
Choć specjalna komisja uznała,
że objazdy zamkniętych odcinków
Górczewskiej są wytyczone prawi-
dłowo, w pierwszy poniedziałek
z objazdami na Woli wybuchł chaos.
Samochody z Bemowa i spoza War-
szawy zakorkowały Deotymy i Elek-
cyjną, a kierowcy jeździli po trawni-
kach i chodnikach, nie mogąc zna-
leźć prawidłowej drogi. Sytuację po-
garszały liczne błędy w oznakowa-
niu, które pracownicy firmy Guler-
mak naprawiali na bieżąco w ciągu
kilku pierwszych dni prac. Choć
problemy kierowców są z reguły
bardziej widowiskowe, większość
warszawiaków korzysta z komuni-
kacji miejskiej. W tramwajach kur-
sujących Połczyńską i Wolską wyraź-
nie przybyło pasażerów, ale sytuacja
jest daleka od wieszczonego przez
wielu paraliżu komunikacyjnego.

Przypominamy, że Górczewska
jest całkowicie nieprzejezdna
na odcinku od trasy Prymasa Ty-
siąclecia do Płockiej, zaś między
wjazdem do Wola Parku a Deoty-
my i Elekcyjną na jezdni pozostał
tylko obustronny buspas.

Północna jezdnia Górczewskiej
powinna zostać ponownie otwarta
na początku roku 2019, zaś połu-
dniowa – pod jego koniec. W ciągu
tych trzech lat ulica pójdzie w za-
pomnienie, tak jak kiedyś al. Nie-
podległości czy niedawno Święto-
krzyska. Poniżej prezentujemy listę
zmian w kursowaniu komunikacji
miejskiej, dotyczących Bemowa.
23: nowa częstotliwość kursów:

co 4–8 min w szczycie, 12
min poza szczytem i 15 min
w weekend

24: nowa częstotliwość kursów:
co 8 min w szczycie, 12 min
poza szczytem i 15 min
w weekend

44: nowa linia kursująca tylko
w szczycie (co 8 min)
na trasie Nowe Bemowo –
Powstańców Śląskich –
Radiowa – Dywizjonu 303

– Obozowa – Młynarska –
al. „Solidarności” –
Okopowa – Towarowa – pl.

Zawiszy – Grójecka – Pl.
Narutowicza

E-2: wycofanie z Bemowa,
skierowanie na trasę
Wilanów – Płocka-Szpital

E-5: likwidacja linii w celu
zwiększenia
częstotliwości 105

105: Os. Górczewska –
Górczewska – Lazurowa –
Połczyńska – Wolska –
Kasprzaka – Prosta –
Towarowa – Grzybowska –
Królewska – Krakowskie
Przedmieście – Nowy Świat
– Świętokrzyska –
Kopernika – Tamka –
Dobra – Lipowa –
Browarna (częstotliwość

do ronda Daszyńskiego
co 3–4 min w szczycie
i co 7–8 min poza nim, zaś
na pełnej trasie co 10 min
w szczycie i co 15 min poza
nim)

109: Os. Górczewska –
Górczewska – Elekcyjna –
Ordona – Kasprzaka –
Prosta – al. Jana Pawła II –
Dw. Centralny (bez zmiany
częstotliwości)

121: Gwiaździsta – Podleśna –
Marymoncka –
Przy Agorze – Sokratesa –
Conrada – Powstańców
Śląskich – Nowe Bemowo
(bez zmiany częstotliwości)

129: PKP Ursus – Regulska –
Sosnkowskiego –
Kościuszki – Bohaterów

Warszawy – Sławka – Dzieci
Warszawy – Ryżowa –
Bolesława Chrobrego –
Popularna – Techników –
Cegielniana – Sympatyczna
– Wałowicka – Dźwigowa –
Powstańców Śląskich –
Strąkowa – Boznańskiej –
Jana Olbrachta –
Redutowa (bez zmiany

częstotliwości)
154: P+R Al. Krakowska – al.

Krakowska – 17 Stycznia –
Żwirki i Wigury – 1
Sierpnia – al. Krakowska –
Grójecka – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. –
Szczęśliwicka –
Grzymały-Sokołowskiego –
Al. Jerozolimskie – Trasa
Prymasa Tysiąclecia –
Kasprzaka – Ordona –
Elekcyjna – Górczewska –
Lazurowa – Kaliskiego –
Stare Bemowo (bez zmiany
częstotliwości)

167: wycofanie z Bemowa
i Chomiczówki, skierowanie
na trasę
Siekierki-Sanktuarium –
Znana

171: Nowe Bemowo –
Powstańców Śląskich –
Piastów Śląskich –
Żołnierzy Wyklętych –
Wrocławska – Radiowa –
Powstańców Śląskich –
Górczewska – Elekcyjna –
Ordona – Kasprzaka –
Prosta – Świętokrzyska –
Plater – Al. Jerozolimskie
– Bracka – pl. Trzech
Krzyży – Książęca –
Rozbrat – Górnośląska –
Solec – Łazienkowska –
Torwar (częstotliwość:
co 7–8 min w szczycie
i co 10 min poza nim)

184: Młociny – Kasprowicza – al.
Reymonta (powrót:
Żeromskiego –
Przybyszewskiego –
Kasprowicza) –
Powstańców Śląskich –
Wrocławska – Radiowa –
Dywizjonu 303 – Obozowa
– Deotymy – Elekcyjna –
Ordona – Kasprzaka –
Trasa Prymasa Tysiąclecia
– Aleje Jerozolimskie –
Grzymały-Sokołowskiego –
Szczęśliwicka –
Szczęśliwice (częstotliwość:
co 10–12 min w szczycie,
co 15 poza nim i co 20 min
w weekend)

190: Os. Górczewska –
Górczewska – Lazurowa –
Człuchowska –
Powstańców Śląskich –

Górczewska – Elekcyjna –
Ordona – Kasprzaka –
Prosta – Towarowa –
Okopowa – al.

„Solidarności” – most
Śląsko-Dąbrowski – al.
„Solidarności” –
Radzymińska – CH Marki
(częstotliwość: co 7–8 min
w szczycie i co 10 min poza
nim)

197: Gwiaździsta – Podleśna –
Marymoncka – al.
Zjednoczenia –
Żeromskiego –
Perzyńskiego –
Rudnickiego – Obrońców
Tobruku – Księcia
Bolesława – Księcia
Janusza – Obozowa –

Ciołka – Brożka –
Deotymy – Elekcyjna –
Wolska – Połczyńska –
Gierdziejewskiego –
Warszawska – Keniga –
Orląt Lwowskich –
Ursus-Niedźwiadek (bez
zmiany częstotliwości)

N42: Dw. Centralny – Al.
Jerozolimskie –
Marszałkowska – pl.

Bankowy – al.
„Solidarności” – Wolska –
Połczyńska – Lazurowa –
Człuchowska –
Powstańców Śląskich –
Górczewska – Os.
Górczewska (bez zmiany
częstotliwości)

Budujemy metro

Górczewska idzie w zapomnienie
� Dwa odcinki jednej z głównych ulic Warszawy są już nieczynne. Jak dojechać do pracy, szkoły, sklepu czy lekarza?
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Jeszcze pod koniec XIX wieku
tu, gdzie dzisiaj są Jelonki, był
folwark, który nosił nazwę… Je-
lonek. Była to jednak osada tak
malutka, że nie tylko nie było jej
na prawie żadnych mapach, ale
nawet słowniki geograficzne nie
podawały, ani liczby domów, ani
mieszkańców.

Bogumił z Jelonka
Nawet nazwa wywodząca się

rzecz jasna od podchodzących
pod osadę kampinoskich jeleni,
przyjęła się na dobre dopiero
wtedy, gdy folwark Jelonek w po-
bliżu wsi Odolany zakupił w dru-
giej połowie XIX wieku Gotlieb
Schneider. Do Polski przybył
z Westfalii i tak mu się spodoba-
ło, że się tutaj osiedlił, a nawet
zmienił imię na Bogumił.

W Jelonku wybudował muro-
wany dworek, który stoi do dzisiaj
przy ulicy Fortuny. Mieszkał tutaj
sam Bogumił Schneider z rodzi-
ną, potem jego syn Wilhelm,
a po jego śmieci w 1948 roku
wdowa po Wilhelmie – Lucyna.
Władze dworku o dziwo nie zna-

cjonalizowały i mieszkała w nim
do śmierci wraz z rodziną. Drugi,
letniskowy dworek modrzewiowy
rodzina Schneiderów wybudowa-
ła w 1902 roku. Także ocalał i stoi
dziś przy ulicy Połczyńskiej 59,
czyli w granicach dzielnicy Wola.
Niemniej jednak związany jest
z Jelonkami, jak cała historia ro-
du Schneiderów.

Miasto Ogród Jelonek
W Jelonku Bogumił Schneider

otworzył cegielnię i wytwórnię da-
chówek. Należały wówczas do nie-
go osady Macierzysz i siedem
osad włościańskich w „Odola-
nach”. Folwark się rozrastał, po-
wstała tutaj nawet szkoła,
a w 1904 roku było już w nim 19
gospodarstw i 729 mieszkańców.
Wytwórnia przetrwała aż do 1940
roku, kiedy to Niemcy nakazali jej
likwidację. Produkowana tu cegła
słynęła z bardzo wysokiej jakości.
Wiele warszawskich domów i ka-
mienic budowanych było w mię-
dzywojniu właśnie z cegły, na któ-
rej odciśnięta była marka „Jelo-
nek”. Po wojnie, przez długie lata

funkcjonowało na terenie Jelonek
technikum ceramiczne, kultywują-
ce niejako miejscową tradycję.

W 1927 roku folwark i wieś Je-
lonki zostały rozparcelowane, co
związane było z tym, że Schneide-
rowie zapalili się do modnej wów-
czas koncepcji urbanistycznej,
lansującej ideę „miast-ogrodów”.
Od 1932 roku zaczęto oficjalnie
używać miana Miasto-Ogród Je-
lonek, promując tu zabudowę wil-
lową i zakładano ogrody. Piękny
sad z drzewami owocowymi
i ogród założyli Schneiderowie
wokół swego modrzewiowego
dworku. Przygotowali też plan
z wyznaczonymi ulicami, m.in.
Aleją Schneiderów (dziś Powstań-
ców Śląskich), Kościelną, Parko-
wą, Poniatowskiego (dziś Sterni-
cza), Żeromskiego (dziś Człu-
chowska). Ulice były wyjątkowo
szerokie jak na ówczesne standar-
dy miejskie.

Drzewa owocowe między
blokami

Przy ulicy Połczyńskiej w la-
tach 30., na terenie istniejącej tu

wcześniej karczmy Żółtej, zbudo-
wana została szkoła nr 306,
na której została przymocowana
tablica upamiętniająca fakt, że
właśnie tutaj w 1830 roku Fryde-
ryk Chopin pożegnał przyjaciół
opuszczając na zawsze ojczyznę.

W mieście-ogrodzie Jelonek
osiedlali się ludzie średnio zamo-
żni: kolejarze, urzędnicy, pracow-
nicy elektrowni. Do dziś zacho-
wały się nieliczne murowane
domki z ogródkami owocowo-wa-
rzywnymi. Na tym terenie w 1943
roku mieszkało prawie 4 tysiące
mieszkańców. Fragmenty szaty
roślinnej Miasta-Ogrodu Jelonek
zachowały się do dziś. Między wy-
sokimi blokami wciąż znajdziemy
liczne drzewa owocowe.

Schneiderowie przekazali
w 1943 roku gminie Blizne,
do której należał Jelonek, prze-
szło 28 hektarów gruntów
pod ulice, kościół, szkoły, przed-
szkola, ratusz i inne obiekty uży-
teczności publicznej – za cenę
symbolicznej złotówki. Dzięki
nim powstała pierwsza na tym te-
renie parafia katolicka Podwy-

ższenia Krzyża Świętego erygo-
wana w 1951 roku.

Na wieś wkroczyły bloki
W 1947 Jelonki uzyskały połą-

czenie autobusowe z Warszawą.
Kursowała tu wówczas linia W –
pomiędzy zajezdnią na Młynar-

skiej a obecnym pl. Kasztelańskim
(wtedy Jana III Sobieskiego).
W 1951 Miasto- Ogród Jelonek
włączono w granice Warszawy,
wtedy to ostatecznie Jelonek stał

się Jelonkami, choć nazwa w licz-
bie mnogiej używana była znacznie
wcześniej. Mimo przyłączenia
do stolicy długo jeszcze Jelonki za-
chowały charakter bliższy podmiej-
skiej wsi. Nie zmieniła tego budo-
wa osiedla „Przyjaźń” w 1952 roku
dla budowniczych Pałacu Kultury.
Potem wprowadzili się tu studenci.

Dopiero w latach 70. i 80. mia-
sto wkroczyło na Jelonki osta-
tecznie i odebrało im dawny cha-
rakter. Budowano tu kolejne no-
we osiedla, co zdecydowanie
przyśpieszyło rozwój infrastruk-
tury miejskiej. Aż do 1994 roku
Jelonki administracyjnie należa-
ły do Woli, by stać się częścią
Bemowa. I jak w całej dzielnicy,
w latach 90. nastąpił tu kolejny
boom budowlany. Ale to już ra-
czej właściwie koniec historii,
a początek dnia dzisiejszego…

(wk)

Życie przed wielką płytą, czyli skąd się wzięły Jelonki
� Jelonki są bez wątpienia tym obszarem Bemowa, który ma najciekawszą historię.

Dopiero
w latach 70. i 80. miasto
wkroczyło na Jelonki
ostatecznie i odebrało im
dawny charakter.
Budowano tu kolejne
nowe osiedla, co
zdecydowanie
przyśpieszyło rozwój
infrastruktury miejskiej. Aż
do 1994 roku Jelonki
administracyjnie należały
do Woli.

Blok przy ul. Puszczy Solskiej 4,1974 r. Osiedle Przyjaźń, 1961 r.
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Gdzie powstanie stacja o robo-
czej nazwie „Lazurowa”? Jeszcze
dziesięć lat temu była planowana
pod skrzyżowaniem z Człuchow-
ską, do niedawna – pod wyre-
montowaną niedawną jezdnią
Górczewskiej, przed hipermarke-
tem Tesco. Ta druga lokalizacja
była krytykowana przez specjali-
stów transportu, dziennikarzy
i innych mieszkańców, dostrzega-
jących zmarnowany potencjał.

– Aż się prosi o wybudowanie
stacja metra w rejonie skrzyżo-
wania Lazurowej z Górczewską
– pisał jeden z czytelników. –
Wokół jest mnóstwo osiedli, po-

wstają wciąż nowe. Dodatkowo
jest jeszcze szansa znalezienia
w pobliżu miejsca na parking,
gdzie mogliby zostawiać swoje
samochody mieszkańcy okolic
licznie dojeżdżający do pracy
w stolicy.

Za czasów wiceprezydenta Jac-
ka Wojciechowicza urzędnicy byli
przekonani, że nie da się zapla-
nować stacji w innym miejscu, bo
albo peron wypadłby na łuku tu-
nelu, albo tunele musiałyby prze-
kroczyć granicę miasta. Gdy sta-
nowisko Wojciechowicza objęła
Renata Kaznowska, problemy te
najwyraźniej straciły na znacze-
niu. Stacja została w planach
przesunięta o 400 metrów na za-

chód. Jeśli decyzja nie zmieni się
po raz kolejny, zachodni kraniec
stacji wypadnie pod skrzyżowa-
niem Lazurowej z Doroszewskie-
go, a wschodni – pod pętlą auto-
busową. Układ wejść zostanie do-
piero zaplanowany, ale nowa lo-
kalizacja praktycznie gwarantuje
przesiadkę do autobusów jadą-
cych Lazurową oraz na pętlę Os.
Górczewska.

Samą pętlę oraz jej najbliższą
okolicę czeka prawdziwa rewolu-
cja. Układ torów tramwajowych
i przystanków autobusowych zo-
stanie zaprojektowany od zera,
tak by zapewnić jak najwygod-
niejsze przesiadki z metra. Po-
wstanie budynek dworcowy
z punktami usługowymi, parking
na co najmniej 100 rowerów, po-
stój taksówek i trzy miejsca kiss
& ride.

Najważniejszą informacją jest
zapowiedź budowy parkingu
P+R na 800 samochodów, łatwe-
go do powiększenia do 1500

miejsc. Jeśli uda się przeko-
nać 800 kierowców spoza War-
szawy do codziennego zostawia-
nia auta przy Lazurowej i korzy-
stania z metra, będzie to miało
wpływ na zmniejszenie ruchu, ha-
łasu i zanieczyszczenia powietrza
wzdłuż Górczewskiej.

Należące do samorządu działki,
które pozostaną niezabudowane
po otwarciu węzła, mogą zostać
sprzedane pod zabudowę miesz-
kaniową i biurową. Zakończenie
prac nad stacją Lazurową i całym
bemowskim odcinkiem metra jest
planowane na rok 2023.

(dg)

Powstanie P+R na 800 aut

Stacja metra jednak pod Lazurową
� W 2023 roku pętla Os. Górczewska odejdzie do lamusa. Zastąpi ją prawdziwy dworzec, podobny do tego na Młocinach.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Najważniejszą
informacją jest
zapowiedź budowy
parkingu P+R na 800
samochodów, łatwego
do powiększenia do 1500
miejsc.



Jeszcze dziesięć lat temu skrzy-
żowanie Kasprowicza i Nocznic-
kiego było odludziem, na które
wybierali się tylko pracownicy hu-
ty i pobliskiej zajezdni tramwajo-
wej. Gdy w 2008 roku otwarto
tam końcową stację linii metra,
okolica radykalnie się zmieniła:
powstał parking na 1100 samo-
chodów i niewielki budynek
dworca z punktami usługowymi.
W godzinach szczytu przelewają
się tamtędy tłumy pasażerów
z Tarchomina i pobliskich miej-
scowości, a poczekalnię wypełnia-
ją turyści, czekający na autokary
rejsowe do kilkunastu miast, nie
tylko polskich. Tak samo może
być za kilka lat na Karolinie.

Zgodnie z zapowiedziami ca-
ła II linia metra zostanie oddana
do użytku w roku 2023. Ostatnia
stacja zachodniego odcinka po-
wstanie w rejonie Połczyńskiej
i Sochaczewskiej, w pobliżu pętli
autobusowej i hipermarketu. Za-
rząd Transportu Miejskiego prze-
widuje budowę w tym miejscu du-

żego węzła przesiadkowego, będą-
cego odpowiednikiem Młocin dla
zachodniej Warszawy. W planach
jest nowa pętla autobusowa, mo-
gąca przyjąć dziesięć autobusów
przegubowych jednocześnie, oraz
kolejnych dziesięć stanowisk dla
autokarów dalekobieżnych. Po-
wstaną także poczekalnia, toalety,
pomieszczenie do przewijania
dzieci, lokale usługowe i gastrono-
miczne oraz miejsca kiss & ride.

Parking P+R ma początkowo
mieścić 1000 samochodów i 100
rowerów, ale projekt ma uwzględ-
niać możliwość dalszej rozbudowy.
Z przesiadki do metra skorzystają
mieszkańcy Ożarowa Mazowiec-
kiego i Błonia (w sumie 23 tys.
osób), ale też osoby przyjeżdżające
autostradą S2 w samochodach
i autokarach oraz kierowcy i pasa-
żerowie autobusów z Ursusa. Sta-
cja metra przy Połczyńskiej
do pewnego stopnia przejmie
funkcję dworca Zachodniego, za-
trzymując część autokarów i samo-

chodów niemal na granicy Warsza-
wy, 1,5 km od zjazdu z trasy S8.

Dokładny układ węzła prze-
siadkowego poznamy po ogłosze-
niu wyników konkursu na kon-

cepcję architektoniczną bemow-
skiego odcinka linii metra.

(dg)
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„Drugie Młociny” przy Połczyńskiej
� Za siedem lat przy Połczyńskiej powstanie jeden z największych węzłów
przesiadkowych Warszawy. Jego parking pomieści tysiąc aut.

…na odcinku między Sterniczą
a Górczewską. Na zachód od dzi-
siejszej ulicy, po stronie Chrzano-
wa, powstanie druga jezdnia z dwo-
ma pasami ruchu. Przy okazji La-
zurowa zyska drogi rowerowe oraz
nowe chodniki. Powstaną także za-
toki autobusowe, nowe oświetlenie
i odwodnienie, a na skrzyżowa-
niach z Siemiatycką, Człuchowską
Batalionów Chłopskich i Szobera
zamontowana zostanie sygnalizacja
świetlna. Nie jest przesądzone, czy
wzdłuż Lazurowej staną ekrany
akustyczne.

Umowa na aktualizację projek-
tu i przebudowę ulicy między Za-
rządem Miejskich Inwestycji Dro-
gowych a firmą Skanska została
podpisana w poniedziałek 28 li-
stopada. Koszt inwestycji to
ok. 24 mln zł, a termin jej zakoń-
czenia to przełom marca i kwiet-
nia 2018 roku.

Według ZMID związane
z przebudową utrudnienia na
Chrzanowie i Jelonkach nie będą
duże, ponieważ istniejąca jezdnia
Lazurowej nie zostanie przesu-
nięta. Umowa nie przewiduje też
żadnych prac na rondzie Radia
Wolna Europa (skrzyżowaniu
z Górczewską) ani na odcinku
między Górczewską a trasą S8.

(dg)

Startuje przebudowa
Lazurowej
� Umowa z firmą Skanska podpisana. Wykonawca
wkrótce wejdzie na plac budowy drugiej jezdni…

Ostatnia
stacja zachodniego
odcinka powstanie
w rejonie Połczyńskiej
i Sochaczewskiej,
w pobliżu pętli
autobusowej
i hipermarketu. Zarząd
Transportu Miejskiego
przewiduje budowę
w tym miejscu dużego
węzła przesiadkowego,
będącego
odpowiednikiem Młocin
dla zachodniej Warszawy.

źródło:w
arszaw

a.w
ikia.com

/K
akarakak

źródło:ZM
ID
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To oczywista nieprawda:
w Warszawie nie będzie siedem-
nastu lodowisk. Nie dlatego, że
ani na stronie internetowej urzę-
du dzielnicy Bemowo, ani na stro-
nie bemowskiego OSiR-u nie ma
jeszcze żadnej wzmianki o lodo-
wisku, choć ma ono ruszyć
„w pierwszej połowie grudnia”,
jak zapowiedziała Renata Ka-
znowska, zastępca prezydenta

miasta. Otóż lodowisk będzie
w naszym mieście znacznie więcej
niż siedemnaście – my co roku
korzystamy rodzinnie ze ślizgawki
przy Wola Parku, które ma do-
godny dojazd, wypożyczalnię ły-
żew i pingwinów oraz miłą obsłu-

gę. Tego obiektu nie ma na liście.
Urząd miasta promuje bowiem
tylko tzw. ślizgawki miejskie, to
znaczy wybudowane (czy raczej
wylane) na zlecenia urzędników.

To praktyka nie do zaakcepto-
wania. Prowadzenie lodowiska
jest biznesem, jak każdy inny. Sa-
morząd miejski zaś to nie jest
spółka, której celem jest zarabia-
nie pieniędzy. Nie powinien więc
promować swoich przedsięwzięć,
jeżeli odbywa się to kosztem in-
nych, prywatnych.

Gdyby jeszcze miasto promo-
wało lodowiska, na które wstęp
jest bezpłatny, miałoby to jakieś
uzasadnienie. Większość miej-
skich ślizgawek jest jednak bileto-
wana, podobnie jak obiekty ko-
mercyjne.

To tak, jakby miasto promowa-
ło miejską firmę taksówkową
MPT kosztem korporacji prywat-
nych – na szczęście, z tego co mi
wiadomo, tego nie robi. Swoją
drogą, pozostaje pytanie: po co

miasto w ogóle prowadzi firmy
konkurujące na rynku z przedsię-
biorstwami prywatnymi? Miejscy
urzędnicy mają tylko więcej robo-
ty z nadzorem nad nimi, a polity-
cy narażeni są na pokusę obsa-
dzania rad nadzorczych i zarzą-
dów swoimi protegowanymi…

W przypadku lodowisk sytuacja
jest specyficzna: te „miejskie”
działają na nieruchomościach na-
leżących do miasta (placach bądź

obiektach sportowych), jakaś rolę
więc przy ich tworzeniu urzędnicy
muszą odegrać. To oczywiście do-
brze, że będziemy mieli ślizgawkę
np. na Rynku Starego Miasta czy
na OSiR-ze na Forcie Bema, ale
ich promocja nie powinna dyskry-
minować prywatnych. Dlatego,
dla równowagi, całkowicie bezin-

teresownie, polecam wszystkim
bemowianom ślizgawkę przy Wo-
la Parku.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Kolejne lodowiska dla Bemowa
� Zbliża się czas szaleństwa na łyżwach. Pod hasłem „Aktywny wypoczynek” na portalu urzędu miasta można znaleźć informację, że w Warszawie
działa siedemnaście lodowisk. Wśród nich znajdziemy ślizgawkę przy ul. Obrońców Tobruku 40 i lodowisko na Moczydle, przy Górczewskiej 69/73.
Przy lodowisku na Fortach Bema jest dopisek „bezpłatne”, a przy obiekcie na Moczydle go nie ma, co oznacza, że trzeba tam wykupić bilet.

Dla równowagi,
całkowicie
bezinteresownie,
polecam wszystkim
bemowianom ślizgawkę
przy Wola Parku.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

źródło:W
ola

Park



Czytałam ostatnio Państwa tekst,
opisujący skargę matki na nieodpo-
wiednie – jej zdaniem – zachowanie
kierowcy, który nie pozwolił jej wejść
do autobusu z dziecięcym wózkiem.
Powód był prozaiczny. Autorka za-
żalenia miała pecha wybrać kurs,
na który wcześniej zdecydowała się
też inna matka podróżująca z wóz-
kiem, kierowca zaś uznał, że warun-
ki w pojeździe nie pozwalają na bez-

pieczną jazdę obu kobiet jednocze-
śnie. Rozgoryczonej i dotkniętej
„chamskim zachowaniem kierow-
cy” pasażerce nie udało się wsiąść
do autobusu, ale szybko dała upust
„oburzeniu” w internecie, na Face-
booku i liście do Waszej redakcji,
zyskując poparcie i współczucie.

Ja tej Pani nie współczuję, drażni
mnie taka postawa. Nie jestem mat-
ką, studiuję i – uprzedzając krytykę,

której się spodziewam – nie jestem
samotna, nieszczęśliwa i aspołeczna.
Jeżdżąc codziennie na uczelnię, je-
stem regularnie zgniatana przez wóz-
ki, które stoją w przejściu, a na pew-
no poza oznaczoną pikrogramem
przestrzenią. Przynajmniej raz w ty-
godniu dowiaduję się, że jestem
„za młoda, aby siedzieć”, a mimo
wszystko swoich żali nie wylewam
na Facebooku. Czy przyjemnie mi
się podróżuje? Bywa różnie. Przy-
zwyczaiłam się do ścisku, do tłoku.
Rozumiem bowiem, że każdy z nas
chce gdzieś szybko dojechać. Jestem
zwykłym pasażerem, który przewidu-
je, że 511 będzie rano zapchane,
więc na przystanek wychodzę 15 mi-
nut wcześniej. Ustępuję miejsca star-
szym ludziom, kobietom w ciąży
i dziesięciolatkowi, który zziajany
wybiegł z podstawówki. Mogę stać
przez te pół godziny, mogę zostać
przyciśnięta do barierki, mogę wytłu-
maczyć obcemu trasę, jeśli znam
rozkład i kolejne przystanki. Staram

się podróżować w spokoju, na ta-
kich samym warunkach jak pozo-
stali. Dlaczego rodzice małych dzieci
mieliby oczekiwać więcej? Kupując
bilet każda osoba automatycznie
staje się pasażerem i ma prawa wy-
nikające z regulaminu.

„Warszawa mści się na rodzi-
cach (i robi to na koszt kierowców)
za rządowy program” Rodzi-

na 500+? „,” Mając w przyszłości
dzieci zobaczysz, że pewne rzeczy to
nie kwestia upodobań a koniecz-
ności! „,” Wózek zajmuje miejsce
dla pięciu osób? No i co? Na ple-
cach go nosić, na dachu przewozić

czy też niemowlaka nosić wszędzie
na rękach? – takie komentarze
widnieją pod Waszym tekstem.
Ostatnio w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś mieściły się tu
trzy wózki, a teraz postawili tam bi-
letomaty i mieszczą się tylko dwa”.

Rodzice, przestańcie zachowy-
wać się jakbyście byli sami na tym
świecie, a podjeżdżający autobus
był limuzyną podstawioną specjal-
nie dla was. Wszyscy jedziemy
na tym samym wózku.

Czytelniczka

List do redakcji

Wózki w autobusie. Mamy problem?
� – Czy podróżowanie autobusem z dzieckiem w wózku to rzeczywiście problem? Niektórzy domagają się specjalnego traktowania tylko
dlatego, że pewnego dnia mogą oficjalnie nazwać się „rodzicem” – pisze nasza Czytelniczka.

Ostatnio
w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś
mieściły się tu trzy wózki,
a teraz postawili tam
biletomaty i mieszczą się
tylko dwa”.

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie 4-pok. BEZPOŚREDNIO
Bemowo Jelonki. Tel. 663-174-606
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

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

CCzzyysszzcczzeenniiee  KKaarrcchheerreemm  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,
wwyykkłłaaddzziinn..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

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

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

FINANSE
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Indywidualne
podejście. Dyskrecja. Szybka wypłata.
735-998-190
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

ZDROWIE I URODA
·HILLMED – BIOGRAFICZNA 1/45
KOSMETYKA PROFESJONALNA, LASERY
NOWEJ GENERACJI, MEDYCYNA
ESTETYCZNA – MODELOWANIE UST,
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, DEPILACJA
LASEROWA USG RADIOLOG DR. EWA
DYBIEC TEL. 515-66-01-66
WWW.HILLMED.PL
·Łóżko rehabilitacyjne elektryczne, sterowane
pilotem, 4 segmenty, dobry stan, Warszawa
Bielany, tel. 692-935-352

DAM PRACĘ

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

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

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Szukam kierowcy kat C + karta
kierowcy. Chętnie przyjmę do pracy
emeryta lub rencistę. Kontakt
502-589-582
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnimy agentów ochrony na osiedla
mieszkaniowe – Ursynów. 7-8 zł na rękę.
885-855-009

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI BIBELOTY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
MUNDURY RYNGRAFY ORZEŁKI ZA GOTÓWKĘ
TEL. 601-336-063

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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Do szło do ko lej ne go śmier tel ne -
go wy pad ku z udzia łem pie szej.
Oko ło godz. 19:00 71-let nia ko bie -
ta zo sta ła po trą co na przez sa mo -
chód mar ki ford i zmar ła mi mo
dłu giej re ani ma cji. Do zda rze nia
do szło na uli cy Peł czyń skie go,
w po bli żu skrzy żo wa nia z Po wstań -
ców Ślą skich. Ten od ci nek uli cy ob -
ję ty jest ogra ni cze niem pręd ko ści
do 50 km/h, choć ja dąc w stro nę
La zu ro wej na tra fia się fi zycz ne
uspo ko je nie ru chu w po sta ci wy nie -
sio nych przejść dla pie szych. Gdy
we wrze śniu ubie głe go ro ku otwar -
to bra ku ją cy, środ ko wy od ci nek
Peł czyń skie go, re cen zo wa li śmy:

– Du żą za le tą i czyn ni kiem po -
pra wia ją cym bez pie czeń stwo
na uli cy są wy nie sio ne przej ścia
dla pie szych, nie ste ty nie wszyst -
kie. (…) Naj więk szą cie ka wost ką
jest fakt, że uli ca nie jest ob ję ta
stre fą Tem po 30. Do pusz czal -
na pręd kość na niej to 50 km/h,

ob ni ża na przed przej ścia mi do 30
km/h – ma my więc dro gę za chę -
ca ją cą do szar pa nej, ma ło eko no -
micz nej jaz dy. Pła skie jest ta kże
ostat nie przej ście przed skrzy żo -
wa niem z Po wstań ców Ślą skich,
zlo ka li zo wa ne przy ap te ce. To
zde cy do wa nie naj więk sza wa da
no wej uli cy, bo kie row cy mo gą się
roz pę dzać i nie ostro żnie prze je -
żdżać przez po pu lar ne przej ście.

– Ostat nie przej ście dla pie -
szych przed skrzy żo wa niem z Po -
wstań ców Ślą skich po win no być
„wy nie sio ne” na próg zwal nia ją -
cy, a ca ły od ci nek uli cy ob ję ty
ogra ni cze niem pręd ko ści do 30
km/h – ko men tu je rad na Han -
na Gło wac ka, prze wod ni czą ca ko -
mi sji in we sty cji. – Bę dzie my sta -
rać się o zdo by cie pie nię dzy
na przy szły rok.

Przy czy ny wy pad ku usta la pro -
ku ra tu ra.

(dg)

Kie dy w mar cu ubie głe go ro ku
otwar to sie dem sta cji dru giej li nii
me tra, wie lu ko men ta to rów zwra -
ca ło uwa gę na pa nu ją cy w nich
prze pych i kry ty ko wa ło wnę trza,
ko ja rzą ce się z ko lo ro wy mi la ta -
mi 90. Ko lej ne sta cje ma ją być
skrom niej sze, co mo że ozna czać
mniej sze kon tro wer sje wśród mi -
ło śni ków ar chi tek tu ry.

23 li sto pa da Me tro War szaw -
skie pod pi sa ło umo wę na kon cep -
cję sta cji, któ ra po wsta nie obok
urzę du dziel ni cy

Be mo wo. Bę dą nad nią pra co -
wać fir ma Me tro pro jekt i pra cow -
nia ar chi tek to nicz na AMC, na le -
żą ca do Mar ka Choł dzyń skie go.
To je den z naj bar dziej zna nych
pol skich ar chi tek tów, naj bar dziej
ko ja rzo ny z pro jek tem Gieł dy
przy Ksią żę cej. Choł dzyń ski ma
ogrom ne do świad cze nie w pra cy

z war szaw skim me trem. Pra co wał
nad pro jek ta mi dzie się ciu war -
szaw skich sta cji, w tym Plac Wil -

so na. W 2008 ro ku zo sta ła uzna -
na na kon fe ren cji Me tro ra il
za naj ład niej szą sta cję me tra mi -

nio nej de ka dy na świe cie, zaś dwa
la ta te mu za ję ła 12. miej sce w Eu -
ro pie w ran kin gu CNN.

Sta cja o ro bo czej na zwie „Po -
wstań ców Ślą skich” zo sta nie wy bu -
do wa na do koń ca ro ku 2023, ra -
zem z przy stan ka mi La zu ro wa
(obok pę tli Os. Gór czew ska),
Chrza nów (przy Sze li gow skiej)
i Po łczyń ska (obok pę tli Ka ro lin)
oraz sta cją tech nicz no -po sto jo wą
Mo ry. Wej ścia na sta cję po wsta ną
na wszyst kich na ro żni kach skrzy żo -
wa nia Gór czew skiej z Po wstań ców
Ślą skich. Nie bę dzie jed nak bez po -
śred nich scho dów z przy stan ków
tram wa jo wych. Choć skrzy żo wa nie
w dzi siej szym kształ cie po wsta ło
do pie ro w kwiet niu ubie głe go ro ku,
je go pro jekt nie uwzględ niał roz su -
nię cia to rów i zro bie nia miej sca
na wej ścia do me tra.

(dg)

Jaka będzie stacja przy ratuszu?
� Przystanek podziemnej kolei obok bemowskiego ratusza powstanie według
koncepcji Marka Chołdzyńskiego, znanego z projektu jednej z najlepiej ocenianych
europejskich stacji.

Śmierć na Pełczyńskiego
� W miejscu, które od początku wskazywaliśmy jako
niebezpieczne, doszło do tragedii.

Stacja
o roboczej nazwie
„Powstańców Śląskich”
zostanie wybudowana
do końca roku 2023,
razem z przystankami
Lazurowa (obok pętli
os. Górczewska),
Chrzanów
(przy Szeligowskiej)
i Połczyńska (obok pętli
Karolin) oraz stacją
techniczno-postojową
Mory.

źródło: M
etro W

arszaw
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Mię dzy na ro do wa Wy sta wa
Ko tów Ra so wych zgro ma dzi ho -
dow ców nie tyl ko z Pol ski, ale ta -
kże z za gra ni cy. Obej rzy my m.in.
ko ty bry tyj skie, ma ine co ony, ro -
syj skie nie bie skie, sy be ryj skie,
nor we skie le śne, taj skie czy bez -
wło se sfink sy pe ters bur skie.

W so bo tę 10 grud nia zwie dza -
ją cy bę dą mo gli gło so wać
na swo je go fa wo ry ta, przy zna jąc
mu ty tuł „Ko ta Pu blicz no ści”.
Nie wąt pli wą atrak cją dla zwie -
dza ją cych bę dą do dat ko we kon -
kur sy, któ re od bę dą się za rów no

w so bo tę jak i w nie dzie lę ok.
godz. 14.30. Naj lep si z naj lep -
szych sta ną do ry wa li za cji
ok. 16.30, w kon kur sie Best In
Show.

Wy sta wa bę dzie otwar ta dla
zwie dza ją cych w godz. 10.00–
17.00, bę dą to wa rzy szyć jej tar gi
zoo lo gicz ne. Bi le ty: nor mal -
ny 15 zł, ulgo wy 8 zł (dzie ci, stu -
den ci, eme ry ci, ren ci ści), ma lu -
chy do lat 4 – wstęp bez płat ny.
Szcze gó ło we in for ma cje
www.pzf.pl.

(red)

Święto kotomaniaków
� 10 i 11 grudnia do hali sportowej Koło
przy Obozowej 60 na Woli zawitają najpiękniejsze koty
rasowe. Wystawa to nie tylko święto hodowców
pasjonatów, ale świetny sposób na rodzinne
spędzenie weekendu.

źródło: w
w
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Po czą tek li sto pa da, skrzy żo wa -
nie Po wstań ców Ślą skich z Wro -
cław ską. Kie ru ją cy al fą ro meo za -
trzy mu je się na czer wo nym świe -
tle, wku rzo ny wy sia da z sa mo cho -
du i pod bie ga do sto ją ce go
przed nim mer ce de sa. Pię ścią wy -
bi ja szy bę. W środ ku uszko dzo ne -
go po jaz du sie dzi nie peł no spraw -
ny, któ ry – we dług na past ni ka –
„sam się o to pro sił, bo je chał

zbyt wol no”. Burz li wa wy mia na
zdań koń czy się przy jaz dem po li -
cji i ka ret ki po go to wia.

To za le d wie jed na z se tek nie -
przy jem nych sy tu acji dro go wych,
o ja kich co mie siąc in for mo wa ni
są sto łecz ni po li cjan ci. O ilu nie
sły sze li? Agre sja wśród kie row ców
ro śnie, a wzma ga ją ją kor ki, po -
śpiech, brak cier pli wo ści i em pa tii.

– Zda ją ta cy na praw ko w Ło -
mży, gdzie eg za min koń czy z suk -
ce sem prak tycz nie ka żdy kie row -
ca, a po tem ru sza ją do sto li cy.
A tu kil ka pa sów, dzie siąt ki tram -
wa jów, świa tła na ron dzie, stan -
dar do wy wy pa dek na S8. I wszę -
dzie li czy się pręd kość, ka żdy się
spie szy – mó wi kie row ca pas sa ta
z kil ku let nim do świad cze niem.

Wi dzisz? Re aguj!
Ak cję „Stop agre sji dro go wej”

Ko men da Sto łecz na Po li cji pro -
wa dzi od dwóch lat, za chę ca jąc
war sza wia ków do prze sy ła nia na -
grań, na któ rych za re je stro wa no
nie od po wied nie za cho wa nia
na dro dze. W tym ro ku do koń ca

wrze śnia prze sła no im już po -
nad 2500 fil mów, w ze szłym ro -
ku 1745. Ka żdy jest do kład nie
spraw dza ny, co zwy kle koń czy się
we zwa niem kie row cy do ko mi sa -

ria tu i spra wą w są dzie. Jak in for -
mu je asp. szt. Ma riusz Mro zek,
rzecz nik pra so wy Ko men dan ta
Sto łecz ne go Po li cji, w 90% przy -
pad ków są to zwy kłe wy kro cze nia
dro go we ta kie jak np. nie sy gna li -
zo wa nie zmia ny pa su ru chu czy
nie wła ści we przej ście przez przej -
ście dla pie szych. Zda rza ją się
jed nak i bar dziej szo ku ją ce – jak
sa mo chód wy prze dza ją cy in ne au -
to po chod ni ku, któ rym spa ce ro -
wa ła mat ka z dziec kiem. – Fil my
na le ży wy sy łać na ad res sto pa gre -
sji dro go wej@ksp.po li cja.gov.pl.
Ma te ria ły mu szą za wie rać da tę,
go dzi nę i miej sce zda rze nia, do -
kład ne da ne po jaz du (nu mer re -
je stra cyj ny/mar ka) i da ne zgła sza -
ją ce go – za chę ca ją po li cjan ci.

(jt)

Furiat za kierownicą? Policja zachęca: nagraj agresora
� Dźwięk klaksonu jest w stolicy na porządku dziennym, podobnie jak i kamera rejestrująca pozostałych uczestników ruchu.
Do Komendy Stołecznej Policji, prowadzącej akcję „Stop agresji drogowej”, wpłynęło w tym roku ponad 2500 filmów, na których
możemy podziwiać nie tylko nie najlepsze umiejętności, ale wściekłość i złośliwość kierowców, poruszających się
po warszawskich drogach.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi wydarzeniami z życia

miasta?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego samorządu,

miejskich instytucji i komunikacji publicznej, a przy okazji
jesteś bystrym obserwatorem lokalnych podwórek, masz
nosa do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać

z ludźmi?
Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl

i bezpłatnych gazet „Echo”!
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

Filmy
należy wysyłać na adres
stopagresjidrogowej@ksp
.policja.gov.pl. Materiały
muszą zawierać datę,
godzinę i miejsce
zdarzenia, dokładne
dane pojazdu (numer
rejestracyjny/marka)
i dane zgłaszającego –
zachęcają policjanci.


