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Piastów Śląskich będzie dłuższa
 600 metrów do Obrońców Tobruku i kolejnych 450 do Waldorffa – ważna ulica Bemowa urośnie w kierunku Fortu Bema.

Od kiedy przy Obrońców Tobruku powstały pierwsze bloki,
w całym kwartale Bemowa między Powstańców Śląskich, ogródkami działkowymi i Fortem Bema
trwa „stan tymczasowy”. Jedynym
w miarę porządnym połączeniem
tej okolicy z główną ulicą Bemowa i centrum handlowym jest wąska uliczka Osmańczyka. Zgodnie
z planami to droga lokalna, więc
teoretycznie nie powinno tam być
samochodów, które nie należą
do mieszkańców. W praktyce
ruch jest dość duży. Kursuje tamtędy też linia 201, ale ze względu
na ciasne skrzyżowania obsługują
ją najmniejsze autobusy.

„Stan tymczasowy” miała zakończyć budowa 600-metrowego
przedłużenia ulicy Piastów Śląskich do Obrońców Tobruku.
W planowanym, docelowym
układzie drogowym ma ona sięgnąć kolejne 450 metrów
na wschód, dochodząc do ulicy
Waldorffa. Zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka –
ul. Waldorffa na terenie Fortu
Bema” widnieje w prognozie finansowej Warszawy już od wielu
lat. Mijają kolejne wybory,
zmieniają się burmistrzowie,
a fragmentu ulicy jak nie było,
tak nie ma.

– Niestety budowa jest bardzo
spóźniona, gdyż Delegatura Biura
Gospodarki Nieruchomościami
m.st. Warszawy przez kilka lat nie
wykonała
podziału
działek
pod drogę – mówi radna Hanna
Głowacka, od ubiegłego roku
przewodnicząca komisji ds. inwestycji. – Teraz będziemy ją realizować na podstawie specustawy
drogowej. To znacznie ułatwi procedurę. Podział działek zostanie
dokonany na podstawie dokumentacji projektowej, na mocy
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Na przedłużenie Piastów Śląskich do Waldorffa dzielnica mia-

ła przyznane 6,9 mln zł. To tylko
część wielkich inwestycji za 26

Na przedłużenie
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do Waldorffa dzielnica
miała przyznane 6,9 mln
zł. To tylko część wielkich
inwestycji za 26 mln zł,
w skład których wchodzą
także m.in. przebudowa
Obrońców Tobruku
i budowa od nowa ulicy
Waldorffa.
mln zł, w skład których wchodzą
także m.in. przebudowa Obroń-

ców Tobruku i budowa od nowa
ulicy Waldorffa.
– Dokumenty do przetargu
w trybie „zaprojektuj i zbuduj”
dla części z tych ulic są już przygotowane – mówi Głowacka.
– W tym roku zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji
projektowej dla Piastów Śląskich
od Osmańczyka do nowego żłobka, Obrońców Tobruku i Księcia
Bolesława do ronda. W przyszłym
roku rozpocznie się budowa w terenie. Ze względu na dojazd
do żłobka przedłużenie Piastów
Śląskich
będzie
budowane
w pierwszej kolejności.
(dg)
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Kolejne śledztwo umorzone

Afery bemowskiej nie było?
 Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w wydziale promocji
bemowskiego ratusza za czasów burmistrzów Dąbrowskiego i Zygrzaka.

Policja szuka świadków

Plaga zniszczonych aut
 Na Jelonkach i Woli chuligani urywali lusterka
i zdemolowali wiatę przystankową. Może im grozić
nawet pięć lat więzienia.

Skoro była afera, to gdzie są
winni? Jednoznacznie wskazuje ich
obecna bemowska władza. W wywiadzie, który ukazał się ostatnio
na łamach urzędowego miesięcznika „Twoje Bemowo”, burmistrz
Michał Grodzki (PiS) powiedział,
że „mieszkańcy Bemowa mają prawo do informacji o tym, jak wydawane były ich pieniądze” odnosząc
się do działań swoich poprzedników: Jarosława Dąbrowskiego
i Krzysztofa Zygrzaka. W jednym
z poprzednich numerów rzekomym nieprawidłowościom w wydziale promocji poświęcony był oddzielny artykuł. W napisanym
na zlecenie obecnego burmistrza
paszkwilu, wydział promocji przedstawiony został jako miejsce nadużyć na wielką skalę, bezsensownego wydawania pieniędzy, a nawet
„lewych” umów. Żadnego z przedstawionych w nim zarzutów nie potwierdziła Prokuratura Rejonowa
Warszawa-Wola, która w grudniu

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska
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słuchaniu pod przysięgą mnóstwa
świadków stwierdzono jednoznacznie, że w wydziale promocji
nie było nawet najmniejszych nie-

Postępowanie
wykazało, że środki
publiczne były
wydawane zgodnie
z planem budżetowym
w sposób legalny,
oszczędny, celowy oraz
uwzględniający potrzeby
urzędu, a także
mieszkańców – czytamy
w uzasadnieniu
umorzenia śledztwa.
prawidłowości, a wydatków dokonywano zgodnie z prawem oraz
potrzebami mieszkańców.
Warszawski samorząd odwołał
się od decyzji prokuratury.
(dg, oko)
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Paramedycznej

różnych organów w ciele człowieka

„Echo Bemowa”

umorzyła śledztwo w sprawie „podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków
przez członków zarządu dzielnicy”
w latach 2008–2014, a więc za burmistrzowania Dąbrowskiego i Zygrzaka.
– Postępowanie wykazało, że
środki publiczne były wydawane
zgodnie z planem budżetowym
w sposób legalny, oszczędny, celowy oraz uwzględniający potrzeby urzędu, a także mieszkańców –
czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa. – Procedura zawierania każdej z umów była zgodna
z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Urzędu
m.st. Warszawy.
– Ucieszyłem się, sprawa trafiła
do prokuratury i CBA – komentuje były burmistrz Zygrzak.
– W przeciwieństwie do całkowicie dyspozycyjnych „misiewiczów”
z ratusza śledczy rzetelnie przeprowadzili swoją pracę. Po prze-

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe

i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia

są też wizyty domowe czy w innych

naturalne siły obronne organizmu,

wybranych przez pacjenta miejscach.

udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne. Działa na wszystkich pozio-

Zapisy i informacje

mach energii duchowej likwidując całe spectrum choroby. Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy to
od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór techniki. Raz są to manualne

manipulacje,
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kiedy

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

indziej
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Na kierowców z dwóch dzielnic,
którzy w niedzielę rano chcieli
skorzystać ze swoich samochodów, czekała przykra niespodzianka. W sobotnią noc ktoś maszerował ulicami Warszawy, dewastując
przypadkowe auta i zostawiając
po sobie rzędy urwanych lusterek
i wgniecionych karoserii.
Tak było przy Kossutha 2–6,
Górczewskiej 181 i Astronomów 1–7. Nie wiadomo, czy było
to dzieło jednej grupy chuliganów, która przemaszerowała
z Koła na Jelonki, czy też było ich
więcej. Policjanci zatrzymali w tej

sprawie dwóch 20-latków, ale konieczna jest pomoc świadków.
Osoby, które mogą pomóc
w ustaleniu sprawców, powinny
zgłosić się do komendy przy Żytniej 36, skontaktować się z policją
telefonicznie (22 603–94–50) lub
mailowo:
(oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl)
Uszkodzenie samochodu jest
klasyfikowane jako „zniszczenie
mienia”. W zależności od wysokości strat grozi za to od trzech
miesięcy do pięciu lat więzienia.
(red)

Gołąb w wielkim mieście. Jak żyć obok siebie?
 Jedni poczęstują ziarnem, inni wrzasną i pogonią. Nie od dziś gołębie miejskie wywołują skrajne emocje.
źródło: Wikipedia.org/Siva301in

– Gołębie to piękne i inteligentne ptaki, niestety nie przez
wszystkich lubiane i szanowane
– uważa dr Andrzej Kruszewicz,
dyrektor warszawskiego ZOO,
z wykształcenia lekarz weterynarii, z pasji – ornitolog. Skąd brak
sympatii? Jedni boją się bakterii
mnożących się wokół ptasich odchodów, inni podkreślają sprawy
szeroko pojętej estetyki miejsc,
gdzie gromadzą się gołębie. Tymczasem, jak przekonuje dr Kruszewicz, to jedynie kwestia przestrzegania podstawowych zasad
higieny.
– Dokarmianie gołębi na parapecie czy balkonie w bloku nie
jest w porządku wobec sąsiadów
– mówi wprost Kruszewicz. – Są
wśród nich przecież osoby uczulone, z alergiami, jest kwestia rozwieszanego prania czy przebywających na balkonie dzieci.
Zdaniem dyrektora ZOO,
do dokarmiania ptaków powinny
być wyznaczane konkretne punk-

ty. Najlepiej ustalać ich usytuowanie w porozumieniu z jednostką,
która administruje osiedlem.
O higienę takiego miejsca trzeba
potem dbać. Dr Kruszewicz przypomina przy okazji, że nie powinno się rzucać gołębiom byle czego.
– Jeśli już chcemy ptaki dokarmiać, to nie mogą być to odpady,
tylko pełnowartościowe ziarno
– podkreśla. Z takiego układu
– porządna karma w stałej lokalizacji – zadowolone będą zwierzęta i ludzie. Jest bowiem szansa, że
ptaki skoncentrują się w konkretnych miejscach, zamiast szukać
wrażeń po całym osiedlu.
Ekspert podpowiada także kilka sposobów, jak skutecznie zniechęcić gołębie do częstych odwiedzin. Można na przykład zamontować atrapy kruków, które działają odstraszająco. W grę wchodzi
też instalacja specjalnych prętów
przyczepianych na silikon. To rozwiązanie może jednak spowodo-

wać urazy, zwłaszcza u młodych
ptaków. Lądowanie na balkonie
mogą uniemożliwić gołębiom rozpostarte tam żyłki. Ostatecznie
można użyć siatki, która zablokuje ptakom dostęp do tych przestrzeni, gdzie nie są mile widziane. – Nie odstraszymy gołębi żadnymi substancjami wydzielającymi woń. Ptaki są mało wrażliwe
na zapach – mówi Andrzej Kruszewicz.

Uwaga na pasożyty
O zachowanie rozsądnego dystansu na styku stref między człowiekiem a gołębiem apeluje tymczasem parazytolog, czyli ekspert
od pasożytów.
– Najgroźniejszym pasożytem
tych ptaków jest obrzeżek gołębi
– mówi prof. Krzysztof Solarz,
parazytolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obrzeżek to
kleszcz będący przykładem gatunku synantropijnego, czyli takiego,
który przystosował się do życia
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w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Występuje
w budynkach, między innymi
na poddaszach. Forma dorosła
dorasta do 1 centymetra. Larwy
osiągają 1 milimetr.
– Kleszcze mogą przedostawać
się do mieszkań przez szpary,
na przykład w oknach. Następnie
ukrywają się w szczelinach ścian,
podłóg lub futryn. Atakują zwykle
w nocy – wyjaśnia profesor. Ukłucia obrzeżków są dość bolesne,
a świąd utrzymuje się długo. Najbardziej niebezpieczne są przypadki ponawiających się inwazji,
zwłaszcza gdy zaatakowane osoby
silnie reagują na alergeny zawarte
w ślinie tych pasożytów. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.
Jak zatem minimalizować ryzyko? Zasadniczą kwestią jest uniemożliwienie gołębiom gromadzenie się na parapetach i balkonach.
Jeśli nie jesteśmy w stanie temu
zapobiec, to jedną ze skutecznych
metod może być uszczelnianie
miejsc, przez które kleszcze przenikają, czyli na przykład futryn
okiennych. Jeśli populacja kleszczy zagości w mieszkaniu na dobre, pozostaje wezwać profesjonalną firmę i przeprowadzić dezynsekcję. Ta w przypadku obrzeżków bywa zabiegiem dosyć uciążliwym, niejednokrotnie wiążącym
się ze zrywaniem paneli podłogowych czy podwieszanych sufitów.
Konieczne jest też czasowe opuszczenie pomieszczeń, by poddać je
zabiegowi zamgławiania.
Wszystko to brzmi może dość
groźnie. Należy jednak pamiętać,
że tylko niektóre ptaki są zarażone. Ponadto obrzeżki żerują
na gołębiach, ludzi atakują
w ostateczności – gdy nie mają typowego żywiciela.
– Pewna doza ostrożności wobec
gołębi miejskich jest zasadna. Nie
można jednak popadać w postawy
wobec nich wrogie. Nie o to tu
chodzi – zastrzega profesor Solarz.

Administracje proszą i apelują
Jak radzą sobie z „gołębim problemem” jednostki administrujące budynkami? Zwykle ograniczają się do próśb o niedokarmianie ptaków resztkami pożywienia.
Z różnym skutkiem.
– Mieszkańcy dokarmiają gołębie tam, gdzie im się podoba.
Najrozsądniej byłoby, gdyby robili
to przy karmnikach. Problem
w tym, że my je montujemy,
a po jakimś czasie znikają. I kończy się tak, że kawałki chleba rozrzucane są po całym osiedlu – narzeka przedstawiciel „Toruńskiej”
na Bródnie.
Administracja osiedla Bemowo
I/II na swoim terenie także porozstawiała budki lęgowe i karmniki. Szczęśliwie nikt ich nie „pożycza”.
– Poprosiliśmy, żeby gołębie
dokarmiać tylko w tych miejscach, gdzie są karmniki – mówi
przedstawiciel osiedla. Wcześniej
z rozrzuconego chleba korzystały
nie tylko gołębie, ale i gryzonie.
Dotyczyło to zwłaszcza okolic komór ciepłowniczych.

Najgroźniejszym
pasożytem tych ptaków
jest obrzeżek gołębi,
rodzaj kleszcza – mówi
prof. Krzysztof Solarz.
– My nikomu nie zabraniamy
karmienia gołębi. Uważamy, że
nie ma co rozpętywać wojen
z mieszkańcami – usłyszeliśmy
w administracji jednego z osiedli
na Tarchominie. Pracownik zaznacza jednak, że swego czasu zaapelowali, by nie rozrzucać chleba na balkonach. Prośba została
wysłuchana. Ostatecznie w sposób spontaniczny pojawiło się kilka punktów, gdzie ptaki są regularnie dokarmiane. – Jakoś się te
relacje między ludźmi a gołębiami poukładały – kwituje.
(AS)
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„Szaleńcy się pchają, wyciągają ich traktory”

Dziki objazd Górczewskiej
 Na czas budowy metra funkcję Górczewskiej przejęła częściowo ulica Marynin. Czy wolno dojeżdżać nią do Wola Parku?
źródło: Czytelnik

– Ponieważ Górczewska została
zamknięta, kierowcy zrobili sobie
skrót do centrum handlowego:
wjeżdżają od Brożka na teren między ulicą a działkami – opowiada
nasza czytelniczka. – Jadą wzdłuż
ekranów, rozjeżdżając kompletnie

Zarówno
znaki drogowe, jak i układ
jezdni wskazują, że ulica
Marynin stanowi wyłącznie
dojazd do ogródków
działkowych. Zdaniem
rzecznika wolskiego
ratusza Mariusza Gruzy
oznakowanie jest
„niejasne”.
nieprzystosowany do tego teren.
Kiedy ekrany się kończą, wjeżdżają
na ulicę okalającą centrum handlowe. Teren służący do niedawna
mieszkańcom do spacerów stał się
niebezpieczny i wygląda z każdym
tygodniem coraz gorzej. Na wiosnę
będzie tu jedne wielkie grzęzawisko pełne kolein, ponieważ samochody nie jadą tylko wzdłuż ekranu, a po całej szerokości terenu,
omijając tylko drzewa. Przykro patrzeć, jak niszczony jest ten teren.

Zyskują 4 km
Jadąc tamtędy kierowcy zdecydowanie skracają sobie dojazd do po-

pularnego centrum handlowego.
Od skrzyżowania Brożka z Księcia
Janusza do wjazdu na parking jest
w linii prostej 800 metrów. Tymczasem zalecany objazd dla prywatnych samochodów prowadzący ulicami Księcia Janusza, Dywizjonu 303, Radiową, Wrocławską, Powstańców Śląskich i Górczewską
ma aż 4800 metrów. Mając taki wybór wielu kierowców decyduje się
jechać „drogą” krótszą.
– Pchają się w to błoto jak szaleńcy – dodaje inny czytelnik.

– Roztopy się zrobiły, ale nadal
jeździli, aż zaczęli się zakopywać. W sobotę wyciągały ich
traktory.

Czy to w ogóle legalne?
Choć trudno w to uwierzyć,
opisywany teren między ekranami
akustycznymi a ogródkami działkowymi jest formalnie i zgodnie
z prawem drogą. To fragment ulicy Marynin, składającej się
z dwóch odcinków, przedzielonych linią kolejową. Na skrzyżo-

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

waniu z Brożka stoi znak informujący, że „wolski Marynin” jest
ulicą ślepą. Widać to także w terenie. Połączenie Marynina z drogą serwisową Wola Parku jest dzikie, a „skrzyżowanie” zupełnie
nieoznakowane. Jadąc na parking
centrum handlowego kierowcy
pokonują krawężnik i „włączają
się do ruchu” zza ekranu,
przy minimalnej widoczności. Jadąc w stronę Księcia Janusza
– przejeżdżają przez podwójną
ciągłą.

Zarówno znaki drogowe, jak
i układ jezdni wskazują, że ulica
Marynin stanowi wyłącznie dojazd do ogródków działkowych.
Zdaniem rzecznika wolskiego ratusza Mariusza Gruzy oznakowanie jest „niejasne”.
– Przy sprzyjającej pogodzie
wyrównamy teren, by ułatwić kierowcom przejazd – zapowiada.
– Zdajemy sobie sprawę z wielkich utrudnień związanych z budową metra.
(dg)

Jelonki mają swój klub
 Na Jelonkach, przy Sucharskiego 3, coraz prężniej i z większym rozmachem działa spółdzielczy klub osiedlowy.
nych baniek – wylicza prezes.
– Ale przede wszystkim była okazja do wypytania ludzi o oczekiwania związane z klubem. Chcemy, by tętnił życiem.

Śmiechoterapia i świetlica

– Klub jest odpowiedzią
na oczekiwania mieszkańców
zgłaszających potrzebę powrotu
do dawnych – leżących u podstaw
spółdzielczości – tradycji tworzenia w każdym osiedlu miejsc,
w których wszyscy mieszkańcy

mogą się spotykać, spędzać razem
czas wolny i rozwijać swoje zainteresowania – mówi Adam Zawistowski, prezes SM Jelonki.
Lokal został wyremontowany,
a huczne otwarcie świętowano
piknikiem we wrześniu ubiegłego

roku. – Były konkursy z nagrodami, gry, wóz strażacki, karetka
pogotowia i radiowóz policyjny
do zwiedzania, misie, z którymi
można było sobie robić zdjęcia
i rozdające cukierki, maszyna wyrzucająca z siebie chmury mydla-
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Od tego czasu osiedlowe miejsce kultury rozwija się bardzo
prężnie. Mieszkańcy spotykają się
już regularnie, by pograć w planszówki, organizują zajęcia plastyczne, z gimnastyki, a nawet
śmiechoterapię. Wymieniają się
książkami, czasopismami, poznając się lepiej. Wspólnie świętowano już m.in. Dzień Seniora, Andrzejki, Gwiazdkę.
– To był niezwykły dzień. Dzieci
robiły ozdoby choinkowe, które
potem – w strugach deszczu
– wieszały na ogromnej choince
ustawionej pośrodku skweru ul.
Sucharskiego, był też wspólny korowód wokół choinki. Mimo fatalnej pogody maluchy były zachwycone, ich rodzice i opiekunowie też. Myślę, że wszyscy ocze-

kują kolejnych takich spotkań
– mówi Zawistowski.
Podczas wielu dyskusji nad formułą działania klubu omawiano
kwestię integracji międzypokoleniowej, którą takie miejsca umożliwiają. Dlaczego starsi klubowicze
nie mieliby pomóc młodszym w odrabianiu lekcji, a młodsi ożywić
osiedlową nudę występami, śmiechem i tańcem? Postanowiono nawiązać współpracę ze Szkołą Podstawową nr 301, znajdującą się
w bezpośrednim sąsiedztwie. Pomysł udostępnienia klubowej przestrzeni uczniom dyrekcja przyjęła
z dużym entuzjazmem, szczególnie
że szkolna świetlica jest przepełniona, a dzieci chętnie uczestniczą we
wszelkich zajęciach pozaszkolnych.
– Po wcześniejszych ustaleniach
w klubie pojawiła się pierwsza
grupa ze świetlicy. Dzieci grały
w gry planszowe, uczestniczyły też
w zabawie animowanej przez
swoją opiekunkę. Zadeklarowały,
że chętnie będą tu przychodzić.
Teraz pozostaje już tylko omówić
kwestie logistyczne i można organizować grupy, które będą spędzać u nas pozaszkolny czas. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia klubu na Jelonkach – mówi
prezes Zawistowski.
(zz)
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Na trawie, na chodniku. Parkowanie po bemowsku
 Strażnicy miejscy interweniują w sprawie dzikiego parkowania dziewięć razy dziennie – czy to za mało?
źródło: Czytelniczka

źródło: Mariusz Pogorzelski/FB/Święte krowy warszawskie

miejscu należy się mandat. Sprawdziliśmy, jak było z egzekwowaniem przepisów w ubiegłym roku.
– Od mieszkańców wpłynęło 3100 zgłoszeń dotyczących postoju pojazdów w miejscach objętych zakazami – informuje Katarzyna Dobrowolska ze Straży
Miejskiej. – Ogółem zrealizowaliśmy 3 466 interwencji.

Nielegalne
parkowanie i związane
z nim konflikty to dziś
jeden
z najpoważniejszych
konfliktów społecznych
na Bemowie i Jelonkach.

Nielegalne parkowanie i związane z nim konflikty to dziś jeden
z najpoważniejszych konfliktów
społecznych na Bemowie i Jelon-

kach. Z jednej strony niepełnosprawni czy rodzice z wózkami,
chcący w komfortowych warunkach
przejść chodnikiem, z drugiej – au-

ta zastawiające całą wolną przestrzeń. Z jednej osoby chcące ciszy
rodem z europejskiego miasta,
z drugiej – miłośnicy dojeżdżania
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samochodem pod klatkę schodową. W większości przypadków prawo jest po stronie tych pierwszych,
a za parkowanie w niedozwolonym

Ponad połowa interwencji dotyczyła parkowania za zakazem
– było ich 1796. Rzadziej strażnicy miejscy zajmowali się kierowcami
zostawiającymi
auta
na trawnikach lub miejscach
przeznaczonych na zieleń (992 razy) i na miejscach dla niepełnosprawnych (312).
(dg)
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Gaz do dechy i do przodu

Tak się jeździ po Jelonkach
 Potrąceni piesi, porozbijane auta i ludzkie tragedie niektórych wciąż nie przekonują do
jazdy zgodnej z przepisami. Oto przykład.

nia, problemem w tym wypadku
jest prędkość – odpowiada Mikołaj Pieńkos, rzecznik Zarządu
Dróg Miejskich. – Zastosowanie
wyspy w znacznym stopniu utrudni podjazd autobusów na przystanek. Na filmie widzimy negatywne zachowania obydwu kierujących: przekroczenie dozwolonej
prędkości i niezachowanie należytej ostrożności oraz zatrzymanie na przystanku autobusowym.
Z uwagi na trwającą budowę metra Powstańców Śląskich w tym

W ubiegłym
roku w wypadkach
na Powstańców Śląskich
rannych zostało 17 osób.
W tym roku ulica nie
trafiła jeszcze na listę
najniebezpieczniejszych.
Jak widać
na załączonym obrazku:
niewiele brakuje.

Powstańców Śląskich na wysokości Jelonek, godziny szczytu.
Sznur samochodów sunie dwoma
pasami w kierunku ratusza. Pas
postojowy jest praktycznie pusty,
ale tuż przed pl. Kasztelańskim
„wskakuje” tam alfa romeo. Wyprzedza z prawej co najmniej dwa
inne samochody, cudem unika
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zderzenia ze stojącym na przystanku autobusowym autem, dynamicznie przeskakuje od razu na lewy pas i hamuje. Tym razem udało
się zyskać kilka sekund bez konsekwencji, ale było o włos od tylnego
zderzenia. Przy tej prędkości
prawdopodobnie ucierpiałby nie
tylko kierowca i ewentualni pasa-

żerowie, ale też przypadkowe osoby, czekające na autobus.
Na 27-sekundowym nagraniu
widać w pigułce mnóstwo problemów z ulicą Powstańców Śląskich.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jezdnia ma trzy pasy ruchu. Oznakowanie wskazuje jednak, że jeden z nich służy do par-
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kowania. A skoro tak jest, to dlaczego samochody nie stoją na nim,
ale obok, na chodniku? Dlaczego
przed skrzyżowaniem przy pl.
Kasztelańskim pas postojowy nie
jest zakończony wysepką, ale można po nim jechać na wprost?
– Sama jazda z pasa postojowego na wprost nie stwarza zagroże-

rejonie stała się bardzo ważną ulicą w układzie komunikacyjnym.
Dopiero po zakończeniu budowy
metra zostanie rozważana jest
możliwość innego oznakowania
pasa postojowego lub innej organizacji ruchu w tym miejscu.
W ubiegłym roku w wypadkach
na Powstańców Śląskich rannych
zostało 17 osób. W tym roku ulica
nie trafiła jeszcze na listę najniebezpieczniejszych. Jak widać na załączonym obrazku: niewiele brakuje.
(dg)

W Forcie Bema staną kaczkomaty?
 Czy w parku w Forcie Bema pojawią się automaty ze zdrowym pokarmem dla kaczek?
źródło zdjęć: BP

Projekt zamontowania automatów ze zdrowym pokarmem dla
kaczek, czyli tzw. „kaczkomatów”

w parku Fort Bema został zgłoszony w tegorocznym budżecie partycypacyjnym. Po co w ogóle po-

trzebne są kaczkomaty? Tradycyjne dokarmianie kaczek pieczywem
szkodzi zarówno samym kaczkom
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jak i środowisku. Według organizacji ekologicznych białe przetworzone pieczywo bywa często przyczyną chorób układu pokarmowego u kaczek. Ponadto opadający
na dno chleb przyczynia się
do zbyt dużego rozrostu glonów,
które wydzielają toksyny groźne
dla ryb oraz innych organizmów
wodnych, a wreszcie resztki chleba
przyciągają szczury.
W automatach, które miały by
się pojawić w parku znajdowałby
się pokarm odpowiedni dla kaczek – kukurydza, owies, nasiona,
ryż. Automat po wrzuceniu monety 1 zł będzie uwalniał porcje
ziaren. Na obudowie maszyny
znajdować się będą informacje
dotyczące prawidłowego karmienia kaczek, a samo karmienie
zdrowym pożywieniem byłoby też
elementem edukacji ekologicznej
dla najmłodszych. Obsługa „kaczkomatów” jest prosta i pozwala
korzystać z nich każdemu nie zależnie od wieku.
Pytanie tylko, czy automaty
spełnią swoją funkcję, czy uda się

przełamać utrwalone nawyki?
Wszak karmienie kaczek chlebem
to była od zawsze atrakcja dla
najmłodszych, a przy okazja sposób na pozbycie się resztek pie-

Czy uda się
przełamać utrwalone
nawyki? Wszak karmienie
kaczek chlebem to była
od zawsze atrakcja dla
najmłodszych, a przy
okazja sposób na
pozbycie się resztek
pieczywa.
czywa. Z drugiej strony być może
część osób, które karmią ptaki
pieczywem, robi tak z niewiedzy,
a „kaczkomaty” zdałyby egzamin.
Nie da się ukryć, ze projekt jest
ciekawy i wcale nie taki kosztowny. Instalacja sześciu maszyn
w parku kosztować by miała wedle szacunków autora pomysłu
około 30 tys. zł. Wprawdzie utrzymanie automatów także generowałoby koszty – szacunkowo 25
tys. zł., ale urządzenia miałyby
szanse częściowo utrzymać się same dzięki monetom wrzucanym
przez użytkowników. W sumie
więc warto się chyba zastanowić.
(wk)
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Zebra wykryje pieszych i upomni kierowców
 Jedno z pierwszych w Warszawie „aktywnych przejść” powstanie w miejscu, które wskazaliście jako wyjątkowo niebezpieczne.
źródło: ZDM

Aktywne przejście dla pieszych na Kondratowicza

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·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 dywanów, tapicerek, wykładzin. Karcher.
5 zł/m2 502 – 487-890
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0zł 504-617-837
KOMPUTERY-SERWIS www.wicom p.pl tel.
22 240-50-90 odwiedź nas lub wezwij serwisanta
Człuchowska 66 (przy BGŻ)
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury
·Piec gazowy c.o. do mieszkania, domu
691-686-772

·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658
SPRZEDAM
·WYPRZEDAŻ mebli kuchennych i innych oraz
AGD z ekspozycji. Salon CEDROS ul.
Rostworowskiego 16b tel. 602-652-318,
ogłoszenia dostępne na www.olx.pl

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608-541-272

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka nawet na oświadczenie do 9000 zł,
szybko i bezpiecznie tel. 668-681-908
·Pożyczka szybko i uczciwie tel. 668-681-908
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

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

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@kancelariedoradcze.pl

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Każdy 513-606-666

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
obiektu w Warszawie. Telefon: 507-130-893 lub
505-121-284. Kontakt w godz. 8-16
·Od zaraz zatrudnię do piaskowania,
szpachlowania i malowania elementów maszyn
w Ożarowie Maz. Praca stała lub dni pracy do
uzgodnienia. Tel. 22 828-26-17/18
·Praca fizyczna stała lub dni pracy do ustalenia
w różnych częściach W-wy i okolicach. Tel.
22 828-26-17/18

Zatrudnimy dziennikarzy

zainteresowanych
tematyką
miejską

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Pierwsze w naszym mieście
tzw. aktywne przejście dla pieszych powstało jesienią na Kondratowicza, pomiędzy skrzyżowaniami z Chodecką i Łabiszyńską. Zarząd Dróg Miejskich zamontował tam dużą
liczbę odblaskowych elementów i znaki drogowe z ledowymi
lampami oraz namalował antypoślizgowe, odblaskowe pasy.
Najważniejszym elementem są
jednak czujniki, które po wykryciu zbliżającego się pieszego
automatycznie uruchamiają pomarańczowe lampy.
– To czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powi-

nien zdjąć nogę z gazu – piszą
drogowcy.
Po testach na Bródnie ZDM
uznał, że rozwiązanie zdało egzamin. Na Kondratowicza jest bezpieczniej, a koszt montażu aktywnego przejścia wyniósł tylko 60
tys. zł. W tym roku powstanie kolejnych siedemnaście aktywnych
przejść, a jedną z wybranych lokalizacji jest Powstańców Śląskich
przy Pirenejskiej. Wybór drogowców cieszy o tyle, że gdy w grudniu zapytaliśmy o najlepsze na Bemowie miejsce dla fotoradaru, był
to punkt najczęściej wskazywany
przez naszych czytelników.
(dg)

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży
powierzchni
reklamowej
w gazetach
bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na
adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Rowerem po Powstańców
 Droga rowerowa na głównej ulicy dzielnicy powstaje dzięki głosom mieszkańcom. Jest szansa
na dokończenie jej w tym roku.
źródło: Facebook/Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunik. rower.

Ulica Powstańców Śląskich jest
doskonałym przykładem priorytetów, jakie od wielu lat przyjmują
kolejne warszawskie samorządy.
W pierwszej kolejności powstała
jezdnia, w drugiej – po wielu la-

tach starań – torowisko tramwajowe. Na pewnym odcinku do dziś
nie ma chodnika, zaś droga rowerowa powstaje dzięki budżetowi
partycypacyjnemu. A powstaje
w ogromnych bólach.

Nowy pomysł dla Jelonek

Rowerem wszędzie

 Jezdnia jednokierunkowa dla aut,
dwukierunkowa dla rowerów – to
rozwiązanie będzie coraz popularniejsze.

Odcinek pomiędzy Sterniczą
a Górczewską został przez mieszkańców wskazany do budowy
w czerwcu roku 2014. Zgodnie
z regulaminem budżetu partycypacyjnego urząd dzielnicy miał
czas na zakończenie prac do grudnia 2015. Teraz mamy już marzec 2017 a droga wciąż nie została oficjalnie oddana do użytku.
Choć asfalt już leży i rowerzyści
po nim jeżdżą, oznakowanie wciąż

nie jest kompletne a sygnalizatory
są zasłonięte czarnymi workami.
Jak udało nam się ustalić, tym razem opóźnienie wynika z braku
koordynacji prac z MPWiK – wodociągowcy weszli na teren prawie
zakończonej inwestycji.

Co dalej?
Opóźnienie ma także kolejny
odcinek, którym zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. Droga rowerowa wraz z chodnikiem
od skrzyżowania z Wrocławską
do pętli Nowe Bemowo miała być
gotowa do końca ubiegłego roku.
Nie udało się, ale trzeba przyznać, że drogowcy prowadzą inwestycję znacznie szybciej, niż
urząd dzielnicy i wciąż jest szansa, że będą pierwsi. Mimo, że realizują projekty wybrany o rok
później.
W edycji budżetu na bieżący
rok mieszkańcy wybrali projekt
pod wymownym tytułem „Ścieżka
rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.
– ostatni brakujący odcinek”.

Chodzi o 750 metrów od Pirenejskiej 8 do Wrocławskiej. Obecnie
ZDM szuka firmy, która zbuduje
ten odcinek. Jeśli uda się oddać
go do użytku w tym roku, będziemy mogli przejechać ciągłą drogą
od Połczyńskiej na Bielany, zsiadając z roweru tylko na skrzyżowaniu z Wrocławską. Wyznacze-

Odcinek
pomiędzy Sterniczą
a Górczewską został
przez mieszkańców
wskazany do budowy
w czerwcu roku 2014.
Zgodnie z regulaminem
budżetu
partycypacyjnego urząd
dzielnicy miał czas
na zakończenie prac
do grudnia 2015.
nie tam przejazdu będzie wymagać przebudowy skrzyżowania.
„Wisienką na torcie” wśród wybranych przez bemowian rowerowych projektów z Powstańców
Śląskich jest samoobsługowa stacja napraw, która stanie w tym roku obok fontanny, na rogu z Radiową.
(dg)

źródło: Michał Rejczak

Wystarczy kilka znaków drogowych, żeby ulica stała się
wygodna dla rowerzystów
Rower jest jedynym środkiem
transportu, umożliwiającym dotarcie z punktu A do punktu B
„od drzwi do drzwi”. Ponieważ

Jeden
z mieszkańców
proponuje, by
wprowadzić kontraruch
na Siemiatyckiej,
Drzeworytników, Tkaczy,
Puszczy Solskiej,
Sucharskiego, Synów
Pułku, Kossutha i Fortuny.
przy dużej liczbie ulic jednokierunkowych jednoślad traci swoją
przewagę nad innymi pojazdami, coraz częściej – również
na ulicach Warszawy – pojawiają
się tzw. kontrapasy rowerowe albo po prostu znaki „zakaz wjazdu – nie dotyczy rowerów”. To
tzw. kontraruch. Jezdnia dwu-

kierunkowa, ale tylko dla rowerów.
Na Jelonkach jest kilka jednokierunkowych ulic, na których
zmiana oznakowania mogłaby
znacznie ułatwić codzienną jazdę rowerem i uprościć dojazd
do domu czy sklepu. Jeden
z mieszkańców proponuje, by
wprowadzić kontraruch na Siemiatyckiej, Drzeworytników,
Tkaczy, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Synów Pułku, Kossutha i Fortuny. Dwie ostatnie
ulice zostałyby także objęte
ograniczeniem prędkości do 30
km/h. Koszt – 40 tys. zł.
Projekt jest teraz weryfikowany przez urzędników. Jeśli okaże
się zgodny z regulaminem budżetu partycypacyjnego, będzie
można na niego zagłosować
w czerwcu. Ewentualne wdrożenie zmian – w przyszłym roku.
(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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