
Okręg nr 5 obejmuje głównie
nowe osiedla Bemowa, leżące
na zachód od ul. Lazurowej, a ta-
kże środkową część dzielnicy mię-
dzy Górczewską a Dębicką i Za-
borowską. Bemowska PO wysta-
wiła w nim dziesięciu kandyda-
tów, ale aż sześciu podjęło decy-
zję o rezygnacji ze startu.

– Jestem zaskoczona, nie wiem
jak to skomentować – mówi rad-
na Marta Puszakowska, nr 2 na li-
ście, która o sprawie dowiedziała
się od nas.

– Niestety potwierdzam tę in-
formację – mówi przewodniczący
rady dzielnicy Grzegorz Popie-
larz, kandydujący w okręgu nr 5
jako „jedynka”. – Wycofało się
sześć osób, ale na razie nie znam
jeszcze wszystkich nazwisk.

Obowiązująca ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw mówi

w art. 110 p. 3, że „komisja wy-
borcza unieważnia rejestrację li-
sty, jeżeli pozostaje na niej mniej
nazwisk kandydatów niż minimal-
na wymagana liczba kandydatów
na liście lub jeżeli komitet wybor-
czy powiadomi komisję o swoim
rozwiązaniu”. Gdyby oświadcze-
nia o wycofaniu zgody na kandy-
dowanie zostały złożone w termi-
nie krótszym niż 14 dni
przed dniem wyborów, „nie wy-
wołuje to skutków prawnych
określonych w ustawie, chyba że
na liście nie pozostaje nazwisko
żadnego kandydata”.

Okręgowa Komisja Wyborcza
potwierdziła informację – PO
straciła całą listę w piątym okrę-
gu, a przewodniczący rady dziel-
nicy Grzegorz Popielarz, kandy-
dujący z „jedynki” PO, na pewno
nie zostanie wybrany na kolejną
kadencję.

– Ten, kto za tym stoi, dosko-
nale zna ordynację – komentuje
Popielarz, który prawdopodobnie
był głównym celem całego „spi-
sku”. – Wszyscy wiemy, kto
za tym stoi – twierdzi i wskazuje
na byłego burmistrza Jarosława
Dąbrowskiego, a ten odmawia
komentarza. Mówi jedynie, że
dziś już nie interesują go we-
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POrozrabiali
� W okręgu nr 5 ponad połowa kandydatów Platformy Obywatelskiej
do rady dzielnicy Bemowo zrezygnowała ze startu w wyborach.

dokończenie na stronie 2



Podstawowym argumentem
przeciwko skróceniu np. linii 105
była bliskość stacji Rondo Da-
szyńskiego i Świętokrzyska.

– Nie chcemy przesiadać się raz
na rondzie Daszyńskiego i drugi
raz na Świętokrzyskiej, żeby doje-
chać np. na Ursynów – mówili
mieszkańcy. – A już zupełnie bez
sensu jest przesiadka do II linii
metra, jeśli chcemy jechać
do centrum.

A gdyby tak wyeliminować jed-
ną przesiadkę? W amsterdam-
skich schematach sieci metra są
cztery linie. Dwa razy więcej niż
w Warszawie? To złudzenie. Jed-
na z linii jest tylko szybkim tram-
wajem z podwójnym zasilaniem,
na śródmiejskim odcinku trasy
korzystającym z tunelu metra. Po-
zostałe trzy linie na długich od-
cinkach korzystają z tych samych
tuneli, zaś między ścisłym cen-
trum a obwodnicą jest tylko jeden
tunel. Na stacjach zatrzymują się
naprzemiennie pociągi dwóch li-

nii metra albo szybkie tramwaje
– trasy rozwidlają się dopiero
na przedmieściach.

W Warszawie łącznik starych
i nowych tuneli znajduje się mię-

dzy stacjami Rondo ONZ i Cen-
trum. Możliwe jest zatem urucho-
mienie III linii metra na odcinku
rondo Daszyńskiego – Kabaty
(lub krócej: rondo Daszyńskiego
– Wilanowska) z pominięciem
Świętokrzyskiej. Z perspektywy
mieszkańców Bemowa taka linia

miałaby same zalety: wyelimino-
wałaby konieczność przesiadki
i skróciła czas przejazdu zarówno
do stacji Centrum, jak też na Słu-
żewiec, na którym pracuje wielu
mieszkańców. Czy jest realna?

– Niestety nie – odpowiada
Krzysztof Malawko, rzecznik pra-
sowy Metra Warszawskiego. – Tu-
nel pod Parkiem Świętokrzyskim
był od początku projektowany ja-
ko techniczny, jest jednotorowy
i nie spełnia wymogów, by uru-
chamiać na nim przewozy pasa-
żerskie.

Gdyby krótki tunel zaprojekto-
wano od razu dla regularnych
kursów, nowy system sterowania
ruchem poradziłby sobie ze skrę-
cającymi pociągami. Na stację
Śródmieście co minutę podjeżdża
przecież SKM-ka albo pociąg Ko-
lei Mazowieckich, w sumie łącz-
nie z sześciu kierunków. Niestety
zabrakło wyobraźni… albo wizyty
w Amsterdamie.

DG

Mogło nie być przesiadki na Świętokrzyskiej, ale…
� Podczas dyskusji nad ewentualnym skracaniem linii autobusowych z Bemowa
do ronda Daszyńskiego urzędnikom i mieszkańcom umknął pewien szczegół.
W istniejących tunelach metra już teraz mogłyby kursować trzy linie.
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Z perspektywy
mieszkańców Bemowa
taka linia miałaby same
zalety: wyeliminowałaby
konieczność przesiadki
i skróciła czas przejazdu
zarówno do stacji
Centrum, jak też
na Służewiec, na którym
pracuje wielu
mieszkańców.

wnętrzne sprawy Platformy.
– Słyszałem, że wewnątrz PO jest
konflikt o podział władzy, ale
więcej nic nie powiem, bo sam
niewiele wiem – kończy były bur-
mistrz.

– Mogę powiedzieć tylko tyle,
że jestem bardzo rozczarowany –
mówi przewodniczący bemow-
skiego klubu PO Jakub Gręziak
i odmawia komentarza.

PO straci większość
Analizując sytuację polityczną

na Bemowie można dziś z niemal
stuprocentową pewnością przewi-

dzieć, że Platforma straciła jaki-
kolwiek cień nadziei na samo-
dzielne rządy, a być może także
na pewne zwycięstwo. Utrata
możliwości uzyskania dwóch
mandatów, na które partia liczyła
w piątym okręgu, może oznaczać,
że będzie jej również trudno za-
wrzeć koalicję na własnych wa-
runkach. Wiele wskazuje też
na to, że warszawskie struktury
partii nie panują nad bemowski-
mi. Oczywiście wszystko zależy
od wyniku ugrupowania byłego
burmistrza, ale coraz częściej sły-
chać głosy, że część radnych PO
po wyborach przejdzie do Jaro-
sława Dąbrowskiego.

DG, oko

dokończenie ze strony 1
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Na Bemowie na szczęście obyło
się bez ofiar, ale fakt pozostaje fak-
tem: wezwani przez straż miejską
strażacy na Radiowej musieli pod-
jąć nietypową interwencję – zdjąć
z drzewa czarny skuter. Jak się tam
znalazł? To ustala policja, ale jedno
jest pewne: to nie był wypadek.

Przypadek też nie. Najpewniej ktoś
chciał zrobić komuś mało śmieszny
dowcip.

No, chyba że skuter przestra-
szył się psa i próbował uciec
na drzewo…

TW Fulik na podstawie informacji
straży pożarnej

Skuterem zaparkował na drzewie
� Kiedyś Piersi grały cover przeboju „Paranoid”,
o rajdowcu który swoją jazdę motorem do ukochanej
skończył na drzewie.

Na starym peronie stacji Świętokrzyska czeka nas przesiadka w drodze do południowych dzielnic
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– W latach 2006–2010 był Pan
wiceburmistrzem Bemowa,
a w minionej kadencji radnym
oraz szefem komisji edukacji.
Wpływał Pan na losy tej dzielnicy
z różnych pozycji.

– To są dwie zupełnie inne per-
spektywy. Jako zastępca burmi-
strza miałem dużo większy, wręcz
zasadniczy wpływ, na decyzje, jakie
były wówczas podejmowane. Jako
radny, w dodatku z będącego
w opozycji klubu SLD, mój wpływ
na różne sprawy dotyczące Bemo-
wa był mniejszy. Niemniej jednak
jako przewodniczącemu komisji

edukacji przez ostatnie cztery lata
udało mi się kilka istotnych spraw
zrealizować.

– Co uznałby Pan za swój sukces
w minionej kadencji?

– Przyczyniłem się, co zresztą
obiecałem moim wyborcom
przed czterema laty, do zwiększe-
nia nakładów finansowych na edu-
kację. Mam jednak świadomość, że
tych pieniędzy ciągle jest zbyt ma-
ło. Po kilku latach starań udało się
również ukończyć kilka inwestycji,
jak choćby szkołę podstawową
przy ul. Zachodzącego Słońca. Do-
celowo ma do niej uczęszczać ok.

tysiąca uczniów. Uruchomiliśmy
też nowe przedszkole przy ul. Peł-
czyńskiego, działa też kilka siłowni
plenerowych. Cały czas wspieram
też działalność Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

– Porażki?
– Niestety, było ich kilka. Za jed-

ną z najbardziej bolesnych uważam
likwidację stołówek przedszkol-
nych, które zostały zastąpione „bez-
osobowymi cateringami”. Kucharki,
które na co dzień przygotowywały
posiłki dla najmłodszych miały
do nich bardziej indywidualne po-
dejście, znały je, były dla nich „cio-
ciami”. Teraz tego nie ma. Co wię-
cej, mieszkańcy podkreślają, że ja-
kość jedzenia też się pogorszyła.
Będę zabiegał o wycofanie się za-
rządu dzielnicy z tej – jak sądzę –
niedobrej decyzji.

– Jeszcze jako wiceburmistrz –
w jednym z wywiadów powiedział

Pan: „Dzisiaj niemal wszystkie
dzieci powyżej trzeciego roku życia
mogą uczęszczać do jednego z dwu-
dziestu przedszkoli funkcjonują-
cych na terenie Bemowa”. Od nie-
dawna znowu słyszy się, że w War-

szawie brakuje miejsc w przedszko-
lach. Ten problem dotyczy także
Bemowa?

– W ciągu minionych kilku lat
poczyniliśmy w tej sprawie olbrzymi
krok naprzód. Rozbudowaliśmy ist-
niejące przedszkola o nowe oddzia-
ły. Na przełomie 2014 i 2015 roku
uruchomimy kolejne – na po-
nad 200 dzieci – przy ul. Pełczyń-
skiego. Przy szkole podstawowej na
ul. Zachodzącego Słońca również
uruchomiliśmy małe przedszkole
wraz z nowoczesnym placem za-
baw. Nie sądzę, aby mieszkańcy Be-
mowa narzekali dziś na brak miejsc
przedszkolnych.

– Jako wiceburmistrz sugerował
Pan, że na Bemowie brakuje jeszcze
co najmniej dwóch szkół podstawo-
wych. Jedna już powstała –
przy ul. Zachodzącego Słońca. Co

z drugą?
– Też powstała, a w zasadzie zosta-

ła zaadaptowana w budynku
przy ul. Irzykowskiego, gdzie kiedyś
istniało liceum. Pamiętajmy, że
na Bemowie – dzielnicy ludzi mło-
dych (ponad 60 proc. stanowią osoby
poniżej 30. roku życia), jest masa
dzieci, która już uczęszcza do podsta-
wówek albo lada moment do nich
zapuka. Stąd też pomysł, aby np.
Szkołę Podstawową nr 82
przy ul. Górczewskiej jeszcze bar-

dziej rozbudować. Nawet kosztem
Art.Bemu, który mógłby zostać prze-
niesiony do klubu Karuzela, znajdu-
jącego się przy ul. Konarskiego.

– Jeszcze do niedawna ok. 150
rodzin czekało na tanie mieszka-
nia, których na Bemowie brakuje.
Co z tym fantem zrobić?

– Mam dobrą wiadomość. M.in.
za sprawą starań klubu radnych
SLD, pod koniec tego roku wresz-
cie zostanie oddany do użytku je-
den budynek na 200 mieszkań. Na-
tomiast ciągle niezałatwioną sprawą
jest niedostateczna liczba lokali so-
cjalnych.

– Kiedy na Bemowo wreszcie do-
trze metro?

– To jest trudny temat. Na razie
mówi się tylko o stacji metra
przy ul. Księcia Janusza. Stacja Be-
mowo-Ratusz czy też stacja Chrza-
nów to ciągle melodia trudno prze-
widywalnej przyszłości, ale trzeba
o to walczyć.

Rozmawiał JP
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Za jedną z najbardziej bolesnych uważam likwidację stołówek
przedszkolnych, które zostały zastąpione „bezosobowymi

cateringami”

Metro i edukacja to przyszłość Bemowa
� Rozmowa z Mariuszem Początkiem, kandydatem do rady dzielnicy Bemowo, lista
nr 6, okręg nr 1.
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Do nowej szkoły przy Zacho-
dzącego Słońca pofatygowali się
prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, wojewoda Jacek
Kozłowski, przedstawiciele policji
i straży miejskiej oraz innych słu-
żb, w tym Zarządu Dróg Miej-
skich. Oraz oczywiście burmistrz
Bemowa Krzysztof Strzałkowski.

I co się okazuje? Że niestraszni
nam złodzieje, bandyci czy mene-
le, tylko piraci drogowi.

A rozwiązaniem – według
mieszkańców – są światła.

– Sygnalizacja świetlna jest nie-
zbędna przy wyjeździe z ulicy
Szobera na Lazurową. W ciągu
dziesięciu lat zginęły tam cztery
osoby. Na Nowolazurową pocze-
kamy co najmniej kilka lat, więc
układ drogowy na razie na pewno
się nie zmieni. Rozumiem, że bra-
kuje pieniędzy, bo sygnalizacja
świetlna to droga sprawa. Jedno-
cześnie jednak bezsensownie wy-

konano dwa takie przejścia
przy Człuchowskiej, gdzie nigdy
nie było takiego zagrożenia jak
przy Szobera – zwracał uwagę
pan Jakub.

Odpowiedzi dyrektorki Zarzą-
du Dróg Miejskich Grażyny Len-
dzion były mocno wymijające: da-
ne miejsce musi zebrać określoną
liczbę „punktów”, aby postawie-
nie sygnalizacji było uzasadnione,

a procedura ustawiania świateł to
blisko… 18 miesięcy.

– Wnioskowałam o branie
pod uwagę wszelkich lokalizacji
zgłaszanych przez mieszkańców –

wskazała Hanna Gronkie-
wicz-Waltz.

– W takim razie sygnalizacja
przydałaby się także przy skrzyżo-
waniu Lazurowej z Batalionów
Chłopskich. Budowane są tam
kolejne bloki, więc natężenie ru-
chu zwiększa się z kolejnymi mie-
siącami. Straż miejska podobno
chce tam postawić fotoradary, ale
to nie rozwiąże sprawy, bo kie-
rowcy – nawet jeżeli zwolnią – to
i tak się nie zatrzymują – zwracał
uwagę pan Marcin.

– I jeszcze Pirenejska przy zbie-
gu z Powstańców Śląskich. Tam są
dwa pasy ruchu w każdą stronę.
Dzieci boją się tamtędy chodzić
do szkoły. Są wysyłane w kierun-
ku Radiowej, a przy obecnych

„wykopkach” pod tramwaj zosta-
je im tylko wąski korytarz, jest
tam bardzo niebezpiecznie – mó-
wiła jedna z przybyłych.

Jak inaczej spowolnić ruch?
Rozwiązaniem stosowanym co-

raz częściej na drogach w polskich
miastach, a niezwykle chętnie
na europejskich, są wyniesione
przejścia dla pieszych – które sku-
tecznie skłaniają kierowców
do zdjęcia nogi z gazu. To zdecydo-
wanie tańsza metoda poprawy bez-
pieczeństwa pieszych niż światła.

Czemu w Warszawie stanowczo
nie nadużywana?

– Na drogach, które są w gestii
Zarządu Dróg Miejskich, nie stosu-
je się wyniesionych przejść dla pie-
szych. Natomiast coraz częściej sto-
sujemy tzw. progi spowalniające,
które są montowane przed przej-
ściami. Progów powstaje w Warsza-
wie coraz więcej. Ostatnimi laty po-

wstały na ul. Obrońców Tobruku,
Stawki, Płaskowickiej. Progi są bar-
dziej skuteczne, ponieważ spowal-
niają ruch jeszcze przed przejściem.
Kierowca musi zdjąć nogę z gazu
przed „zebrą”, natomiast wyniesio-
ne przejście dla pieszych powoduje,
że jest większe ryzyko potrącenia
przechodnia, bowiem kierowca
zwalnia odrobinę później. Koszt za-
kupu i zamontowania progu wynosi
ok 12 tys. zł – wyjaśniła rzeczniczka
ZDM Karolina Gałecka.

Jeszcze inne rozwiązania roz-
ważają władze Bemowa.

– W porozumieniu z ZDM za-
stanawialiśmy się nad zatrudnie-
niem tzw. stopków, czyli osób
przeprowadzających dzieci przez
ulice. Docelowe rozwiązanie to
jednak sygnalizacja świetlna we
wszystkich wskazanych lokaliza-
cjach – zadeklarował burmistrz
Strzałkowski.

Mac

Na drogach,
które są w gestii Zarządu
Dróg Miejskich, nie
stosuje się wyniesionych
przejść dla pieszych.
Natomiast coraz częściej
stosujemy tzw. progi
spowalniające, które są
montowane
przed przejściami – mówi
Karolina Gałecka.

Według mieszkańców sygnalizacja potrzebna jest
na skrzyżowaniu Szobera i Lazurowej. w ciągu

ostatnich 10 lat zginęły tam cztery osoby

Wyniesione przejścia dla pieszych stosuje się
w Warszawie rzadko, na której z naszych lokalnych

dróg by się sprawdziły?

Według ZDM to progi najlepiej spowalniają lokalny
ruch
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Strach? Tylko na przejściach dla pieszych
� Nie kradzieże, rozboje czy uciążliwe monopolowe, a poczucie zagrożenia, które codziennie towarzyszy pieszym na bemowskich
skrzyżowaniach było głównym problemem zgłaszanym przez mieszkańców podczas debaty o bezpieczeństwie w naszej dzielnicy.



W Warszawie trwa skok cywilizacyjny
� Rozmowa z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Czy jest Pani zadowolona
z ośmiu lat swoich rządów w War-
szawie?

Miasto i spółki miejskie zainwe-
stowały w stolicy 25 mld zł. Do te-
go trzeba doliczyć 9 mld, które za-
inwestował rząd. W porównaniu
z wcześniejszymi latami, te kwoty
są naprawdę imponujące i chyba
zdecydowana większość mieszkań-
ców to odczuła. Kiedy zostałam
prezydentem, musiałam ratować
po poprzednikach zrealizowanie
takich inwestycji, jak oczyszczalnia
ścieków Czajka i spalarnia na jej
terenie, a także most Skłodow-
skiej-Curie. Udało się i dzięki temu
Warszawa nie musi płacić ogrom-
nych kar a mieszkańcy Białołęki
nie stoją w gigantycznych korkach.

Zbudowaliśmy lub zmodernizowa-
liśmy wiele dróg. Budujemy nowe
linie tramwajowe. W grudniu
otwieramy centralny odcinek II li-
nii metra. To skok cywilizacyjny dla
miasta.

Wspomniała Pani o kwotach
zainwestowanych w Warszawie.
Wielu specjalistów zarzuca wła-
dzom miasta, że nasze metro na-
leży do najdroższych w Europie
i że za te same pieniądze można
było zrobić znacznie więcej.

Gdyby tak było, to Unia Euro-
pejska nie dałaby na ten cel pie-
niędzy. Nasz wniosek o dofinanso-
wanie przeszedł w Europie przez
niejeden zespół sprawdzający jego
zasadność, także pod kątem kosz-

tów, a te wynikają z warunków
geologicznych a także zaprojekto-
wania m.in. dwóch bardzo dużych
stacji przesiadkowych – Stadion
i Świętokrzyska. Nasze metro jest
tańsze niż w Paryżu czy Marsylii.

Inny zarzut dość często podno-
szony to kwestia kolejności inwe-
stowania. Metro jest inwestycją
„wysysającą” budżet miasta bar-
dzo dotkliwie. Wielu specjalistów
twierdzi, że znacznie lepszy efekt
osiągnęlibyśmy za mniejsze pie-
niądze i szybciej, gdybyśmy
w pierwszej kolejności postawili
na rozwój Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Na istniejących w Warsza-
wie torach kolejowych, w dużej
mierze słabo używanych, można
stworzyć jeden z najlepszych
w Europie systemów naziemnej
kolei. Mało które miasto ma ob-
wodnicę kolejową. My mamy ją
od czasów carskich i wciąż jej nie
używamy!

Najbardziej rozwinięte miasta
organizują swój system komuni-
kacyjny zarówno w oparciu o me-
tro, jak i kolej. W swoim pierw-
szym programie zapowiedziałam
realizację takiego właśnie planu.
Ale każdy środek transportu od-
grywa swoją, ważną rolę w całym
systemie. Metro budujemy w rejo-
nach najsilniej zurbanizowanych
i pozbawionych silnego, wydajne-
go transportu szynowego – dzięki
temu przewozi ono już dzisiaj pół
miliona pasażerów dziennie. Tory

kolejowe są znacznie bardziej od-
dalone od osiedli, przez co popu-
larność SKM jest niższa. Niemniej
jednak nie oznacza to, że rezygnu-
jemy z jej rozwoju. Na początku
mojej kadencji była jedna linia,
dziś są cztery. Kupiliśmy 28 no-
wych wagonów. Kolej w końcu za-
częła odgrywać ważną rolę
w transporcie.

To mało. Częstotliwość pocią-
gów wciąż jest niesatysfakcjonują-
ca.

Pamiętajmy, że linie kolejowe
mają swoje ograniczenia. W wielu
przypadkach nie możemy zwięk-
szać częstotliwości z uwagi
na przeciążenia linii. Wynika to
z konieczności dzielenia torów,

pomiędzy pociągi regionalne, da-
lekobieżne i towarowe.

Dodatkowo mamy ograniczenia
wynikające z kolizji z drogami
– na przykład dopóki na linii
otwockiej nie zostaną zbudowane
tunele, to pociągi nie mogą jeździć
częściej, bo faktycznie podzieliłyby
dzielnicę Wawer na dwie części.
Z kolei na linii legionowskiej nie
ma już żadnych ograniczeń, bo zo-
stały ostatnio wybudowane wia-
dukty. Teraz chcemy zająć się linia-
mi obwodowymi na granicy Woli
i Bemowa oraz w centrum Woli,
które nie są wykorzystywane pra-
wie wcale.

Na Woli i Bemowie będziemy
budować metro – analizy komuni-
kacyjne i doświadczenia innych
państw UE przemawiają na ko-
rzyść metra, głównie z uwagi
na szybkie połączenie z centrum
miasta. Ale w tym samym czasie
chcemy wspólnie z PKP PLK nie
tylko zrealizować nowe przystanki,
ale również dobrze je połączyć
z planowaną siecią metra. Gotowy
jest już projekt listu intencyjnego
w tych sprawach. Do tego docho-
dzi planowany zakup nowego ta-
boru kolejowego.

Zmieńmy temat. Kampania wy-
borcza przebiega pod znakiem
nierozwiązanego problemu śmie-
ciowego. MPO i inne firmy słabo
radzą sobie z wywożeniem odpa-
dów. Mieszkańcy mają mnóstwo
uwag i pretensji, a wysypisko
w Radiowie, które miało być likwi-
dowane, znów jest używane po-
nadnormatywnie i śmierdzi na ca-
łą okolicę, zaś władze miasta zby-
wają mieszkańców – taka jest opi-
nia na Bemowie i Bielanach.

Na początku mieliśmy 400 in-
terwencji dziennie, dziś już tylko
niecałe 50. Wprowadzenie ustawy
to jest ogromna zmiana i za wcze-
śnie jest na całościową ocenę. Po-
czątek był bardzo trudny i nadal
nie jest łatwo, ale zarówno my,
jak i firmy podejmują mnóstwo
działań, żeby poprawić jakość
i terminowość odbioru odpadów.
Mieszkańcy muszą wszelkie uwagi
zgłaszać, dzięki temu możemy
na bieżąco reagować.

A Radiowo?
Jestem po rozmowach z mini-

strem środowiska. W ciągu trzech
do pięciu lat zostanie rozbudowa-
na spalarnia na Targówku. Obec-
nie jest ona wniesiona do majątku
MPO i przedsiębiorstwo to ma ją
rozbudować za pieniądze z UE.
Zanim to nastąpi będziemy
zmniejszali uciążliwość wysypiska
w Radiowie. MPO kupiło teren
w gminie Zielonka i tam mam za-
miar zorganizować wysypisko.

Nie ma jeszcze pozwolenia
na budowę tego wysypiska. Mogą
minąć kolejne lata, zanim ono
powstanie.

Jest już decyzja środowiskowa,
a proszę mi wierzyć, że uzyskanie

jej jest znacznie trudniejsze, niż
samo pozwolenie na budowę.
Oczywiście liczymy się z opóźnie-
niami i dlatego rozważamy inne
warianty.

Jakie?
Prowadzimy rozmowy w spra-

wie przyjęcia części warszawskich
odpadów przez inne wysypiska.
Zgodnie z umową z mieszkańca-
mi, pod koniec roku przedstawi-
my mieszkańcom Bielan „mapę
drogową” z konkretnymi termina-
mi działań, jakie będą podjęte
w sprawie zmniejszania uciążliwo-
ści i docelowo zamknięcia wysypi-
ska w Radiowie.

Co z przeciwdziałaniem konse-
kwencjom dekretu Bieruta? Czy
miasto nadal będzie bezradne wo-
bec roszczeń?

Już w 2013 roku złożyliśmy
w Sejmie projekt specjalnej usta-
wy, która rozwiązałaby ten pro-
blem całościowo. Jednak koszty
jej przyjęcia mogłyby kosztować
Skarb Państwa nawet 27 mld zł,
więc póki co nie ma zgody mini-
stra finansów na nowe przepisy.
Musimy więc działać inaczej.
Przygotowaliśmy propozycje
zmian w ustawie o gospodarce
nieruchomościami. Po pierwsze
chcemy mieć prawo pierwokupu
roszczeń, a po drugie wprowadzić

kilka przepisów, które uniemożli-
wiałyby wchodzenie w prawa wła-
ściciela, który od dawna nie żyje.
Udało nam się też uzyskać 600
mln zł z krajowego funduszu re-
prywatyzacyjnego (po 200 mln
na rok począwszy od 2014), z któ-
rego Warszawa nie mogła wcze-
śniej korzystać.

Proszę w skrócie powiedzieć
coś o planach na najbliższe cztery
lata?

Zależy mi na tym, aby jakość
życia w Warszawie podnosiła się
dalej w tak szybkim tempie, dlate-
go plany na kolejną kadencję są
bardzo ambitne. Kontynuujemy
budowę metra. Zbudujemy ob-
wodnicę śródmiejską, odda-
my 2500 miejsc w żłobkach, 4500
w przedszkolach, 7000 w szko-
łach. Zbudujemy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Szpitale Wolski,
Bielański i Praski zostaną grun-
townie zmodernizowane. Powsta-
nie 200 km nowych ścieżek rowe-
rowych, wydamy 3 mld zł na tabor
komunikacji miejskiej, TBS-y
zbudują na działkach miej-
skich 1100 nowych mieszkań
na wynajem dla osób bez zdolno-
ści kredytowej, zajmą się też rewi-
talizacją starych kamienic.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Metro budujemy w rejonach najsilniej zurbanizowanych i pozba-
wionych silnego, wydajnego transportu szynowego.
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Na początku mieliśmy 400 interwencji dziennie, dziś już tylko 50.
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Szpitale: Wolski, Bielański i Praski zostaną zmodernizowane.
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Od początku wiosny targi na Be-
mowie odbywały się najpierw obok
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Obrońców Tobruku, następ-
nie przeniosły się na ul. Waldorffa.
Nowa lokalizacja była krytykowana
przez klientów za brak dojazdu ko-
munikacją miejską i konieczność
dojazdu fatalną jezdnią na Waldorf-
fa. Mimo to impreza przyciągała ro-
snącą rzeszę stałych bywalców, żąd-
nych świeżych soków, burgerów, ka-
wy i wiejskich wędlin. Popularne by-
ły także warsztaty kulinarne organi-
zowane w ramach targów.

– Spędzaliśmy wspólnie każdą
sobotę od początku czerwca –
mówią organizatorzy. – Minęła

wiosna, lato i powoli zbliżamy się
do zimy. Zakończyliśmy se-
zon 2014.

Czy będą kolejne sezony?
Na razie nie wiadomo. Czy moda
na targi na świeżym powietrzu bę-
dzie trwać w przyszłym roku
w najlepsze, czy to – jak twierdzą
niektórzy – przejściowy kaprys
grupy hipsterów z nadmiarem
wolnego czasu?

DG

Okazuje się, że to nowa siedzi-
ba Automobilklubu. Wniosek
o zabudowę tego terenu klub zło-
żył już w 2005 roku. W planach
było postawienie m.in. pawilonu
sportowego z salą sprzedaży arty-
kułów motoryzacyjnych, częścią
wystawienniczą, magazynami, po-
wierzchniami biurowymi, socjal-
nymi, a nawet tor kartingowy. Ta-
ki tor znajduje się obecnie na od-
słoniętej części terenu należącej
do stowarzyszenia, ale chodziło
o to, aby był dostępny dla amato-
rów o każdej porze roku.

– Co to jest? Nigdy nic tutaj nie
stało, przy samej ulicy. Będzie za-
słaniać widok – narzekają prze-
chodnie.

– Właściciel wystąpił o pozwo-
lenie na budowę, spełnił warunki,

więc pozwolenie musiało być wy-
dane – mówi rzecznik bemow-
skiego urzędu Mariusz Gruza.

Przez lata centralna siedziba
Automobilklubu Polskiego mie-
ściła się przy ul. Pańskiej. Obec-
nie tymczasowo ulokowano ją
w Alejach Jerozolimskich 204.
Od momentu złożenia wniosku
minęło już aż dziewięć lat. Dla-
czego? I co będzie się mieścić
na rogu Powstańców i Piastów?

– Nasza nowa siedziba. Trwało
to tak długo, ponieważ nie mieli-
śmy na ten cel pieniędzy – odpo-
wiada dyrektor Automobilklubu
Andrzej Palczewski. – Pojawiły się
po sprzedaży siedziby przy Pań-
skiej. Obecnie nie planujemy tam
żadnych sklepów ani torów tylko
część biurową. Budowa powinna

zostać zakończona w przyszłym
roku – informuje.

Ze względu na warunki specy-
ficzne dla okolic lotniska budowla
nie może być zbyt wysoka. W ka-

żdym razie nie może wystawać
ponad obecnie istniejący najwy-
ższy budynek w okolicy, czyli
Centrum Handlowe Bemowo.
Do tej pory mieścił się tam tylko
Autodrom, pomieszczenia biuro-
we upchnięto zaś w kontenerach.

mac

Co powstaje przy lotnisku?
� Przy bemowskim lotnisku, naprzeciwko Carrefoura, rośnie sporej wielkości budynek.
Mniej więcej na wysokość centrum handlowego. – Co tam będzie? – dopytują mieszkańcy.

Ze względu
na warunki specyficzne
dla okolic lotniska
budowla nie może być
zbyt wysoka.

Targi śniadaniowe

Koniec sezonu
� Zła wiadomość dla miłośników śniadań
pod chmurką i zdrowej żywności. Targ Drugie Śniadanie
zapadł w sen zimowy.



– Jest Pan inicjatorem akcji
„Metro szybciej na Bemowo”. Tym-
czasem działania władz miasta
zdają się być wręcz odwrotne.
Ostatnio zapowiedziały, że metro
za 6-8 lat dojedzie tylko do ratusza,
a dalej nie wiadomo kiedy. Na ile
realne jest przyspieszenie? Najle-
piej byłoby budować od razu pięć
stacji odcinka zachodniego. Czy ta-
ki wariant jest możliwy? Jeśli nie
– to o jaki Pan walczy?

– Oczywiście wariant dotyczący
budowy od razu kolejnych pięciu
stacji w kierunku zachodnim byłby
najbardziej korzystny. Szybsza bu-
dowa tych stacji rozwiązałaby pro-
blem spornej hali technicznej
na Woli, która przy budowie pięciu
stacji mogłaby powstać za skrzyżo-
waniem ul. Górczewskiej i Po-
wstańców Śląskich. Niedawno uzy-
skano jednak decyzję środowiskową
i ogłoszono przetarg na projekty
oraz budowę trzech stacji, czyli
do ul. Księcia Janusza. Blokowanie
tych działań byłoby nieodpowie-

dzialne z punktu widzenia rozwoju
miasta. Musimy jednak dopilnować
aby najszybciej jak to możliwe przy-
gotowana została decyzja środowi-
skowa na budowę przynajmniej ko-
lejnych dwóch stacji, czyli Wola
Park i Powstańców Śląskich. Jeśli
po rozstrzygnieciu obecnego prze-
targu pozostaną oszczędności, po-
winny być spożytkowane właśnie
na ten cel.

– Ratusz zapowiada, że budowa
trzech ostatnich stacji na Bemowie
będzie odłożona poza najbliższą
perspektywę unijną. Czy nie obawia
się Pan, że w związku z tym ten od-
cinek nie powstanie przez kolej-
nych wiele lat?

– Jestem przekonany, że metro
w kierunku południowo-zachodnim
będzie budowane systematycznie
i bez opóźnień aż do stacji postojo-
wej na Morach. Wpływ mają na to
dwa czynniki. W najbliższych latach
będziemy mieli do czynienia z nie-
zwykle gwałtownym rozwojem po-
łudniowej części naszej dzielnicy.

Szacujemy, że na samym Chrzano-
wie w ciągu najbliższych 5 lat przy-
będzie ok. 20 tys. mieszkańców.

W tym miejscu nie ma praktycz-
nie działki, na której nie będą po-
wstawać nowe osiedla. To jest argu-
ment społeczno-komunikacyjny.
Jednak jest jeszcze czynnik tech-
niczny, który musimy brać
pod uwagę, czyli budowę stacji
techniczno-postojowej na Morach.
Stacja na Kabatach nie będzie
w stanie obsłużyć tak dużej liczby
pociągów, jeżdżących na pierwszej
i drugiej linii metra. Miasto jest
świadome, że do sprawnej eksplo-
atacji metra potrzebna jest jak naj-
szybsza budowa infrastruktury tech-
nicznej na Morach.

– Samorząd Bemowa od lat wal-
czy o uruchomienie połączeń Szyb-
kiej Kolei Miejskiej na granicy Wo-
li i Bemowa. Co Pan zrobi w tej
sprawie jako radny Mazowsza?
W jakiej perspektywie czasowej jest
możliwe uruchomienie nowych sta-
cji i nowej linii?

– W całej Europie transport pu-
bliczny w miastach łączy kolej na-
ziemna i podziemna. Ten projekt
jest coraz bliższy realizacji. Linia
kolejowa została ostatnio zmoder-
nizowana i pod względem infra-
struktury torowej jest dostosowana
do potrzeb publicznego transportu
kolejowego. PKP PLK przeprowa-
dziły także badania dotyczące liczby
potencjalnych pasażerów i te także
wypadły bardzo obiecująco. Musi-
my zbudować trzy stacje Fort Wola,
Wola Park i Powązkowska. Został

już ogłoszony przetarg na projekty.
Jako radny sejmiku mazowieckiego
i jednocześnie burmistrz Bemowa
będę walczył o jak najszybszą finali-
zację projektu. Niedawno jeszcze
jako wicemarszałek województwa
odpowiadałem za Koleje Mazo-
wieckie i chciałbym zainicjować
rozmowy z przewoźnikami. Być
może byłaby to także atrakcyjna li-
nia dla Kolei Mazowieckich.

– Jaki jest sens utrzymywania
dwóch przewoźników kolejowych
przez dwa samorządy – miejski
i wojewódzki? Czy nie powinno się
pomyśleć o połączeniu SKM i KM?

– Koleje Mazowieckie stały się
z biegiem lat drugim co do wielko-
ści przewoźnikiem pasażerskim
w kraju. To największa samorządo-
wa spółka kolejowa zarówno
pod względem liczby pasażerów, jak
i dotacji przekazywanej na ten cel
przez samorząd województwa.
W mojej ocenie nieunikniona jest
konsolidacja samorządowych spół-
ek kolejowych na terenie Mazow-
sza, a samorząd województwa po-
winien przejąć pełnię kompetencji
w zakresie organizacji transportu
zbiorowego na terenie całego regio-
nu w oparciu o jeden wspólny bilet.
Obecne rozwiązanie jest dużym
osiągnięciem, ale czas na kolejny
krok do przodu – w kierunku roz-
wiązań znanych z innych regionów
europejskich.

– W kampanii wyborczej powró-
cił temat basenu. Czy zbudowanie
aquaparku na Bemowie jest w naj-
bliższej kadencji realne?

– Aquapark na Bemowie obiecy-
wany jest od lat. Niestety do tej po-
ry nie udało się go zbudować.
W związku z tym ja nie chcę obiecy-
wać budowy gigantycznego basenu.
Jednak jak najbardziej możliwa jest
budowa obiektu mniejszego,
przy szkole na ul. Brygadzistów.
Byłby to basen kryty, przeznaczony
dla uczniów. Przygotowaliśmy kosz-
torys, z którego wynika, że koszt in-
westycji to około 3,7 mln zł. Budo-
wa mogłaby się rozpocząć już
w przyszłym roku.

Moim priorytetem stały się inwe-
stycje w oświatę i w trakcie kilku
miesięcy na Bemowie udało mi się
przeznaczyć ponad 9 mln na ten
cel, a także kolejne środki na naukę
pływania dla wszystkich drugoklasi-
stów z terenu dzielnicy – na basenie
przy ul. Oławskiej. Realizacja pla-
nów objęcia obligatoryjną, bezpłat-
ną nauką pływania wszystkich be-
mowskich dzieci wymagać będzie
jednak kolejnych obiektów sporto-
wych tego typu.

Rozmawiał kk
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Moim priorytetem jest oświata
� Rozmowa z burmistrzem Bemowa Krzysztofem Strzałkowskim, kandydującym do sejmiku mazowieckiego z listy PO.

Moim priorytetem stały się inwestycje w oświatę i w trakcie kilku
miesięcy na Bemowie udało mi się przeznaczyć ponad 9 mln na ten cel.
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Klub, w którym przez lata tak
wiele się działo, od dłuższego cza-
su zionął pustką. Wszystkie pla-
nowane tam przedsięwzięcia były
stopniowo odwoływane, łącznie
z zajęciami Akademii Bemow-
skiego Seniora czy przedstawie-
niem opisywanego przez nas „Te-
atru 59 minut”. „Karuzela” nie

miała kierownictwa, Akademia
Pedagogiki Specjalnej, dzierżaw-
ca osiedla Przyjaźń, gdzie mieści
się klub, czekała na rozwój wyda-
rzeń. Teraz „Karuzela” ma pełnić
funkcję filii Bemowskiego Cen-
trum Kultury.

– Od niedawna Art Bem ma fi-
lię na piętrze w szkole przy ul. Za-

chodzącego Słońca. Wiadomo
jednak, że z czasem pomieszcze-
nia szkolne w coraz większym
stopniu będą służyć celom oświa-
towym. Szukaliśmy więc dodatko-
wej placówki dla centrum kultury.
Zdecydowaliśmy się na „Karuze-
lę”. Będąc jeszcze studentem Uni-
wersytetu Warszawskiego bawiłem

się tu podczas występów kabare-
towych. Myślę, że wielu mieszkań-
com stolicy byłoby żal, gdyby to
miejsce zniknęło z mapy – mówi
burmistrz Krzysztof Strzałkowski.

Sypiącą się budowlę czeka do-
datkowo reanimacja, bo chcąc or-
ganizować koncerty czy inne im-
prezy ArtBem musi zadbać
o podstawowe standardy. Ważną
informacją jest fakt, że do budyn-
ku wróci kawiarnia. Choć dla stu-
dentów jest ona o tyle zła, że nie
będzie to już lokal, w którym mo-
żna posiedzieć przy piwie do póź-
nych godzin wieczornych.

Czynne pod koniec roku
Główny remont ma zostać

przeprowadzony w przyszłym ro-

ku. Na razie ArtBem wyko-
na podstawowe prace, by móc
prowadzić działalność zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
m.in. przeciwpożarowymi. Przy-

gotowania potrwają jakieś półtora
miesiąca, więc pod koniec roku
„Karuzela” będzie gotowa
do wznowienia działalności.

Czego możemy tam oczekiwać?
Na pewno wróci Bemowska Aka-
demia Seniora. – Oprócz tego po-
wstanie świetlica, centrum wolon-
tariatu, Inkubator Aktywności Lo-
kalnych. Będzie klub młodzieżo-
wy, czytelnia, sala warsztatowa dla
studentów z podłączonym wi-fi,
przed sesjami czynna także wie-
czorami, punkt wymiany książek
akademickich, miejsce, gdzie bę-
dzie można odbyć praktyki czy sta-
że. Głównym najemcą jest Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej, a więc
studenci będą odbywać tam choć-
by praktyczne zajęcia z dziećmi.
„Karuzela” znana jest z koncertów
czy występów zespołów kabareto-
wych i tak zostanie. Po dokonaniu
niezbędnych prac adaptacyjnych
wróci klubokawiarnia, także jako
miejsce spotkań i paneli dyskusyj-
nych – mówi rzecznik bemowskie-
go urzędu Mariusz Gruza.

Przez lata z gościny klubu korzy-
stali mieszkańcy osiedla profesor-
skiego, którzy urządzali tam co-
miesięczne zebrania informacyjne.
– Również pod tym względem nic
się nie zmieni – dodaje Gruza.

mac

„Karuzela” wróci do życia!
� Studencki Klub „Karuzela”, w którym wychowały się pokolenia absolwentów wielu
warszawskich uczelni, gdzie swoje kariery zaczynało wiele zespołów i kabaretów, ma
wrócić do życia. 28 października podpisano umowę o przejęciu klubu przez
Bemowskie Centrum Kultury. Umowa obowiązuje do końca 2018 roku.

Do budynku
wróci kawiarnia. Nie
będzie to już jednak lokal,
w którym można
posiedzieć przy piwie
do późnych godzin
wieczornych.
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Las Bemowski to jednak nie
tylko znane rezerwaty Łosiowe
Błota i Kalinowa Łąka. Jak
w wielu miejscach Bemowa na-
tknąć się tu można na pozostało-
ści obiektów budowanych w cza-
sach, gdy Polska stanowiła przed-
pole wojsk Układu Warszawskie-
go i starszych. W środku lasu jest

duża polana, na której znajduje
się wojskowa stacja radarowa,
a raczej pozostała po niej ruina.
Podobnie jak inne takie tereny,
budziła zainteresowanie dewelo-
perów, którzy na szczęście chwi-
lowo się zniechęcili. Ostatnio sta-
cja może liczyć tylko na chuliga-
nów biegających z kolorowymi

sprayami oraz „czyściochów” szu-
kających miejsca na nielegalne
pozbycie się swoich śmieci.

W odróżnieniu od równie zanie-
dbanych obiektów wybudowanych
przed 1939 r., stacja nie jest oczywi-
ście zabytkiem, ale przykro patrzeć
na jej dewastację. Redakcja strony
„Las Bemowski” zaproponowała,

by w tym miejscu założyć warszaw-
skie centrum surwiwalu dla harce-
rzy, grup rekonstrukcyjnych i orga-
nizacji paramilitarnych. To znako-
mity pomysł, wykorzystujący walory
tego miejsca z pożytkiem dla ludzi,
nie narażając przy tym na dewasta-
cję żyjących tam roślin i zwierząt.

Rozważenie realizacji tego po-
mysłu przybliża nas również
do stworzenia kompleksowego
planu wykorzystania zielonych
połaci Bemowa, od zachodnich
granic aż po Fort Bema, gdyż ko-
lejne władze dzielnicy po prostu
nie wiedzą, co z tym począć. Od-
krawanie po kawałku terenów
zielonych na potrzeby budownic-
twa mieszkaniowego nie jest żad-
nym rozwiązaniem, zwłaszcza że
odbywa się najczęściej bez pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego. Taki los spotyka też
położony w środku dzielnicy park
Górczewska, co już nawet jest nie
skandalem, lecz absurdem.

Surwiwal w Lesie Bemowskim
kojarzy się dziś zapewne z przy-
padkiem ojca, który niedawno
wybrał się z synem na kilkudnio-
wą wycieczkę pod namiot, przez
co nadgorliwi policjanci zatrzy-

mali go pod zarzutem narażania
syna na niebezpieczeństwo – oj-
ciec wylądował w areszcie, a syn
w izbie dziecka (gdzie obaj
na pewno poczuli się bezpiecz-

nie). Chciałbym, by nasza dzielni-
ca nie była słynna z takich aneg-
dot i afer ratuszowych, lecz by
Bemowo stało się marką dla ce-
niących przyrodę i aktywny wypo-
czynek. Ma ku temu warunki.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

W środku
lasu jest duża polana,
na której znajduje się
wojskowa stacja
radarowa, a raczej
pozostała po niej ruina.
Podobnie jak inne takie
tereny, budziła
zainteresowanie
deweloperów, którzy
na szczęście chwilowo się
zniechęcili

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

W środku lasu jest duża polana, na której znajduje się wojskowa stacja radarowa, a raczej
pozostała po niej ruina. Redakcja strony „Las Bemowski” zaproponowała, by w tym miejscu
założyć warszawskie centrum surwiwalu dla harcerzy, grup rekonstrukcyjnych i organizacji

paramilitarnych

źródło:w
ikipedia.org

Nie tylko na Bemowie

Surwiwal w Lesie Bemowskim
�W internecie można znaleźć coraz więcej stron poświęconych sprawom lokalnym. Polecam
na przykład facebook'ową stronę „Las Bemowski”. Mnóstwo zdjęć i filmów uświadomi nam, że
mieszkamy w naprawdę zielonym zakątku Warszawy. Sąsiedztwo Lasu Bemowskiego i bliskość
Puszczy Kampinoskiej czynią z naszej dzielnicy znakomite miejsce do życia.
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Cykl objął pięć spotkań. Fre-
kwencja umiarkowana, a program
prezentowany przez radnych Jaku-
ba Gręziaka i Martę Sylwestrzak
dawał wyobrażenie, że przyszłość
przed Bemowem rysuje się w bar-
wach zdecydowanie różowych.

Metro do Tesco
Zarząd Bemowa przygotował

plan rozwoju na kolejnych pięć lat,
wyszczególniając priorytety w ró-
żnych dziedzinach. W dziedzinie
komunikacji najważniejszym zada-
niem ma być doprowadzenie II li-
nii metra do siedziby urzędu dziel-
nicy, a w dalszym planie w głąb
ulicy Górczewskiej, na wysokość
hipermarketu Tesco. To akurat
szybko w sali skomentowano:
„metro miało kończyć się na stacji
Mory, więc Górczewska absolut-
nie nie może być sukcesem”. To
samo dotyczy planów budowy uli-
cy Nowolazurowej, bo tę akurat
zakładano skończyć do roku 2010.

Kolejny projekt komunikacyjny
to rozwój dróg kolejowych ze sta-
cjami na trasie Ożarów Mazo-

wiecki – Warszawa Gdańska (to
znaczy dzielnica ich nie wybudu-
je, ale ma starać się, żeby je zbu-
dowano). Do tego budowa no-
wych dróg, ze szczególnym
uwzględnieniem łącznika ulicy
Marynin, co też obiecywano
od dawna i trudno kolejne obiet-
nice uznać za sukces.

Wyższe pensje dla nauczycieli
Dalej oświata. Na rok przyszły

jest planowana budowa przed-
szkola przy Pełczyńskiego. Tu
padł zarzut – cztery lata temu
miało powstać przedszkole z od-
działami integracyjnymi przy
ul. Górczewskiej (niestety, nie
powstało). W kolejnych latach –
budowa dwóch zespołów żłobko-

wo-przedszkolnych przy Połczyń-
skiej i Obrońców Tobruku, a ta-
kże dwóch Klubów Dziecka i Ro-
dzica, także przedszkola na zasa-
dzie partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Do tego bezpłatne wy-
prawki dla dzieci z klas 1–3.

– Naszym sukcesem jest, że
od połowy października wszyscy

uczniowie klas drugich mają obo-
wiązkowe zajęcia z pływania w ra-
mach lekcji wf na basenie
przy Oławskiej, finansowane przez
dzielnicę – pochwalił się burmistrz.
Była wieloletnia dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 82 natychmiast go
skontrowała, że za jej czasów to już
funkcjonowało i trudno cieszyć się
tym, co pewnego czasu zostało zli-
kwidowane, a teraz znowu jest
wprowadzane. Burmistrz przyznał
jej rację, i chwilę później chwalił się
już innym osiągnięciem – w tym ro-
ku na oświatę udało się przeznaczyć
dodatkowe 6 mln zł. Prawie połowa
została przeznaczona na remonty,
a reszta na wynagrodzenia nauczy-
cieli i pracowników oświaty, zda-
niem burmistrza mocno poszkodo-
wanych w porównaniu z kolegami
z innych dzielnic Warszawy.

Drugi Skwer Sportów
Miejskich

Usłyszeliśmy, że w najbliższej
pięciolatce władze dzielnicy planu-
ją także rozwój infrastruktury spor-
towo-wypoczynkowej, w tym nowy

basen w południowej części Bemo-
wa (najprawdopodobniej w szkole
przy Brygadzistów), rozbudowę sie-
ci stacji Bemowo Bike, budowę ko-
lejnych parków street workout
i parkour, nowego skateparku, a ta-
kże drugiego Skweru Sportów
Miejskich – przy Obrońców Tobru-
ku. Jest też planowana aktywizacja
terenów Fortu Bema, zagospoda-
rowanie parku przy ul. Anieli Krzy-
woń, oraz kolejne inwestycje w par-
ku Górczewska.

Co z przychodnią na Czumy?
No i ochrona zdrowia, która

według zgromadzonych osób,
okazała się tematem najważniej-
szym – nic dziwnego, skoro na ta-
kie spotkania przychodzą głównie
emeryci. Ucieszyli się z planów
budowy nowej przychodni
na Chrzanowie, gdzie w najbli-
ższych latach przybędzie 20 tys.
mieszkańców.

– Ale to przychodnia przy Czu-
my jest najbardziej oblega-
na i placówka na Chrzanowie te-
go nie zmieni. Za daleko! Należa-
łoby zacząć od modernizacji i roz-
budowy na Czumy – upierała się
jedna z mieszkanek.

Co jeszcze? – Stawiamy na kul-
turę i to tzw. wysoką. Organizuje-
my koncerty, ostatnio w parafii
Bogurodzicy Maryi wystąpiła War-
szawska Opera Kameralna z „Re-
quiem” Mozarta. Frekwencja była
stuprocentowa. Szukamy miejsc
dla filii ArtBemu, bo frekwencja
na zajęciach proponowanych przez
tę placówkę też jest ponadnorma-
tywna – mówił burmistrz.

Zobaczymy, co z tego będzie. –
Gdyby to wszystko się udało, to

bylibyśmy zadowoleni, ale braku-
je w tym wszystkim konkretów
i harmonogramu. Same życzenia
– zauważył jeden z obecnych.
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Obiecanki na przyszłą pięciolatkę
� Zupełnie nieprzypadkowo w okresie przedwyborczym urząd dzielnicy zorganizował
cykl debat na temat przyszłości Bemowa. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego?
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– Kandyduje Pan na radnego
Bemowa, dzielnicy dynamicznie
się rozwijającej, do której wprowa-
dzą się w najbliższych latach tysią-
ce nowych mieszkańców.

– Wydaje mi się, że struktural-
nie Bemowo nie nadąża za swo-
imi mieszkańcami. Jesteśmy moc-
no aktywni, zainteresowani dziel-
nicowymi projektami, chętni
do debat, wytrzymali na utrudnie-
nia drogowe. Ale czegoś brakuje.
Brakuje całościowego programu
– czego my bemowianie tak na-
prawdę potrzebujemy.

– Pierwsza potrzeba?
– Na pewno komunikacja i mo-

żliwość dotarcia w jak najkrót-
szym czasie do celu. Nietypowo,
bo każdy myśli tu o drogach, au-
tobusach i metrze, a ja chciałem
podkreślić konieczność rozbudo-
wy ścieżek rowerowych. Nasza
dzielnica jest „wdzięczna” do bu-
dowy ścieżek. Ciągle się rozbudo-

wuje i rozwija, więc nic nie stoi
na przeszkodzie, aby przy plano-
wanych nowych inwestycjach dro-
gowych projektować i budować
asfaltowe ścieżki dla rowerzy-
stów. Chcę dopilnować, aby
przy każdej nowej inwestycji
i przy każdym remoncie uwzględ-
niać budowę ścieżki rowerowej.

– A jeśli kierowcy nie przesiądą
się na rower?

– Dlatego chcę doprowadzić
do wdrożenia systemu drogowej
zielonej fali, który udrożni
i przyspieszy jazdę samochodem
i zapewni szybsze dotarcie do do-
mu. Bo nie ma nic gorszego niż
wracając z pracy, utknąć kilo-
metr od domu w gigantycznym
korku. Będę walczył o mniejsze
korki, które zbliżą nas do celu
i pozwolą dłużej odpoczywać
w domu.

– Na Bemowie jest gdzie odpo-
cząć? Poza lasem i parkiem?

– Należy zbudować filię Be-
mowskiego Centrum Kultury.
Uważam, że nierówne traktowa-
nie mieszkańców dzielnicy
pod względem dostępu do rozwi-
jających zajęć powinno znaleźć
swój kres. Musimy stworzyć filię
BCK, by była bliskim nam klu-
bem spotkań i aktywności. Jedyne
takie miejsce na Bemowie – to
jest po prostu żart. Bardzo wielu
mieszkańców potrzebuje korzy-
stać i z ofert edukacyjnych, i wy-
poczynkowych.

– Oferta edukacyjna dzielnicy
też jest niezadowalająca? Prze-
cież otwarto w tym roku ogromną
szkołę.

– To wciąż za mało! Musimy
skuteczniej powalczyć o żłobki
i przedszkola, aby nasze dzieci
nie były zmuszane do uczenia się
w systemie dwuzmianowym.
Z rozmów z wyborcami wynika,
że w wielu domach mama zawozi

dziecko na jedną godzinę
do szkoły, a drugie jest zawożone
na inną godzinę – do tej samej
placówki. To gwarantuje w końcu
kryzys zarówno czasowy, jak i fi-
zyczny. A rodzice, którzy mają
do wyboru przedszkole
za 800,1000 czy 1500 złotych? To
nie jest wybór, to niewybaczalne
błędy systemu bemowskiej eduka-
cji.

– Autorski pomysł Bartosza
Chojnackiego dla Bemowa to…

– Terenowe punkty pomocy
mieszkańcom, dzięki którym po-
radzą sobie z przepisami oraz
urzędniczymi procedurami. Pra-
wie każdy z nas ma doświadcze-
nia porażek na styku ja-instytucja
czy zakład pracy. Nikt dla nas nie
ma czasu. A my potrzebujemy,
żeby nam ktoś wytłumaczył, jak
sobie poradzić z decyzją odmow-
ną lub przewlekłością postępowa-
nia w urzędzie. Jak reagować

na półroczne zwlekanie z odpo-
wiedzią na nasze pismo czy
z mobbingiem pracodawcy. Udo-
stępnienie punktów z darmowymi
poradami prawnymi i spotkania-
mi konsultacyjnymi zapewni nam
spokój i komfort życia. Dlaczego
nie możemy tego mieć na Bemo-
wie? Będę dążył i pracował, aby
nam to zapewnić.

Rozmawiał JP

Spokój i komfort życia. Nie na Bemowie?
� Rozmowa z Bartoszem Chojnackim, kandydatem na radnego dzielnicy z listy PO.

Należy zbudować filię Bemowskiego Centrum Kultury. Nierówne
traktowanie mieszkańców dzielnicy pod względem dostępu do

rozwijających zajęć powinno znaleźć swój kres

Nasza dzielnica jest „wdzięczna” do budowy ścieżek. Jest w ciągłej rozbudowie i rozwoju i nic
nie stoi na przeszkodzie, aby przy planowanych nowych inwestycjach drogowych projektować

i budować asfaltowe ścieżki dla rowerzystów.
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Pytanie tylko, czy rzeczywiście
niedobrzy? W końcu to tacy sami
ludzie jak my wszyscy. O zwróce-
nie uwagi na ludzką twarz kontro-
lera apeluje też Zarząd Transpor-
tu Miejskiego, rozpoczętą nie-
dawno kampanią „Pracuję jako
kontroler biletów”.

Herod-baby?
Co z niej wynika? Można się

na przykład dowiedzieć, że ZTM
zatrudnia 200 kontrolerów – tyl-
ko 11 z nich to kobiety. Zacznijmy
więc od nich: czy są to herod-ba-
by, potrafiące zatrzymać gapowi-
cza wyciągnięciem ręki? Nie. To
absolutnie najzwyklejsze kobiety,
jakich na ulicy mijamy dziesiątka-
mi. Na co narzekają najczęściej,
oprócz wulgarności i szarpanin,
których nie brakuje? Na złośli-
wość gapowiczów i wspieranie ich
przez resztę pasażerów. – Najczę-

ściej, gdy pasażer nie ma biletu,
nie ma też przy sobie żadnego do-
kumentu tożsamości. Przynaj-
mniej tak twierdzi. W takiej sytu-
acji trzeba zadzwonić po policję

lub straż miejską, której funkcjo-
nariusze mają możliwość potwier-
dzenia danych osobowych. Zazwy-
czaj też, po przyjeździe patrolu,
znajduje się dowód, paszport albo
legitymacja studencka. Po co stra-
ciliśmy godzinę stojąc na przy-
stanku, po co angażowaliśmy słu-
żby porządkowe? – mówi Eliza,
która jest kontrolerką od trzech
lat. Ciekawe zdarzenia na służbie?
– Sprawdzałam bilety. Jedna z pa-

sażerek od razu powiedziała, że
nie ma biletu i wręczyła mi dowód
osobisty. Już to było dziwne, po-
nieważ zazwyczaj muszę o to wal-
czyć kilkadziesiąt minut. Chwilę
później wstała i powiedziała:
„Proszę sobie usiąść, będzie pani
wygodniej wypisywać wezwanie”.

Czy tę pracę da się lubić?
– Ja lubię swoją pracę za stały

kontakt z ludźmi i brak monoto-
nii. Każdego dnia dzieje się coś
innego – mówi Tomasz, w zawo-
dzie od 31 lat. – Niezbędna jest
także pogoda ducha. Gdy wcho-
dzę do autobusu pełnego ludzi,
mam do wyboru: albo powiem
pod nosem „dzień dobry” i zacznę
z miną skazańca sprawdzać bilety,
albo głośno, z pełnym uśmiechem
na twarzy przywitam się, do ka-
żdego się uśmiechnę i podziękuję
za okazanie biletu. Zawsze wybie-
ram drugą opcję i proszę mi wie-
rzyć – w większości przypadków
pasażerowie odpowiadają tym sa-
mym. Kiedyś na trasie plac Ban-
kowy – Królewska regularnie spo-
tykałem gapowicza. Podczas
pierwszej kontroli tak się ucieszył
na nasz widok, że opłacił wezwa-
nie na miejscu z komentarzem –
„Nigdy was nie spotykam, więc

płacę na miejscu”. Przy kolejnych
kontrolach, jak starzy znajomi, ro-
zumieliśmy się bez słów. Pasażer
płacił, ja wystawiałem wezwanie.
Z czasem jednak poddał się i za-
czął kupować bilety. Pewnie do-

szedł do wniosku, że jest to jed-
nak bardziej ekonomiczne.

Ja płacę, to i Pan zapłaci
Skoro o wspieraniu gapowi-

czów była mowa, swoje do powie-
dzenia ma też Sławomir, także
pracujący jako kontroler od po-
nad trzech dekad. – Ostatnio
sprawdzałem bilety na Woli. Naj-
pierw poprosiłem o bilet młodego
mężczyznę, a później pana mniej
więcej w moim wieku. Starszy
mężczyzna nie miał biletu, nie
chciał okazać dokumentu po-
twierdzającego tożsamość i w do-
sadny sposób zaczął wyrażać swo-
ją opinię na temat kontrolerów
i konieczności kasowania biletów.
W tym momencie w dyskusję włą-
czył się młodszy pasażer, któremu
wcześniej sprawdzałem bilet i do-
bitnie zaznaczył, że skoro on płaci
za bilet, to dlaczego ktoś ma być
w uprzywilejowanej pozycji. To
był początek wielkiej dyskusji,
w którą zaangażowali się wszyscy
pasażerowie jadący autobusem.
Osoby podzieliły się na dwa obo-
zy, „zwolenników” i „przeciwni-
ków” kontrolowania biletów. Wy-
siadając podziękowałem młode-
mu człowiekowi za wsparcie. To
było bardzo budujące.

Myślałam, że to podryw…
Czyli idzie nowe? Drobnymi

krokami, ale chyba jednak
tak. I coraz częściej zmienia się
też podejście pasażerów bez bile-

tu do kontrolera. I to niekoniecz-
nie w stronę akceptacji. Ot, przy-
kład przytaczany przez Michała,
słuchacza studiów doktoranckich
(kontroler w komunikacji od sied-
miu lat): – Podjeżdża tramwaj.
Obserwuję pasażerów w pojeździe
i widzę, że dziewczyna przy oknie
nie ma biletu. Lata doświadcze-
nia. Pasażerowie jadący na gapę
zazwyczaj nerwowo rozglądają się
po wjeździe pojazdu na przysta-
nek i szukają wzrokiem kontrole-
rów. Uśmiechnąłem się do niej
i pomyślałem, że wysiądzie. Ale
gdzie tam, twardo siedzi. Wcho-
dzę do tramwaju, podchodzę
i proszę o bilet. Dziewczyna na to
z rozbrajającą szczerością: „Nie
mam”. Pytam więc: „Dlaczego pa-
ni nie wysiadła? Przecież widziała
nas pani”. Na co słyszę odpo-
wiedź: „Bo ja myślałam, że się pa-
nu spodobałam”.

Jak widać, niby kanar, a też
człowiek. I bez względu na nasze
podejście do kasowania biletów,
nie wolno o tym zapominać.

I jeszcze kilka cyferek na ko-
niec: najnowsze dane dotyczące
kontroli biletów pochodzą
z sierpnia tego roku. Skontrolo-
wano wówczas 350 345 pasaże-
rów. Wystawiono 15 571 wezwań
do zapłaty, 2911 osób uiściło
opłatę bezpośrednio u kontrole-
ra, czyli łączna liczba gapowiczów
to 18 482 osoby – właśnie wymie-
niane na wstępie 5 procent.

(wt)

Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.
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18 tysięcy
gapowiczów ZTM
zarejestrował w jednym
miesiącu – sierpniu.

Eliza, kontrolerka

źródło:w
w

w.ztm
.w

aw.pl



16 listopada o godz. 12.30
na spotkanie „O złotej rybce słów
kilka” zaprasza kościół Podwy-
ższenia Krzyża Świętego (sala
przyparafialna), ul. Brygadzi-
stów 31.

Tego samego dnia i o tej samej
godzinie kościół Bogurodzicy Ma-
ryi (a dokładniej Parafialny Ośro-

dek Kultury Marta) przy ul. Po-
wstańców Śląskich 67d organizuje
zajęcia pod hasłem „Jak powstaje
utwór muzyczny”. Tydzień póź-
niej, również o 12.30, te same mu-
zyczne warsztaty odbędą się w sali
widowiskowej Ośrodka Michael,
ul. ks. Markiewicza 1.

kc

Spotkania muzyczne dla dzieci
� W bemowskich parafiach są organizowane
bezpłatne spotkania z muzyką. Może to ciekawy
sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia?

reklama w „Echu” tel. 502-280-72022

Aktorzy z Agencji Artystycznej Dur-Moll przedstawią uroczą baj-
kę pt. „Na jesiennym liściu” opowiadającą o dwóch skrzatach i ich
przyjacielach, którzy chcą zatrzymać odchodzące lato.

Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci, wiek bez ograniczeń
i wstęp wolny – 22 listopada o godz. 16.00.

kc

Za darmo!
Jesienny teatrzyk dla dzieci
� Biblioteka na Konarskiego 6 zaprasza dzieci w wieku
przedszkolnym na spektakl „Na jesiennym liściu”.

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

Chytra Lisica swój plan przed-
stawiła koledze w złodziejskim fa-
chu – Wilkowi. Niestety, z ukra-
dzionego jajka zamiast kury wy-
kluwa się kogucik… Co z tego
wyniknie?

Teatrzyk rozpoczyna się
o godz. 13.00. Bilety kosztu-
ją 10 zł.

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

kc

Teatr dla dzieci: Złote jajko
� Chytra Lisica ma pomysł na szybkie wzbogacenie…
Wystarczy ukraść babci i dziadkowi jajko, z którego
potem wykluje się kura znosząca złote jajka. Czy plan się
powiódł, dowiedzą się wszystkie chętne dzieci 9 listopada
w Bemowskim Centrum Kultury.

To kolejna odsłona spotkań z cy-
klu „Kolberg dzieciom – warsztaty
etnograficzne”. Tym razem pod-
czas zabaw plastycznych dzieci po-
znają wróżby andrzejkowe.

Zajęcia odbędą się 15 listopada
– o godz. 10 będą bawić się dzieci

młodsze (5–8 lat z opiekunem),
o godz. 13 – starsze (9–12 lat).

Zapisy od 8 listopada: warszta-
ty@bemowo.waw.pl.

Miejsce warsztatów: urząd
dzielnicy Bemowo.

kc

Dzieci poznają wróżby
� 8 listopada ruszają zapisy na bezpłatne warsztaty
andrzejkowe, organizowane przez dzielnicę.

Chór Bemolki
� Do klubu Grzechotka
ściągają tłumy dzieciaków
z okolicy i śpiewają:
piosenki poważne
i niepoważne. A capella
i z orkiestrą. Zapisz malucha
do chóru Bemolki!

Są to zajęcia bezpłatne, ogólno-
dostępne i przeznaczone dla dzie-
ci w wieku szkolnym – od lat 6.

Maluchy uczą się poprawnej
emisji głosu, poznają nuty i pod-
stawowe zagadnienia muzyczne.
Teksty piosenek zabierają do do-
mu, żeby mogły ćwiczyć też same
lub z rodziną.

Wprogramie przewidziane są
kolędy, piosenki nowoczesne i pa-
triotyczne.

Spotkania odbywają się we
wtorki i czwartki o godz. 17.00
(w listopadzie będą to jesz-
cze 13, 18, 20, 25, 27.11).

Klub „Grzechotka”, ul. Szobe-
ra 5, bemolki@bemowo.waw.pl,
tel. 693–024–152.

kc







Targowisk w Warszawie ubywa,
kupcy nie wytrzymują konkuren-
cji supermarketów. Targowiska
dzielnicowe, w odróżnieniu od
marketów czy dyskontów, nie ma-
ją „mega promocji”, ale oferują
zdrową polską żywność, różnią się
cenami, większą troską sprzedają-
cego o klienta oraz tym, że mówi-
my o biznesach rodzinnych – fir-
mach, które płacą podatki w Pol-
sce i za to należy im się wsparcie.

Wbrew stereotypom, bazarki
i targowiska nie są przeżytkiem
i nie tylko seniorzy tam bywają.
Żyjemy w czasach, kiedy młode-
mu pokoleniu wmawia się, że ro-
bienie zakupów w centrach han-
dlowych i dużych sieciach, molo-
chach jest fajne i warto tam spę-
dzać czas. Oczywiście każdy z nas
korzysta z centrów handlowych
i nie ma w tym nic dziwnego. Czy
jednak oznacza to, że chcemy re-
zygnować z możliwości robienia
zakupów w osiedlowych sklepach
czy bazarkach?

W Polsce mamy do czynienia
z daleko posuniętą modą komer-
cyjnego, „fajnego” (jakby się wy-
dawało) konsumpcjonizmu, który
jest w sprzeczności zarówno z na-
szą tradycją, jak i tradycją euro-
pejską.

Mój dobry znajomy, który bar-
dzo wiele podróżuje po krajach

Europy Zachodniej, już dawno
wspominał mi o targowiskach
w centrach takich miast jak szwaj-
carskie Berno, włoska Verona czy
paryski Marche D'aligre.

W krajach tych głęboko zako-
rzeniona jest kultura robienia za-
kupów u sprawdzonych dostaw-
ców – gwarantujących swoim na-
zwiskiem jakość produktów. Jest
zupełnie zwyczajne, że do jedne-
go dostawcy chodzi się po pieczy-
wo, a po warzywa i owoce do in-
nego. Zupełnie oczywiste jest, że
wędliny i sery kupuje się u kon-
kretnego sprzedawcy, a nie
w wielkim anonimowym hiper-
markecie, gdzie jakość produk-
tów może być bardzo różna.

Do czego zmierzam?
Obecnie, niestety, mamy

do czynienia z powolnym, niejako
podskórnym, wygaszaniem targo-
wisk i bazarów w Warszawie. Co-
raz mniej handlu na Bakalarskiej
czy na Powstańców Śląskich,
zwiększa się liczba „zabitych de-
skami” stoisk handlowych na lo-

kalnych, dzielnicowych targowi-
skach.

Coraz częściej w miejscach,
gdzie kiedyś można było zrobić
zakupy właśnie u konkretnego,
sprawdzonego dostawy, obecnie
stoi apartamentowiec.

Chciałbym, aby tradycja robie-
nia zakupów właśnie u konkret-
nych sprzedawców gwarantują-
cych jakość i cenę, obudziła się
w warszawiakach. Chciałbym, aby
sprzedawcy, dla których utarg jest
niejednokrotnie jedynym źródłem
dochodu dla rodziny, nie ponosili
kosztów nazywanych „opłatą tar-
gową”, która przy realnej ocenie
nakładów związanych z jej egze-
kwowaniem nic nie wnosi do bu-
dżetu miasta! W ujęciu krajowym
opłata targowa stanowi tyl-
ko 0,2% wszystkich dochodów sa-
morządu terytorialnego.

Chciałbym się dowiedzieć i pu-
blicznie stawiam to pytanie, jakie
są plany wobec konkretnych tar-
gowisk w dzielnicach Włochy, Ur-
sus i Bemowo? Czy są zamierze-
nia ich marginalizacji lub wręcz li-
kwidacji?

Czy naprawdę musimy być ska-
zani na anonimowe zakupy? Czy
władza samorządowa nie może
działać na rzecz małych przedsię-
biorców? Nie rozumiem, dlacze-
go Europejczycy są dumni ze
swoich bazarków i targowisk,
a nasze warszawskie są oczernia-
ne i likwidowane?

W miejsce lokalnych bazarków
za dwa, trzy lata powstaną ła-
twiejsze do zarządzania aparta-
mentowce. Tego chcemy?

Włodzimierz Piątkowski

Czy bazarki muszą zniknąć?
� Stawiam to kontrowersyjne pytanie nieco na przekór i liczę na konkretną
odpowiedź każdego z czytelników: nie!

„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. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone

w dniach od 5 do 19 listopada.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 25

34 lata – prawnik i wykładowca, doradca, a od
9 lat dyrektor biura poselskiego Ryszarda Kalisza.

Członek Rady Społecznej Szpitala
w Dziekanowie Leśnym

Kandydat do Rady m.st. Warszawy z listy SLD,
miejsce 1

Nie oznacza to, że w 2015 roku
szkoły przy Tkaczy i Thommeego
– bo właśnie one mają zostać po-
większone – będą gotowe na przy-
jęcie przedszkolaków. Na razie
przewidziane jest przygotowanie
dokumentacji projektowej dla
modernizacji. Wiadomo za to, ile
maluchów ma znaleźć swoje miej-
sce w większych szkołach.

Szkoła nr 306 ma zyskać 200
miejsc w ośmiu oddziałach przed-
szkolnych. Zostaną utworzone
dodatkowe sale dydaktyczne, sala
rekreacyjna oraz zaplecze sanitar-
ne. Z kolei w szkole nr 150 będzie
docelowo sześć oddziałów,

do których będzie mogło uczęsz-
czać 150 przedszkolaków. Kiedy?

Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie
dzielnicy, roboty budowlane przewi-
dziane są na lata 2016–17. Muszą
być tak zaplanowane, by w żaden
sposób nie wpływać negatywnie
na podstawową działalność szkół.
Czy jednak po rozbudowie nie stracą
na powierzchni np. szkolne boiska?
– Odpowiedź poznamy dopiero
po sporządzeniu planów, bez projek-
tu niemożliwe jest, by określić, gdzie
i w jaki sposób zostaną dobudowane
nowe pomieszczenia – powiedziano
nam w wydziale prasowym dzielnicy.

(wt)

Dobudowują przedszkola do szkół
� W przyszłym roku Bemowo planuje rozbudowę
dwóch szkół o oddziały przedszkolne – w dzielnicowym
budżecie zarezerwowano na ten cel 950 tysięcy złotych.



NIERUCHOMOŚCI
·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

NAUKA
·Rosyjski 793-990-330

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13

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
·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/

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

·Naprawa Okien PCV. Tel. 796-698-555

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  zzęębboowwee  –– 445500  zzłł//sszztt..  TTeell..  660077--224455--117755

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad 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. mi mo mło de go wie ku 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.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

7-8.XI, 10-21.XI

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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

W ka te go rii Bez pie czeń stwo
za naj więk szy pro blem uzna no pi -
ja ne oso by w miej scach pu blicz -
nych (41%). Za ni mi upla so wa ły
się ha ła su ją ce gru py mło dzie ży
(39%), że bra cy (39%), zło dzie je
(37%) i pi ra ci dro go wi (35%).

Ka te go rię Kul tu ra mo żna wła -
ści wie po mi nąć, bo więk szość be -
mo wian nie de kla ru je udzia łu
w żad nych wy da rze niach kul tu ral -
nych. 94% nie cho dzi na wet
do ki na! Sto sun ko wo naj po pu lar -
niej sze są im pre zy ple ne ro we,
w któ rych bie rze udział pra wie co
dru gi miesz ka niec. Ci, któ rzy są
kul tu rą za in te re so wa ni, oce nia ją
ofer tę na Be mo wie ra czej do brze.

A jak wy glą da te mat Zdro -
wie? 60% miesz kań ców ko rzy sta
z pań stwo wej słu żby zdro wia, 50%
z pry wat nej, 35% utrzy mu je, że
nie cho ru je. Pa cjen ci „pań stwo wi”
na rze ka ją stan dar do wo na dłu gie
ko lej ki do le ka rzy.

Nie źle w po rów na niu z in ny mi
dziel ni ca mi (choć obiek tyw nie pa -
trząc i tak bez na dziej nie) pre zen tu -
je się na Be mo wie ak tyw ność spo -
łecz na. 69% be mo wian nie cho dzi
na ze bra nia wspól no ty miesz ka nio -
wej, 83% nie bie rze udzia łu w pro -
te stach i kon sul ta cjach spo łecz -
nych, 92% nie za gło so wa ło nad bu -
dże tem par ty cy pa cyj nym. Sła bo? To
wy ni ki i tak o kla sę lep sze, niż np.
na Bie la nach i Bia ło łę ce.

An kie to wa ni za py ta ni o to, cze -
go im bra ku je, od po wia da li naj -

czę ściej, że miejsc par kin go wych
(53%), ła we czek (52%) i dróg ro -
we ro wych (38%). Za du ży pro -
blem uzna wa ne są ta kże kor ki
(51%), choć son daż prze pro wa -
dzo no przed utrud nie nia mi
na Po wstań ców Ślą skich.

Ja ko bo nus za miesz cza my naj -
za baw niej sze od po wie dzi: 13%
miesz kań ców chcia ło by ogra ni -
czyć licz bę skle pów spo żyw czych,
po 9% dróg ro we ro wych i zie le ni
a 8% – ła wek!

DG

Pi szę w spra wie sto ja ków na ro -
we ry, któ re w spo rej licz bie po ja -
wia ją się ostat nio na uli cach War -
sza wy. Na przy kład na Be mo wie
przy no wej szko le pod sta wo wej
usta wio no ich 100 (czy li jest miej -
sce na 200 ro we rów), ko lej ne wy -
ra sta ją jak grzy by po desz czu, cza -
sem bez po śred nio obok la tarń czy
ogro dzeń, któ re rów nie do brze słu -
żą za „sto ja ki” do przy cze pie nia
ro we ru. Czy nie mo żna usta wiać
sto ja ków w pierw szej ko lej no ści
w miej scach, w któ rych zu peł nie
nie ma mo żli wo ści ich przy pię cia?

Dru gą spra wą jest pro blem bra -
ku płat nych strze żo nych par kin gów
dla ro we rzy stów. Par kin gi B+R
przy nie któ rych sta cjach ko le jo -
wych są ogro dzo ne i ob ję te mo ni -
to rin giem, ale dla cze go mia sto nie
in we stu je w za my ka ne bok sy, ta kie
ja kie znaj du ją się np. w Zło tych
Ta ra sach al bo na uczel niach?
Na pew no wie lu ro we rzy stów wo -
la ło by za pła cić 1–2 zł i mieć pew -

ność, że za sta ną ro wer po po wro -
cie, niż zo sta wiać go na sto ja ku.
Dzię ki opła tom ta ka in we sty cja
by ła by opła cal na dla mia sta.

Na ko niec chciał bym wspo -
mnieć o sto ja kach sta re go ty pu
„wy rwi kół kach”, któ re na dal są
usta wia ne w miej scach pu blicz -
nych, ostat nio wi dzia łem je na sta -
cji War sza wa Za ci sze -Wil no. Nie -
któ rych ro we rów w ogó le nie da się
do nich przy piąć, a te przy pię te mo -
żna bar dzo ła two ukraść, od krę ca -
jąc ko ło. Po co wy da wać pie nią dze
po dat ni ków na ta kie bu ble?

Czy tel nik

List do „Echa”
Po co nam stojaki rowerowe?
� Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił właśnie
przetarg na 1000 stojaków rowerowych, które zostaną
rozstawione w całym mieście dla wygody
rowerzystów. Jednak nie wszyscy rowerzyści widzą
sens w ich ustawianiu.

Jak się żyje na Bemowie?
� Przeprowadzony na zlecenie władz Warszawy sondaż „Jakość życia 2014” dostarcza
mnóstwa interesujących informacji, zwłaszcza jeśli czyta się głównie czerwone słupki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72026



Niedziela 9 li sto pa da bę dzie
dniem otwar tym na II li nii me tra.

W godz. 10–18 otwar te bę dą
wszyst kie sta cje no wej li nii.
Wstęp bę dzie wol ny, nie są ko -
niecz ne za pi sy. – Za pra szam
wszyst kich war sza wia ków do zo -
ba cze nia sta cji cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra w dzień otwar ty
– mó wi Han na Gron kie -
wicz-Waltz, pre zy dent War sza wy.
– Wcze śniej sze dni otwar te cie -

szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią,
chęt nych do obej rze nia bu do wa -
nych sta cji by ło kil ka ra zy wię cej
niż mo żna by ło wpu ścić na plac
bu do wy. Te raz nie bę dzie ta kich
ogra ni czeń, przyjść mo że ka żdy.

Barw ne wej ścia i win dy
Wszyst kie sta cje są już go to we,

tak więc bę dzie mo żna zo ba czyć
pod ziem ne bu dow le, oglą da ne
przez pa sa że rów pod czas co -
dzien nych pod ró ży pod ziem ną
ko le ją. Na uli cach wi dać prze -
szklo ne za da sze nia wejść i obu do -
wy wind – ka żda sta cja ma swój
cha rak te ry stycz ny ko lor, w któ -
rym utrzy ma ne są ele men ty wy -
stro ju wnę trza. Nie zwy kle efek -
tow nie pre zen tu ją się ścia ny
za to ra mi na wy so ko ści pe ro nów,
któ re za pro jek to wał świa to wej
sła wy ar ty sta pla styk Woj ciech
Fan gor. Bie gną ce przez ca łą dłu -
gość pe ro nu na zwy sta cji zwra ca ją
uwa gę swym kształ tem i bar wa mi.

Ko lo rem sta cji Ron do Da szyń -
skie go jest czer wo ny. To sta cja,

za któ rą są to ry od staw cze (za wra -
ca ją tam po cią gi), dla te go pod -
ziem ne bu dow le roz cią ga ją się
pod zie mią od ul. To wa ro wej
do Ka rol ko wej. Na stęp ną jest
Ron do ONZ utrzy ma ne w sta lo -
wo -sza rym ko lo rze. Cha rak te ry -
stycz ne dla tej sta cji jest to, że
mo żna do niej wejść z ka żdej stro -
ny ron da – pod nim roz cią ga się
ol brzy mia sieć ko ry ta rzy. Ko lej na
sta cja to żół ta Świę to krzy ska. To
sta cja prze siad ko wa po mię -
dzy I a II li nią me tra. Z jed nej
na dru gą do sta nie my się al bo
z pe ro nów al bo z an tre so li. No wy
Świat – Uni wer sy tet to naj mniej -
sza (bo mu sia ła się zmie ścić po -
mię dzy fun da men ta mi bu dyn ków
przy ul. Świę to krzy skiej), ale jed -
no cze śnie naj głęb sza sta cja – pe -
ron jest na głę bo ko ści 23 m po ni -
żej uli cy. Wy strój utrzy ma ny jest
w ko lo rze fio le to wym. Cen trum
Na uki Ko per nik (mor ska zie leń)
to sta cja po ło żo na nad sa mą Wi -
słą. Pe ron ulo ko wa ny jest pod tu -
ne la mi Wi sło stra dy, a jed no

z wyjść pro wa dzi wprost nad rze -
kę. Efek tow nie pod świe tlo ne
wen ty la to ry to cha rak te ry stycz na
ce cha sta cji Sta dion Na ro do wy.
W za my śle pro jek tan tów ży wa
zie leń tej sta cji ma się ko ja rzyć
z pił kar ską mu ra wą. I naj więk sza
bu dow la cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra – sta cja Dwo rzec
Wi leń ski. Nie bie ska sta cja i to ry
od staw cze roz cią ga ją się na dłu go -
ści nie mal 400 m pod ul. Tar go wą.

Atrak cje nad me trem
Dzień otwar ty to ta kże in ne

atrak cje. Dziel ni ca Wo la za pra sza
na grę miej ską „Me tro zmie nia
War sza wę”. Jej uczest ni cy bę dą
po szu ki wa li skar bu we dług wska -
zó wek z ta jem ni cze go no tat ni ka
zna le zio ne go na bu do wie cen tral -
ne go od cin ka II li nii me tra. War -
szaw ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na
za chę ca do spa ce rów z prze wod ni -

kiem do oko ła no wych sta cji – prze -
cież me tro do wie zie nas na Pra gę,
gdzie za cho wa ło się bar dzo wie le
za byt ko wych bu dow li i na No wy
Świat, skąd tyl ko krok do war szaw -
skiej skar py, i na Wo lę z jej po fa -
brycz ny mi bu dyn ka mi. Przy sta cji
Świę to krzy ska na war sza wia ków
cze ka ją wy stę py ar ty stycz ne, przed -
sta wie nia te atral ne, za ba wy dla
dzie ci. Po słu chać bę dzie mo żna
m.in. prze bo jów z mu si ca li, Chó ru
Aka de mic kie go Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Nie spo dzian ki szy -
ku ją Cen trum Na uki Ko per nik
i Wy dział Fi zy ki oraz Wy dział Che -
mii UW. Na Pra dze, przy pla cu Wi -
leń skim roz ło ży się Pra ski Jar -
mark. Bę dą sto iska han dlo we, ga -
stro no mia, wy stę py m.in. Pra skiej
Or kie stry Dę tej, Ka pe li z Tar gów -
ka i Ka pe li Pra skiej, atrak cje dla
dzie ci, po ka zy la se rów.

JP

Zobacz, zanim pojedziesz
� W niedzielę 9 listopada, w godz. 10-18, wszystkie stacje nowej linii metra będą
otwarte dla warszawiaków. Zanim pociągi rozpoczną normalne kursy II linią, będzie
można zobaczyć wnętrza nowych stacji.

Przy stacji
Świętokrzyska
na warszawiaków
czekają występy
artystyczne,
przedstawienia teatralne,
zabawy dla dzieci.
Posłuchać będzie można
m.in. przebojów
z musicali, Chóru
Akademickiego
Uniwersytetu
Warszawskiego.
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