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W najbliższych tygodniach roz-
poczną się prace na budowie me-
tra na Woli. Do końca 2019
mieszkańcy tej dzielnicy będą
mieć do dyspozycji trzy nowe sta-
cje: Płocka, Młynów i Księcia Ja-
nusza. Budowa przedłużenia II li-
nii metra na zachód, w kierunku
Bemowa, była do niedawna po-
dzielona na dwa etapy: Górce
miały dostać swój fragment
w 2022 roku, zaś Chrzanów i Ka-
rolin – w nieokreślonej, dalszej
przyszłości. Po dużych zmianach

personalnych w warszawskim ra-
tuszu i ponownym przemyśleniu
tej ogromnej inwestycji plany po-
ważnie się zmieniają, a nowa wi-
ceprezydent Renata Kaznowska
zapowiada budowę metra
na Chrzanów kosztem m.in. mo-
stu Krasińskiego, tak by zakoń-
czyć ją w 2023 roku.

– Pieniądze z mostu zostaną
przeznaczone na budowę metra
na pola kukurydzy i kapusty
na Chrzanowie – pisze na Face-
booku autor strony Metro dla

Białołęki. – Przecież to absurd!
Tysiące osiedli na Zielonej Biało-
łęce nie otrzymają nic, poza obie-
canki na temat tramwaju.

Sęk w tym, że to na terenie Be-
mowa, a nie Białołęki zaplanowa-
no drugą w Warszawie stację
techniczno-postojową. Podobna
do kabackiej instalacja powstanie
w Morach i będzie obsługiwać ca-
łą II linię metra pomiędzy Chrza-
nowem a Bródnem. Mało praw-
dopodobne, by dało się zachować
sprawne kursowanie i serwisowa-

nie pociągów tylko dzięki torom
odstawczym, umieszczanym
za wybranymi stacjami.

Drugim poważnym argumen-
tem za jednoczesną budową pię-
ciu stacji są oczywiście pieniądze.
To nie tylko oszczędność na rezy-
gnacji z budowy torów odstaw-
czych pod Górczewską między
Powstańców Śląskich a Klemen-
siewicza, ale przede wszystkim
ogromna dotacja unijna. Po 2023
roku wysokość dotacji może zna-
cząco zmaleć albo spaść do zera,

a to oznaczałoby budowę metra
za własne pieniądze warszawia-
ków. Byłoby to takie obciążenie
budżetu, że pozostałe dzielnice
mogłyby na lata zapomnieć o du-
żych inwestycjach.

Jeśli stacje Wola Park, Po-
wstańców Śląskich, Lazurowa,
Chrzanów, Połczyńska i STP Mo-
ry będą powstawać jednocześnie,
oznacza to utrudnienia mniej roz-

łożone w czasie. Zamknięcia od-
cinków Górczewskiej i Lazurowej
nie unikniemy, ale dla mieszkań-
ców lepiej, by trwało ono dwa la-
ta, niż cztery lub pięć.

W 2023 roku dawne „pola ku-
kurydzy” będą mieć linię metra,
trasę S8 łączącą je z lotniskiem
i autostradę do Poznania i Berli-
na. Czyż nie będzie to dobre
miejsce dla biurowców, hoteli
i innych inwestycji, dających miej-
sca pracy na terenie Bemowa?

Dominik Gadomski

Czekamy na metro. Cała linia w 2023 roku
� Warszawski samorząd chce za wszelką cenę dociągnąć linię metra na Chrzanów, nawet kosztem
inwestycji w innych dzielnicach. Dlaczego?

W 2023 roku
dawne „pola kukurydzy”
będą mieć linię metra,
trasę S8 łączącą je
z lotniskiem i autostradę
do Poznania i Berlina.
Czyż nie będzie to dobre
miejsce dla biurowców,
hoteli i innych inwestycji,
dających miejsca pracy
na terenie Bemowa?



Jak na warunki warszawskie,
tempo było niebywałe. Uchwała
o przystąpieniu do sporządzenia
planu obejmującego cały teren
na wschód od ul. Powstańców Ślą-
skich pomiędzy Górczewską i Po-
łczyńską została podjęta przez radę
Warszawy prawie dziesięć lat te-
mu: 19 października 2006 r. Nagle,
w grudniu 2015 r. ten teren został
podzielony na cztery części. Nie mi-
nął rok i mamy plan dla terenu po-
między ul. Człuchowską, Powstań-

ców Śląskich, Połczyńską i granicą
Bemowa. Trzy pozostałe rejony:
ul. Górczewskiej, Osiedla Przyjaźń
oraz Placu Kasztelańskiego są na-
dal – nomen omen – w lesie.

Plan rejonu Synów Pułku zabez-
piecza bodaj wszystkie tereny zielo-
ne: mniejsze i większe skwery po-
między blokami przy ul. Anieli
Krzywoń, a przede wszystkim za-
drzewiony obszar o powierzch-
ni 3,5 ha, o którego przyszłość mar-
twiliśmy się. Szereg uwag do planu

dotyczących tego obszaru zgłosiło
stowarzyszenie Inicjatywa Ekolo-
giczna Bemowo, znane z walki
z o zachowanie drzew i krzewów
na terenie Fortu Chrzanów. Ekolo-
dzy chcieli, by park stał się terenem
leśnym, i protestowali przeciwko
planowaniu na jego terenie ścieżek
rowerowych oraz drobnych obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych. Uwa-
gi te jednak nie zostały uwzględnio-
ne i w przyszłości będziemy tam
mieli naprawdę ładny park.

Nota bene, uwagi do planu
– zapewne zasadne – zgłosił ta-
kże… Wydział Estetyki Przestrze-

ni Publicznej Urzędu m.st. War-
szawy. Piszę o tym, by pokazać,
jak chaotycznie, bez koordynacji
i odpowiedzialności za miasto
funkcjonuje stołeczny ratusz. Wy-
dział Estetyki, tak jak cały Urząd

m.st. Warszawy, działa w imieniu
Prezydenta m.st. Warszawy, więc
formalnie uwagi do planu zgłosił
Prezydent m.st. Warszawy. Uwagi
do planu, którego projekt – zgod-
nie z ustawą – sporządza… też
Prezydent m.st. Warszawy.

To typowe w ratuszu rozdwoje-
nie jaźni. By nikogo nie urazić (roz-
dwojenie jaźni to poważna choro-
ba) powiedzmy, że pani prezydent
działa jak dr Jekyll i pan Hyde.
W jednym pokoju ratusza podlegli
jej urzędnicy piszą tak, w innym
śmak, a pani prezydent wszystko to
akceptuje i wypuszcza w świat…

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórze-
nia materiału na kursie matural-
nym. Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo można
było pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to oso-
by czynne zawodowo. Wykształ-
cenie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia nasze-
go Liceum, nie ponosząc kosz-
tów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

słuchacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs matural-
ny przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matural-
nego, już dziś serdecznie zapra-
szam do naszej placówki.

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

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Informacje: www.aschools.pl
oraz 22 110-00-99

Plan
rejonu Synów Pułku
zabezpiecza bodaj
wszystkie tereny zielone:
mniejsze i większe skwery
pomiędzy blokami
przy ul. Anieli Krzywoń,
a przede wszystkim
zadrzewiony obszar
o powierzchni 3,5 ha,
o którego przyszłość
martwiliśmy się.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Plan uchwalony. „Będziemy mieli ładny park”
�Nie tak dawno opisywałem obawy mieszkańców dzielnicy o los kawałka zieleni przy ul. Anieli Krzywoń, wystawionego na sprzedaż przez
użytkownika wieczystego. Sam byłem pesymistą, tym bardziej więc się ucieszyłem, że 22 września miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „obszaru Jelonki – część IV – rejon ulicy Synów Pułku” został w ekspresowym tempie przez radę miasta uchwalony. Jak ktoś chce
mieszać do tego politykę, może powiedzieć, że było to efektem wzorcowej współpracy PO, rządzącej w mieście, i PiS, władającego dzielnicą.
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Pod koniec XIX wieku Rosjanie
wybudowali wokół ówczesnej War-
szawy dwa pierścienie fortów, ota-
czające buntowniczą stolicę podbi-
tego państwa. Ceglane mury,
ziemne wały i wypełnione wodą
fosy miały zapewnić bezpieczeń-
stwo zarówno na wypadek kolej-
nego powstania, jak i ataku z za-
chodu. Los sprawił, że Rosjanie
nigdy z nich nie skorzystali. Przy-
dały się za to Polakom, którzy czę-
ści umocnień użyli podczas II woj-
ny światowej, zaś po odzyskaniu
niepodległości umieścili w nich
własne posterunki. Jednym z nich

był fort Blizne, który po upadku
komunizmu trafił w zarząd Agen-
cji Mienia Wojskowego i został
sprzedany. Dziś zabytek jest w rę-
kach prywatnych i pełni funkcję
m.in. pola paintballowego. Miesz-
kańcy Boernerowa mogą go koja-
rzyć dzięki nazwie przystanku
tramwajowego „Fort Blizne”, ale
łatwiej obejrzeć umocnienia
od zupełnie innej strony.

Wysiadamy z tramwajowej
„dwudziestki” na przystanku
przy Kocjana i idziemy w stronę
sądów i lasu Bemowskiego. Nie-
bawem docieramy do skrzyżowa-

nia z ulicami Kartezjusza
i Przy Fosie, która – w zależności
od pogody – może sprawiać wra-
żenie zastawionej autami wielkiej
kałuży lub ogromnej piaskownicy.
Idziemy nią, zostawiając po pra-
wej bloki przy Kartezjusza
i wchodzimy pomiędzy ogródki
działkowe. Ten odcinek „ulicy”
Przy Fosie ma nawierzchnię z roz-
sypujących się płyt drogowych,
na których samochody muszą
zwalniać do 10 km/h. Widać
stamtąd potężne umocnienia
ziemne i wciąż pełną wody fosę.
W ładne niedzielne popołudnie

nie zastaliśmy tam nikogo, poza
pojedynczymi kierowcami, powoli
jadącymi w stronę ogródków
działkowych. Nieliczne puste bu-
telki po piwie sygnalizowały, że
ktoś bawił się tam poprzedniej
nocy. Poza tym: cisza, spokój, ze-
ro spacerowiczów. A spacerować
Przy Fosie warto.

Porośnięte gęstym lasem brzegi
fosy są domem dla dziesiątek ka-
czek i innych ptaków. W kilku
miejscach strome ścieżki prowa-
dzą z ul. Przy Fosie w dół, nad sa-
mą wodę. Siedząc tam najłatwiej
można ocenić ogrom starego, ro-

syjskiego fortu. Ziemne umocnie-
nia na planie pięcioboku mają
w najszerszym miejscu 440 me-
trów, co czyni je trochę mniejszy-
mi od wałów fortu Bema (500
metrów długości). Otaczają one
plac – dzisiejsze pole gry do pa-
intballa – na którym zachowały
się pozostałości XIX-wiecznych
rosyjskich zabudowań, ale
też XX-wieczny betonowy schron
przeciwlotniczy.

Na zewnątrz fosy, na terenie
pozbawionym niegdyś zabudowań
ze względów bezpieczeństwa, wy-
rosły setki małych ogródków
działkowych i kilkanaście bloków,
odgradzających fort od Lazuro-

wej. Bemowo narzeka na brak
urządzonej zieleni i zadbanych
zabytków. Łatwo wyobrazić tu
„drugi fort Bema” z alejkami par-
kowymi, ścieżkami dla rowerzy-
stów i rolkarzy, ławkami, łąkami
kwietnymi i wszystkim tym, co lu-
bimy przy Obrońców Tobruku.
Fort Blizne jest jednak własnością
prywatną, o czym niezbicie świad-
czy ogrodzenie z drutem kolcza-
stym, oddzielające teren od blo-
ków przy Lazurowej.

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Zapomniany fort przy Lazurowej

To mógł być piękny park
� Nawet okoliczni mieszkańcy zapomnieli już, że przy Lazurowej istnieją XIX-wieczne umocnienia i malownicza fosa.

Porośnięte
gęstym lasem brzegi fosy
są domem dla dziesiątek
kaczek i innych ptaków.
W kilku miejscach strome
ścieżki prowadzą
z ul. Przy Fosie w dół,
nad samą wodę. Siedząc
tam najłatwiej można
ocenić ogrom starego,
rosyjskiego fortu.



Dzielnicy przyniosły też spory
dochód – część terenu Fortu Bema
została wydzierżawiona na Warsaw
Disco Festiwal za 10 tys. zł,
a na Męskie Granie za 17 tys. zł.
Wydaje się, że teren fortów na ta-
kie imprezy jest więc wymarzony,
więc w czym problem? Ano w tym,
że przeciwko organizacji koncer-
tów i festynów protestują miesz-
kańcy okolicznych ulic – Obroń-
ców Tobruku i Księcia Bolesława.
Narzekali na hałas, na to, że teren
fortów po imprezach przez wiele
dni, szczególnie po Warsaw Disco
Festival, był zaśmieconym pobojo-
wiskiem. Ekolodzy zaś domagali

się zbadania wpływu głośnej muzy-
ki na ptactwo zamieszkujące fort.
Interpelację o informację w tej
sprawie złożył we wrześniu radny
Robert Podpłoński.

„Nie będziemy robić
problemów”

Fakt, że po dyskotekowej ba-
landze organizatorzy dość długo
zabierali się do sprzątania, ale
w końcu jednak teren uporządko-
wali. Po Męskim Graniu teren
posprzątany został natomiast
szybko i sprawnie. Będą więc
w przyszłości imprezy na Forcie
Bema? Zastępca burmistrza ma-

rek Lipiński nie widzi ku temu
żadnych przeszkód. – O ile tylko
wpłynie wniosek o dzierżawę tego
terenu z przeznaczeniem na orga-
nizację takiej imprezy, nie będzie-
my robić problemów – deklaruje.
Jego zdaniem forty spełniają
wszelkie warunki, by takie impre-
zy się tam odbywały. – Z uwagi
na ogromne zainteresowanie
i uczestnictwo mieszkańców
dzielnicy Bemowo we wszelkich
imprezach organizowanych na te-
renie Fortu Bema wydaje się, że
ten teren jest odpowiedni dla re-
alizacji tego rodzaju przedsię-
wzięć – konkluduje. Nam też się

tak wydaje. Tylko wpływ głośnej
muzyki na ptactwo nie został zba-
dany. Może więc warto zapytać,

co myślą o całej sprawie okolicz-
ne wróble?

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Fort Bema idealny na imprezy
� W Forcie Bema odbywa się coraz więcej imprez. W ostatnich miesiącach mieliśmy dwie
duże masowe imprezy – w czerwcu Warsaw Disco Festival i w sierpniu – Męskie Granie.
Część mieszkańców protestowała. Chcemy podobnych imprez w tym miejscu czy nie?

Imprezy na Fortach Bema przyciągnęły tłumy

źródło: m
ęskie granie/facebook

Age on Se cu ri ty wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom Wspól not
– pro po nu je my E -ochro nę 24 – ra -
cjo nal ne zmniej sze nie sta cjo nar nej
ochro ny fi zycz nej po łą czo ne ze
sta łą trans mi sją wi zji z ka mer za in -
sta lo wa nych na osie dlu do na sze go
cen trum mo ni to rin gu oraz cy klicz -
ne pre wen cyj ne pod jaz dy i ob cho -
dy osie dla re ali zo wa ne przez na sze
pa tro le in ter wen cyj ne. Na osie -
dlach, gdzie nie ma sys te mów

CCTV lub są nie wy star cza ją ce
– do ko nu je my in sta la cji i mo der ni -
za cji mo ni to rin gu. Usłu ga ob ję ta
jest peł nym ubez pie cze niem.

Age on Se cu ri ty jest kon ce sjo -
no wa nym pod mio tem spe cja li zu -
ją cym się w kom plek so wej ochro -
nie osób i mie nia oraz in sta la -
cjach sys te mów za bez pie czeń
tech nicz nych. Na war szaw skim
ryn ku dzia ła my od 2012 ro ku.

Po sia da my wła sne Cen trum Mo -
ni to rin gu Wi zji, wła sną Sta cję
Mo ni to ro wa nia Sy gna łów Alar -
mo wych, wła sne Pa tro le In ter -
wen cyj ne. Zau fa ło nam po nad 40
osie dli miesz ka nio wych, ja ko je -
dy ni w Pol sce ochra nia my Za -
kon, za ufa niem ob da rzy ły nas ta -
kie fir my jak JW. Con struc tion,
Bu di mex, Es -bud, Przed się bior -
stwo Ba dań Geo fi zycz nych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E -OCHRO NA 24 – naj sku tecz niej sza
ochro na Two je go osie dla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823; 
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.



Prze siad ka z au to bu su do me tra
na 1–3 przy stan ki jest nie prak tycz -
na, a dla osób star szych czy ro dzi -
ców z dzieć mi – pro ble ma tycz na.
Na wet je że li czas pod ró ży jest po -
dob ny to dro ga, ja ką trze ba po ko -
nać z przy stan ku au to bu so we go
na pe ron me tra i z po wro tem by -
wa dłu ga. Po za tym dla ko goś, kto
chce się do stać do Bi blio te ki Uni -

wer sy tec kiej czy na Bro war ną
w ża den spo sób nie jest sa tys fak -
cjo nu ją cy do jazd do sta cji No wy
Świat – Uni wer sy tet.

Miesz kań cy Be mo wa, zwłasz -
cza ko rzy sta ją cy z przy stan ków
zlo ka li zo wa nych na La zu ro wej,
od lat są suk ce syw nie po zba wia ni
przez ZTM ko lej nych do brych
po łą czeń nie tyl ko z Cen trum, ale

z ca łą War sza wą. Wy star czy przy -
po mnieć so bie li nie 106, 125, 122,
407, 408, 501 i 506, któ re znik nę ły
bez pow rot nie z La zu ro wej.

Dla te go sta ło się już nor mą, że
przy oka zji pla no wa nych zmian
w ko mu ni ka cji miej skiej pro po no -
wa nych przez ZTM, ktoś za czy na
pro test. Na Be mo wie na prze -
strze ni ostat nich dzie się ciu lat ta -

kie pro te sty or ga ni zu ją sa mo rzą -
dow cy: Ja ro sław Obor ski, Mar ta
Syl we strzak i ja. Miesz kań cy bar -
dzo moc no włą cza ją się w wal kę
o swo je au to bu sy i tram wa je.

Nie ina czej jest tym ra zem.
W pro test prze ciw ko skró ce -
niu 105 do ron da Da szyń skie go
i li kwi da cji E -5 mo żna się za an ga -
żo wać po przez wzię cie udzia łu
w wy da rze niu na Fa ce bo oku. Naj -
lep szą for mą sprze ci wie nia się
pla nom ZTM jest wy sła nie ma ila
na ad res: ztm@ztm.waw.pl. Po -
wy ższe dzia ła nia bli sko dwa la ta
te mu przy nio sły efekt w po sta ci
ura to wa nia 105 i po wsta nia E -5.

Przy oka zji ostat nie go pro te stu
roz go rza ła dys ku sja na te mat naj -
lep sze go wśród sa mych użyt kow ni -
ków roz wią za nia sko mu ni ko wa nia
Je lo nek z Cen trum. Nie mó wi my tu
o kwe stii eko no micz nej, a o wy go -

dzie pod ró żu ją cych. Wśród wie lu
wy po wie dzi naj moc niej prze bi ja się
kon cep cja zmia ny tra sy 105 na Sta -
re Be mo wo – Dwo rzec Cen tral ny
i po wro tu 506, łą czą ce go La zu ro wą
z Bi blio te ką Uni wer sy tec ką.

Je że li wła dzom mia sta za le ży
na tym, że by miesz kań cy prze sie -
dli się ze swo ich aut do ko mu ni -
ka cji miej skiej, mu szą pa trzeć
na trans port pu blicz ny nie tyl ko
z per spek ty wy eko no mii. Naj ta -
niej by ło by zli kwi do wać ko mu ni -
ka cję zbio ro wą, ale chy ba nie o to
tu taj cho dzi.

Ja kub Grę ziak
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Uzdro wi ciel 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.

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, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

Zapisy i informacje 
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,

605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

Protest na Bemowie. „105 musi zostać”
� Z kręgów zbliżonych do ZTM docierają pogłoski, że linia 105 ma zostać skrócona, a E-5 – zlikwidowana. To byłby poważny błąd.

Wśród
wielu wypowiedzi
najmocniej przebija się
koncepcja zmiany
trasy 105 na Stare
Bemowo – Dworzec
Centralny i powrotu 506,
łączącego Lazurową
z Biblioteką
Uniwersytecką.

Autor jest mieszkańcem Jelonek,
byłym wiceburmistrzem (2014–2015) i radnym

dzielnicy Bemowo (2006–2015)



NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

NAUKA
·Angielski efektywnie, duże doświadczenie
z dziećmi i młodzieżą, miła atmosfera, dojazd tel.
22 835-92-57
·Udzielę lekcji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. Cena 40 zł/godz. tel. 797-954-208

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
·Profesjonalny serwis komputerowy z 20-
letnim doświadczeniem, 22 638-22-14
(BEMOWO, WOLA). Możliwy odbiór sprzętu
od klienta. Sprzedaż, obsługa firm

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Wykończenia wnętrz. Prace montażowe
(meble, drzwi), serwis złota rączka, tel.
601-070-535
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142
·Pożyczka Gotówka na dowolny cel, do 25 tys.,
do 36 miesięcy, minimum formalności. Zadzwoń
796-176-363
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

OGŁOSZENIA DROBNE DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

FINANSE
·Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
790-740-784
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313
·Praca dla fryzjera damsko-męskiego (więcej
strzyżenia męskiego) – Warszawa Bemowo.
Zainteresowanych proszę o kontakt tel. 668-452-391
·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca od pon do pt. Stawka
dzienna 60-100 zł netto. 695-800-080

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE RYNGRAFY ORZEŁKI
DOKUMENTY ZDJĘCIA TEL. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl

Należy podać treść
reklamy lub załączyć plik

graficzny

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.
Maciej Chodkowski

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502-280-720
Biuro Reklamy

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720,
22 614–58–03

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Zatrudnię
kierowcę kat CE

Transport
międzynarodowy

(chłodnia). 
Europa Zachodnia 
tel. 531–385–393

W miesz ka niu nie da le ko Lot ni -
ska Be mo wo trzech mę żczyzn
urzą dzi ło so bie ko le żeń ską po pi -
ja wę. Nie ste ty im pre za w pew nym
mo men cie wy mknę ła się spod
kon tro li. Dwóch pa nów pod stę -
pem zwa bi ło trze cie go do La su
Bie lań skie go, za chę ca jąc go
do wy jaz du per spek ty wą spo tka -
nia z czło wie kiem, któ ry „roz wią -
że je go kło po ty oso bi ste”. Mę -
żczy zna po mo cy nie otrzy mał,
a na miej scu zo stał przez swo ich

to wa rzy szy do tkli wie po bi ty
i okra dzio ny. Ko le dzy, roz cza ro -
wa ni nie wiel kim łu pem – 70 zł,
zo sta wi li kom pa na w le sie,
po czym ucie kli. Ran ny o wła -
snych si łach wró cił na Be mo wo
i we zwał po li cję. Funk cjo na riu sze
nie mie li żad nych pro ble mów
z od szu ka niem spraw ców po bi cia,
po nie waż po wy ciecz ce na Bie la -
ny mę żczyź ni wró ci li do miesz ka -
nia, w któ rym wcze śniej im pre zo -
wa li.

– 31-let ni Mi chał Z. i 34-let ni
Ja cek P. prze by wa ją w aresz cie.
By li już wcze śniej no to wa ni za ró -
żne prze stęp stwa, a te raz usły sze li
za rzut roz bo ju. Za to prze stęp stwo
gro zi im do 12 lat po zba wie nia
wol no ści – mó wi pod kom. Mar ta
Su low ska z biu ra pra so we go po li -
cji. – Wszy scy trzej mę żczyź ni by li
pod wpły wem al ko ho lu. Po krzyw -
dzo ny opu ścił szpi tal te go sa me go
dnia – do da je Su low ska.

(mk)

źródło: policja

Popijawa na Bemowie

Wywieźli kolegę do lasu i pobili go
� Wizytą w szpitalu dla jednego i realną perspektywą więzienia dla dwóch
uczestników skończyła się suto zakrapiana alkoholem „domówka” na Bemowie.



Pa ni Ka ta rzy na, bi blio te kar ka
z za wo du, na pi sa ła do nas po ni -
ższy list.

W ostat ni pią tek wraz z rocz ną
cór ką w wóz ku uda łam się do bi -
blio te ki przy ul. Peł czyń skie go 28C,
do któ rej na le żę od lat. Ja kież by ło
mo je zdzi wie nie, gdy pra cow ni ce
pla ców ki (w tym za stęp czy ni kie -
row ni ka) po le ci ły mi zo sta wić wó -
zek z dziec kiem przy wej ściu.
Na py ta nie, czym spo wo do wa ne
jest ta kie żą da nie, usły sza łam ko -
lej no: „we wszyst kich bi blio te kach
na Be mo wie tak jest”, „pa nie
z wóz ka mi nie mo gą mi jać się
w przej ściu” oraz „mo żna po bru -
dzić ksią żki”. Mo je py ta nie, czy
w ta kim ra zie pra cow ni ce bi blio te ki
we zmą od po wie dzial ność za mo je
dziec ko w wóz ku, pil nu jąc go, po -
zo sta ło bez od po wie dzi. Spra wu jąc
opie kę nad tak ma łym dziec kiem
oba wiam się, że nie mo gę po zo sta -

wić go bez opie ki (pa nie de fac to
za ję te by ły ob słu gą czy tel ni ków,
stąd wąt pię, czy da ły by ra dę ob ser -
wo wać dziec ko) lub pod opie ką
przy pad ko wej oso by, któ rą wi dzę
po raz pierw szy. Po le co no mi ta kże
zo sta wie nie przy wej ściu wóz ka
(oczy wi ście na wła sną od po wie -
dzial ność), wzię cie dziec ka na rę ce
i wy bie ra nie ksią żek w ten spo sób
(nie wy da je mi się to ani wy god ne,
ani bez piecz ne).

Nad mie nię, że ja ko wie lo let nia
pra cow ni ca bi blio te ki bar dzo do ce -
niam i sza nu ję pra cę bi blio te ka rzy.
Pła czą ce dziec ko (a tak mo że zda -
rzyć się w przy pad ku rocz nia ka, któ -
ry na gle tra ci z oczu mat kę) mo że
utrud niać pra cę i na ukę oso bom
ak tu al nie ko rzy sta ją cym z pla ców ki
oraz pra cu ją cym w niej. W mo jej
oce nie dziec ko ta kie prze szka dzać
bę dzie o wie le bar dziej niż wów czas,
gdy grzecz nie i ci cho sie dzi w wóz ku

(a wy bie ra nie od po wied niej lek tu ry
tro chę trwa, co wia do mo ka żde mu
wiel bi cie lo wi li te ra tu ry). Mo im zda -
niem, bi blio te ka pu blicz na po win na
po ło żyć szcze gól ny na cisk na udo -
stęp nia nie swo ich za so bów mat kom
prze by wa ją cym na urlo pach ro dzi -
ciel skich i wy cho waw czych, nie zaś
po wo do wać ich wy klu cze nie.
Do skle pów, ka wiar ni, punk tów
usłu go wych etc. mo żna bez pro ble -
mu wejść z dziec kiem w wóz ku.

Dla cze go więc nie mo żna te go zro -
bić w be mow skich bi blio te kach?

Biblioteka: wszystko dla
bezpieczeństwa

– Bi blio te ka to miej sce przy ja -
zne dla wszyst kich, ta kże dla ro -
dzi ców z ma ły mi dzieć mi – od po -
wia da dy rek tor ka be mow skich bi -
blio tek, Ma ria Czaj kow ska. – Ro -
dzi ce, któ rzy do nas przy cho dzą,
wó zek mo gą zo sta wić przed wej -
ściem do wy po ży czal ni w środ ku
bu dyn ku. Pa nie tam pra cu ją ce
przy pil nu ją dzie ci. Bi blio te ka nie
po no si je dy nie od po wie dzial no ści
za rze czy po zo sta wio ne w środ ku.
Za kaz, któ ry wid nie je w ka żdej
na szej bi blio te ce, zo stał usta no -
wio ny ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa, mu si my prze wi dy wać nie -
bez piecz ne sy tu acje. Dzie ci mo -
gły by zrzu cić na sie bie ksią żki,
a wóz ki mia ły by pro blem, aby się
mi nąć w przej ściu. W naj szer -
szych miej scach jest tyl ko 1,5 m
sze ro ko ści, więc mu si my prze wi -

dy wać ewen tu al ne za gro że nia
i za po bie gać w mia rę mo żli wo ści
nie przy jem nym in cy den tom. Co -
raz wię cej bi blio tek wy po sa żo -
nych jest w ką ci ki dla dzie ci,
w któ rych mo żna zo sta wić swo je
po cie chy – tak jak przy Peł czyń -
skie go 28c. Zo sta wia my tam dzie -
ci ta kie, któ re po tra fią się so bą
za jąć. Mniej sze mo gą to wa rzy szyć
ro dzi com na rę kach lub mo żna
zo sta wić je w wóz ku. Chcąc szu -
kać ksią żek z dziec kiem na rę -
kach war to sko rzy stać z kom pu te -
ro we go ka ta lo gu, w któ rym za -
zna cza my kry te ria nas in te re su ją -
ce i sys tem wy szu ku je od po wied -
nie dla nas ksią żki – mó wi dy rek -
tor ka.

Bi blio te ka jest miej scem od po -
czyn ku, gdzie po win na obo wią zy -
wać ci sza. Tym cza sem naj młod si
ha ła su ją. Czy na kaz po zo sta wie -
nia dziec ka w wóz ku za drzwia mi
pla ców ki to naj lep szy kom pro -
mis? Cze ka my na opi nie.

(red)

Od Czytelników

Matka z wózkiem nie wejdzie do biblioteki
� Biblioteka to w założeniu miejsce ogólnodostępne i otwarte dla wszystkich miłośników literatury. Nasza czytelniczka z Bemowa opowiada, że
została obcesowo wyproszona z placówki z Pełczyńskiego. Powodem okazało się dziecko w wózku, które według personelu „pobrudzi książki”.
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Kon flik ty mię dzy opie ku na mi
psów a oso ba mi, któ re nie prze -
pa da ją za czwo ro no ga mi. Naj czę -
ściej wi do wi sko we sce ny roz gry -
wa ją się w par kach, gdzie wspól ny
ję zyk zna leźć mu szą „psia rze”,
rol ka rze, ro we rzy ści, dzie ci i se -
nio rzy. Naj więk sze ab sur dy roz -
gry wa ją się jed nak w po jaz dach
ko mu ni ka cji miej skiej.

– Mo ja ma łżon ka chcia ła wejść
na No wo dwo rach do au to bu su
z pie skiem ra sy bul dog fran cu ski
na smy czy – pi sze au tor skar gi
do Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go. – Zo sta ła wy rzu co na, bo pies
nie miał ka gań ca. Z na szym psem
jeź dzi my au to bu sem od pra wie
pię ciu lat i brak ka gań ca ni gdy
nie był pro ble mem. W przy pad ku
tej ra sy za ło że nie go jest fi zjo lo -
gicz nie nie mo żli we, bo pies się
po pro stu udu si. Bul dog ma skró -

co ne prze wo dy no so we i przy ja -
kim kol wiek zmę cze niu od dy cha
tyl ko przez pysk. Jest też nie agre -
syw ny.

– Pies to pies – od po wia da ją na
por ta lu spo łecz no ścio wym oso by
po pie ra ją ce kie row cę. – Ka ga niec
mieć w po jeź dzie mu si. Kie row ca
to nie ky no log, na ra sach i oby -
cza jach psów znać się nie mu si.

Szu ka jąc do brych roz wią zań
war to szu kać in spi ra cji za gra ni cą,
zwłasz cza w mia stach z do brze
zor ga ni zo wa ną ko mu ni ka cją
miej ską. W nie któ rych z nich
prze pi sy do ty czą ce prze wo że nia
zwie rząt są ła god niej sze, niż
w War sza wie, w in nych – su row -
sze. Jed no z naj cie kaw szych roz -
wią zań sto so wa ne jest w No wym
Jor ku.

– Zwie rzę mu si być za mknię te
w po jem ni ku i nie mo że prze szka -

dzać in nym pa sa że rom – pi sze
por tal trans port pu blicz ny.pl – Pa -
sa że ro wie ra dzą so bie z tym prze -
pi sem na ró żne spo so by. Nie daw -
no na Twit te rze du żą po pu lar ność
zy ska ło zdję cie pa sa że ra me tra,
któ re mu z tor by za wie szo nej
na ra mie niu wy sta je… gło wa psa
hu sky.

W War sza wie psy nie mu szą
być prze wo żo ne w tor bach, ale

po wa żne wąt pli wo ści bu dzi obo -
wią zek za ło że nia ka gań ca. Czy
jam nik, chi hu ahua i bul do żek
fran cu ski mu szą no sić ka ga niec?

– Prze pi sy do pusz cza ją prze wo -
że nie psów pod wa run kiem, że
nie za cho wu ją się agre syw nie, nie
są ucią żli we dla pa sa że rów oraz
ma ją za ło żo ny ka ga niec i trzy ma -
ne są na smy czy – od po wia da
rzecz nik ZTM Wik tor Paul. – Te

sa me prze pi sy okre śla ją też jak
prze wo zić in ne ma łe zwie rzę ta
do mo we: „je że li nie są ucią żli we
dla pa sa że rów i są umiesz czo ne
w od po wied nim dla zwie rzę cia
ko szu, skrzyn ce, klat ce itp., za -
pew nia ją cym bez pie czeń stwo pa -
sa że rów i zwie rząt”. Dla ras bar -
dzo ma łych psów, któ rym nie spo -
sób za ło żyć ka gań ca, na le ży za -
pew nić od po wied ni trans por ter,
aby za rów no zwie rzę, jak i pa sa -
że ro wie czu li się kom for to wo.

W bie żą cym ro ku od no to wa li -
śmy 21 in cy den tów z psa mi w au -
to bu sach ko mu ni ka cji miej skiej.
W więk szo ści do ty czy ły one psów,
któ re nie mia ły ka gań ców,
a w oce nie pa sa że rów za cho wy -
wa ły się dość agre syw nie.

(dg)

Przepisy
dopuszczają przewożenie
psów pod warunkiem, że
nie zachowują się
agresywnie, nie są
uciążliwe dla pasażerów
oraz mają założony
kaganiec i trzymane są
na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul.

Taki jest regulamin
Pies i właściciel usunięci z autobusu
� Czy buldożek francuski, jamnik i chihuahua muszą w mieć w autobusie kaganiec? Według niektórych
kierowców: tak.


