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ŁomianekiBielan

Hutę zaczęto budować w ro-
ku 1952, oficjalnie półwiecze ob-
chodziła w 2008 roku. Powstała
w ramach planu sześcioletniego

w czasach, gdy w krajach obozu
socjalistycznego mocno postawio-
no na przemysł zbrojeniowy.

Z okazji jubileuszu w urzędzie
dzielnicy zorganizowano spotka-
nie, podczas którego przedstawio-
no historię i obecne plany zakła-

du. Przyszli byli i obecni pracow-
nicy, powspominano, pochwalono
się osiągnięciami.

– Jesteśmy największym w kraju
wytwórcą stali szlachetnej. Z za-
kładów przemysłowych powsta-
łych w Warszawie mniej więcej
w tych samych czasach nie ma już
Ursusa, Nowotki, czy Waryńskie-
go. Zostaliśmy tylko my – mówił
prezes zarządu Marek Kempa.

Na spotkaniu byli obecni lu-
dzie, od których wszystko się za-
czynało. Dzielili się wspomnienia-
mi. – Ja pracowałem w hucie
od 1957 roku. Skończyłem szkołę
na Młocinach i jak miałem 16 lat,
poszedłem pracować do odlewni.
Warszawiacy wcale nie stanowili
wtedy większości pracowników.
Do odlewni sprowadzano specja-
listów głównie z województwa cie-
chanowskiego. Z perspektywy lat
można powiedzieć, że gdyby nie
huta, to dziś na Bielanach nie by-

łoby większości tych pięknych
osiedli. Ludzi przywożono po-
czątkowo do pracy ciężarówkami
– wspominał Jerzy Balcerzak.

W 1972 roku zaczynał Jan No-
wicki, którego ojciec przyjechał
ze Śląska i też pracował w Hucie
Warszawa. – Warszawiacy uczyli
się hutnictwa od przyjezdnych.
W latach 90. znaleźliśmy się
na zakręcie. Zakład przejęła fir-
ma Lucchini, która za 80 mln eu-
ro wybudowała stalownię, a po-
tem zbankrutowała. Przejęła nas
firma Arcelor. W 2006 roku połą-
czyła się z Mittalem, ale wcześniej
wybudowała walcownię. Gdyby
nie Lucchini, którego niektórzy
źle wspominają, to dziś by huty
nie było – mówił Jan Nowicki,
obecnie w Hucie Arcelor-Mittal
dyrektor produkcji, który zaczy-
nał jako brygadzista.

Młodzież mogła się dowiedzieć,
jak to w dawnych czasach pracow-
nicy mieszkali w hotelu robotni-
czym przy Lasku Bielańskim, jak
wypoczywali, gdzie i jak grali w pił-
kę, jak czasy świetności przeżywał
klub Hutnik Warszawa. Od ostat-
niego dnia września w budynku
urzędu udostępniona została wy-
stawa poświęcona hucie.

– Produkujemy dziś ponad 500
gatunków stali, za nami prawie 60
lat historii. Przetrwaliśmy etap

dokończenie na stronie 2

W sąsiedztwie
huty ma powstać galeria
handlowa i sieć
biurowców. Firma, która
ma rozpocząć tę
inwestycję, na razie
boryka się jednak
z kłopotami
administracyjnymi
– mówi wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk.

Huta ma się dobrze
� Prawie 60 lat ma już Huta Arcelor-Mittal, największy zakład przemysłowy
w tej części Warszawy, wciąż w świadomości zbiorowej funkcjonujący jako
Huta Warszawa. Zdecydowanie zdominował on krajobraz Bielan.

źródło:w
w

w.arcelorm
ittal-w

arszaw
a.com

Rozmowa
z Piotrem Guziałem,

burmistrzem Ursynowa,
kandydatem

na prezydenta
Warszawy

– czytaj na stronie 4



Kandydujesz
na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720
wybory2014@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

planowej gospodarki PRL, pry-
watyzacji i wolny rynek – podkre-
ślał prezes Kempa.

W ubiegłym roku huta osiągnę-
ła wyniki najlepsze od wielu lat,
zakupiła nowe urządzenia.

Trwa także oczyszczanie jej tere-
nu z pozostałości po dawnych in-
westycjach. – Działa tam kilka hal
starszego typu, w których wciąż

produkowane są pręty metalowe.
Kilka usunięto, pozostała jedna
pusta, która ma być zagospodaro-
wana, ale jeszcze nie wiadomo, co
tam będzie – mówił wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. – W sąsiedz-
twie huty ma powstać galeria han-
dlowa i sieć biurowców. Firma,
która ma rozpocząć tę inwestycję,
na razie boryka się jednak z kłopo-
tami administracyjnymi.

mac

dokończenie ze strony 1

Huta ma się dobrze– Chodzi o odcinek noszący ofi-
cjalną nazwę Książąt Mazowiec-
kich. Nasz pomysł to poszerzenie
o metr przy pomocy betonowych
płyt MON. Dołożymy je z jednej
strony, tam gdzie jest zajezdnia
tramwajowa – mówi burmistrz
Rafał Miastowski.

Znajdujący się po drugiej stro-
nie parking na razie pozostanie
w nienaruszonym stanie. Przynaj-
mniej na kilka lat.

– A co z obiecywaną przebudo-
wą? Dla nikogo nie jest tajemnicą
jak wielkie korki, zwłaszcza w okre-
sie zimowym, są na tym odcinku.

Encyklopedyczna to naturalna dro-
ga do ominięcia głównej ulicy tego
rejonu, czyli Pułkowej. Wiadomo
też, że jest za wąska. Bywa, że nie
mieszczą się obok siebie dwa duże
samochody. A dla idących pobo-
czem pieszych to też bardzo nie-
bezpieczna sytuacja. Słyszeliśmy, że
tyle razy obiecywana inwestycja
spadła z prognozy finansowej na la-
ta 2017–2020 – domagają się odpo-
wiedzi przedstawiciele Samorządu
Mieszkańców Młocin.

– Mamy dobre wiadomości. In-
westycja jest w prognozie finanso-
wej. Co prawda mieliśmy mieć
na to 22 mln zł, a ostatecznie będzie
14 mln, ale i tak można się cieszyć.
Inwestycja związana jest także z pra-
wami osób prywatnych do gruntów,
które trzeba wykupić. Pracujemy
nad tym – deklaruje burmistrz.

Co dalej z centrum handlo-
wym?

Do poszerzenia Książąt Mazo-
wieckich zobowiązała się firma
Coimpex, która w sąsiedztwie wę-
zła Młociny miała budować cen-
trum handlowe. Na razie nie wia-
domo, co z tą inwestycją.

– Absolutnie nie odstępujemy
od planów, ale wciąż jeszcze nie
mamy pozwolenia na budowę
głównego przedsięwzięcia, czyli ga-
lerii handlowej. Chcieliśmy skom-
pletować dokumentację do końca
ubiegłego roku, ale sprawy admini-
stracyjne ciągną się w naszym kraju
bardzo długo. Może uda się
do końca tego roku – mówi rzecz-
niczka firmy Ewa Kabata-Piekarz.

mac

Encyklopedyczną poszerzą płytami
� Wąska i nierzadko niebezpieczna dla użytkowników ulica Encyklopedyczna dosłownie
za moment ma być poszerzona płytami MON. Jak długo wytrzyma taka prowizorka?

Urząd dzielnicy zapowiada
naprawy w poniższych lokaliza-
cjach:
1. ul. Wrzeciono 42,
2. ul. Broniewskiego 91,
3. ul. Broniewskiego 97,
4. ul. Kasprowicza 46,

5. ul. Kasprowicza 48,
6. ul. Magiera 1,
7. ul. Podczaszyńskiego 14,
8. ul. Podczaszyńskiego 16.

Byle tylko śnieg nie spadł
za wcześnie…

(red)

Uwaga! Remontują chodniki!
�Na Bielanach do grudnia mogą być kłopoty
z chodzeniem wzdłuż ulic. Rozpoczęto remonty chodników.

źródło:w
w

w.bielany.w
aw.pl
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Drogi rowerowe na Sacharowa,
wokół ronda przy stacji metra Sło-
dowiec i na „serku bielańskim” to
jeden z najlepszych fragmentów in-
frastruktury rowerowej na Biela-
nach. Asfaltowa nawierzchnia jest
odgrodzona od jezdni estetyczny-
mi słupkami nowego typu („gam-
dzykami”), dzięki czemu na pewno
nie przekształci się w dziki parking
dla samochodów. Przed przejazda-
mi przez jezdnię słupki i białe linie
separują kierunki ruchu, przypo-
minając rowerzystom o czymś,
o czym często zapominają: że tam
też obowiązuje ruch prawostronny
i nie należy ustawiać się przy lewej
krawędzi. Jest wreszcie porządny

dojazd do stacji Veturilo. Drogi sa
także połączone z jezdnią na Że-
romskiego, umożliwiając płynne
przeskoczenie z ruchu ogólnego
na drogę tylko dla rowerów. Co
na to rowerzyści? Ciężko złapać
kogoś samemu nie będąc na rowe-
rze, ale krótkie komentarze można
usłyszeć:

– Bajka! – to od pani na ładnej
holenderskiej damce. – Przepra-
szam, uciekam!

Różnica między nową infra-
strukturą a tą budowaną w cza-
sach, gdy drogi rowerowe budo-
wało się z kostki bauma, zaczyna-
jąc je w miejscu uniemożliwiają-
cym wjechanie z jezdni, jest gi-

gantyczna. Ale są też rozwiązania
kontrowersyjne.

Jakiś czas temu strony rowerowe
obiegły zdjęcia przedstawiające
ślepe zakończenia drogi rowerowej
po zachodniej stronie Sacharowa,
tuż przy wejściu na stację metra.
Czy to dowód na nadal panującą
wśród projektantów ignorancję?

– Intencją projektanta było po-
prowadzenie głównego ruchu ro-
werowego po drugiej stronie ron-
da, a te dwie „końcówki” to do-
jazdówki do wejścia do stacji me-
tra – mówi Artur Tondera, kie-
rownik sekcji rozwoju ruchu ro-
werowego w Zarządzie Transpor-
tu Miejskiego. – Może nie jest to

rozwiązanie idealne, ale w sumie
logiczne. Mogłyby za tym zakoń-
czeniem być jeszcze stojaki i wte-
dy byłby to dojazd do parkingu.

Problem w tym, że stojaków tam
nie ma, bo są po drugiej stronie

wejścia na stację. Czy staną w tym
miejscu? Na razie nie wiadomo.
Może więc powinna przenieść się
tam jedna z dwóch znajdujących
się na Słodowcu stacji Veturilo?

DG

Pietruczuk jest wiceburmi-
strzem Bielan od 2006 roku, Mia-

stowski został burmistrzem
w ostatniej kadencji (2010).

Pierwszy kandyduje jako lider li-
sty SLD, drugi ma ostatnie miej-
sce wśród kandydatów Platformy
Obywatelskiej.

– Jeśli chodzi o sprawy bielań-
skie, to w kampanii wyborczej
skupiam się na Radiowie i pro-
blemach śmieciowych Warszawy
– mówi Grzegorz Pietruczuk.
– A poza tym będę oczywiście
punktował nieudolne rządy mar-
szałka Struzika na Mazowszu.

– Chcę zostać radnym po to,
żeby mieć większy wpływ na roz-
wiązywanie problemów, a nie
po to, żeby z kimkolwiek walczyć
dla samej walki – twierdzi z kolei
burmistrz Miastowski.

Rywalizacja burmistrzów za-
powiada się interesująco. Który
dostanie więcej głosów od miesz-
kańców Bielan?

bw

Rowerem przez „serek”? Bajka
� Po przebudowie ul. Sacharowa bielańscy rowerzyści dostali kolejny fragment
porządnej infrastruktury.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

źródło:grzegorzpietruczuk.pl

Miastowski kontra Pietruczuk
� Burmistrz Bielan Rafał Miastowski i wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk walczą o mandat radnego sejmiku
mazowieckiego. Pietruczuk jest radnym mazowieckim
od 2010 roku, jednym z największych krytyków
sprawującego władzę na Mazowszu marszałka
Adama Struzika. Dla Miastowskiego wybór oznaczałby
sejmikowy debiut. Obaj mają szansę zostać radnymi.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

W połowie września na Piaskach
odbył się rodzinny piknik. Mój kil-
kuletni synek uczestniczył w zaję-
ciach prowadzonych przez Fundację
Przystanek Twórczość. Niestety, za-
bawa nie była wyśmienita, gdyż or-
ganizatorzy pikniku stanowisko fun-
dacji posadowili w odległości kilku
metrów od startu i trasy przejazdu
motocykli (była to jedna z atrakcji
pikniku). Moje dziecko razem z in-
nymi kilkulatkami przez cztery go-
dziny tworzyło ekozabawki w opa-
rach spalin i w hałasie gazujących
na starcie motocykli. Dodam, że te-
ren przy ul. Kochanowskiego 22,
na którym odbywał się piknik, jest
bardzo duży i miejsce zabaw funda-
cji można było zaplanować w dużo
spokojniejszym miejscu.

Osobny temat to zasadność or-
ganizowania na pikniku rodzinnym

przejazdów motocyklowych. Z jed-
nej strony organizator propaguje
ekologię (tworzenie ekologicznych
zabawek, nauka sortowania śmie-
ci), a z drugiej strony tuż obok pla-
cu zabaw i gromady bawiących się
dzieci organizuje przejazdy skute-
rów, czoperów i sportowych ściga-
czy, które trują i powodują realne
niebezpieczeństwo wypadku.

Poza tym, jeśli organizator za-
pewnia tego typu atrakcje uczestni-
kom pikniku, to powinien należycie
zabezpieczyć teren przejazdu. Tutaj
trasa nie była dostatecznie wygro-
dzona taśmami, motocykle jeździły
po chodnikach tuż przy wyjściach
z klatek schodowych, właściwie ka-
żdy mógł wtargnąć pod jadący mo-
tocykl, a gapiów było wielu. Kie-
rowcy motocykli i przewożeni pasa-
żerowie (w tym dzieci) jeździli bez

kasków. Bezpośredni organizatorzy
przejazdów nie widzieli zagrożenia
w takiej jeździe, dodatkowo poin-
formowali mnie, że na ulicy we-
wnętrznej nie ma obowiązku jazdy
w kasku. Faktycznie, na ulicy we-
wnętrznej kask nie obowiązuje, ale
jeśli na ulicy wewnętrznej dojdzie
do nieszczęśliwego wypadku spo-
wodowanego brakiem kasku, to
prokurator „obowiązuje w stu pro-
centach” i w pierwszej kolejności
ocenia organizatora.

Szkoda, że organizatorom pikni-
ku na Piaskach zabrakło zdrowego
rozsądku i zabawa nie była
w 100% udana. Poraził mnie
zwłaszcza brak odpowiedniego za-
bezpieczenia trasy przejazdów mo-
tocyklowych i promowanie jazdy
bez kasków.

Mieszkanka Bielan

Listy do „Echa”

Piknik na Piaskach – zabrakło wyobraźni?
� Pikniki rodzinne na bielańskich osiedlach są fajne, ale pod warunkiem, że ich
organizatorom nie zabraknie wyobraźni… O swoich obserwacjach pisze do nas pani Karolina.

W krajach z doskonałą infra-
strukturą drogową, takich jak Da-
nia i Holandia, nawet małe dzieci
jeżdżą same do szkoły rowerami.
Tam, gdzie warunki do jazdy ro-
werem są nieco gorsze, trzeba po-
myśleć… Władze włoskiego Reg-
gio nell'Emilia wpadły na pomysł,
który łączy dojazd do szkoły z lek-

cją w-f, rozrywką i Masą Krytycz-
ną. Ponad 500 dzieci dojeżdża
do szkół w kolumnach prowadzo-
nych przez rodziców-wolontariu-
szy. Trasa jest wyznaczana tak, by
zabierać po drodze wszystkich

uczniów a dzieci mają opłacone
ubezpieczenie. Alessandro Meg-
giato z Urzędu Miasta Reggio
nell'Emilia odwiedził niedawno
Politechnikę Warszawską, gdzie
opowiadał o tym projekcie.

– Reggio to bogate miasto, więc
jednocześnie bardzo „usamocho-
dowione”, a w efekcie zanieczysz-
czone – mówił. – Mamy 630 aut
na tysiąc mieszkańców [Warszawa
ma 580]. Trzeba więc było przeko-
nać wszystkich, że skorzystają, je-
śli wybiorą inny rodzaj transportu.

Włoski urzędnik zwraca także
uwagę, że dzieci wożone przez ro-
dziców samochodami mają mniej-
szy kontakt z rówieśnikami, od-
zwyczajają się od miejsc publicz-
nych i nie uczą się działać
na rzecz społeczeństwa.

Bielany mają niezłą sieć dróg
rowerowych, rejony szkół nie są
zbyt duże a włoskie ulice są bar-
dziej podobne do polskich, niż np.
do opanowanych przez rowery
duńskich. Czy wspólne dojazdy
do szkół przyjęłyby się także tutaj?

DG

Rowerem do szkoły?
� Jedno z włoskich miast znalazło sposób na dojazdy
dzieci do szkół. Czy przyjąłby się u nas?

Włoski
urzędnik zwraca także
uwagę, że dzieci wożone
przez rodziców
samochodami mają
mniejszy kontakt
z rówieśnikami,
odzwyczajają się
od miejsc publicznych
i nie uczą się działać
na rzecz społeczeństwa
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– Słaliśmy pisma do dzielnico-
wego wydziału ochrony środowi-
ska, ale dostaliśmy kuriozalną od-
powiedź. Urzędnicy odpisali nam,
że „w mieście potrzebna jest tego
rodzaju przestrzeń”. Powinniśmy
utrzymywać taką trawę, bo
„gdzieś musi rozwijać się środo-
wisko naturalne”. A przecież za-
niedbany teren to siedlisko szczu-
rów i zaskrońców! Ludzie wypro-
wadzają tam psy i widząc taki ba-
łagan, czują się zwolnieni z obo-
wiązku posprzątania po zwierza-
ku. Obszar jest całkiem spory, bo
to jakieś 300 metrów kwadrato-
wych – opowiada Zygmunt Mo-
rawski z samorządu Wawrzysze-
wa.

– Dostaliśmy pismo, że ten te-
ren jest ostoją dla zwierzyny. Ta
„zwierzyna” to szczury, kleszcze
i krety. A jeże? Są tu od 20 lat,
kiedy łąka była regularnie koszo-
na. A ile psów zachorowało
na boreliozę czy inne choroby
związane z kleszczami, to trudno
zliczyć – dodaje pani Małgorzata
z rady osiedla.

Kiedyś bawiły się tu z chęcią
dzieci z położonej po sąsiedzku
szkoły, pożytek z terenu mieli ta-
kże dorośli.

– Przez lata rozgrywane tam
były mecze ligi wawrzyszewskiej
w piłce nożnej. Teraz nie ma już
gdzie grać! Pamiętam, że jeszcze
w 1976 roku dostaliśmy obietnicę,
że przejmiemy ten teren w wie-
czystą dzierżawę… Oczywiście

nic takiego się nie zdarzyło. Gdy-
byśmy mieli możliwość, zagospo-
darowalibyśmy tę przestrzeń,
utworzylibyśmy park. Teraz nawet
deweloper tego nie kupi, bo
do działki nie ma drogi dojazdo-
wej – dodaje Zygmunt Morawski.

Przestrzeń na Petofiego urząd
dzielnicy widzi jako „teren zieleni
nieurządzonej”. – Utrzymanie ta-
kich terenów polega na uprosz-
czonej konserwacji, czyli inter-
wencyjnym sprzątaniu i koszeniu

dwa razy w sezonie. Pierwsze ko-
szenie wykonano późną wiosną,
a drugie przewidziane jest w po-
łowie października – mówi rzecz-
nik urzędu dzielnicy Tadeusz Ole-
chowski.

Problem okazał się jednak nie-
co bardziej złożony. Pół roku te-
mu większa część łąki trafiła w rę-

ce osoby prywatnej, która po woj-
nie utraciła te ziemie w ramach
dekretu Bieruta. Teraz urząd bez
jej zgody niewiele może zdziałać.
Choć dodatkowo niekoniecznie
chce działać…

– Proponowaliśmy, że skontak-
tujemy się z tą osobą i uzgodnimy,
co można z tym zrobić. Skosimy

za nasze pieniądze – jako rada
osiedla. Nie dostaliśmy kontaktu,
bo przecież dane są chronione.
Tymczasem w tych krzakach sie-
dzą pijaczkowie, chwasty rosną,
wszystko niszczeje – mówi pan
Zygmunt. – Tak naprawdę część
tego terenu nie była koszona
od ubiegłego roku. Na osiedlu
mamy kilka spraw roszczeniowych
i żaden z wyroków nie jest prawo-
mocny. Jeżeli chodzi o tę łąkę, to
nie jesteśmy w stanie niczego się
dowiedzieć. Taka sytuacja jest dla
urzędników zwyczajnie wygodna
– mówi pani Małgorzata.

mac

Kiedyś bawiły się tu dzieci
� Na łące przy Petofiego dzieci przez lata bawiły się, grały w piłkę – krótko mówiąc: miło i aktywnie spędzały czas
wolny. Teraz to niemożliwe, bo trawa urosła na półtora metra. Nie będzie koszona, bo według urzędników „taka
przestrzeń jest mieszkańcom potrzebna”.
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Gdybyśmy
mieli możliwość,
zagospodarowalibyśmy
tę przestrzeń,
utworzylibyśmy park.
Teraz nawet deweloper
tego nie kupi, bo
do działki nie ma drogi
dojazdowej – mówi
Zygmunt Morawski.
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– Organizując referendum
w sprawie odwołania Hanny Gron-
kiewicz-Waltz paradoksalnie wzmoc-
nił Pan jej pozycję i prawdopodobnie
zapewnił wybór na trzecią kadencję.
Jest Pan zadowolony z takiego obro-
tu sprawy?

– Na pewno zadziałaliśmy stymu-
lująco dla Warszawy, bo Han-
na Gronkiewicz-Waltz przebudziła
się w wyniku akcji referendalnej. To
dobrze – naszym celem było odwo-
łanie lub poprawa funkcjonowania
urzędu prezydenta. Czy zapewnili-
śmy jej trzecią kadencję? Nie sądzę,
bo przebudzenie pani prezydent by-
ło chwilowe. Wciąż najważniejsze
problemy Warszawy są przemilcza-
ne przez obecne władze, tak jak np.
sprawa śmierdzącego na całą pół-
nocną Warszawę wysypiska w Ra-
diowie. Pani prezydent pobudzo-
na gniewem mieszkańców była
w natarciu rok temu, teraz wróciła
do dawnej, mocno zaspanej formy.

– Jak Warszawa powinna rozwią-
zać problem śmieci? Radiowo czuć
na Bielanach i Bemowie w promie-
niu kilku kilometrów.

– Gospodarka odpadami pokazu-
je nam bardzo dobitnie, że Warsza-
wa to miasto bez gospodarza. Prze-
targ na wywożenie śmieci z większo-
ści dzielnic wygrało MPO, czyli spół-
ka miejska podległa Hannie Gron-
kiewicz-Waltz, będąca na krawędzi
bankructwa. Została zasilona finan-
sowo z MPWiK, żeby w ogóle speł-
nić kryteria przetargowe. Już sam
ten fakt jest skandalem i powinien
być zbadany przez odpowiednie
służby. A Radiowo musi być za-
mknięte tak szybko jak się da i nie
chodzi tylko o wysypisko, lecz także
sąsiednią kompostownię. Na Biela-
nach jest sortownia firmy Byś, która
dostała ogromne dofinansowanie
z Unii na ten zakład, którego dziś
w żaden sposób się nie wykorzystuje.
Ten przykład pokazuje, jak nieodpo-
wiedzialni są ludzie nadzorujący pro-
blem śmieci w mieście. Pieniądze,
które Byś dostał z UE to przecież
wspólne pieniądze europejskich po-
datników (także nas wszystkich!) wy-
dane w celu proekologicznym, a dziś
decydenci z MPO i władze miasta
uznały, że nie będą korzystać z sor-
towni firmy Byś, bo przecież taniej
jest wywieźć wszystko na Radiowo
i zasmrodzić całą okolicę.

– Wiemy, że dzieje się źle, a cele
ustawy śmieciowej nie są w stolicy
osiągane, ale nie usłyszałem odpo-
wiedzi, jak Pan by rozwiązał ten
problem.

– Należy przede wszystkim jak
najszybciej rozbudować spalarnię
na Targówku i wielokrotnie zwięk-
szyć jej wydajność. Przy współcze-
snej technice i normach proekolo-
gicznych mieszkańcy nie mają żad-
nych podstaw do obaw przed spa-
larnią. W centrum Wiednia funk-
cjonuje taka instalacja bez negatyw-
nego wpływu na jakość życia miesz-
kańców, a jednocześnie produkując
tanią energię. Można to zrobić
w partnerstwie publiczno-prywat-
nym albo znaleźć prywatnego ope-
ratora. Najważniejsze jest to, że
działania powinny być podjęte na-
tychmiast. Dysponuję nagraniami
filmowymi, pokazującymi, że śmieci
z Warszawy trafiają także na niele-
galne wysypiska. To dowód na to, że
gospodarka odpadami w stolicy jest
patologiczna.

– Mogę otrzymać te nagrania?
– Tak, przekażę je. Można je

opublikować w internecie jako ilu-
strację naszej rozmowy.

– Zmieńmy temat. Warszawa jest
scentralizowana, jak chyba nigdy
w swojej historii. Samorząd miesz-
kańców od dawna nie istnieje. War-
szawska Wspólnota Samorządowa
chce to zmienić. Jak zamierzacie to
zrobić?

– Obecny ustrój miasta jest chory,
podobnie jak system rozdzielania
pieniędzy pomiędzy dzielnice. Przy-
pomnijmy, że Hanna Gronkiewicz-
-Waltz 8 lat temu obiecywała decen-
tralizację, a zrobiła dokładnie od-
wrotnie. Władzę oddała nie burmi-
strzom, lecz większość zostawiła so-
bie, wiceprezydentom i dyrektorom
biur ratusza. Chcemy zdecentralizo-
wać miasto i będzie to nasz priory-
tet. Władza musi wrócić do burmi-
strzów i radnych dzielnic, czyli de
facto jak najbliżej mieszkańców.

– Jak WWS zamierza to osią-
gnąć?

– Platforma Obywatelska nie mo-
że mieć samodzielnej większości
w Radzie Warszawy. To jest najważ-
niejsze, bo dziś ten „układ zamknię-
ty” tworzy patologię, w której radni,
zamiast kontrolować prezydenta, są
de facto jego podnóżkiem. Jeśli PiS
i PO będą miały wyniki porówny-
walne, to zapewne bez WWS nie
będzie możliwe zbudowanie więk-
szości. Zaproponujemy rozwiązania
ustawowe zmieniające ustrój War-
szawy, na bardziej demokratyczny.
Postawimy także twardo sprawę
„janosikowego”, dekretu Bieruta
i reformy opłat za użytkowanie wie-
czyste. Zgłoszenie ich w Sejmie

przez PO będzie warunkiem zawar-
cia koalicji. Jeśli posłowie PO tego
nie zrobią, zawrzemy koalicję z PiS.

– Samo zgłoszenie w Sejmie nic nie
zmieni. Ustawa może np. trafić do sej-
mowej zamrażarki. Co wówczas?

– Platforma dostanie czas
na przeprowadzenie zmian. Jeśli te-
go nie zrobi, zerwiemy koalicję.

– Nie wierzę w zmiany ustawowe.
Czy bez nich WWS też spróbuje
zdecentralizować stolicę?

– Oczywiście. Będziemy starali
się doprowadzić do zmiany statutu
miasta i przekazania dzielnicom
znacznie większych kompetencji.
Do tego nie potrzeba aż tak wiele.
Wystarczy prezydent rozumiejący,
że kompetencje muszą być jak naj-
bliżej mieszkańca, a nie jak obec-
nie, gdy decyzje o dzierżawie terenu
pod kiosk podejmuje biuro miejskie
podległe pani prezydent, a nie bur-
mistrz dzielnicy.

– Zwolennicy obecnego ustroju
stolicy twierdzą, że właśnie dzięki
skupieniu władzy na pl. Bankowym
udało się przez ostatnie 8 lat bar-
dzo wiele zbudować w Warszawie.

– Przypomnijmy sobie wybory 8 lat
temu. Większość tamtych haseł pani
prezydent wpisuje ponownie do swo-
jego programu, bo mimo blisko de-
kady rządów nie zostały zrealizowa-
ne. Mam nadzieję, że warszawiacy
dokonają rzetelnej oceny tych ośmiu
lat. Miało być pięć mostów – jest je-
den. Metro od Targówka do Bemo-
wa miało być już w tym roku, a jego
centralny odcinek na Euro 2012. Bę-
dzie dopiero teraz i będzie to naj-
droższe metro w Europie. Miała być
Szybka Kolej Miejska kursująca
po wszystkich istniejących w stolicy li-
niach kolejowych. I co? SKM jest
szybka tylko z nazwy i jeździ na tych
trasach, po których pociągi jeździły
jeszcze w PRL-u. Poza taborem nie
zmieniło się nic. Nawet nie rozpoczę-
to projektowania przystanków Po-
wązkowska, Wola Park, Fort Wola,
Koło, Rondo Żaba czy Radzymiń-
ska. Plany związane z SKM-ką są do-
kładnie na tym samym etapie, na ja-
kim były 8 lat temu. Podobnie jest ze
Szpitalem Południowym – poza ga-
daniem, nie ma nic. A szpital po-
trzebny jest nie tylko na południu
Warszawy, ale i na Białołęce, o czym
też cisza. Sport w stolicy upada. Tere-
ny legendarnych klubów, zamiast być
modernizowane i służyć mieszkań-
com, trafiają w ręce kolejnych dewe-
loperów. Wydawanie prostych decy-
zji administracyjnych trwa miesiąca-
mi. Pani prezydent zupełnie nie radzi
sobie z dekretem Bieruta. Reprywa-
tyzacja jest niesprawiedliwa a jedno-
cześnie zupełnie nietransparentna,
a władze miasta całkowicie bierne
w kwestii przyspieszenia działań usta-
wowych w tej sprawie. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, jako wiceprzewodni-
cząca Platformy Obywatelskiej, nie
potrafi wpłynąć na przeprowadzanie
szybkiej ścieżki w parlamencie, żeby
reprywatyzacja w Warszawie mogła

być prowadzona w ramach ustalo-
nych reguł i pogodzić interesy miasta,
spadkobierców byłych właścicieli
oraz obecnych użytkowników nieru-
chomości. Monopartyjna symbio-
za rządu, parlamentu i Warszawy nie
funkcjonuje, no chyba że w sprawie
obrony partyjnej koleżanki
przed utratą stanowiska podczas re-
ferendum. Wówczas cała Platforma
była zaangażowana.

– Czy w Warszawie naprawdę Pa-
na zdaniem nie dzieje się nic dobre-
go? Większość mieszkańców w son-
dażach popiera obecne władze i pa-
nią prezydent.

– To tylko półprawda. Warszawia-
cy to generalnie pogodna i optymi-
styczna część społeczeństwa, a urzę-
dującemu prezydentowi dość łatwo
o poprawne sondaże. Wynika to
głównie z dużej rozpoznawalności
osoby obecnie piastującej tej naj-
ważniejszy urząd w stolicy. Nie
zmienia to faktu, że Warszawa to
miasto bez strategii, bez zarządza-
nia przez priorytety, a pani prezy-
dent ma profesorki styl sprawowa-
nia urzędu. Zupełnie nie liczy się
z głosem mieszkańców, ważni są tyl-
ko doradcy partyjni. Jeśli już spotka
się z władzami dzielnic, to mamy
do czynienia z jej monologiem wy-
głaszanym ex cathedra. Jest nie-
omylna a burmistrzów traktuje jak
swoich krnąbrnych studentów. Nie
słucha. Panicznie boi się wszystkie-
go, co niezależne.

– Ostatnio ogłosił Pan potrzebę
zlikwidowania straży miejskiej.
Dlaczego?

– Ponieważ strażnik miejski powi-
nien być pomocny i uśmiechnięty,
a mniej represyjny wobec mieszkań-
ców. Jeśli dochodzą do mnie sygna-
ły, że strażnicy zajmują się wlepia-
niem mandatu starszej pani handlu-
jącej kwiatami na straganie, podczas
gdy w tym samym czasie w tej samej
okolicy zostaje zdemolowany przy-
stanek autobusowy przez pijaków,
to jestem przekonany, że komuś cał-
kowicie pomieszały się priorytety.
Straż mogłaby być oczywiście zre-
formowana, ale obawiam się, że
wiele lat zaniedbań, złego zarządza-
nia i złego doboru kadr prowadzi
do jednego rozwiązania – rozformo-
wania jednostki. Wcześniej należy
zapytać mieszkańców, czy chcą po-
wołania nowej, lepszej straży czy
przekazania jej obowiązków policji
wraz z niezbędnym finansowaniem.

– Jak zapytać? Konsultacje spo-
łeczne to u nas całkowita fikcja.

– I to należy zmienić. Mieszkańcy
powinni znacznie częściej wypowia-
dać się na każdy temat. Regularne
konsultacje, a nawet referenda po-
winny stać się normą. Dziś urzędni-
cy nie konsultują z nikim swoich de-

cyzji. Brakuje partnerstwa z miesz-
kańcami, z radami osiedli, spółdziel-
niami mieszkaniowymi, wspólnota-
mi, z przedsiębiorcami – i to zarów-
no małymi (jak np. kupcy na bazar-
kach czy na Trakcie Królewskim),
jak i większymi, a także ze środowi-
skami branżowymi (np. nikt nie liczy
się z głosem sportowców, trenerów
i działaczy sportowych w sprawie fi-
nansowania sportu).

– Jakie mogłoby być pierwsze py-
tanie, które władze Warszawy po-
winny zadać mieszkańcom w refe-
rendum?

– Na przykład w sprawie konty-
nuacji budowy metra. Metro od kil-
ku lat całkowicie eksploatuje bu-
dżet stolicy. To przez tę inwestycję
dzieci uczą się w dwuzmianowych
szkołach, brakuje miejsc w przed-
szkolach i żłobkach, nie ma środ-
ków na budowę nowych dróg, ście-
żek rowerowych, zatrzymano plany
związane z Szybką Koleją Miejską
itp. Jeśli mamy kontynuować budo-
wę metra, to ja chcę mieć pewność,
że mieszkańcy akceptują wszystkie
niedogodności z tym związane
i wieloletnie opóźnienia innych
ważnych inwestycji. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz podjęła tę decyzje sa-
modzielnie. Nie jestem przekonany,
że rodzice odbierający swoje dzieci
ze szkoły o 17.30, płacący za przed-
szkole niepubliczne 1000 zł mie-
sięcznie i nie mogący na czas wrócić
do domu Szybką Koleją Miejską,
która mogła powstać znacznie szyb-
ciej i taniej niż metro – podzielają
zachwyt pani prezydent nad tą in-
westycją, której zakończenie plano-
wane jest obecnie na rok 2020.

– Z czego Pana zdaniem wynika
niemal całkowity brak partnerstwa
publiczno-prywatnego w stolicy?

– Z braku odwagi w podejmowa-
niu decyzji. Gdyby PPP funkcjono-
wało w Warszawie normalnie, to
wartość inwestycji byłaby wielokrot-
nie wyższa. Warszawska Wspólnota
Samorządowa chce to zmienić. Nie
tylko zresztą to, miasto musi wresz-
cie sprywatyzować zbędne spółki,
jak choćby Miejskie Przedsiębior-
stwo Taksówkowe. Po co ono nam?
Jest całe mnóstwo prywatnych kor-
poracji, a MPT należy do najdroż-
szych. O koniecznych zmianach
można by długo mówić.

– Nie mamy tyle miejsca w gaze-
cie. Jaki wynik będzie Pan miał
w wyborach?

– Spanikowany „salon” Platfor-
my Obywatelskiej i „Gazeta Wybor-
cza” twierdzą, że je przegram, ale to
ja jestem gwarantem zmiany jako-
ściowej w zarządzaniu naszym mia-
stem. Zdecydują warszawiacy.

– Dziękuję ze rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Katner

Jestem gwarantem zmiany
� Rozmowa z Piotrem Guziałem, burmistrzem Ursynowa,
kandydatem na prezydenta Warszawy.
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Wykaz ras psów uznawanych
za agresywne obejmuje 11 ras,
w tym psa kanaryjskiego, rottwe-
ilera i tosa inu, które codziennie
można spotkać na Wrzecionie
i w okolicach. Ich opiekunowie
muszą mieć zezwolenie urzędu
dzielnicy, które może być cofnię-
te, jeśli pies będzie stanowić za-
grożenie dla ludzi. Hodowla znaj-
dującego się na polskiej liście
amerykańskiego pit bull terriera
jest w wielu krajach zabroniona,
a źle wychowany tosa inu jest nie-

bezpieczny nawet dla opiekuna.
Dlatego zajmować się takimi psa-
mi powinni tylko doświadczeni
hodowcy a przybliżone dane ad-
resowe potencjalnie niebezpiecz-
nych psów są publiczne. Co na to
internauci, wypowiadający się
na facebookowej stronie Pies
w Warszawie?

– Idiotyczny pomysł. Problem
nie leży w rasie psa, tylko w 99%
przypadków w nieumiejętnym
prowadzeniu. Nawet z yorka czy
innego pinczerka można zrobić

maksymalnie upierdliwego dla in-
nych psiarzy zwierzaka.

– Świetny pomysł. Dobrze by
też było zinwentaryzować idio-
tów, wredne baby, żuli lejących
po bramach, wszędzie srające
kotki i wrzeszczące bachory. Też
bym chciała być przygotowana
na odpowiednich sąsiadów.

– Co piąty „dresik” ma tu bulte-
riera. Są też kaukazy, rottweilery
i dobermany. Najwięcej proble-
mów generuje jednak dosłownie
jeden długowłosy owczarek nie-
miecki i dwa husky, a mnie ugryzł
w windzie emerycki ślepy jamnik.

Przeczytaliśmy te komentarze
kilku mieszkańcom Bielan, space-
rujących po okolicy z yorkami,
jamnikami i kundelkami.

– No to trzeba wciągnąć te śle-
pe jamniki na listę. Na pewno są
tak samo groźne, jak rottweilery,
zabijają dzieci – ironizuje właści-
cielka yorka.

– Jeśli ktoś nie jest zawodowym
hodowcą, nie jeździ na wystawy
i zawody, i mieszka w bloku
w Warszawie, a nie na jakimś od-
ludziu, to po co mu groźny pies?
– pyta opiekun kundelka przypo-
minającego muppeta.

No właśnie. Po co?
DG

„Złe psy” na Wrzecionie
� Na Bielanach mieszka najwięcej w Warszawie psów ras uznawanych
za agresywne. Przoduje Wrzeciono.

Informacja dla pasażerów jak
zwykle nie wytrzymuje w Warszawie
próby z budową, prowadzoną przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Pasażerowie wy-
siadający z autobusów na przystan-
ku przy parku Kaskada muszą zga-
dywać, którędy dojść na Marymont
albo Słodowiec. Tablice pokazujące
z grubsza drogę niby są, ale pousta-
wiane tak, że zazwyczaj wskazują
na miejsce zagrodzone. O tablicach
wskazujących drogę do przystanków
i stacji metra można pomarzyć.
O tym, że znowu nie ułożono tym-
czasowych chodników, nawet nie
trzeba wspominać. DG

Migawki z okolicy

Labirynt z przeszkodami przy Trasie AK
� Odnalezienie właściwej drogi między przystankami tramwajowymi i autobusowymi
w pobliżu węzła trasy S8 z ul. Słowackiego graniczy z cudem.

Idiotyczny
pomysł. Problem nie leży
w rasie psa, tylko w 99%
przypadków
w nieumiejętnym
prowadzeniu. Nawet z yorka
czy innego pinczerka można
zrobić maksymalnie
upierdliwego dla innych
psiarzy zwierzaka – mówi
jeden z mieszkańców.

źródło:W
ikim

edia
C

om
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Budynek będzie składać się
z dwóch skrzydeł o różnej wyso-
kości (8-piętrowego i 4-metro-
wego) w bardzo stonowanych

kolorach. Razem powstanie
w nich 106 mieszkań o po-
wierzchni od 30 do 104 m2. Mi-
mo że inwestycja powstaje zale-
dwie 400 m od stacji metra, bę-
dzie w niej garaż podziemny
na 88 samochodów. Niestety,
na parterze od strony ulicy nie
będzie lokali usługowych, będą
za to… ogródki. Ponieważ jeste-
śmy w Warszawie, należy dodać
od razu słowo „ogrodzone”.

Budynek zaprojektowała dla
belgijskiego dewelopera warszaw-
ska pracownia architektoniczna
Pastewka i Strój. Koniec budowy
planowany jest na grudzień 2015
roku.

DG

Migawki z okolicy
Ponad 100 mieszkań powstaje przy Staffa
� Zabudowa okolic stacji metra Słodowiec zagęszcza się:
przy ul. Staffa rozpoczyna się budowa nowego bloku.
W grudniu przyszłego roku wprowadzi się tam kilkaset osób.

źródło:m
atexipolska.pl



Jeżeli macie Państwo skończo-
ne 50 lat, jesteście mieszkańcami
dzielnicy Bielany i nie chcecie spę-
dzać czasu w domu, to możecie sko-
rzystać z oferty, jaką przygotował
urząd. Program Bielańskiej Akade-
mii Seniora (w skrócie BAS) to coś
specjalnie przygotowanego z myślą
o naszych seniorach. W ramach pro-
jektu zostanie przeprowadzony cykl
– wykładów, spotkań ze specjalista-
mi, warsztatów czy wspólnych wyjść
do teatrów, filharmonii, muzeum
i kina – każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Należy dodać, że udział w tych
wydarzeniach jest całkowicie bez-
płatny. Naszym celem jest aktywiza-
cja seniorów mieszkających na tere-
nie Bielany Chodzi głównie o po-
prawienie jakości i poziomu życia
seniorów. Chcemy, by osoby starsze
były jeszcze bardziej aktywne. Mimo
że oferta skierowana jest głównie
do mieszkańców naszej dzielnicy
(tylko oni mogą otrzymać nagrody
za aktywny udział w wydarzeniach)
nie zamykamy drzwi przed seniora-
mi z innych części Warszawy.
Wszystkie wydarzenia realizowane
w ramach BAS są otwarte. Jedynie
w przypadku przedsięwzięć o ogra-
niczonej liczbie uczestników (np.
wyjście do filharmonii) mieszkańcy
dzielnicy Bielany mają pierwszeń-
stwo w zapisach.

Każdy z uczestników Akademii
otrzyma indeks. Rozpoczęcie odby-
ło się 3 października, ale to nic stra-
conego. Można zapisać się w ka-
żdej chwili, przychodząc na które-
kolwiek z zaplanowanych wydarzeń
(będzie możliwość otrzymania in-
deksu). Zachęcam do jak najszyb-
szego zgłoszenia się!

Na zakończenie Bielańskiej Aka-
demii Seniora odbędzie się uroczy-
sta gala podsumowująca, podczas
której zostaną wręczone dyplomy
dla każdego uczestnika oraz drob-
ne upominki dla tych, którzy
uczestniczyli w największej liczbie
wydarzeń. Dla najbardziej aktyw-
nych seniorów nagrodą za udział
w BAS będzie dwudniowa wyciecz-
ka krajowa, połączona z edukacją
historyczną, kulturalną i przyrodni-
czą. Aby wziąć udział wystarczy wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy, któ-
ry dostępny jest na stoisku informa-
cyjnym urzędu dzielnicy Bielany
(ul. Żeromskiego 29), można zapi-
sać się telefonicznie w godz.
10.00–14.00 pod numerem tel. 22
628-03-01 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem:
akademiaseniora@gradus.edu.pl.
Zapisy do Bielańskiej Akademii
Seniora trwają od 2 października
br. i przyjmowane są w kolejności
zgłoszeń. W razie braku miejsc
utworzona zostanie lista rezerwo-
wa, której członkowie będą mogli
korzystać z oferty w miarę zwalnia-
jących się miejsc (w przypadku wy-
darzeń limitowanych – np. wyjście
do teatru). Wielką zaletą tego pro-
gramu jest jego otwartość.
Za udział w innych przedsięwzię-
ciach dzielnicy np. koncert w Pod-
ziemiach Kamedulskich czy zawody
sportowe organizowane przez na-
szą dzielnicę, również można otrzy-
mać wpis do indeksu. Jako inicjator
BAS bardzo Państwa zachęcam
do udziału w naszej akcji. A więc
do zobaczenia!

Piotr Rudzki

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej mogą zapisać się
do naszego Liceum. Nato-
miast osoby, które posiadają
już wykształcenie średnie, ma-
ją szansę powtórzenia mate-
riału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo mo-
żna było pogodzić z pracą za-
wodową i obowiązkami życia
codziennego. Zajęcia odby-
wają się w cyklu weekendo-
wym dwa razy w miesiącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla doro-

słych. Większa część naszych
słuchaczy to osoby czynne za-
wodowo. Wykształcenie śred-
nie jest im często potrzebne
jako warunek uzyskania lep-
szego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słucha-
cze, którzy decydują się
na zmianę szkoły jeszcze
w trakcie trwania semestru.
Takie osoby mają możliwość
nauki w przyjaznej atmosferze
oraz ukończenia naszego Li-
ceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

słuchacze otrzymują odpo-
wiednie przygotowanie mery-
toryczne potrzebne, aby egza-
min maturalny zdać z wyni-

kiem pozytywnym. Niektórzy
korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni
przystępują do matury w swo-
jej szkole macierzystej. Aktu-
alnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygoto-
wujący do matury w 2015 ro-
ku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placów-
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Aktualnie
prowadzimy nabór
na kurs maturalny

NAUKA
·Angielski 602-497-977
·Matematyka i chemia – korepetycje – studentka
PW; możliwość dojazdu 691-400-939

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
·CZYSZCZENIE RAJNBOWEM DYWANÓW,
TAPICERKI DEZYNFEKCJA 605 – 325-849
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·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
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Hydraulik 507-020-870

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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·Tapetowanie Malowanie Remonty 514-062-446
www.pwdekor.pl

FINANSE
·ALE SZYBKA GOTÓWKA DO 25.000 ZŁ!!!
SPRAWDŹ TEL.508-427-938
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYS. TEL. 506-434-416
·BRAKUJE CI GOTÓWKI? ZADZWOŃ PO
SZYBKĄ POŻYCZKĘ TEL. 506 – 434-416
·DOJAZD DO KLIENTA! POŻYCZKA DO 25.000
ZŁ! TEL. 506-434-416
·EKSPRES GOTÓWKOWY! POŻYCZYMY DO
25.000 ZŁ! TEL. 506-434- 416
·SZYBKA POŻYCZKA, DECYZJA NAWET W 24
GODZINY – ZADZWOŃ TEL. 508-427-938

ZDROWIE I URODA

AAUURRIIMMEEDD  llaarryynnggoollooddzzyy  2222 775511--9977--7733,,
550022--992222--884444  wwwwww..llaarryynnggoolloogglloommiiaannkkii..ppll

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń  

550044--449988--4488!!

DAM PRACĘ
·Firma reklamowa, lokalizacja: Warszawa-
Bielany poszukuje pracowników
z doświadczeniem na stanowiska: – magazynier
z uprawnieniami na wózki widłowe; – spawacz
MIG MAG z uprawnieniami. CV proszę przesyłać
na adres: piotr.gryz@arteo.pl

GGaabbiinneett  ssttoommaattoollooggiicczznnyy  SSTTAADDEENNTT  ppoosszzuukkuujjee  ddoo
pprraaccyy  kkoobbiieettęę  lleekkaarrzzaa  ssttoommaattoollooggaa..  TTeell..

kkoonnttaakkttoowwyy  660022--226699--333366

·Pilnie poszukuję pań do pracy w sklepie
z odzieżą używaną w Łomiankach. Mile widziana
znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz
doświadczenie w pracy w handlu. CV proszę
kierować na podany adres mailowy:
office@nous.org.pl. Koniecznie z dopiskiem
Łomianki

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

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
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·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
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 24.10,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 20.10  
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : 
Żoliborz (Partners) ul. Sady Żoliborskie 13A, tel. 22 663-83-01

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Bielańska Akademia Seniora

Zapisz się już dziś!
� 3 października „ruszyła” Bielańska Akademia Seniora.
Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, z którą się
identyfikuję (czuję się jej autorem wraz z burmistrzem
Rafałem Miastowskim) doczekała się realizacji. Nie jest
to powielenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lecz
zupełnie inna, nowa jakość. Premiowane i nagradzane
jest angażowanie się w życie kulturalne, sportowe
i społeczne naszej dzielnicy.

Autor jest wiceburmistrzem
dzielnicy Bielany

od po wie dzial nym za spra wy spo łecz ne i kul tu rę

źródło: bielany.w
aw.pl



Bu dow la ma kil ka dzie siąt lat,
więc „zmę cze nie” ma te ria łu jest
cał kiem na tu ral ne. Co ja kiś czas
trze ba po most re mon to wać,
a na Bie la nach jak by o tym za po -
mnia no. De ski spróch nia ły, wy gi -
na ją się nie bez piecz nie i w ka żdej
chwi li mo gą pęk nąć. Mo żna
wpaść w dziu rę i zro bić so bie
krzyw dę, a jak ktoś prze sa dzi i za -
cznie na przy kład po de skach bie -
gać – ką piel mu ro wa na. A dzie ci
nie raz na ten po most wbie ga ły.
Zresz tą, mi mo że ogro dzo ny, to
zda rza się, że wbie ga ją na dal.

– Ra da osie dla to ogro dzi ła, ale
nikt prze cież te go nie pil nu je,
więc spo koj nie mo żna wejść. Kie -
dyś de ski nie wy trzy ma ją. Sta wy
Bru st ma na to miej sce, w któ rym
zwy kle spo ro się dzie je. Trzy ra zy
w ro ku or ga ni zu je my tu taj fe sty -
ny, za wo dy węd kar skie dla mło -

dzie ży. Zda rza ło się, że lu dzie
przy je żdża li spe cjal nie, że by zro -
bić so bie na tym po mo ście zdję cie
– pa ry ślub ne al bo dzie ci z ro dzi -

ca mi za raz po ko mu nii. Pro szę
zo ba czyć, próch no. Dziel ni ca ma
tym się za jąć, ale cią gle się nie
zaj mu je – mó wi Zyg munt Mo raw -
ski, prze wod ni czą cy sa mo rzą du
miesz kań ców Waw rzy sze wa.

Rzecz nik dziel ni cy obie cu je:
bę dzie zro bio ne.

– Ma my w bu dże cie na re mont
te go po mo stu 50 tys. zł. Prze wi -
du je my pra ce na ko niec li sto pa da
– mó wi Ta de usz Ole chow ski.
– A po co ty le cze kać? My nie
cze ka my, tyl ko dzia ła my. Za ła twi -
li śmy, że w przy szłym ro ku bę dzie
tu mo ni to ring. Dziel ni ca o Sta -
wach jak by za po mnia ła. To pięk -
ny te ren, tyl ko bra ku je mu go spo -
da rza – ko men tu je Mo raw ski.

mac

Taras nad Stawami Brustmana spróchniał
� Stawy Brustmana to chluba Wawrzyszewa. Ich centralnym punktem jest drewniany
pomost, jakby taras widokowy. Wejść tam nie można, bo może się zawalić.

Zdarzało się,
że ludzie przyjeżdżali
specjalnie, żeby zrobić
sobie na tym pomoście
zdjęcie – pary ślubne
albo dzieci z rodzicami
zaraz po komunii.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Zdemolowana wiata na Maczka
� Zwykły przystanek autobusowy - stoi, nie wadzi
nikomu... Do czasu, aż przybędzie grupka nudzących
się małolatów.

Do kład niej – trzech osiem na sto -
lat ków i ich dwóch o rok młod szych
ko le gów nu dzi ło się na przy stan ku
przy Macz ka. A że to jak raz ten
głu pi wiek, kie dy do gło wy przy cho -
dzą naj dzik sze po my sły, po sta no wi li
spraw dzić wy trzy ma łość wia ty przy -
stan ko wej. Ta, nie ste ty, pod da ła się
po krót kiej wal ce, tra cąc trzy szy by.
Tym ra zem, na szczę ście, wan da le
mie li pe cha, bo ich wy czy ny za uwa -
żył ktoś na ty le przy tom ny, aby za -
wia do mić po li cję.

Po li cjan ci przy by li na miej sce,
obej rze li stra ty i za uwa ży li jesz cze

ucie ka ją cą grup kę mło dych chło pa -
ków. Po je cha li za au to bu sem,
do któ re go wsie dli i tam za trzy ma li
nie opie rzo nych ma ło la tów. Na ko -
men dzie zba da no ich al ko ma tem
– wy ka zał u wszyst kich od 0,3 do 1,8
pro mi la. Je den z za trzy ma nych miał
za krwa wio ną rę kę, dru gi – roz kład
jaz dy au to bu sów zwi nię ty z przy -
stan ku.

Za znisz cze nie mie nia gro zi im
do pię ciu lat wię zie nia.

TW Fulik 
na podstawie informacji policji



Dwie Go dzi ny dla Ro dzi ny
12.10, godz. 12.30 – paź dzier ni ko we „Dwie Go dzi -

ny dla Ro dzi ny”, bi le ty: 10 zł.
Te atr La lek Igrasz ka za pre zen tu je spek takl „Pod -

róż za ho ry zont”. Jest to opo wieść o przy jaź ni
i o tym, że nie na le ży ni ko go oce niać zbyt po chop -
nie. Naj młod si wi dzo wie bę dą też mo gli na uczyć się
ko lo rów.

Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry, ul. Gol do nie go 1,
tel. 22 834–65–47.

Po ra nek baj ko wy
12.10, godz. 13.00 – Te atral ny Po ra nek Baj ko wy:

W to mi graj – mu si cal fa mi lij ny
„Pa weł i Ga weł w jed nym sta li do mu…” – wszy scy

zna ją ten wiersz Alek san dra Fre dry, tak sa mo jak
opo wieść o psot nej Mał pie, któ ra po sta no wi ła wziąć
ką piel. Za rów no dla mał py, jak i dla dwój ki nie zgod -
nych są sia dów, za koń czy ło się to po to pem. Ale co
by ło po tem? I co by by ło, gdy by to wła śnie przez wy -
bry ki małp ki przez dom za miesz ki wa ny przez spo -
koj ne go Paw ła i roz bry ka ne go Gaw ła prze szła po -
wódź? Ktoś to mu si prze cież po sprzą tać.

„W to mi graj!” to opo wieść o tym, że „jak ty ko -
mu, tak on to bie” ozna cza od pła tę ta kże za wy świad -
cza ną in nym po moc. Bi le ty 10 zł.

Be mow skie Cen trum Kul tu ry, ul. Gór czew -
ska 201, tel. 22 532–04–00.

Warsztaty familijne: Skąd się bierze woda
w rurach?

13.10 ru sza sprze daż biel tów na warsz ta ty fa mi lij -
ne w Cen trum Na uki Ko per nik „Skąd się bie rze wo -
da w ru rach?”, któ re od bę dą się 25 i 26.10
(w godz. 10.30–12.00 oraz 13.00–14.30).

Jak wo da tra fia do kra nu w na szych do mach? Co
się z nią dzie je po dro dze? W ja ki spo sób pły nie
do tych, któ rzy miesz ka ją na wy ższych pię trach?
Pod czas za jęć dzie ci nie tyl ko do wie dzą się, jak dzia -

ła ru ro ciąg i pom pa wod na, ale sa mi je zbu du ją.
Spraw dzą, jak oczy ścić brud ną wo dę i skon stru ują
wła sny filtr. Za sta no wią się, jak du żo wo dy zu ży wa -
my i ile wo dy jest w ka żdym z nas.

Warsz ta ty od by wa ją się w ka żdy week end, a bi le ty
mo żna ku pić on -li ne na www.bi le ty.ko per nik.org.pl.
Za ję cia są prze zna czo ne dla dzie ci w wie ku 5–8 lat
(ukoń czo ne 5 lat i nie ukoń czo ne 9 lat).

Opła ta za udział w warsz ta tach: 30 zł (ce na bi le tu
dla jed ne go dziec ka i mak sy mal nie dwoj ga opie ku -
nów).

Cen trum Na uki Ko per nik, ul. Wy brze że Ko ściusz -
kow skie 20.

Te atrzyk w Me dia te ce – za dar mo
23.10, godz. 17.00 – przed sta wie nie te atral ne dla

dzie ci „Baj ko we przy go dy dwóch Mi cha łów” w wy -
ko na niu Te atru Zło ty Du kat. Za baw na, peł na nie -
ocze ki wa nych sy tu acji opo wieść, w któ rej dwa Mi -
cha ły od wie dza ją ró żne bar dzo zna ne tra dy cyj ne baj -
ki. Wstęp wol ny.

Me dia te ka Start -Me ta, ul. Sze ge dyń ska 13a,
tel. 22 291–44–61.

Za ję cia pod ró żni cze
26.10, godz. 12.30 – spo tka nie z cy klu „Pod ró żni -

czek”. Tym ra zem spo tka nie fa mi lij ne pt. „O Pa ri …
per skie opo wie ści” ad re so wa ne do dzie ci od 6 lat,
bi le ty: 10 zł.

W pro gra mie spo tka nie z Jo an ną Bo row ską, ar -
tyst ką fo to gra fem i ar che olo giem, któ ra za pre zen tu -
je au tor skie zdję cia ze swo ich kil ku pod ró ży do Ira -
nu, po ka za nie współ cze snej per skiej ro dzi ny, zwy -
cza je, ob rząd ki, w dru giej czę ści ani ma cja ba jek per -
skich przy ilu stra cji mu zycz nej.

Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry, ul. Gol do nie go 1,
tel. 22 834–65–47.

Zebrała
Katarzyna Chodkowska

�W działe „Do kąd z dziec  kiem” in for mu je my o cie ka wych wy da rze niach, przed sta -
wie niach i im pre zach, na któ re war to wy brać się  z pociechami.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Wi do wi sko hi sto rycz ne od by ło
się już po raz czwar ty. 21 wrze śnia
w Klu bie Jeź dziec kim Wil cze niec
tłu my oglą da ły spek takl z udzia -
łem grup re kon struk cyj nych pie -
szych i kon nych. Był też po ka za ny
atak lot ni czy i pan cer ny w akom -
pa nia men cie wy bu chów i pi ro -
tech ni ki. A po przed sta wie niu
mo żna by ło sprzęt obej rzeć z bli -
ska, z cze go przy by li skwa pli wie
ko rzy sta li.

Sza rża pod Wól ką Wę glo wą 19
wrze śnia 1939 ro ku, na te re nie

obec nej Dą bro wy Le śnej, by ła
ostat nią sza rżą ka wa le ryj ską
z udzia łem ca łe go puł ku ka wa le -
rii. Jej ce lem by ło prze bi cie się
Po la kow po bi twie nad Bzu rą
do War sza wy. Trzy dni póź niej, 22
wrze śnia, mia ła miej sce bi twa
pod Ło mian ka mi, w któ rej zgi nę -
ło 800 Po la ków, a 4000 zo sta ło
ran nych. To star cie osta tecz nie
za koń czy ło bi twę nad Bzu rą (naj -
więk szą pod czas kam pa nii wrze -
śnio wej).

(red)

Największa taka rekonstrukcja
� 10 tysięcy ludzi przyszło na rekonstrukcję szarży
Ułanów Jazłowieckich w Łomiankach.

źródło: w
w

w.lom
ianki.pl
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– Po czą tek je sie ni to za pew ne
ko niec zbio rów wi no gron?

– Fak tycz nie, choć do kład nej
da ty za koń cze nia tych zbio rów
nie da się okre ślić…

– Dla cze go?
– Wie le za le ży od wa run ków

po go do wych. Na ogół za czy na ją
się w okre sie od koń ca lip ca
do koń ca sierp nia i trwa ją oko ło
ośmiu ty go dni. Ale fak tem jest, że
nie jest to jesz cze ko niec zbio rów.

– Jak to?
– Mu si my pa mię tać o wi nach

z tzw. póź nych zbio rów. Ter min
ten od no si się do win wy twa rza -
nych z wi no gron po zo sta wio -
nych na wi no ro śli dłu żej niż
zwy kle.

– Jak dłu go?
– To za le ży.
– Od cze go?
– Ja kie wi no chce my uzy skać.

Je śli ma być je dy nie mu śnię te

sło dy czą – wy star czy cza sem na -
wet kil ka dni, do kil ku ty go dni.
Ina czej jest, gdy wi no ma być do -
tknię te bo try tis ci ne re al.

– Cóż to ta kie go?
– To tak zwa na szla chet na

pleśń. Przy kła dem win te go ro -
dza ju są cho cia żby fran cu skie
sau ter nes – skon cen tro wa ne
i nie zwy kle aro ma tycz ne

– Skąd sło dycz w ta kich wi no -
gro nach?

– Póź ne zbio ry wi no gron
upodob nia ją gro na do ro dzy nek
– na tu ral nie je od wad nia ją.

– Wra ca jąc do zbio rów…
– War to wspo mnieć, że wspo -

mnia ny prze ze mnie se zon zbio -
rów po mię dzy sierp niem a paź -
dzier ni kiem ma miej sce je dy -
nie na pół ku li pół noc nej.
Na po łu dnio wej to lu ty –
kwie cień.

– Kto de cy du je o kon -
kret nym mo men cie zbio rów
wi no gron?

– Oczy wi ście wi niarz. Bie rze
pod uwa gę wie le czyn ni ków, ta -
kich jak od mia na wi no ro śli, doj -
rza łość gron, wa run ki po go do we.

– Czy wi no gro na nie doj rze wa -
ją za wsze w tym sa mym cza sie?

– Mo żna okre ślić przy bli żo ny
czas doj rze wa nia. Jed na kże za -
rów no ta ni ny, kwa so wość, jak
i za war tość cu kru w gro nach są
klu czo wy mi ele men ta mi wpły wa -
ją cy mi na przy szłą fi ne zję trun -
ku. Dla te go też wi ne ma ker okre -
śla czas zbio rów z chi rur gicz ną

nie mal pre cy zją co do dnia lub
na wet kon kret nej po ry.

– To zna czy?
– Wie le od mian wi no gron od -

ci na nych jest od wi no ro śli chłod -
nym, wcze snym ran kiem, aby
utrzy mać mi ni mal ny po ziom ta -
nin.

– Jak w tym po ma ga po ra
dnia?

– Mia żdże nie wi no gron w ce lu
wy ci śnię cia so ku po win no być
do ko na ne, gdy gro na nie są
zgnie cio ne – wte dy sok pły nie
szyb ciej i nie ma dłu gie go kon -
tak tu ze 

skór ką bo ga tą w ta ni ny. Zbyt
wy so ka tem pe ra tu ra pod czas
trans por tu do win ni cy unie -
mo żli wia ten pro ces. Stąd po -

ran ne zbio ry.

Piotr Krajczyński
prowadzi 

Piwnicę z winami 
przy ul. Mickiewicza 30

ZBIORY
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Ręczne zbiory dają możliwość bardziej precyzyjnego wyboru
gron i ochrony soku przed utlenianiem z powodu uszkodzonych

skórek

No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je -
my się wspa nia le: ustę pu je my
miej sca, mu zy ki słu cha my tyl ko
przez słu chaw ki… To czym tak
bar dzo grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus
mo że być pu sty – a sta nie ta ki je -
den, nie rzad ko z dru gim i stoi.
Nie, że za raz wy sia da. Pół tra sy
tak prze stoi, cza sa mi na wet wy -
sia da jąc, że by mo żna by ło
wsiąść. I wra ca na miej sców kę
przy drzwiach. Czort wie – mo że
ktoś lu bi pa trzeć na mi ga ją cy nie -
mal pod sto pa mi as falt? Zresz tą
– jak chce, to niech stoi. Ty le, że
w przy pad ku ko niecz no ści ewa -
ku acji bę dą pro ble my z awa ryj -
nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo -
ny

A sko ro już o sie dzą cych miej -
scach – sze ro ko roz sta wio ne ko -
la na. Co praw da dys pla zja sta wu
bio dro we go to po wa żne scho rze -
nie, ale trud no przy pusz czać, że
na gle się roz wi nę ła wśród mło -
dzie ży. A mo że to nie wi na bio -
der, tyl ko per ma nent na wa da

mię śni przy wo dzi cie li ud? Cho -
ciaż na mię śnie u do tknię tych ze -
spo łem sze ro kie go roz sta wu ko -
lan nie ma co na rze kać – bez tru -
du dźwi ga ją za wie szo ny na
wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi
de ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro -
wie nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa
przy stan ki – i dać szan sę na za ję -
cie wol ne go tym, któ rzy wsie dli
póź niej? Nie trze ba by się prze -
py chać, trą cać – ale nie. Te miej -
sca bli żej przej ścia ja kieś lep sze
są? O, al bo jesz cze do dat ko wo
ukła da nie na sie dze niu od okna
to reb i sia tek. Re zer wa cja dla
przy ja ciół ki, co wsią dzie na na -
stęp nym, czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko -
mór ki, któ rej ja kość nie dość, że
jest gor sza od dy cha wicz ne go
dziu ra we go tłu mi ka tra ban ta, to

jesz cze do rów nu je mu gło śno -
ścią. I nie ma zna cze nia, czy to
Haydn czy Week end. Chcesz po -
słu chać mu zycz ki? Użyj słu cha -
wek. Współ pa sa że ro wie nie mu -
szą po dzie lać two ich gu stów.
A po za tym, jak się uprzeć, mo -
żna to pod cią gnąć pod pu blicz ne
od twa rza nie – a wów czas ZA iKS
się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -

der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -
rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.
By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go
czosn ku i nie zwa ża jąc na woń
do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -
ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner -

wu ją ce jest, gdy tram waj już sta -
nął, drzwi otwar te, kto miał wy -
siąść to wy siadł i za czy na się
wsia da nie. I wła śnie wte dy gap -
cio (al bo gap cia, wszyst ko jed -
no) zry wa się z sie dze nia z te le -
fo nem przy uchu, bo się za ga dał
i nie za uwa żył. A sko ro już o ga -
da niu – patrz aka pit o mu zy ce.
Gło śne roz mo wy o tym, co He -
niek mó wił o Go ś ce i co na to
Be ata nie in te re su ją 99% współ -
pa sa że rów. Resz ta to agen ci ob -
ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi -
we. Mo żna do pi sać jesz cze na -
mięt ne dłu ba nie w no sie, po pra -
wia nie ma ki ja żu, zdej mo wa nie
bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Stacze przydrzwiowi? Są!

Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.




