
Powstańców Śląskich, Maczka,
al. Reymonta. Na granicy Pia-
sków i Nowego Bemowa zbiegają
się trzy ważne arterie, tworząc
jedno z najbardziej niebezpiecz-
nych skrzyżowań w mieście.
Po ostatnim artykule na ten temat
otrzymaliśmy kilka ciekawych ko-
mentarzy o sytuacji pieszych…

– Światła zapalają się niezale-
żnie od siebie na trzech odcin-
kach. Efekt jest taki, że czekałam
w poniedziałek blisko 5 minut
(mierzone z zegarkiem w ręce!)
na możliwość przejścia. Zebrało
się kilkanaście osób, zaczynając
rytmicznie bębnić w sygnalizatory
i próbując przebiegać między sa-
mochodami.

…i zachowaniach kierowców.
– Zatrzymywanie na zielonych

strzałkach trzeba w tym kraju za-
cząć egzekwować i to poważnie,

bo to jest jedna z najczęstszych
przyczyn wypadków. Parę manda-
tów dać i może się poprawi.

Straż miejska również widzi ten
problem i wciągnęła skrzyżowanie
na listę kilkunastu, na których na-
leży zamontować urządzenia reje-
strujące wjazd na czerwonym świe-
tle. Warszawa goni więc inne mia-
sta, w których fotoradarów różne-
go rodzaju jest wielokrotnie więcej

(np. w Berlinie naliczono ok. 6000
przy naszych kilkudziesięciu).
Na razie nie wiadomo, kiedy urzą-
dzenia zostaną zainstalowane.

Tymczasem przypominamy kie-
rowcom: zielona strzałka w prawo
oznacza tylko możliwość warunko-
wego skrętu i należy się przed nią
bezwzględnie zatrzymać, tak jak
przed znakiem „stop”.

Dominik Gadomski

Koniec z jazdą na czerwonym
� Na najniebezpieczniejszym skrzyżowaniu w naszej okolicy stanie urządzenie
rejestrujące wjazd na czerwonym świetle. Czy to koniec wypadków? Czy wjeżdżanie
na czerwonym jest jedynym problemem tego skrzyżowania?
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Na granicy
Piasków
i Nowego
Bemowa
zbiegają się
trzy ważne
arterie,
tworząc jedno
z najbardziej
niebezpiecznych
skrzyżowań
w mieście



Po uruchomieniu linii tramwa-
jowej 11, łączącej ul. Powstańców
Śląskich ze stacjami metra
na Młocinach i rondzie Daszyń-
skiego, Zarząd Transportu Miej-
skiego przygotował korektę ukła-
du linii autobusowych, którą
mieszkańcy Bemowa niemal jed-
nomyślnie wyrzucili do kosza
podczas konsultacji społecznych.
Zaprezentowany właśnie drugi
projekt jest mniej rewolucyjny,
ale zmiany wciąż są poważne.

112 do zmiany, 184 prawie
do likwidacji

Podczas konsultacji największe
kontrowersje wzbudziły propozycje
zmian tras 112 i 184, które na dłu-
gim odcinku dublują tramwaje.
Wielu mieszkańców apelowało, by
nie zmieniać niczego w układzie li-
nii autobusowych, ale wniosek ten
był nie do obrony (184 dubluje li-
nię tramwajową na długości aż 9
km). Zgodnie z nową koncepcją
ZTM 112 nie zostanie skrócone
do Chomiczówki, ale do Nowego
Bemowa. Dlaczego nie dalej
na południe? Według ZTM dłu-
ższa trasa nie daje gwarancji punk-
tualności, o którą apelowali pasa-
żerowie (co najmniej do paździer-
nika autobusy będą przedzierać się
przez korki na moście Grota), zaś
na Nowym Bemowie można prze-
siąść się do 112 z wielu innych linii
(11, 23, 24, 28, E-2, 167, 171, 201).
Lukę po południowym odcinku
trasy „stodwunastki” zapełni nowa
linia 284, kursująca z Młocin ulica-
mi Kasprowicza, Reymonta, Po-
wstańców Śląskich, Wrocławską,
Radiową, Powstańców Śląskich,
Człuchowską, Lazurową, Szeligow-
ską i Połczyńską na Karolin. 284
będzie kursować rzadko, bo co 20
min. To zdecydowanie za mało, jak
na linię lokalną, mającą dowozić
do tramwajów, ale ZTM nie ma
więcej autobusów do dyspozycji.

– 284 miałoby zastąpić 112
na południowym odcinku jej trasy
i kursować punktualnie – mówi

Andrzej Franków, wicedyrektor
ZTM. – 112 zgodnie z rozkładem
kursuje w szczycie co 10 minut,
ale ze względu na przebudowę
mostu Grota notorycznie odnoto-
wujemy półgodzinne opóźnienia.
Zdarzają się nawet kursy opóź-
nione o ponad godzinę. 284 co
prawda kursowałoby tylko co 20
minut, ale zgodnie z rozkładem.

A 184? Linia zostałaby ucięta
i przekształcona w autobus-wid-
mo, kursujący co 20 minut. Nowa
trasa wiedzie ze Szczęśliwic ulica-
mi Połczyńską, Powstańców Ślą-
skich, Człuchowską, Lazurową
i Górczewską na os. Górczewska.
Zyskaliby na tym właściwie tylko
pasażerowie z Człuchowskiej.

Kompromis w sprawie 112?
13 maja Franków spotkał się

w Art.Bemie z ok. 25 mieszkańca-
mi Bemowa, wśród których część

wciąż opowiadała się za pozosta-
wieniem bezpośredniego połącze-
nia centrum handlowego w Mar-
kach i Bródna z Jelonkami oraz
Karolinem, głównie dla seniorów,
którzy wolą korek od przesiadki.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że
ZTM rozważa rozwiązanie kom-
promisowe – połowa kursów
skończy się na Nowym Bemowie,
ale druga połowa pojedzie starą
trasą na Karolin. Andrzej Fran-
ków zapewnił także, że nie zamie-
rza wpuszczać na linię mniejszych
autobusów. Tabor zostanie taki
sam, niezależnie od trasy.

Nieco lepiej na Obrońców
Tobruku

Autobus 197, przeżywający ob-
lężenie na ul. Obrońców Tobruku,
zostanie de facto podzielony
na dwie linie. „Nowe 197” zosta-
nie na dawnej trasie, ale kursować
będzie w szczycie co 15 minut
(obecnie co 12). Na odcinku Koło
– Stare Bielany pojawi się li-
nia 397, kursująca tylko w godzi-
nach szczytu co 7,5 min. Dzięki
temu mieszkańcy nowych osiedli
przy Forcie Bema są głównymi be-
neficjentami zmian komunikacyj-
nych a ZTM… dopiął swego. Oba
główne postulaty pierwszego pro-
jektu, jakimi były wzmocnienie
komunikacji miejskiej na Obroń-
ców Tobruku i wycięcie autobu-
sów dublujących „jedenastkę”, zo-
stały zrealizowane. Mamy więc
zgniły kompromis na najbliższe
cztery lata. Kolejna rewolucja na-
stąpi po otwarciu trzech nowych
stacji metra na Woli.

Jeśli ZTM zdecyduje się
na zmianę tras linii autobuso-
wych, wejdzie ona w życie
w sierpniu lub wrześniu.

Dominik Gadomski
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112 z Nowego Bemowa, 184 na Lazurowej
� Po lawinie krytyki, która przetoczyła się przez Bemowo, ZTM
przygotował projekt kompromisowy. Na czym polega?

Studenci WAT nie mają lekko.
Jadąc z centrum muszą wysiąść
na Górczewskiej i na Lazurowej
poczekać na autobus. Albo przyje-
dzie krótkie 122, albo krótkie 154.
– Tłok jest okropny. Na dodatek te
przesiadki i ganianie się z autobu-
sami. Kiedyś to było dobrze.
Na WAT ze Śródmieścia można by-
ło dojechać 105 i 109, które na do-
datek zatrzymywały się na Woli
– mówi Stefan, student WAT. Wtó-
ruje mu Natalia, również student-
ka: – Robię doktorat. Przyjeżdża-
łam na uczelnię autobusem 105
z Chomiczówki. Teraz muszę je-
chać na raty – mówi i opisuje trasę.
Najpierw 114 do alei Reymonta
i przesiadka w 122, które niesamo-
wicie się wlecze – jedzie Powstań-
ców, Piastów, Żołnierzy Wyklętych,
Wrocławską i dopiero wyjeżdża
na Radiową. – No po prostu dra-
mat – załamuje ręce dziewczyna.

Za 105 tęsknią także mieszkań-
cy Boernerowa. – Jestem emeryt-
ką i bardzo nie podoba mi się, że
nie ma już mojego autobusu – mó-
wi pani Wiesława. Dawniej mogła
pojechać do Śródmieścia, ponie-

waż autobus ten – zależnie od cza-
su – miał koniec na Emilii Plater,
Dworcu Centralnym a nawet pla-
cu Trzech Krzyży. Z kolei w drugą
stronę zapewniał dojazd na Waw-
rzyszew i Chomiczówkę przez
Reymonta, Wólczyńską i Conrada.
– Teraz ciągle trzeba się przesia-
dać, ciągle czekać. Ten autobus
powinien czym prędzej wrócić,
przynajmniej do Starego Bemowa.
Niech go wydłużą, to zaledwie pa-
rę przystanków od Górczewskiej
– dodaje pani Wiesława.

Niestety, szybko się to nie ziści.
Andrzej Franków, wicedyrektor Za-
rządu Transportu Miejskiego ds.
przewozów mówi, że stanie się to
może za 10 lat. – Na pewno nie wy-
dłużymy 105 do Starego Bemowa
przed zakończeniem budowy kolej-
nych trzech stacji metra. Gdy uru-
chomimy stację przy Księcia Janu-
sza, wówczas pomyślimy o zmianach
w komunikacji na Bemowie. Niewy-
kluczone, że puścimy 105 od stacji
podziemnej kolejki przez ulicę Kali-
skiego właśnie na Stare Bemowo
– rozmywa wątpliwości dyrektor.

Przemysław Burkiewicz

105 wróci na Boernerowo za 10 lat
� Tęsknota za autobusem linii 105 trwa. – Jestem
emerytką i uważam, że zabranie go z naszej pętli
na Starym Bemowie to wielki błąd – mówi nasza
czytelniczka z Boernerowa. Podobne zdanie mają
studenci Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwent Paramedyczne-
go i Technicznego Instytu-
tu MERIDIAN w Baguio
City oraz Azjatyckiego In-
stytutu Fundacji Parame-
dycznej w Pasay na Filipi-
nach. Pochodzi z długo-
wiecznej rodziny, w której
dar uzdrawiania przecho-
dzi z pokolenia na pokole-
nie i jest uznawany za jed-
nego z najlepszych heale-
rów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia ener-
getyczne różnych organów
w ciele człowieka i skutecznie je eliminuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu chorób:
– nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormo-
nalnych,
– zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu
rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:

22.05 - 5.06
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””
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Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Kartezjusza 2; 
tel. 22 392 75 09, 668 138 978

ul. Ks. Janusza 23; 
tel. 22 392 75 38, 668 138 921
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Do zda rze nia do szło przy Dy -
wi zjo nu 303. Stra ża cy do sta li we -
zwa nie do za wa lo nej al tan ki, któ -
rą wcze śniej roz bie ra ła gru pa mę -
żczyzn. W pew nym mo men cie
kon struk cja za wa li ła się na jed ne -
go z nich. Stra ża cy pod nie śli za -
wa li sko po dusz ka mi pneu ma tycz -
ny mi i wy cią gnę li pe chow ca, jed -

nak po mi mo pod ję tej ak cji re ani -
ma cyj nej mę żczy zna zmarł.

Stra ża cy ape lu ją – bez wzglę du
na to, jak pro ste wy da je się za da nie
wy bu rze nia al tan ki, ścian ki czy cze -
go kol wiek in ne go, za wsze war to
we zwać fa chow ców al bo za cho wać
mak sy mal ną ostro żność i uwa gę.
TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji po li cji

Rozbierał altanę,
zginął pod ruinami
� Wiosna w pełni, a to sprzyja wszelkim pracom na
działkach i w ogrodach. Trzeba jednak pamiętać
o zachowaniu szczególnej ostrożności – z pozoru błaha
rozbiórka altany działkowej zakończyła się na Bemowie
śmiercią.

Po sied miu mie sią cach wra ca my
do te ma tu przy spie sze nia pręd ko -
ści tram wa jów na li nii bie gną cej
Po łczyń ską i Wol ską w kie run ku
Śród mie ścia. Za po wia da ne na po -
czą tek te go ro ku prze kształ ce nie
czę ści przy stan ków w przy stan ki
na żą da nie nie we szło w ży cie z po -
wo du – jak sły chać w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go – „pro ble -
mów tech nicz nych”. Dziś już nie
wia do mo, kie dy to na stą pi, ale re -
al nych kształ tów na bie ra po mysł
przy wró ce nia tram wa jów na uli cę
Ka sprza ka i wy pro sto wa nia tra sy
z Je lo nek do ron da Da szyń skie go.

Tu nel pod skrzy żo wa niem 
Spo śród pię ciu wa rian tów Tram -

wa je War szaw skie wy bra ły trzy.
Pierw szy, w któ rym tu nel pod skrzy -
żo wa niem z Re du to wą zo sta je prze -
bu do wa ny na tram wa jo wy, z pod -
ziem ny mi przy stan ka mi i ram pa mi
dla wóz ków. Przy ta kim roz wią za -
niu pręd kość tram wa jów na tym od -
cin ku ro śnie o dwie trze cie,
a do naj bli ższej sta cji me tra dro ga
wie dzie po no wych szy nach przez

przy stan ki Or do na, PKP Ka sprza -
ka, Szpi tal Wol ski i Ka rol ko wa.
Przy go to wa no ta kże wa riant dru gi
(po sze rze nie tu ne lu za do dat ko -
we 30 mln zł, by za cho wać bez ko li -
zyj ny prze jazd dla sa mo cho dów)
i trze ci (naj tań szy, w któ rym tram -
wa je ja dą na dal na oko ło: przez
Wol ską i Pry ma sa Ty siąc le cia).

Je lon ki po win ny pro te sto wać!
Pa sa że ro wie z Je lo nek po win ni

wziąć udział w kon sul ta cjach spo -
łecz nych przede wszyst kim po to, by
za pro te sto wać prze ciw ko wa rian to -
wi trze cie mu, któ ry w naj mniej szym
stop niu nie po pra wia ich sy tu acji.
Peł ne opi sy i ma py po szcze gól nych

roz wią zań mo żna zna leźć na stro nie
www.tram waj na ka sprza ka.pl,
a w kon sul ta cjach naj le piej wziąć
udział wy sy ła jąc e -ma il na ad res ka -
sprza ka@tw.waw.pl. Mo żna ta kże
po fa ty go wać się na Wo lę, gdzie od -
bę dą się spo tka nia: 21 ma ja (czwar -
tek) o godz. 18:00 w li ceum
przy Be ma 76 oraz 27 ma ja (śro da)
o godz. 18:00 w ze spo le szkół
przy Elek cyj nej 21/23. Bę dzie ta kże
wi zja lo kal na: 30 ma ja (so bo ta)
o godz. 10:30 przy Te atrze na Wo li.
Do dat ko wo w For cie Wo la (23 ma -
ja godz. 9:00–17:00) i wol skim ra tu -
szu (2 czerw ca godz. 16:00–21:00)
sta ną punk ty kon sul ta cyj ne.

Do mi nik Ga dom ski

Jelonki skorzystają, jeśli zaprotestują
� Nic o nas bez nas? Nie tym razem. Tramwaje Warszawskie organizują – tylko
na Woli – spotkania w sprawie linii jelonkowskiej. W grę wchodzi znaczne
przyspieszenie dojazdu z Powstańców Śląskich do metra.
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„Chcesz przejść? Na ci śnij przy -
cisk”. Wie ko pom ny wy na la zek
pol skich dro go wców ma się do -
brze. Wpi sał się na sta łe w kra jo -
braz War sza wy. Cza sem tak do -
sko na le, że mo żna go prze ga pić,
na przy kład pod czas usta wia nia

ko szy na śmie ci. Na skrzy żo wa niu
Gór czew skiej z Ko nar skie go
śmiet nik usta wio no w miej scu
zdra dza ją cym, że u de cy den ta
i wy ko naw cy pro ces my ślo wy się
nie od był.

DG

Migawka z okolicy
Wejdź do śmietnika i naciśnij przycisk
� Żółte przyciski na przejściach na pieszych to plaga,
uniemożliwiająca normalne chodzenie po mieście.
Czasem utrudnienia piętrzą się jak śmieci w Radiowie.

Wszę dzie mo żna by ło zo ba czyć
coś cie ka we go: na Bie la nach,
w Rem ber to wie, na Ur sy no wie,
na wet w Kon stan ci nie i Su le jów -
ku, a na Be mo wie – nie. Nie mo że
to być zwią za ne z nie szczę snym

kon flik tem po mię dzy wła dza mi
mia sta i dziel ni cy, gdyż dwie wcho -
dzą ce tu w pierw szym rzę dzie
w ra chu bę in sty tu cje, Be mow skie
Cen trum Kul tu ry i Woj sko wa
Aka de mia Tech nicz na, nie pod le -
ga ją pod bur mi strza Be mo wa.

Ści ślej bio rąc, żad nej be mow -
skiej atrak cji nie mo żna by ło zna -

leźć w bro szu rze „Pre zy dent m.st.
War sza wy za pra sza na Noc Mu ze -
ów”, in for mu ją cej o im pre zach
w 237 in sty tu cjach z ca łe go mia -
sta. Al bo wiem bar dzo się sta ra -
jąc, 16 ma ja jed ną im pre zę zor ga -
ni zo wa ną pod szyl dem „Be mow -
ska Noc Mu ze ów” mo żna by ło
zna leźć. By ły to warsz ta ty Be -
mow skie go Ko ła Go spo dyń.

Brzmi to tro chę śmiesz nie, ale
nie od sta je od ca ło ści. War szaw -
skie 237 in sty tu cji to znacz nie wię -
cej niż 100 w Ber li nie, gdzie Noc
Mu ze ów wy my ślo no. Tyl ko że
w Ber li nie w so bot ni wie czór otwie -
ra ją się wy łącz nie mu zea i ga le rie,
a pod czas war szaw skiej No cy Mu -
ze ów mo żna by ło na tknąć się na tak
za dzi wia ją ce atrak cje, jak spływ ka -
ja ko wy, zwie dza nie ga bi ne tów pre -
zy den ta mia sta i wo je wo dy oraz po -
ka zy gru py in ter wen cyj nej Cen tral -
ne go Za rzą du Słu żby Wię zien nej,
czy li po pro stu de fi la dę kla wi szy.

War szaw ska im pre za co raz da lej
od cho dzi od idei bę dą cej punk tem
wyj ścia No cy: pro mo cyj ne go, bez -
płat ne go udo stęp nie nia pu blicz no -
ści obiek tów mu ze al nych, ma ją ce -
go zwięk szyć za in te re so wa nie wy -
sta wien nic twem, kul tu rą i sztu ką.
Ten cel jest re ali zo wa ny kon se -

kwent nie od 18 lat w Ber li nie, nie -
co kró cej w wie lu in nych mia stach
Eu ro py. Do ubie głe go ro ku Noc
Mu ze ów od by wa ła się wszę dzie
w ostat ni week end przed Mię dzy -
na ro do wym Dniem Mu ze ów, usta -
no wio nym przez agen dę UNE -
SCO na dzień 18 ma ja. Te go ter mi -
nu na wet War sza wa się trzy ma, ale
w bro szur ce „Pre zy dent m.st. War -
sza wy za pra sza na Noc Mu ze ów”,
za opa trzo nej w przed mo wę Han ny
Gron kie wicz -Waltz, o Mię dzy na ro -
do wym Dniu Mu ze ów nie ma ani
sło wa. Tyl ko okład ka bro szur ki ilu -
stru je sto su nek władz sto li cy
do mu ze ów, kul tu ry i sztu ki. Wid -
nie je na niej cha rak te ry stycz na syl -
wet ka kró la Zyg mun ta III Wa zy,
za miast na ko lum nie umiesz czo na
na pla sti ko wej pal mie z Ron da de
Gaul le'a.

Cóż, war szaw ska Noc Mu ze ów
tak się ma do ber liń skiej czy pa ry -
skiej, jak „Świat we dług Kiep skich”
do „Ho use of Cards”. Nie twier -
dzę, że jest gor sza. Po pro stu in na.

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

www.bia lec ki.net.pl

Nie tylko na Bemowie

Warszawska Noc Muzeów
� Impreza pod nazwą Noc Muzeów odbyła się w tym roku w Warszawie po raz
dwunasty. Z tej okazji Bemowo trochę się wyludniło – czy wiedzą Państwo dlaczego?
Otóż Bemowo było jedną z nielicznych dzielnic, na terenie której nie przygotowano
na ten wieczór prawie żadnych atrakcji.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Warszawska
Noc Muzeów tak się ma
do berlińskiej czy
paryskiej, jak „Świat
według Kiepskich”
do „House of Cards”. Nie
twierdzę, że jest gorsza.
Po prostu inna.

Krakowskie Przedmieście w Noc Muzeów
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Oka zu je się, że Be mo wo mia ło
cał kiem spo rą sieć to rów ko le jo -
wych. Przez ca łe la ta po szcze gól ne
bocz ni ce by ły ukry wa ne przez wła -
dze, by im pe ria li stycz ni szpie dzy nie
do wie dzie li się, do kąd je żdżą po cią -
gi. War szaw ska Ma gi stra la Hut ni cza
po wsta ła wraz z wiel ką hu tą, do któ -
rej ją po pro wa dzo no. Przez ca łe la ta
po cią gi jeź dzi ły nie tyl ko do za kła -
du, lecz ta kże do in nych punk tów.
Ru sza my za tem na be mow ską ko le -
jo wą ście żkę wspo mnień.

Bocz ni ca roz po czy na swój bieg
na Gór cach, w oko li cach wia duk -
tu uli cy Gór czew skiej, lek kim łu -
kiem bie gnie przez skraj osie dla
i dzie li tę część sto li cy na za bu do -
wa ne Gór ce i szcząt ki łąk daw nej
ho dow li na sion Ulry cha. Za nim
zbu do wa na zo sta ła dzi siej sza tra sa
S8, lo ko mo ty wy prze ci ska ły się
mię dzy drew nia ka mi, go łęb ni ka mi
i skle co ny mi z ce gły roz biór ko wej

dom ka mi sto ją cy mi wzdłuż za po -
mnia nych dziś uli czek: Żeń ców,
Brze żek i Wie śnia czej. By ły to
ostat nie szcząt ki daw nych, miej -
sko -przed miej skich za bu do wań,
któ re bez skru pu łów zbu rzo ne zo -
sta ły pod bu do wę eks pre sów ki.

Tor do fa bry ki
Za uli cą Po wstań ców Ślą skich

to ry bie gły przez łą kę. Na wy so -
ko ści bu do wa ne go obec nie bra -
ku ją ce go od cin ka uli cy Peł czyń -
skie go w le wo od bi ja ła pierw sza
bocz ni ca, któ ra pro wa dzi ła do fa -
bry ki do mów i Przed się bior stwa
Ro bót Ko le jo wych. Z cza sem za -
ra sta ła co raz bar dziej krza ka mi,
aż wresz cie tor znik nął. Je go ślad
mo żna zna leźć przy Peł czyń skie go
– uko śna gra ni ca dział ki mię dzy
no wym osie dlem a hi per mar ke -
tem Te sco to pa miąt ka po lek ko
łu ko wym prze bie gu to ru.

Sła woj ka dró żni ka
Tor pro wa dził da lej i prze ci nał

uli cę La zu ro wą na po wierzch ni.
Obok prze jaz du by ła bud ka dró -
żni ka, któ ry opusz czał i pod no sił
szla ban, gdy je chał po ciąg. Obok
bud ki sta ła zaś kla sycz na sła woj -
ka, któ ra na wet mia ła wy cię te ser -
dusz ko na drzwiach. Ta kie tu by ły
kli ma ty! Z ko lei do li nii ko le jo wej
przy le ga ła dział ka, gdzie dzia ła ła
pi wiar nia. Po za mó wie niu ku fel ka
mo żna by ło oglą dać su ną ce po to -
rach skła dy.

Po ciąg mię dzy do ma mi
Za La zu ro wą po cią gi mi ja ły

ogród ki dział ko we i wje żdża ły
w las. Ko lej na od cho dzą ca
od WMH bocz ni ca pro wa dzi ła
do aresz tu przy Ko cja na, da lej zaś
po ja wia ło się od ga łę zie nie
do woj sko wych skła dów pa li wo -
wych i – mo ja ulu bio na – bocz ni -

ca dla lot ni ska. To ry pro wa dzi ły
przez las, prze ci na ły Ra dio wą
i po kil ku set me trach skrę ca ły
w pra wo. Lo ko mo ty wy wy su wa ły
się z gę ste go la su i wta cza ły się

na tor bie gną cy skra jem uli cy
Kle eber ga na Bo er ne ro wie. To
do pie ro był wi dok – lo ko mo ty wa
ja dą ca mię dzy wil la mi przed wo -
jen ne go osie dla. Tor na lot ni sko

zo stał zde mon to wa ny w 2000 ro -
ku, jed nak po zo stał po nim na syp,
na któ rym jest te raz ście żka spa -
ce ro wo -ro we ro wa. So ko le oko
wy pa trzy na prze czni cach ul. Kle -
eber ga pa miąt ki po ma leń kich
prze jaz dach ko le jo wych – bruk al -
bo pły ty chod ni ko we.

Do śmiet ni ska i CPN
WMH bie gnie da lej wzdłuż

ul. Es tra dy. Tu by ły ko lej ne bocz -
ni ce – jed na pro wa dzi ła do gó ry
śmie cio wej, zaś dru ga do nie ist -
nie ją cej już Cen tra li Pro duk tów
Naf to wych. Po obu nie ma już śla -
du, choć jesz cze pięć lat te mu ja -
dą cy uli cą Es tra dy kie row cy wpa -
da li w szał, gdy ich sa mo cho dy
dud ni ły na to rach. Przy szedł wa -
lec i wy rów nał – na wy re mon to -
wa nej uli cy nie ma już śla du
po bocz ni cy.

Prze my sław Bur kie wicz

W Lesie Bemowskim spomiędzy drzew może wyjechać pociąg
� Idąc przez Las Bemowski można natknąć się na ciekawostkę – lokomotywę sunącą między drzewami. Torowisko, które biegnie wzdłuż sosen
i paproci, to Warszawska Magistrala Hutnicza. Zgodnie ze swoją nazwą prowadzi do huty na Bielanach – jadące nią pociągi wiozą zazwyczaj
złom do przetopienia. Tyle, że od magistrali odchodziły inne bocznice – m.in. do aresztu śledczego czy na lotnisko.

Zanim
zbudowana została
dzisiejsza trasa S8,
lokomotywy przeciskały
się między drewniakami,
gołębnikami i skleconymi
z cegły rozbiórkowej
domkami stojącymi
wzdłuż zapomnianych
dziś uliczek: Żeńców,
Brzeżek i Wieśniaczej.

Bocznica do lotniska. Relikty przejazdu przez ul. Radiową Pociąg wraca z huty
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To nie żar ty! Klesz czy jest z ka -
żdym ro kiem co raz wię cej. Ma ło te -
go – przez pierw sze trzy mie sią -
ce 2015 ro ku aż trzy ty sią ce Po la ków
za pa dło na bo re lio zę, czy li pa skud -
ną cho ro bę roz no szo ną przez klesz -
cze. – Po za bo re lio zą ugry zie nie
przez klesz cza gro zi klesz czo wym
za pa le niem mó zgu i ana pla zmo zą
– ostrze ga dr hab. To masz Chmie -
lew ski z Pań stwo we go In sty tu tu Hi -
gie ny. Jak mó wi, są to cho ro by ule -
czal ne. – Jed nak je śli kleszcz po zo -

sta nie w cie le dłu go, mo że do pro wa -
dzić do śmier ci – mó wi dok tor.

Na Be mo wie du że sku pi ska tych
obrzy dliw ców znaj du ją się w Le sie
Be mow skim. Nie le piej jest w Le -
sie Bie lań skim. Na szczę ście La sek
na Ko le, Las Mło ciń ski czy park
Ol szy na nie ob fi tu ją w te go ro dza -
ju wąt pli we atrak cje.

Jak więc na le ży się ubrać? Idąc
do la su trze ba pa mię tać o dłu gim
rę ka wie i osło nię ciu szyi. Trze ba
też za kła dać czap kę, po nie waż lu -

bią spa dać z drzew na gło wę. Głu -
po tą by ło by ta kże wy bra nie się
do la su z od sło nię ty mi sto pa mi,
dla te go na le ży za kła dać skar pet ki.
Nie za szko dzi po psi ka nie się pre -
pa ra ta mi od stra sza ją cy mi te pa ję -
cza ki. Gdy jed nak kleszcz za ata -

ku je, na le ży czym prę dzej go wy -
jąć z cia ła – np. szczyp ca -
mi. I pod żad nym po zo rem nie
sma ro wać miej sca uką sze nia ma -
słem, to mo że bo wiem tyl ko po -
gor szyć sy tu ację – owad wów czas
du si się i wy plu wa wi ru sy pro sto
do na sze go or ga ni zmu.

Prze my sław Bur kie wicz

Poza boreliozą
ugryzienie przez kleszcza
grozi kleszczowym
zapaleniem mózgu
i anaplazmozą – ostrzega
dr hab. Tomasz
Chmielewski.

In wa zja klesz czy
� Przy szła wio sna, a wraz z nią przy ro da bu dzi się do ży cia. Nie ste ty, po za ptasz ka mi
i żab ka mi obu dzi ły się ta kże klesz cze. Ma li krwio pij cy już ata ku ją spa ce ro wi czów. Na le -
śne wy pra wy trze ba za kła dać sto sow ne ubra nie, by nie zo stać dziab nię tym przez spra -
gnio ne go pa ję cza ka. Tym bar dziej że co trze ci mo że być za ra żo ny bo re lio zą. Naj go rzej
jest w Le sie Be mow skim i Le sie Bie lań skim.

To pro jekt opar ty na idei bo ok -
cros sin gu – po zo sta wia niu prze czy -
ta nych ksią żek do dys po zy cji in -
nych w ja sno okre ślo nych miej -
scach. Na osie dlu Przy jaźń ma to
być prze ro bio ny, przed wo jen ny ul,
po da ro wa ny przez mi ło śni ka
pszcze lar stwa. Sta nie naj praw do po -
dob niej w oko li cach klu bu Ka ru ze -
la – tę lo ka li za cję wska za li miesz -
kań cy w an kie cie na Fa ce bo oku,
choć nie jest to jesz cze prze są dzo -
ne. Po zo sta je tyl ko py ta nie: kie dy?

– Lo ka li za cję chce my wy brać
osta tecz nie do koń ca wa ka cji, aby

we wrze śniu mo żna by ło zor ga ni -
zo wać wiel kie otwar cie – mó wi
Alek san dra Kru gły, jed na z po -
my sło daw czyń bi blio te ki.

Bi blio te ka to jed nak nie je dy na
atrak cja, ja ka za go ści w tym se zo -
nie na osie dlu. W pla nach są ta -
kże spo tka nia z cie ka wy mi ludź mi
zwią za ny mi z osie dlem oraz
warsz ta ty na uko we dla du żych
i ma łych.

O Gru pie Od kryw ko wej pi sa li -
śmy w mar cu.

(red)

Biblioteczka w plenerze?
� Bemowskie Centrum Kultury wraz z Grupą
Odkrywkową Osiedla Przyjaźń przygotowuje się
do stworzenia na osiedlu plenerowej biblioteczki.

Spo tka nie zo sta ło przy go to wa ne
dla dwóch grup wie ko wych. Młod si
(6–8 lat) we zmą udział w za ba wie
„Mój ulu bio ny bo ha ter ksią żko wy”
– ich bi blio te ka za pra sza
w godz. 18.30–20.00 za chę ca jąc do
prze bra nia się za ulu bio ną baj ko wą
po stać. Pół go dzi ny póź niej roz -
pocz nie się „Kry mi nal na za gad ka”
– im pre za dla star szych (9–11 lat).

W pro gra mie m.in.: licz ne kon kur -
sy z na gro da mi, „pod cho dy” – śla -
dem za gu bio nej ksią żki, gło śne
czy ta nie ba jek, za gad ki, warsz ta ty
de tek ty wi stycz ne, wspól ne ma lo -
wa nie pla ka tu pt. „Noc Bi blio tek”
i wie le in nych atrak cji.

Spo tka nie za koń czy się
o godz. 22.

(red)

Noc w bibliotece
� 30 maja biblioteka przy Konarskiego zaprasza dzieci
na ekscytującą imprezę, pełną detektywistycznych zagadek.

To właśnie ten ul posłuży za biblioteczny regał
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Spo śród trzech ulic bie gną cych
z Be mo wa w kie run ku Śród mie -
ścia – Ra dio wej, Po łczyń skiej
i Gór czew skiej – naj bar dziej bez -
po śred nim po łą cze niem jest ta
ostat nia… i zgod nie z dzi wacz ną
lo gi ką z lat 70-tych tyl ko na niej
nie ma li nii tram wa jo wej. Czte ry
la ta te mu czę ścio wo na pra wio no
ten kosz mar ny błąd, wy ty cza jąc
bu spas w kie run ku Śród mie ścia,
z któ re go ko rzy sta ją co dzien nie
ra no pa sa że ro wie E -2, 523, 423,
109, 154, 171 i 190. Nie ste ty
do pra cy trze ba nie tyl ko do je -
chać, ale ta kże z niej wró cić.
Po po łu dniu wra ca ją ce na Be mo -
wo au to bu sy sto ją w kor kach,
zwłasz cza w oko li cach par ku Mo -
czy dło i na wia duk cie przy Wo la
Par ku. Jak in for mo wa li śmy trzy
mie sią ce te mu, Za rząd Trans por -
tu Miej skie go roz wa żał wy ty cze -
nie dru gie go bu spa sa, funk cjo nu -
ją ce go tyl ko w go dzi nach po po łu -

dnio wych w kie run ku Be mo wa,
na od cin ku od Płoc kiej do Cioł ka.
Roz wa żał – czas prze szły jest jak
naj bar dziej na miej scu.

– Nie opła ca się wy ty czać bu -
spa sa na kil ka mie się cy – mó wi
An drzej Fran ków, wi ce dy rek tor
ZTM. – Bu spas mógł by ru szyć
po wa ka cjach, a już na po cząt ku
przy szłe go ro ku Gór czew ska mo -
że zo stać roz ko pa na na czas bu -
do wy me tra i or ga ni za cja ru chu
zo sta nie zno wu zmie nio na.

Wbrew po zo rom wy zna cze nie
bu spa sa nie po le ga tyl ko na wy ma -
lo wa niu pa sów i za twier dze niu
pro jek tu, ko niecz ne jest ta kże zle -
ce nie kosz tow nych ana liz ru chu.
Ar gu ment o oszczęd no ściach jest
więc zro zu mia ły. A mo że ra czej:
był by zro zu mia ły, gdy by śmy nie
wie dzie li, ile War sza wa wy da je
na in fra struk tu rę dla sa mo cho dów,
a ile dla ko mu ni ka cji miej skiej.

Do mi nik Ga dom ski
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Nie będzie drugiego
buspasa na Górczewskiej
� Pomysł na buspas na Górczewskiej w kierunku
Bemowa trafił do kosza. Miasta nie stać na wytyczenie
go na ulicy, która i tak wkrótce zostanie zamknięta
na czas budowy metra.

To szan sa dla zmia ny wy glą du
uli cy Ło ku ciew skie go (do 2012

ro ku by ła to uli ca Na rwik). Daw -
niej po pa rzy stej stro nie sta ły tu
par te ro we dom ki z ogród ka mi,
któ re wio sną ukry wa ły się w gąsz -
czu zie le ni i kwia tów. Z cza sem
bu dyn ki po ko lei zni ka ły, aż ca ła
po se sja za ro sła krza ka mi.

Upa trzył ją so bie de we lo per,
któ ry chce po sta wić tu osie dle
czte rech czte ro pię tro wych blo ków.
Na par te rze znaj dą się lo ka le usłu -
go we. Przy szli lo ka to rzy bę dą mie li
do wy bo ru apar ta men ty jed no -,
dwu - i trzy po ko jo we. Ar chi tek tu ra
bę dzie bar dzo no wo cze sna. „Prze -
stron ne ho le wej ścio we i no wo cze -
sne win dy za pew nią przy szłym
miesz kań com wy so ki kom fort ży -
cia. Bu dy nek bę dzie miał no wo cze -
sną a za ra zem pro stą ar chi tek tu rę,

upo rząd ko wa ną ele wa cję w ja snej
ko lo ry sty ce z ele men ta mi zie le ni
ko re spon du ją cy mi z oto cze niem.
Szkla ne ele men ty ba lu strad bal ko -
nów, ka mien na okła dzi na w stre fie
par te ru i drew nia ne de ta le na czę -
ści obiek tu nada dzą in we sty cji no -
wo cze sny, a jed no cze śnie przy ja zny
cha rak ter” – pi sze na swo jej stro -
nie in ter ne to wej de we lo per.

Zmie ni się ta kże sa ma ulicz ka
Ło ku ciew skie go, któ ra ma obec -
nie na wierzch nię grun to wą. Za -
stą pi ją as falt. Zbu do wa ne zo sta -
ną ta kże chod ni ki, a na po wietrz -
na sieć elek trycz na zo sta nie scho -
wa na pod zie mią. Cy wi li za cja roz -
po czę ła więc szturm na ten ka wa -
łek Górc.

Prze my sław Bur kie wicz

Nieużytki przy Lazurowej znikną

Na Górcach powstanie nowe osiedle
� Kolejne zmiany w wyglądzie Bemowa. Przy ulicy Lazurowej powstanie
osiedle, które zajmie działkę w kwartale ulic Lazurowa – Dywizjonu 303
– Łokuciewskiego – Obrońców Grodna. Wcześniej były tu nieużytki.

Zmieni się
także sama uliczka
Łokuciewskiego, która
ma obecnie
nawierzchnię gruntową.
Zastąpi ją asfalt.
Zbudowane zostaną
także chodniki,
a napowietrzna sieć
elektryczna zostanie
schowana pod ziemią.
Cywilizacja rozpoczęła
więc szturm na ten
kawałek Górc.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Do ra dy Be mo wa wpły nął wnio -
sek o upa mięt nie nie w na zwie uli cy
pol skich ofi ce rów za mor do wa nych
przez NKWD w Ka ty niu. Pod pi sa li
się pod nim miesz kań cy Do mu
Kom ba tan ta na Je lon kach. Na ra -
zie nie ma jed nak wol nych ulic,
któ rym mo żna nadać na zwę, a rad -
ni nie chcą do ko ny wać prze mia no -
wań – wią za ło by się to z kosz ta mi
i ucią żli wo ścią. Dla te go na zwę
„ale ja Ofiar Ka ty nia” nada no uli cy,
któ ra w chwi li obec nej nie ist nie je
– cho dzi o pla no wa ne po łą cze nie
ulic La zu ro wej i Sze li gow skiej
na przed łu że niu Człu chow skiej.

Nie wia do mo, kie dy ta uli ca zo -
sta nie wy bu do wa na. Plan za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go
mó wi, że bę dzie tu dość gę sta sieć

ulicz na. Nic dziw ne go – na daw -
nych po lach upraw nych Chrza no -
wa po wsta ją ko lej ne osie dla
miesz ka nio we.

Te raz spra wa „alei Ofiar Ka ty -
nia” tra fi do Ra dy War sza wy. Jak
mó wi nasz in for ma tor w ra tu szu,
ma łe są szan se na nada nie tej na -
zwy. – Urzęd ni cy i rad ni są prze -
czu le ni na punk cie za bi tych i za -
mor do wa nych. Po pro stu czczą ich
i nie po zwo lą, że by uświę ce ni ofi -
ce ro wie z Ka ty nia pa tro no wa li
osie dlo wej ulicz ce na pe ry fe ryj nym
bądź co bądź Be mo wie – mó wi
nasz in for ma tor. Tym bar dziej że
na Po wąz kach jest już ron do Ofiar
Zbrod ni Ka tyń skiej, a na Pod wa lu
stoi po mnik ka tyń ski.
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Ulicy nie ma, jest nazwa
� To się nazywa przyszłościowe myślenie. Ulicy jeszcze
nie ma, a już otrzymała nazwę. Komisja kultury, sportu
i promocji pozytywnie zaopiniowała nazwę „aleja Ofiar
Katynia” dla przedłużenia Człuchowskiej między
Lazurową a Szeligowską. Tyle że ta ulica powstanie
dopiero za kilka lat. – I zapewne otrzyma inną nazwę
– mówi nasz informator w ratuszu.

– Na Je lon kach, na skrzy żo wa niu
ulic Gór czew skiej i Kle men sie wi cza
w zna ku dro go wym C -9 (od ty łu) ży -
je so bie ja kaś ro ślin ka – pi sze pan
Lech. – Mo że ja cyś spe cja li ści
ogrod ni cy „wy dłu ba li” by ją i po sa -
dzi li z od po wied nią in for ma cją
w na szym par ku? Sam bym to zro bił
ale wszel kie grze ba nie przy zna kach
dro go wych oso bom nie upo wa żnio -
nym jest za bro nio ne pra wem.

Nam się po mysł po do ba. wt

Na uli cy Peł czyń skie go znów
pra ca wre. Po pla cu bu do wy je -
żdżą ko par ki i spy cha cze a ro bot -
ni cy pod łą cza ją do prą du usta wio -
ne tu nie daw no la tar nie. Ter min

od da nia uli cy – ko niec sierp nia
– nie wy da je się za gro żo ny.

Wy bu do wa nie bra ku ją ce go od -
cin ka tej uli cy to swo iste „ne ver
en ding sto ry”. O po trze bie tej in -
we sty cji wia do mo by ło co naj -
mniej od dzie się ciu lat, czy li
od mo men tu od da nia do użyt ku
pierw szych no wych osie dli w re jo -
nie Zie lo ne go Sta wu. Blo ków
i sa mo cho dów przy by wa ło
– i wciąż przy by wa – a kie row cy
ma ją je dy ną mo żli wość wy do sta -
nia się z osie dla przez wą ską
ulicz kę Na rwik do La zu ro wej,
któ ra rów nież nie jest sze ro ka.
Kor ki są tu za rów no o po ran ku,
jak i po po łu dniem. Na skrzy żo wa -

niu nie ma świa teł, przez co nie
tyl ko au ta ja dą ce La zu ro wą nie
po zwa la ją włą czyć się do ru chu
kie row com z bocz nych ulic, ale
ta kże do cho dzi tu do nie bez piecz -
nych sy tu acji na przej ściu dla pie -
szych. W 2012 ro ku by ły bur -
mistrz Be mo wa Ja ro sław Dą -
brow ski ape lo wał na wet do wła -
ści cie li nie ru cho mo ści, by zrze kli
się czę ści swo ich dzia łek pod bu -
do wę uli cy. Na tu ral nie spo tka ło
się to z ostrym sprze ci wem.
Z przy spie sze nia bu do wy nic nie
wy szło i in we sty cja ru szy ła do pie -
ro na po cząt ku lu te go te go ro ku.

Wy bu do wa nie bra ku ją ce go od -
cin ka Peł czyń skie go po ło ży kres
kosz ma ro wi, po nie waż część aut
bę dzie mo gła do je chać do głów -
nej ar te rii Be mo wa – uli cy Po -
wstań ców Ślą skich. Uła twio ny bę -
dzie ta kże do jazd do Alei Spor -
tów Miej skich, gdzie mo żna ko -
rzy stać z ró żno ra kie go sprzę tu
spor to we go. Nie wy klu czo ne, że
uli cą po je dzie lo kal ny au to bus
– ta kie by ły pla ny władz dziel ni cy
w mo men cie po dej mo wa nia de cy -
zji za rów no o bu do wie alei, jak
i prze bi ciu uli cy Peł czyń skie go.
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Peł czyń skie go ro dzi się w bó lach
� Do bre wia do mo ści z Peł czyń skie go. Na plac bu do wy wró ci li ro bot ni cy, któ rzy pra -
cu ją przy prze bi ciu tej uli cy przez nie użyt ki. Dzię ki te mu, że po la tach po wsta nie bra -
ku ją cy od ci nek uli cy, zmniej szą się kor ki w oko li cy. Prze bu do wa na Peł czyń skie go ma
być go to wa pod ko niec sierp nia.

Wybudowanie
brakującego odcinka
Pełczyńskiego położy kres
koszmarowi, ponieważ
część aut będzie mogła
dojechać do głównej
arterii Bemowa – ulicy
Powstańców Śląskich.

Ekoznak na Klemensiewicza
� Natura w starciu z cywilizacją jest na straconej pozycji? Niekoniecznie, o czym
można się przekonać przy Klemensiewicza.

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·SPRZEDAM bezpośrednio 2 pok. 36 m2 Jelonki,
ul. Ro zł ogi po generalnym remoncie. 1 piętro.
Kuchnia z AGD, szafy. tel. 692-331-319

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

DOM I OGRÓD
·Sprzedam krzewy bukszpanu 5 zł tel.
22 863-74-71

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·GLAZURA, REMONTY KOMPLEKSOWO
796-664-599
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

FINANSE

Nowa kancelaria księgowa poprowadzi
księgowość oraz kadry i płace każdej
firmy za półdarmo. Tel. 535-003-603

·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agenta ochrony apartament lub szpital
Mokotów, osiedle Bemowo tel. 506-158-658,
22 66-333-55
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, ryngrafy,
książki, pocztówki tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA DROBNE


