemowa.

Jeden z „dzikich przeskakiwa-
czy” poprosił nas o interwencję:

zróbmy tam oficjalne, porządne
przejście. Skoro i tak tyle osób
tamtędy chodzi.

– Tego rodzaju inwestycje nie
leżą w gestii urzędu dzielnicy,
więc my nie możemy nic zrobić.
Chociaż oczywiście chcielibyśmy
pomóc. W tej sprawie trzeba roz-
mawiać z Tramwajami Warszaw-
skimi – poradził nam Tomasz Mi-
kołajczak z urzędu dzielnicy Be-
mowo.

– Nie przewidujemy wyznacze-
nia przejścia dla pieszych w tym

miejscu. Mała odległość do istnie-
jącego przejścia w rejonie przy-
stanku nie uzasadnia wprowadza-
nia w tym miejscu dodatkowego
przecięcia trasy tramwajowej, co
odbyłoby się kosztem czasu tysię-
cy pasażerów jeżdżących tramwa-
jami – mówi Michał Powałka,
rzecznik Tramwajów Warszaw-
skich.

Takich miejsc jest w Warszawie
sporo. Całkiem niedawno opisy-
waliśmy nielegalne przejście
przez tory obok wiaduktu
przy ul. Górczewskiej, niedaleko
innej galerii handlowej, Wola
Parku. Ucywilizowanie tego miej-
sca zostało nawet zgłoszone do li-
sty projektów budżetu partycypa-
cyjnego, ale przepadło w głosowa-
niu.

Teoretycznie wystarczyłoby
trzymać się przepisów i nie ma
sprawy. Jako naród, z natury, je-
steśmy jednak przekorni i dodat-
kowo wygodni. Do pierwszego
wypadku?

mac

Dzika dróżka przez tory na Jelonkach
� Przez tory – wiadomo – na dziko przechodzić nie można. Przy wejściu do parku
Jelonki Południowe funkcjonuje jednak regularnie wydeptywana dróżka a przez
torowisko tamtędy najbliżej. Pytanie: zakazywać dalej czy usankcjonować,
poprawiając bezpieczeństwo?

Impreza przeznaczona jest dla
tych, którzy mają – albo po prostu
lubią – te sympatyczne psy towarzy-
skie. Ma charakter czysto towarzy-
ski, nie odbywają się na nim kon-
kursy piękności – jest po prostu
spotkaniem przyjaciół i szansą
na poznanie nowych ludzi. Całkowi-
ty dochód z imprezy przeznaczony
jest na cele charytatywne. Na For-
tach Bema zlot gości od 2006 roku.

W programie m.in. porady do-
świadczonych weterynarzy, zoop-
sychologa, treserów i behawiory-
stów, profesjonalne studio foto-
graficzne, porady dietetyka, po-
kaz psiej pierwszej pomocy, lote-
ria fantowa, wspólne pamiątkowe
zdjęcie, konkursy z nagrodami
oraz mobilna gastronomia.

Zapraszamy!
(red)

Buldogi zjadą na Forty Bema
� Już po raz szesnasty odbędzie się Ogólnopolski Zlot
Miłośników Buldogów Francuskich. Posiadaczy i miłośników
tych psów zapraszamy 14 września do Fortów Bema.

źródło:w
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w.zlotbuldogow.pl
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Trwa dystrybucja broszury, któ-
rej wygląd jako żywo przypomina
zlikwidowaną niedawno bemow-
ską gazetę dzielnicową. Nawet ty-
tuł jest podobny – różni się od po-
przedniego „organu prasowego”
jedynie znaczkiem plusa. Co mo-
żna znaleźć w środku?

Afera bemowska
Jest podsumowanie „afery Dą-

browskiego”, z którego wynika, że
kontrola tak naprawdę wskazała
mało znaczące nieprawidłowości
w zarządzaniu ratuszem za jego
kadencji. Że komputery kupiono
zgodnie z prawem i są wykorzy-
stywane w urzędzie, że fikcyjnych
umów-zleceń nie było, a samo-
chód służbowy nie był wykorzysty-
wany prywatnie. Słowem – sztucz-
nie nadmuchany atak na byłego
burmistrza. „To intryga a nie afe-
ra” – czytamy.

Nowi rządzący
Niezbyt pozytywna jest ocena

nowych włodarzy dzielnicy, którzy
są „desantem z Zielonki”, a także
z Rembertowa i Bielan, a nowy
burmistrz uczy się Bemowa
od podstaw. Można też przeczy-
tać, że z planowanego sadze-
nia 20 tysięcy drzew na dwudzie-

stolecie Bemowa nic nie wyszło,
bo dla nowych władz pomysł oka-
zał się zbyt nowatorski, a bur-
mistrz Krzysztof Strzałkowski
przez opieszałość w działaniu
opóźnił oddanie do użytku szkoły
na Zachodzącego Słońca. „Nic
tam, że oczekiwania strażaków są
doskonale znane od tygodni – dla
urzędników przysłanych na Be-
mowo z zewnątrz liczą się wyłącz-
nie procedury i formalności.

Bez wahania podjęto więc de-
cyzję, że 6-latki niczym zabawki
zostaną na dwa miesiące rozpar-
celowane po innych starych szko-
łach”.

Kultura też oberwała
Dostaje się również nowemu

dyrektorowi Art.Bemu za zatrud-
nienie „wojującego lewicowca”
i słabą promocję, a ratuszowi
– za zaniechanie „działań koncer-
towych”, z których „dawne i nor-
malnie rządzone” Bemowo było
dumne.

„Rok 2014 będzie więc pierw-
szym od siedmiu lat, w którym
na Lotnisku Bemowo muzycznie
nie wydarzy się zupełnie nic”.
Według autorów biuletynu obec-
ny dyrektor Art.Bem-u źle zorga-
nizował wybory Miss Polski

na Wózkach – zarzucają mu fatal-
ną promocję i zubożenie progra-
mu artystycznego imprezy, przez
co frekwencja na widowni była

kompromitująco niska. Dodają
zarzuty o wycofanie się z przeję-
cia zarządzania Aleją Sportów
Miejskich i organizowania zajęć

dla przedszkolaków. Autorzy
wieszczą też koniec Bemowskiej
Akademii Seniora.

Dąbrowski: Bemowo znów
będzie najlepsze w Warszawie!

Wygląda na to, że najbliższa
kampania samorządowa na Be-
mowie będzie wyjątkowo ostra
i bezpardonowa. Sam główny za-
interesowany zapowiada w roz-
mowie z nami, że „nie da się
ugrillować żywcem”.

– Pomysł z wiceprezydenturą
Warszawy był zły i więcej bym ta-
kiego błędu nie popełnił – przy-
znaje Jarosław Dąbrowski.
– Także po tych doświadczeniach
zrezygnowałem z członkostwa
w Platformie Obywatelskiej i de-
finitywnie postanowiłem poświę-
cić się tylko sprawom naszej
dzielnicy. Nie pozwolę, aby
pod byle pretekstami niszczono
wszystko to, na co wspólnie pra-
cowaliśmy przez lata. Bemowo
zasługuje na więcej i wierzę, że
po wyborach samorządowych
znowu będzie najlepszą dzielnicą
w Warszawie – podsumowuje były
burmistrz i przyznaje, że będzie
liderem lokalnej listy wyborczej
„Dla Bemowa”.

Czekamy na opinie mieszkańców
na temat nowego „Bemowo
News+” – redakcja@gazetaecho.pl.

(red)

Wywiad z byłym burmistrzem
Jarosławem Dąbrowskim druku-
jemy na str. 7.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Żywcem ugrillować się nie dam!
� Były burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej, ale z życia politycznego
i zdecydowanej walki o odzyskanie dobrego imienia nie rezygnuje. Dobiega końca kolportaż biuletynu wyborczego
stylizowanego na zlikwidowaną przez obecnego burmistrza dzielnicową gazetę. Zapowiada się ostra walka o Bemowo.
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Pytania pojawiają się coraz czę-
ściej w związku z trwającą budo-
wą nowej linii tramwajowej
na odcinku od Górczewskiej
do Radiowej. – A co z odcinkiem
od Radiowej do Gustawa Morcin-
ka? Płyty żelbetonowe niszczeją
z każdym rokiem. Jest w nich co-
raz więcej dziur powodujących
zniszczenia przejeżdżających tam-
tędy samochodów. Czy w związku
z coraz większymi korkami w na-

szej dzielnicy jest planowane po-
szerzenie Powstańców Śląskich?
– pyta radny Paweł Rafalski.

Otóż, jest planowane i to dobra
wiadomość. Z drugiej strony jest
i wiadomość gorsza – nie wiadomo,
kiedy to może się stać. Na pewno
nie w najbliższej przyszłości. Wła-
dze dzielnicy chcą najpierw zapytać
mieszkańców, jak wyobrażają sobie
taką przebudowę, co pozostawić
na poboczach, a co zlikwidować.

Ważną kwestią jest bazarek
przy Wrocławskiej, który wrósł
w krajobraz dzielnicy, a taka prze-
budowa stawiałaby jego przyszłość
pod dużym znakiem zapytania.

– Patrząc w stronę Bielan, to
przestrzeń po lewej stronie Po-
wstańców Śląskich traktowana jest
jako rezerwa pod przyszłą drogę.
Planujemy bowiem poszerzyć ulicę
do dwóch pasów w każdą stronę.
Gdy do tego dojdzie, tory tramwa-

jowe – obecnie znajdujące się
po prawej stronie – znalazłyby się
na środku. Większy problem byłby
z zagospodarowaniem prawej stro-
ny, gdzie obecnie są parkingi.
Z pewnością nie chcielibyśmy ta-
kże likwidować bazarku, zdajemy
sobie bowiem sprawę, jak to miej-
sce stało się ważne dla mieszkań-
ców – mówi rzecznik urzędu dziel-
nicy Mariusz Gruza. – Nie zrobimy
niczego, zanim nie poznamy opinii

ludzi. Zagospodarowanie tego te-
renu to jednak kwestia nie roku,
a kilku najbliższych lat. Dojdzie
do tego na pewno, ale trudno jesz-
cze powiedzieć, kiedy to się stanie.
Najpierw musimy się uporać z in-
nymi inwestycjami – dodaje.

mac

Jak widzielibyśmy Powstańców
za kilka lat? Czekamy na pomysły
– nawet te najbardziej irracjonalne.

Chcemy szerszej Powstańców Śląskich? Jakiej?
� Płyty żelbetonowe, pozostałość po dawnym pasie startowym lotniska, ciągną się wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i z roku na rok niszczeją.
– Jaka jest przyszłość tego terenu? – pytają mieszkańcy.



Największe zainteresowanie
mieszkańców zebranych
w Art.Bemie wzbudziły sprawy
społeczno-mieszkaniowe.

– Miasto powinno korzystać
z wielu mechanizmów, które do-
prowadzą do zróżnicowania ofer-
ty mieszkaniowej, a docelowo
do obniżenia cen na rynku ko-
mercyjnym: powrót do mieszkal-
nictwa o czynszu umiarkowanym,
wspieranie powstawania mikro-
spółdzielni, aktywne pozyskiwa-
nie funduszy z budżetu centralne-
go na budowę mieszkań komu-
nalnych oraz lobbowanie
za uchwaleniem przez Sejm roz-
wiązań promujących budowę
mieszkań na wynajem – twierdzi
Joanna Erbel.

Jako przykład podaje Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ, mające siedzi-
bę przy Pełczyńskiego. Zadaniem
tej należącej do miasta spółki jest
budowa mieszkań na wynajem
o umiarkowanych czynszach, ale

prowadzi ona inwestycje na wzór
deweloperów (i to nie na Bemo-
wie, ale na Woli). Jako alternaty-
wę dla budownictwa deweloper-
skiego Erbel proponuje, by mia-
sto przygotowywało małe działki
budowlane dla mikrospółdzielni
i kooperatyw mieszkaniowych.

Autobusem, tramwajem lub ro-
werem zamiast samochodem

Jako receptę na zmniejszenie
w Warszawie korków Erbel
przedstawia lepszą i tańszą komu-
nikację miejską oraz rowery (sa-
ma kandydatka przyjechała
na spotkanie rowerem, mimo ule-
wy). Jej zdaniem należy obniżyć
cenę biletu 20-minutowego
do 2 zł, wprowadzić bilet 45-mi-
nutowy za 3,40 zł i przywrócić bi-
let trzydniowy. To powinno za-
chęcić większą grupę warszawia-
ków do pozostawienia samocho-
du na parkingu, a w rezultacie nie
tylko zmniejszenia korków, ale
też zwiększenia dochodów miasta
i poprawy jakości powietrza. A co
z liniami tramwajowymi, łączący-
mi Bemowo z centrum?

– Tramwaj nie powinien stać ni-
gdy poza przystankami, ani
w korku, ani na światłach – mówi
Erbel. – Mechanizmy usprawnia-
jące płynność ruchu tramwajów
i autobusów są stosowane w wielu
miastach Europy.

Jako prezydent Joanna Erbel
chciałaby wyznaczyć niektórym
urzędnikom miejskim dodatkowe
zadania, mianując ich pełnomoc-
nikami m.in. do spraw seniorów,
osób z niepełnosprawnościami
czy kształtowania przestrzeni
miejskiej. Ten ostatni byłby jed-
nocześnie naczelnym architektem
miasta i nadzorował powstawanie
społecznego studium zagospoda-
rowania przestrzennego.

W dziedzinie edukacji Erbel
proponuje m.in. dodatkową lek-
cję matematyki w szkołach pod-
stawowych i darmowy dojazd
do szkół dla uczniów.

– Odległość od domu do szkoły
nie powinna przekraczać 3 km
w przypadku uczniów i uczennic
klas I-IV, a w przypadku uczniów
i uczennic klas V-VI i gimnazjów
– 4 km – mówi Erbel. – Ustawo-

dawca ustalił, że jeżeli droga
dziecka do szkoły przekracza po-
dane odległości, to obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłat-
nego dowozu dzieci oraz zapew-
nienie im opieki w trakcie prze-
jazdu. Wprowadzimy więc legity-
macje zawierające informacje
o miejscu zamieszkania oraz ad-
res szkoły. Dzięki temu dzieci bę-
dą mogły podróżować bez ko-
nieczności zakupu biletu między
domem a szkołą.

Skąd wziąć na to wszystko pie-
niądze? Jako jedną z kategorii,
na której można zaoszczędzić,
Erbel podaje budowę dróg.

– Nowe ulice są potrzebne, ale
powinny mieć przyjazną dla
mieszkańców skalę – mówi.
– Miasto wydaje setki milionów
na poszerzanie jezdni, które i tak
będą zakorkowane, jeśli nie za-

pewni się atrakcyjnej komunikacji
miejskiej. Z pewnością potrzebna
jest np. obwodnica Pragi, ale już
z poszerzania takich ulic, jak Pro-
sta czy Światowida, należało zre-
zygnować. Budowa szerokich
jezdni nie powinna być ważniejsza
od wydatków na szkoły, które po-
chłaniają nieporównywalnie
mniejsze fundusze. Dochody bu-
dżetu Warszawy wynoszą 13 mld
zł i rosną z roku na rok. Nadwyżki
budżetowe można przeznaczyć
właśnie m.in. na dodatkowe lek-
cje matematyki.

Cały 80-stronicowy program
kandydatki można przeczytać
na stronie JoannaErbel.pl

O najważniejszy urząd w mieście
ubiegają się także urzędująca pre-
zydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
(PO), burmistrz Ursynowa Piotr
Guział (Warszawska Wspólnota
Samorządowa), były wojewoda Ja-
cek Sasin (PiS), wiceprzewodniczą-
cy Rady Warszawy Sebastian
Wierzbicki (SLD) i adwokat Jacek
Wilk (Kongres Nowej Prawicy).

DG

Erbel na Bemowie: bilety po 2 zł
� Trwają spotkania wyborcze kandydatki Zielonych na prezydenta Warszawy, aktywistki i socjolożki Joanny Erbel.
Na Bemowie najwięcej czasu poświęcono sprawom społecznym.

Zmiany są wymuszone wymia-
ną torowiska i przebudową Po-
wstańców Śląskich na skrzyżowa-
niu z Radiową. Ulica będzie
mieć dwie jezdnie z chodnikami

i ścieżkami rowerowymi oraz za-
toki parkingowe. Znikną też słu-
py trakcyjne.

Warto wspomnieć, że Zarząd
Transportu Miejskiego ma już

koncepcję tras dla linii, które bę-
dą kursować po nowych to-
rach. I tak: tramwaj linii 11 poje-
dzie trasą Metro Młociny – Nocz-
nickiego – Wólczyńska – Bro-
niewskiego – Reymonta – Po-
wstańców Śląskich – Połczyńska
– Wolska – Towarowa – plac Za-
wiszy – Grójecka – plac Naruto-
wicza, zaś linia 28 będzie kurso-
wać na odcinku osiedle Górczew-
ska – Górczewska – Powstańców
Śląskich – Reymonta – Broniew-
skiego – plac Grunwaldzki – aleją
Jana Pawła II – rondo Zgrupowa-
nia AK „Radosław” – Słomiń-
skiego – most Gdański – rondo
Starzyńskiego – Jagiellońska
– Ratuszowa – Targowa – Kijow-
ska – aleja Tysiąclecia – Kawę-
czyńska – Kawęczyńska Bazylika.

Koniec prac nad torowiskiem
zapowiadany jest na 26 paździer-
nika.

(red)

Zmiany w ruchu tramwajowym od 15 września
� 15 września przestaną kursować tramwaje między pętlami Koło i Nowe Bemowo.
Z Boernerowa zniknie też „dwudziestka”.

Skąd wziąć
na to wszystko pieniądze?
Jako jedną z kategorii,
na której można
zaoszczędzić, Erbel
podaje budowę dróg.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206
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– Wysłał Pan ostatnio
do mieszkańców dość osobisty
list. Dziś już wiemy, że oznacza to
powrót do polityki po kilku mie-
siącach „turbulencji”.

– Widząc to, co aktualnie dzieje
się na Bemowie i na co dzień roz-
mawiając z mieszkańcami – tak,
podjąłem taką decyzję. Pomysł
z wiceprezydenturą Warszawy był
zarówno dla mnie osobiście, jak
i dla Bemowa bardzo zły i więcej
bym takiego błędu nie popełnił.
Także po tych doświadczeniach
zrezygnowałem z członkostwa
w Platformie Obywatelskiej i de-
finitywnie postanowiłem poświę-
cić się tylko sprawom naszej
dzielnicy. Nie pozwolę, aby
pod byle pretekstami niszczono
wszystko to, na co wspólnie pra-
cowaliśmy przez lata. Bemowo
zasługuje na więcej i wierzę, że
po wyborach samorządowych
znowu będzie najlepszą dzielnicą
w Warszawie.

– Czyli będzie Pan startował
w najbliższych wyborach...

– Tak, ale nie z ramienia jakiej-
kolwiek partii. Wykorzystując do-
tychczasowe doświadczenia zde-
cydowałem się zaangażować w coś
zupełnie nowego. Wraz z grupą ak-
tywnych, kompetentnych i znanych
w swoich środowiskach osób, two-
rzymy apolityczny Komitet Wybor-
czy Wyborców „Dla Bemowa”. Łą-
czy nas przede wszystkim wspól-
na troska o dzielnicę, w której
wszyscy mieszkamy, żyjemy, często
także pracujemy. Korzystając
z okazji, zapraszam do współpracy
wszystkie osoby, które razem z na-
mi chciałyby dalej zmieniać Bemo-
wo na lepsze. Zainteresowanych
proszę o kontakt pod adresem
e-mail: kwwbemowo@wp.pl lub
numerem telefonu 504–247–872.
W wielu polskich miastach udało
się uwolnić samorządy od szkodli-
wych partyjnych rozgrywek. Dla-
czego miałoby się to nie udać
na Bemowie?

– W ostatnim numerze „Echa”
wydrukowaliśmy wywiad z aktu-

alnym burmistrzem Krzysztofem
Strzałkowskim. Nie sprawiał
wrażenia, by Bemowo tonęło. Za-
powiedział, że m.in. ma powstać
nowy żłobek, nowa przychodnia,
nowe ulice…

– Mimo tego, jak bardzo Bemo-
wo zmieniło się w ostatnich la-
tach, oczywistym jest, że potrzeb-
ne są kolejne inwestycje. Także te
wymienione. Najważniejsze jest
jednak, aby podejmując tak ważne
decyzje, dobrze znać swoją dziel-
nicę i w efekcie właściwie wyzna-
czać priorytety. Dziwię się, że
obecny burmistrz „techniczny” nie

wspomina nawet słowem o me-
trze, które od lat mieszkańcy
wskazują jako najważniejszą inwe-
stycję dla Bemowa. Oczekiwa-
na od lat budowa linii tramwajo-
wej na Powstańców Śląskich wła-
śnie stała się faktem. Najwyższy
czas na metro. To dokończenie
drugiej linii podziemnej kolejki
powinno być kluczowym zada-
niem dla samorządu w nadcho-
dzącej kadencji. I o to właśnie zo-
bowiązuję się walczyć. Już teraz
pora rozpocząć budowę bemow-
skich stacji metra, także po to,
aby możliwie skrócić związane
z tym utrudnienia. Inne inwesty-
cje są oczywiście także potrzebne,
ale żadna tak bardzo i tak szybko
nie poprawi znacząco jakości ży-
cia wszystkich mieszkańców Be-
mowa.

– O przychodnię na Chrzano-
wie władze Bemowa starają się
od wielu lat. Zawsze słyszeliśmy,
że miasto nie ma na nią pienię-
dzy. Znalazły się nagle tuż

przed wyborami. To realna zapo-
wiedź czy kiełbasa wyborcza?

– Myślę, że sami mieszkańcy są
w stanie najlepiej i obiektywnie
ocenić wiarygodność poszczegól-
nych zapowiedzi i kompetencje
prezentujących je ludzi. W odró-
żnieniu od obecnego zarządu
dzielnicy, modernizując Bemowo
przez ostatnie lata, niejednokrot-
nie pokazaliśmy, że nawet najam-
bitniejsze projekty można z po-
wodzeniem i skutecznie zrealizo-
wać. Dla wyborców kluczowe jest
przecież to, by dalej na Bemowie
żyło się coraz lepiej, aby mogli,

tak jak wcześniej, być dumni ze
swojej dzielnicy. Nie sztuką jest
zapowiedzieć „zbuduję nową
przychodnię”. Najpierw trzeba
wygospodarować fundusze na ten
cel, a potem je efektywnie wyko-
rzystać. Osobiście uważam, że za-
miast zwykłej przychodni powin-
niśmy stworzyć Bemowskie Cen-
trum Zdrowia, które zwiększy do-
stępność usług medycznych dla
pacjentów z całej dzielnicy.
Oprócz gabinetów lekarskich,
w takim obiekcie powinny znaleźć
się także: nowoczesna klinika dia-
gnostyczna, szpital jednodniowy
oraz ośrodki rehabilitacji i medy-
cyny sportowej. Stać nas na to,
aby do inwestycji podchodzić no-
watorsko, a nie w sposób sztam-
powy, jak niestety większość miej-
skich urzędników.

– W tzw. aferze bemowskiej,
jedno z oskarżeń dotyczyło nie-
prawidłowości przy stworzeniu
prywatnego przedszkola publicz-
nego. To pierwsze takie przed-

szkole w Warszawie. Czy partner-
stwo podmiotów prywatnych i sa-
morządu nie zostało Pana zda-
niem zaprzepaszczone już na
starcie? Czy znajdą się kolejni
chętni na prowadzenie publicz-
nych placówek przedszkolnych,
skoro tak łatwo można być wma-
newrowanym w kłopoty?

– Ci, którzy mówili o aferze
w kontekście naszego przedszko-
la, po prostu nie mają o tym poję-
cia. Jeden dziennikarz przepisuje
od drugiego i żaden nie sprawdzi,
o co naprawdę chodzi, a sprawa
urasta do rangi „wielkiego prze-
krętu”. Zasada jest prosta – pod-
miot prywatny tworzy przedszko-
le za swoje pieniądze, a samorząd
płaci tylko dotację na każde
dziecko uczęszczające do tego
przedszkola – dokładnie tyle, ile
kosztuje utrzymanie dziecka
w przedszkolu dzielnicowym. Ro-
dzice także ponoszą koszty iden-
tyczne, jak w każdym innym
przedszkolu publicznym. Program
jest stale otwarty dla wszystkich
chętnych inwestorów. Ten model
pozwala dzielnicy oszczędzić pie-
niądze, które wydałaby na budo-
wę przedszkola – kilka, a nawet
kilkanaście milionów złotych.
Gdzie jest tu jakaś afera? Nie ma
żadnej. Bemowo nie po raz
pierwszy udowodniło, że można
skutecznie osiągnąć jakiś cel, jeśli
się do tego uparcie dąży.

Doprowadzenie do sytuacji, że
na Bemowie nie będzie brakować
ani jednego miejsca w żłobku czy
przedszkolu jest od lat moim
priorytetem. Mimo ogromnych
osiągnięć i inwestycji w tym za-
kresie, dalej przeżywamy histo-
ryczny boom demograficzny
i wciąż na nowo musimy stawiać
czoło temu wyzwaniu. Pokazali-
śmy już, że model z udziałem
partnerów prywatnych działa,
więc trzeba tylko mądrze go kon-
tynuować. Warszawę stać nawet
na to, aby po prostu wykupić
miejsca dla maluchów w placów-
kach niepublicznych. Tylko tak

– szybko i bez dużych nakładów
inwestycyjnych – raz na zawsze
rozwiążemy problemy młodych
rodziców.

Zapoczątkowanego na Bemo-
wie przedszkolnego partnerstwa
publiczno-prywatnego będę bro-
nił za wszelką cenę, bo to po pro-
stu najlepsze rozwiązanie. Sytu-
acja finansowa miasta nigdy nie
pozwoli na zbudowanie w krót-
kim czasie takiej liczby przed-
szkoli, żeby w pełni nadążyć
za narodzinami kolejnych dzieci.

– Skoro mowa o sytuacji finan-
sowej, to skąd weźmie Pan pie-
niądze na to, by „na Bemowie na-
dal żyło się lepiej”?

– Z dwóch zasadniczych źródeł.
Po pierwsze chciałbym zlikwido-
wać patologię związaną z budo-
waniem przez miasto mieszkań
komunalnych. Podatników nie
stać na rozdawanie prezentów
o wartości kilkuset tysięcy złotych
dla wybranych i to często wcale
nie najbardziej potrzebujących.
Powstające właśnie budynki ko-
munalne na Pełczyńskiego chciał-
bym odpłatnie przekazać do rzą-
dowego Funduszu Mieszkań
na Wynajem i tym samym odzy-
skać zainwestowane w ten projekt
ponad 50 milionów złotych.
Wspierajmy politykę mieszkanio-
wą, ale w sposób sprawiedliwy
i nie na koszt tych, którzy latami
całkiem samodzielnie spłacają
swoje kredyty mieszkaniowe.

Drugi filarem będą oszczędno-
ści na administracji. Nadszedł
czas na redukcję zatrudnienia
wśród urzędników (nawet
do 20%) oraz połączenie kilku
dzielnicowych jednostek organi-
zacyjnych. Trzeba zredukować
liczbę dyrektorów, kierowników
i ich sekretarek – będzie i taniej
dla podatnika, i efektywniej.

Dzięki temu będzie nas stać
na rzeczy naprawdę ważne.
I na nowe place zabaw, i na nowy
basen, i na nowe ulice.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw

Bemowo zasługuje na więcej. Teraz czas na metro!
� „Echo” rozmawia z Jarosławem Dąbrowskim, byłym burmistrzem Bemowa.
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Odpowiednio 3102 i 2032 głosów
otrzymały dwie części projektu
„Chodnik wraz ze ścieżką rowero-
wo-biegową przy ul. Powstańców
Śląskich”, warte łącznie ponad 1,1
mln zł. Zakładają one budowę
chodnika ze ścieżką rowerowo-bie-
gową na Powstańców Śląskich,
na odcinku od Sterniczej do Człu-
chowskiej. Na czerwcowym spotka-
niu informacyjnym projekt ten zo-
stał „zrównany z ziemią” przez jed-
nego z mieszkańców, z zawodu in-
żyniera ruchu. Również inni wyra-
żali wątpliwości co do jego sensu.

– Rzeczywiście, dużo osób
na Bemowie ćwiczy jogging – mó-
wiono. – Ale dlaczego mają bie-
gać wzdłuż najbardziej ruchliwej
ulicy w dzielnicy, wdychając spali-
ny?

Ścieżka rowerowo-biegowa jest
nieużyteczna także z punktu wi-
dzenia rowerzystów. Truchtający
powoli mieszkańcy to nie Usain
Bolt, nie rozwijają prędkości po-
dobnej do roweru, zwłaszcza tzw.
ostrego koła. Wspólna ścieżka,
która powstanie w 2015 r., zmusi
rowerzystów do zjechania z jezdni

i jazdy slalomem między biega-
czami. Łatwo wyobrazić sobie sy-
tuacje, które będą miały miejsce
po zmroku między pędzącymi ro-
werzystami a ubranymi na czarno
i kompletnie niewidocznymi bie-
gaczami. Właściwie już teraz mo-
żna przyjmować zakłady: ile osób
zostanie potrąconych a ilu rowe-
rzystów zwyzywanych?

– Mieszkańcy głosowali za ideą,
ale ostateczny projekt nie jest
jeszcze znany – mówi Rafał
Muszczynko z Warszawskiej Masy
Krytycznej. – Są dwa rodzaje cią-
gów pieszo-rowerowych: z kreską
poziomą czyli pierwszeństwem
pieszych, i z kreską pionową, czyli
po prostu droga rowerowa i chod-
nik obok siebie. Te pierwsze mo-
gą być stosowane poza miastami,
tam gdzie ruch jest bardzo mały.
Droga sąsiadująca bezpośrednio
z chodnikiem jest w mieście
do przyjęcia, ale im większy ruch,
tym bardziej trzeba separować
pieszych od rowerzystów.

DG

12 września turniej piłki plażo-
wej, cztery dni później – minitur-
niej piłki nożnej. 19 września
znów będzie można zagrać w pił-
kę plażową, a 23 września – w bo-
ule. Ostatnie wrześniowe zmaga-
nia, które odbędą się 29 dnia tego
miesiąca, to turniej badmintona.

Wszystkie imprezy rozpoczyna-
ją się o godzinie 17.00. Wstęp
wolny, obowiązują wcześniejsze
zapisy drogą elektroniczną: ale-
ja@bemowo.waw.pl.

Aleja Sportów Miejskich, Peł-
czyńskiego 22G, www.aleja.bemo-
wo.waw.pl. (red)

Wrzesień w Alei Sportów Miejskich
� Wrzesień w bemowskiej Alei Sportów Miejskich upłynie
pod znakiem turniejów sportowych. Jakich konkretnie?

Powstanie ścieżka

Ani dla rowerzystów, ani dla biegaczy
� Największym poparciem w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym
na Bemowie cieszył się projekt, który na spotkaniu informacyjnym został oceniony
jako nieużyteczny i potencjalnie niebezpieczny.

OGRODY JESIENIĄ SĄ NAJPIĘKNIEJSZE
�I wymagają bardzo dużo pracy... Odpowiednio zadbane zrewanżują się
nam jednak różnorodnością barw i odcieni.

Coraz częściej wśród rabat ro-
ślinnych wykorzystujemy drzewa
i krzewy przebarwiające się o tej
porze roku na żółto, czerwono
i pomarańczowo. Najpiękniejsze
połączenie stworzą one z kwitną-
cymi późnym latem hortensjami,
ozdobnymi trawami (polecam te
o ciekawym ulistnieniu w kolorze
bordowym, brązowym czy srebr-
nym) i jesiennymi kwitnącymi byli-
nami. Jesienią ogrody wymagają
jednak wielu zabiegów pielęgna-
cyjnych, począwszy od zbierania
i wygrabiania opadających już li-
ści, oczyszczania z igieł sosen czy

usuwania przekwitniętych bylin
i kwiatów. Właśnie jesienią warto
podosadzać rośliny cebulowe
kwitnące na wiosnę, osiągniemy

najlepszy efekt. Nie zapominajmy
też o kolorowych wrzosach kwit-
nących do później jesieni!

Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744



– Ksiądz Sławomir Abramow-
ski jest związany z neokatechu-
menatem. To owocnie pracująca
wspólnota założona przez Kiko
Arguello. Już podczas formacji
seminaryjnej są oni kierowani
na misje. Dziesiątki takich księży
pracuje w warszawskich para-
fiach, wielu z nich to obcokrajow-
cy. Po raz pierwszy mamy jednak
do czynienia z sytuacją, że taki
duchowny zostaje proboszczem
jednej z warszawskich parafii.
Ksiądz Sławomir przebywał
na wielu misjach i doskonale
orientuje się w Kościele po-
wszechnym. Parafianie będą mieli
więc do czynienia z nieco innym
stylem – co oznacza m.in. od-
mienne od tradycyjnych kazania
czy szczególny kontakt z wierny-
mi. Choć nie będzie to oczywiście
inny Kościół – wyjaśnia rzecznik
kurii ksiądz Przemysław Śliwiński.

Kościół pierwszych chrześcijan
Na razie w miejscu, w którym

ma zostać wzniesiony kościół, ro-
sną drzewa i krzaki. Do 26 paź-
dziernika ma tam powstać tym-
czasowa kaplica.

– Bierzemy się do pracy. Zacz-
niemy od oczyszczenia terenu, 14
września będziemy stawiać krzyż
i wtedy odbędzie się pierwsza
msza święta. Tymczasowa kaplica
będzie dostępna dla pięciuset
osób. Budowa kościoła potrwa kil-
ka lat i zacznie się od uzyskania
różnych pozwoleń. Nasz projekt

nawiązuje do kościołów pierw-
szych chrześcijan. Nie chcemy bu-
dować dużej świątyni – myślę, że
pomieści ona maksymalnie osiem-
set osób – stwierdza ksiądz Sławo-
mir, proboszcz nowej parafii.

Dziesiątki tysięcy wiernych
Świątynia stanie w obrębie ulic

Widawskiej, Księcia Bolesława
i Obrońców Tobruku.

W tym rejonie mieszka kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi i pojawiają
się kolejne bloki.

– Powstanie nowej parafii ma
na celu odciążenie okolicznych
(m.in. księży michalitów). Kolej-
ne osiedla w perspektywie kilku
lat mogą spowodować, że kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi byłoby po-
zbawionych opieki duszpaster-
skiej – podkreśla ksiądz Przemy-
sław Śliwiński.

Parafia księży michalitów jest
największa w kraju pod względem
liczby mieszkańców.

– Należy do niej oficjalnie 40 ty-
sięcy ludzi, co oznacza, że w prak-
tyce jest ich 60 tysięcy. Tymczasem,
żeby wierni nie byli anonimowi,
parafia powinna liczyć maksymal-
nie 10 tysięcy. Przejmiemy część
z nich. Liczę, że będzie to dwadzie-
ścia kilka tysięcy. Na razie planuje-
my to uczynić w formie rektoratu,
dopóki nie ustalimy granic parafii.
Kardynałowi Kazimierzowi Nyczo-
wi zależy na tym, aby skonsultować
to z ludźmi i uniknąć sztucznych
podziałów. Stopniowo ureguluje-

my sprawy administracyjne i bę-
dziemy budować kościół – wyjaśnia
ksiądz Sławomir.

Przeszkadza czy nie?
Na internetowych forach poja-

wiają się jednak głosy, że miesz-
kańcom nie jest potrzebny kolej-
ny kościół, który tylko zakłóci
spokój i ciszę.

– Większość tamtejszych miesz-
kańców to są – lub będą – ludzie,
którzy potrzebują opieki duszpa-
sterskiej i kościoła w swojej okoli-
cy. Trzeba chyba więc wykazać
trochę tolerancji i zgodzić się, że

na terenie naszych miast, nowych
osiedli powstają kościoły. Wynika

to z ludzkiej potrzeby religijności
i duchowego wsparcia – stwierdza
ksiądz Śliwiński.

49-letni ksiądz Sławomir Abra-
mowski jest nie tylko księdzem,
ale i lekarzem. Ukończył Akade-
mię Medyczną w Warszawie
i warszawskie seminarium Re-
demptoris Mater. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1998 r. Począt-
kowo był wikarym w parafii św.
Tomasza na Ursynowie. Dwana-
ście lat temu wyjechał na misję
do Izraela, gdzie m.in. otwierał
wspólnoty katolickie w ośmiu
miastach. Na Bemowie pomagać
mu będzie wikary, świeżo wyświę-
cony ks. Robert Rinaldi.

amk

Nowa parafia na Bemowie: szykuje się rewolucja?
� W naszej dzielnicy powstaje pierwsza w archidiecezji warszawskiej parafia pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Proboszcz nowej parafii będzie
dość nietypowy – ksiądz Sławomir Abramowski ostatnie kilkanaście lat spędził na misji w Izraelu.
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– Z końcem listopada wygasa
obecnie obowiązująca umowa
z firmą Nextbike, która nie prze-
widuje stawiania nowych stacji
w systemie Bemowo Bike – mówi
Mariusz Gruza, rzecznik urzędu
dzielnicy Bemowo. – Władze
dzielnicy chcą jednak w kolejnych
latach rozbudowywać system, tak
więc stacja wypożyczalni rowerów
miejskich może zacząć funkcjono-
wać przy Alei Sportów Miejskich
najwcześniej od przyszłego sezo-
nu, czyli od 1 marca 2015 roku.

Sezon 2015 będzie już czwartym
rokiem funkcjonowania bemow-

skiego roweru publicznego.
W ubiegłym roku rowery wypoży-
czano prawie 70 tys. razy. Jeśli sta-

cja w Alei Sportów Miejskich po-
wstanie, będzie trzynastą dzielnico-
wym w systemie. DG

Bemowo Bike w Alei Sportów Miejskich?
� Pisaliśmy niedawno o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się Aleja Sportów
Miejskich i o problemach z dojazdem do niej. Na marcowym dniu otwartym
mieszkańcy sugerowali, by przed wejściem powstała stacja Bemowo Bike, która
znacznie poprawiłaby dostępność Alei.

49-letni ksiądz
Sławomir Abramowski jest
nie tylko księdzem, ale
i lekarzem. Ukończył
Akademię Medyczną
w Warszawie
i warszawskie seminarium
Redemptoris Mater.





Nadszedł czas na miłość do na-
szej dzielnicy, niestety. Hanna
Gronkiewicz-Waltz szczególnie
zakochana jest zapewne w domu
kultury i w bemowskim ratuszu,
w którym po rozdmuchaniu przez
media afery związanej z działa-
czami PO umieściła desant urzęd-
ników nie mających z naszą dziel-
nicą nic wspólnego. Od kilku ty-

godni przejazd ulicą Górczewską
na odcinku pomiędzy wiaduktem
a skrzyżowaniem z ul. Powstań-
ców Śląskich, czyli dystans 900 m,
w godzinach szczytu zajmuje 25
minut. Na trasie tej możemy swo-
bodnie podziwiać po prawej stro-
nie Bemowskie Centrum Kultury,
zresztą od tyłu, a po lewej – fron-
ton dzielnicowego ratusza, zarzą-
dzanego przez silną ekipę z po-
wiatu wołomińskiego. Zator chęt-
nych do oglądania widoków Be-
mowa powoduje, że autobusy je-
żdżą już nie po dwa, trzy – jeden

za drugim jak dawniej, ale w sta-
dach po pięć, siedem. To, że nie
zorganizowano w tym miejscu bu-
spasa, najlepiej świadczy o rzeczy-
wistym stosunku urzędników
do komunikacji miejskiej.

Podobne korki tworzą się
na pozostałych ulicach skrzyżowa-
nia Górczewskiej i Powstańców
Śląskich. Atrakcję zawdzięczamy
przebudowie skrzyżowania, zwią-
zanej z budową nowej linii tram-
wajowej. Kończąc żarty: tak źle
prowadzonej inwestycji, komplet-
nie lekceważącej utrudnienia,
na jakie narażeni są mieszkańcy
Bemowa i przejezdni, nie widzia-
łem od dawna. W soboty i nie-
dziele nie prowadzi się żadnych
prac, tak jakby chodziło o budo-
wę na odludziu, a nie w środku
stutysięcznej dzielnicy. Z roz-
rzewnieniem przypominam czy-
telnikom budowę Alei Obrońców
Grodna (S-8), prowadzoną pią-
tek-świątek do późnych godzin
wieczornych, w świetle specjalnie
zamontowanych reflektorów. Ale
tamta budowa nie była prowadzo-
na przez władze miasta.

Wtedy, gdy zatory powinny być
najmniejsze – w niedzielne popo-

łudnie 7 września – na ul. Po-
wstańców Śląskich w kierunku
północnym zdarzył się wypadek
blokujący jedyny obecnie pas ru-
chu. Trzeba przyznać, że Zarząd
Transportu Miejskiego zareago-
wał błyskawicznie, kierując auto-
busy na objazd ul. Lazurową. Lo-
sem prywatnych samochodów na-
tomiast nikt się nie przejął: po-
zbawione informacji ładowały się
w beznadziejny korek.

Do nieuniknionych utrudnień
dochodzi niechlujna tymczasowa
organizacja ruchu. Na przykład,
w północno-zachodniej ćwiartce
skrzyżowania ścieżka rowerowa
wlewa się bez ostrzeżenia w tymcza-
sowe przejście dla pieszych. Dziw,
że jeszcze nie było tam wypadku.

Na pocieszenie przypomnę, że
gdy skończy się ta gehenna,
w przyszłym roku czeka nas kolej-
ny remont tego samego skrzyżo-
wania. Panu burmistrzowi nie wy-
szła koordynacja działań.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

– Mam działkę w ogródku dział-
kowym przy ul. Radiowej, który
jest codziennie, zwykle w nocy,
odwiedzany przez dziki. To jest
już plaga. Dziki poryły większość
alejek, niszczą uprawy, ogrodze-
nia, rankiem bezkarnie spacerują
po całym ogrodzie – pisze do nas
pani Beata, przysyłając zdjęcia
zdemolowanego ogrodu. – Kiedy
ktoś w końcu zainteresuje się tą
plagą dzików? Czy musi dojść
do nieszczęścia, aby władze dziel-
nicy zareagowały na ten problem?

Wystarczy jednak straż miejska
– to strażnicy zajmują się dzikimi
zwierzętami na terenie Warszawy
i zapewniają, że „jeśli tylko dosta-
ją zgłoszenie, interweniują, odła-
wiają, przewożą”.

Niestety, opierając się na staty-
stykach ekopatrolu straży miej-
skiej za pierwsze półrocze 2014 r.
mogłoby się wydawać, że problem
dzików w Warszawie nie istnieje.
Patrol odłowił zaledwie 36 zwie-
rząt.

(wt)

Dziki pohulały na Starym Bemowie
� Dzik w mieście już dawno przestał być ciekawostką.
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że stał się
elementem krajobrazu. Czasem jednak on sam ten
krajobraz potrafi mocno zdemolować.

Nie tylko na Bemowie

Pani prezydent zakochana w Bemowie
� Nasza pani prezydent zakochała się ostatnio w Bemowie. Kilka miesięcy temu wsławiła
się wypowiedzią: „Ja Pragę kocham, nie chcę, żeby ktoś szybko przelatywał przez Pragę
i się na niej nie zatrzymywał” – w ten sposób usprawiedliwiała korki na prawym brzegu
Wisły spowodowane zaniechaniem budowy praskiej części obwodnicy śródmiejskiej.

W soboty
i niedziele nie prowadzi
się żadnych prac, tak
jakby chodziło o budowę
na odludziu, a nie
w środku stutysięcznej
dzielnicy.



reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

– Interesuję się historią i często
bywam na terenie Fortu Bema.
Drewniane łoże jednej z armat
jest roztrzaskane, z drugiej znik-
nęło łoże i lufa, pozostały tylko
koła połączone osią. Co się stało?
Aura, wandale czy zniknęły
w punkcie skupu złomu? Pozosta-
je też podstawowe pytanie: czy
nikt w urzędzie tego nie widzi?
– pisze do nas pan Artur.

Armaty stanęły na terenie For-
tu w 2010 roku. Pierwotnie miały
tam znajdować się tarasy widoko-
we, ale władze dzielnicy, wspólnie

z przedstawicielami konserwatora
zabytków, zdecydowały, że za-

miast nich pojawią się dwie repli-
ki XIX-wiecznych armat, które
zostały przywiezione z południa
Polski. A wszystko to – jak pod-

kreślają włodarze – aby podkreślić
militarny charakter Fortu Bema.

Niestety, po czterech latach by-
le jakiej opieki – zaczynają się
rozpadać.

Będzie więcej imprez!
Jak bardzo nie byłby zły los, któ-

ry spotkał armaty, to i tak urząd
dzielnicy nie przewiduje w tym ro-
ku ich naprawy. – Być może
w przyszłym roku, ale na pewno
jeszcze w tym roku mają być w tej
sprawie przeprowadzone analizy
dotyczące zakresu potrzebnych

napraw. A w przyszłym (do 15
czerwca) w Forcie Bema wykona-
my przyłącze elektroenergetyczne.
Dzięki temu będzie można organi-
zować tam imprezy sportowo-re-
kreacyjne – mówi rzecznik dzielni-
cy Mariusz Gruza.

Już teraz w Forcie odbywa się
kilka imprez o charakterze histo-
rycznym, m.in. Igrzyska Ognia
i Stali. Rzecznik podkreśla, jak
bardzo ostatnio zmieniło się
w Forcie. Niegdyś półdzikie miej-
sce przekształca się w przyjazny
miejski park.

Ludzie chętnie tu spacerują,
biegają, jeżdżą na rowerach.
A wędkarze, całkowicie legalnie,
mogą łowić ryby w tutejszej fosie.
To wszystko dzięki przebudowie

fosy oraz fortecznej infrastruktu-
ry. Prace zakończyły się w paź-
dzierniku zeszłego roku i koszto-
wały 2 mln zł. Aby móc łowić,
trzeba jednak posiadać aktualną
kartę wędkarską, którą wydaje
Biuro Ochrony Środowiska.

Jeden z naszych czytelników
zwrócił też uwagę na możliwość
zagospodarowania głównej drogi
– ulicy Jerzego Waldorffa – pro-
wadzącej do Fortu i uczynienia
z niej pięknego miejsca spacerów.

Jak dowiedzieliśmy się w urzę-
dzie dzielnicy, ulica Waldorffa bę-
dzie remontowana w la-
tach 2017–2018.

Co najbardziej lubicie w Forcie
Bema? Czekamy na opinie.

ak

Sypią się atrakcje Fortu Bema
� Armaty znajdujące się na terenie Fortu Bema są bardzo zniszczone. Jakiemu to
wrogowi opierały się, przypłacając to aż takimi stratami?

Ludzie chętnie
tu spacerują, biegają,
jeżdżą na rowerach.
A wędkarze, całkowicie
legalnie, mogą łowić
ryby w tutejszej fosie.



Biżuteria – warsztaty etnograficzne
13.09 – bezpłatne warsztaty etnograficzne i artystyczne

dla dzieci
• godz. 10.00 – dzieci młodsze (5–8 lat z opiekunem)
• godz. 13.00 – dzieci starsze (9–12 lat)

Zapisy od 6 września: warsztaty@bemowo.waw.pl.
Urząd dzielnicy Bemowo (sala sesji), ul. Powstańców

Śląskich 70.

Piknik jesienny w Forcie Bema
14.09, godz. 12.00–18.00 – Jesienny piknik przy Cafe

Jurta.
Miejsce: plac zabaw przy ul. Obrońców Tobruku.

Wielki piknik rodzinny na Żoliborzu
14.09, godz. 11.00–17.00 – Fort Sokolnickiego
W programie m.in.: szalone zabawy na dmuchańcach,

malowanie buziek, animacje „wszystko o ciele człowieka”
– zajęcia plastyczne na temat ciała. Na dzieciaki będą cze-
kać łakocie oraz mnóstwo konkursów z nagrodami.

A dla poszukujących wielkich wyzwań: gra miejska: Po-
móżmy naszemu wybawcy uratować nasze miasto
przed złym dr Bazylim Liszkiem.

Start pikniku i gry o godzinie 11.00 w Forcie Sokolnic-
kiego, do gry konieczna rejestracja mailowa, szczegóły
na www.aktywnarodzina.com.pl.

Piknik sąsiedzki
20.09, godz. 15.00–19.00 – piknik sąsiedzki na placu

przy kościele św. Łukasza Ewangelisty, ul. Górczew-
ska 176. Wstęp wolny.

Skaczą i fruwają
„Te, co skaczą i fruwają” – warsztaty plastyczne dla dzie-

ci.
13.09 – spacer ornitologiczny
27.09, godz. 10.00 – spacer ornitologiczny „Czy z plamy

tuszu może powstać ptak?”
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201,

tel. 22 532–04–00.

Bezpłatne spotkania muzyczne
21.09, godz. 12.30 – „Jak to ze lnem było?”
Miejsce: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (sala

przyparafialna), ul. Brygadzistów 31.
21.09, godz. 12.30 – „Dźwięki jesieni”
Miejsce: kościół Bogurodzicy Maryi (Parafialny Ośrodek

Kultury Marta), ul. Powstańców Śląskich 67d.
28.09, godz. 12.30 – „Dźwięki jesieni”
Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Michael, ul. ks.

Markiewicza 1.

Poranek teatralny
28.09, godz. 13.00 – Teatralny poranek bajkowy: „O sło-

wiku i cesarzu Piku Piku”
Bajka ze współczesnym morałem opowiada o miłości

i przyjaźni. Na scenie zobaczymy piękne lalki chińskie i de-
koracje. Bilety 10 zł.

Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201,
tel. 22 532–04–00.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

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

Drugie Śniadanie odbywało się
przy hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przez trzy miesiące, ale
na okres jesienno-zimowy i czas
uciążliwego remontu hali targ
przeniósł się do Fortu Bema,
od strony ul. Waldorffa. Otoczenie
jest przyjemniejsze, bo zabytkowo-

-zielone. Niestety znacznie pogor-
szył się dojazd, bo dotarcie na im-
prezę autobusem wiąże się teraz
z 700-metrowym spacerem (przy-
stanek 197 i 201 na Księcia Bole-
sława). Można dojechać także sa-
mochodem (od strony ul. Macz-
ka), i oczywiście rowerem.

Pierwsze 100 osób, które od-
wiedziły targ w nowym miejscu,
dostało na powitanie kawę i bu-
łeczkę maślaną, a przez cały dzień
klientom przygrywał zespół Mar-
cin Bachorski Trio (blues i jazz
dobre na trawienie?).

A co oferowali wystawcy? Wła-
ściwie można byłoby napisać, że
„wszystko”, ale spróbujemy wy-
mienić część dań i produktów:
pieczywo, świeże ryby, hummus,
wędliny wiejskie, świeżo tłoczone
soki, sery, kawa, azjatyckie piero-
żki, burgery, świeże owoce, warzy-
wa ekologiczne, tacos, burrito, le-
moniada, oscypek, pizza… Moda
na weekendowe targi pod gołym
niebem trwa w Warszawie w naj-
lepsze. A może to już nie moda,
tylko stały element kultury?

Targ Drugie Śniadanie odbywa
się w Forcie Bema w każdą sobo-
tę od 9.00.

DG

Śniadania pod chmurką teraz w Forcie Bema
� Targ Drugie Śniadanie zniknął z ul. Obrońców Tobruku. Na szczęście pozostał
na Bemowie a nowe miejsce jest rzut beretem od starego: to Fort Bema.

W 1997 roku dobiegała końca
budowa linii tramwajowej na od-
cinku od Radiowej do Nowego
Bemowa. Na fotografii wykona-
nej właśnie wtedy widać skrzyżo-
wanie Powstańców Śląskich i Ra-
diowej. Gdyby nie marki samo-

chodów (maluch!) i autobusów,
nie dałoby się odgadnąć, że to
zdjęcie z lat 90., a nie współcze-
sne.

Autorem zdjęcia jest Paweł
T. Myrta.

DG

17 lat temu na Bemowie…
� Historia lubi się powtarzać. Powstańców Śląskich jest
dziś rozkopana z powodu budowy linii tramwajowej. 17
lat temu było tak samo.

Biuro reklamy: ul. Bohaterów 18a, tel. 22 614-58-03, reklama@gazetaecho.pl

Twoja firma ma mało pieniędzy na reklamę?
Celuj precyzyjnie! W klienta w konkretnym rejonie!
Poinformuj go, że dobry fryzjer/sklep/bar/szkoła/fotograf/optyk/lekarz
– jest tuż w zasięgu ręki!

Szkoda Twoich pieniędzy na druk gazety, która wędruje na Ursynów czy Mokotów, skoro Twoi klienci

to głównie mieszkańcy Białołęki czy Bielan.

Szkoda Twoich pieniędzy na druk ulotek, które zaraz lądują w ulicznym koszu! Roznieś je z nami!

Nasza gazeta „wchodzi do domu”.

UUkazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
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– Na wielu etykietach możemy
odnaleźć oznaczenie „reserva”.
Cóż ono oznacza?

– Słowo „reserve”, „reserva”
bądź „riserva” może oznaczać
dużo lub całe nic.

– To znaczy?
– W Europie słowa te oznacza-

ją swoiste surowe zasady, którym
winiarz musi się podporządko-
wać. Jednak w niektórych kra-
jach zarówno „reserva” jak i „old
vine” czy „special” nie zawsze
oznaczają to, co myślimy.

– Jak to?
– Zacznijmy od początku. Idea

win „reserva” zaczęła się praw-
dopodobnie w piwnicach, w któ-
rych winiarze przechowywali wi-
no i zatrzymywali szczególnie ro-
kujące i wspaniałe w smaku rocz-
niki. Obecnie można mniemać,
że wino oznaczone tym symbo-
lem dłużej leżakowało, zarówno
w dębinie, jak i później w butel-
ce.

– Rozumiem, że nie zawsze tak
jest?

– Dokładnie. Przykładowo
w Hiszpanii wino oznaczone „re-
serva” musi leżakować mini-
mum 3 lata, z czego co najmniej
rok w beczce. Zazwyczaj stoso-
wany jest znacznie dłuższy okres
starzenia. Włoska „riserva” to
w większości co najmniej 2-letni
okres leżakowania, chociaż są
i wyjątki.

– Jakie?
– Ponieważ w tym kraju każdy

region winiarski ma inną defini-
cję „riserva”, to niektóre wina

muszą leżakować znacznie dłu-
żej, nim opuszczą piwnicę, np.
Amarone minimum 4 lata, Baro-
lo – 5 lat.

– Czyli jest to swoista gwaran-
cja długości starzenia.

– Naturalnie. Przestrzegam
j e d n a k
przed ślepym

ufaniu napisowi na etykiecie,
gdy wino pochodzi z Nowe-
go Świata.

– Dlaczego?
– W pozaeuro-
pejskich regio-
nach nie ma ofi-
cjalnych rozpo-
rządzeń doty-
czących wyko-
rzystania na-
zwy „reserva”.

Zdarza się,
że słowo

to jest
po pro-
stu za-

p a s o -
wym tytułem i nie ma związ-
ku z leżakowaniem.

RESERVA RESERVIE NIERÓWNA

Leżakowanie wina w beczkach znajduje często znajduje
odbicie zarówno w jakości win, jak i cenie

Europa i Nowy Świat to dwa winiarskie, odmienne światy, a co
za tym idzie – dwie odmienne filozofie produkcji. Różne jest ich

podejście do miana „reservy”

Oskar Langridge
prowadzi

Zakątek z winami
przy ul. Wrocławskiej 18

źró
d

ło
zd

ję
ć:

http://healthylivew
orld.com

/pebblebed/pebblebed-vineyards-english-w
ines-w

ine-tasting-w
ine-.htm

l
http://hom

ebrew
ingfun.blogspot.com

/2013/08/barrel-aged-beers-m
ore-than-just.htm

l

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Ogrodnictwo i sprzątanie posesji tel.
503-850-516

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·HOME STAGING Profesjonalne i kompleksowe
przygotowanie nieruchomości pod
sprzedaż/wynajem. Kontakt 608-43-45-91
·Hydraulik 507-020-870

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  ZZĘĘBBOOWWEE  –– wwyykkoonnaanniiee,,  nnaapprraawwaa..  TTeell..
660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14-18

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Kupię antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·Kupię Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io 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 dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
12,14-19,21-26.09

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

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 10 - 24 września.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 15

Kto pa mię ta sce nę spo wie dzi
w „Nie ma moc nych”? Ka zi mierz
Paw lak jest stro fo wa ny przez
księ dza, że nie by wa w ko ście le,
na co od po wia da, że to przez
„krót ką mo dę”: – No pa nien ka
uklęk nie przede mną wier nym
i chcąc nie chcąc choć by my ślą
zgrze szysz – mó wił re pa triant zza
Bu ga. Te go la ta bał by się chy ba
wsiąść do au to bu su, bo – po noć
– zda rza ły się mło de ko bie ty, któ -

re pod spód nicz ki za po mi na ły za -
ło żyć bie li zny, na co ska rży li się
współ pa sa że ro wie. Do kład niej
– współ pa sa żer ki. W su mie nie
dzi wo ta – nie ka żdy lu bi, a już
na pew no nie ka żdy mu si być na -
ra żo ny na wi dok dam skich czę ści
in tym nych…

Za py ta li śmy w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go, na co
jesz cze ska rżą się pa sa że ro wie.
– By ła skar ga na ko lo ry tram wa -

jów, któ re pro pa gu ją Niem cy
– mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. – Ska rżą cy
stwier dził, że tram wa je są w bar -
wach fla gi nie miec kiej, a my tłu -
ma czy li śmy, że to przy pad ko wa
zbie żność: ko lo ry żół ty i czer wo ny
to bar wy war szaw skie, a da chy

po ma lo wa no na czar no ze wzglę -
dów czy sto prak tycz nych, bo
na ciem nych po wierzch niach za -
bru dze nia są mniej wi docz ne.

Co jesz cze tra fi ło do ZTM ja ko
skar ga? Są na rze ka nia na nę ka ją -
cych współ pa sa że rów: upra wia ją -
cych ide olo gię gen der; kie row ców
au to bu sów, któ rzy są ucią żli wi dla
pa sa że rów; uty ski wa nia na pre ze -
sów… Co z ty mi skar ga mi ro bią

trans por tow cy? – Na wszyst kie
skar gi, któ re do ty czą za kre su
dzia łal no ści Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, i któ re speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, od po wia da my
– za pew nia rzecz nicz ka Po toc ka.
Ja kie to wy mo gi? Naj prost sze:
imię, na zwi sko i ad res zgła sza ją -
ce go.

Ubra nia śmier dzą… la ta mi
Ze skarg i wnio sków, ja kie na -

pły wa ją, war to jesz cze wy mie nić
dwie. W jed nej pa sa żer ska rżył się
na „au to bu so wy smro dek”, któ ry
utrzy mu je się na ubra niach przez
kil ka lat. Wnio sku je my, że ska -
rżą cy rze czy wi ście po sia da ubra -
nie, w któ rym je chał au to bu sem
kil ka lat te mu i nie wy wa bił za pa -
chu ni czym. Cóż, a re kla my za -
pew nia ją, że obec ne spe cy fi ki
gwa ran tu ją aro ma ty jesz cze dłu go
po pra niu. Ko mu wie rzyć?

Zwło ki w au to bu sie
Jed nak na szym fa wo ry tem jest

py ta nie o mo żli wość prze wie zie -
nia ko mu ni ka cją pu blicz ną ko ta.
Nic cie ka we go w su mie, bo re gu -

la min prze wo zu do pusz cza jaz dę
ze zwie rzę ciem, o ile nie jest ono
ucią żli we dla in nych pa sa że rów
i je dzie np. w spe cjal nej klat ce.
Ty le tyl ko, że rze czo ny kot był…
mar twy. Py ta nie za pew ne za da no,
bo prze pi sy ZTM sło wem nie
wspo mi na ją o za ka zie prze wo zu
ko cie go tru cheł ka – jest za kaz
trans por tu ma te ria łów nie bez -
piecz nych, gro żą cych za bru dze -
niem czy przed mio tów cuch ną -
cych – ale co w przy pad ku, gdy
zwło ki są cał kiem świe że, pro sto
od we te ry na rza al bo wręcz prze -
ciw nie, za su szo ne? Tak czy owak
– nie wa żne ja kie, grunt, że kot
udał się do Kra iny Wiecz nych Ło -
wów na my szy i au to bu sem czy
tram wa jem wieźć go nie wol no
– re gu lu ją to od dziel ne prze pi sy.

Swo ją dro gą – za sta na wia li ście
się kie dy kol wiek, ile mar twych
cho mi ków, ko tów czy in nych kró -
licz ków jest prze wo żo nych ci cha -
czem w tor bach współ pa sa że rów?
Je śli się nad tym za sta no wić
– pod róż au to bu sem ni gdy już nie
bę dzie ta ka sa ma…

Wik tor To moń

Była skarga
na kolory tramwajów,
które propagują Niemcy
– mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka ZTM.
– Skarżący stwierdził, że
tramwaje są w barwach
flagi niemieckiej.

Malowanie tramwaju to z pewnością ukryta opcja niemiecka!

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

Kobiety bez majtek – czyli na co skarżą się pasażerowie ZTM
� Wiadomo: na punktualność, ceny biletów i brak klimatyzacji. Ale to standard. W tym sezonie hitem były pasażerki bez
majtek, choć to nie jedyne skargi, jakie wpłynęły do ZTM…




