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58 mln zł na nowe drogi
 Pieniądze

na budowę i przebudowę ulic na Targówku i Zaciszu zostały już przyznane, ale… nadal nie
wiadomo, co dokładnie powstanie w najbliższych latach.

Decyzją Rady Warszawy 79 mln
zł wylądowało w worku pt. „Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy”.
Podobny zabieg zastosowano
wcześniej na Białołęce, gdzie 45,2
mln zł zapisano na „poprawę

układu drogowego w dzielnicy”.
Ulice mają być budowane przez
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych po kolei, od najbardziej
do najmniej istotnej, aż do wyczerpania puli lub jej powiększenia. Na Targówku rozwiązaniem
problemów komunikacyjnych ma

być budowa nie tylko nowych
jezdni, ale też parkingów i dróg
dla rowerów.
Propozycję inwestycji dla Targówka przygotowało biuro projektowo-konsultingowe TransEko. Zdaniem specjalistów z 79milionowej puli najwięcej pienię-

STOMATOLOGIA
www.stomatologtargowek.pl

PEŁNY ZAKRES USŁUG
- protetyka
- protezy
elastyczne

G
RT

ul. Syrokomli 10
tel. 811-65-16
Zapraszamy w godz. 9-20

dzy warto wydać na przedłużenie
Kijowskiej. Obecnie powstający
odcinek, określany nieaktualną
od lat nazwą „Trasa Świętokrzyska”, zakończy się na Zabranieckiej. Jego przedłużeniem ma być
ulica nazywana roboczo „Nowo-Ziemowita”. TransEko proponuje, by w pierwszej kolejności zbudować fragment od Zabranieckiej
do Rzecznej, ale już jako ulicę
z jednym pasem ruchu w każdą
stronę.
Druga wytypowana do budowy
droga to Nowo-Trocka. Inaczej
niż w planach sprzed kilkunastu
lat, odcinek od Wincentego
do Radzymińskiej miałby jeden
pas ruchu w każdym kierunku
i był normalną, miejską ulicą,
a nie szeroką arterią dla kierowców jadących tranzytem przez
dzielnicę.
Kolejne proponowane inwestycje to połączenie Pratulińskiej,
Władysława Łokietka, Figara

i Codziennej w jeden ciąg ulic, remont Bukowieckiej oraz przedłużenie Rolanda na zachód do Nowo-Trockiej i Samarytanki do
Wincentego. W sumie budowa
i przebudowa wymienionych wyżej ulic pochłonęłaby 47 z 79 mln
zł. Pozostałą część puli TransEko
proponuje przeznaczyć na drogi
i parkingi dla rowerów, mające
zachęcić do dojeżdżania do metra
jednośladem oraz poprawę bezpieczeństwa na ulicach.
Kolejnych 11 mln zł ma zostać
przeznaczonych na budowę
i przebudowę dróg wskazanych
przez samorząd Targówka: Podobnej, Rzeszowskiej, Wolińskiej,
Przewoźników,
Pszczyńskiej
od Łodygowej do Lewinowskiej,
Miedzianogórskiej, Bardowskiego, Mosiężnej, Przecławskiej i połączenia Tarnogórskiej ze stacją
Zacisze Wilno.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Działkowcy blokują dojście do stacji
 Cztery lata po otwarciu stacji Zacisze Wilno mieszkańcy Elsnerowa nadal nie mogą w cywilizowany sposób dotrzeć na peron.
kowe „Rzodkiewka” i „Pompa”.
W ciągu ostatnich czterech lat ta
druga nazwa nabrała rumieńców.
Podczas gdy pasażerowie nadrabiają kilkaset metrów, by dostać
się na stację, działkowcy świetnie
się bawią.

Być może
oczekiwane wejście
na peron powstanie
na szóstą rocznicę
otwarcia stacji,
przypadającą 9
czerwca 2019 roku.
Cztery lata jak z „Dnia świra”

Otwarta cztery lata temu stacja
Zacisze Wilno ma niewątpliwe
dużo zalet: skromna i nowoczesna architektura, czystość i porządek nieznane na przeciętnej stacji

kolejowej, możliwość dotarcia w 4
min na Dworzec Wileński. Co
równie ważne, nie wydaliśmy
na budowę ani grosza. Sfinansował ją Dom Development, dewe-

loper budujący w pobliżu osiedle
Wilno. Nowa stacja ma też jedną
ogromną wadę, którą jest brak
dojścia od strony osiedla Elsnerów. Drogę blokują ogródki dział-
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Historia starań o jego budowę
to materiał na książkę o niemocy
urzędników, którym ręce związało „święte prawo własności”. Mamy w Polsce m.in. specustawy
drogową i gazową, dzięki którym
budowa ważnych dróg czy gazociągów jest dość prosta. Wystarczy zdobyć komplet pozwoleń,
wypłacić właścicielowi ziemi odszkodowanie i wbić pierwszą łopatę. Jeśli chcemy zbudować pilnie potrzebny chodnik, musimy
już negocjować. A podczas negocjacji zawsze można spotkać kogoś wykrzykującego – jak w znanym filmie – „Moja własność jest
najmojsza!”.
– Kto im kazał tam mieszkania
kupować? – czytamy na naszym

forum. – Dlaczego biedny działkowiec ma być pozbawiony kawałka swojej działki? To tak, jakby im zabrali kawałek pokoju, bo
klatka schodowa jest za mała.
Burmistrz Sławomir Antonik
usiłował porozumieć się z działkowcami przez wiele miesięcy.
Bezskutecznie. W roku 2015
„Rzodkiewka” zażądała zbyt dużo pieniędzy. Negocjacje z „Pompą” były najwyraźniej jeszcze
trudniejsze, bo w lipcu ubiegłego
roku burmistrz napisał wprost:
– Po przeanalizowaniu różnych
rozwiązań ustalono, że realizacja
dojścia możliwa jest jedynie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych…

Chcemy chodnik, więc zbudujemy drogę
…czyli specustawy drogowej.
Żeby zbudować kawałek potrzebnego chodnika, będziemy musieli
wydać pieniądze na budowę ślepej
ulicy z jezdnią i oświetleniem oraz
oczywiście odszkodowania dla
działkowców. Wszystko będzie
kosztować aż 1,3 mln zł. Rada Warszawy zdecydowała o przyznaniu
Targówkowi takiej właśnie sumy
na lata 2017–2019. Być może oczekiwane wejście na peron powstanie
na szóstą rocznicę otwarcia stacji,
przypadającą 9 czerwca 2019 roku.
(dg)

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.

ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)

Śmierć na Łodygowej
 25-letni motocyklista zginął 27 marca w pobliżu
skrzyżowania z Radzymińską. Dla niektórych mediów był
to sygnał to rozpoczęcia corocznej nagonki
na kierowców jednośladów.
źródło: Policja

Do wypadku doszło około 18:00.
Kierowca TIR-a ruszył spod świateł na stojącego przed nim motocyklistę, który – to jedna z teorii
– wcześniej wyprzedził ciężarówkę
i znalazł się w „martwym polu”.
Przyczyny tragedii ustala prokuratura, ale na wieść, że na Łodygowej
zginął motocyklista, wielu internautów już wydało wyrok: „Motocykliści jeżdżą brawurowo i sami są
winni”. Czyżby?
W ciągu ubiegłego roku kierowcy motocykli (o pojemności

silnika powyżej 125 cm3) spowodowali w Warszawie 15 wypadków, w których zginęły trzy osoby
a rannych zostało 13. Dla porównania, z winy kierujących ciężarówkami zginęło osiem osób a 39
zostało rannych, zaś nieodpowiedzialnie jeżdżący rowerzyści ranili 46 osób. Największym zagrożeniem pozostają oczywiście kierowcy osobówek, z winy których
aż 30 osób zginęło a 754 zostały
ranne.
(dg)
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Brak miejsc dla trzylatków. Szatnie zmieniane w sale
 Chcielibyśmy, żeby rodzice nie mieli powodów do zmartwień – mówi rzecznik Targówka. Może być to problem, ponieważ na Targówku
brakuje ponad 400 miejsc dla trzylatków gotowych pójść do przedszkola.
Kontrowersyjna reforma edukacji to nie tylko likwidacja gimnazjów,
niepewność
wśród
uczniów i nauczycieli. Rykoszetem w tym roku mogą oberwać
najmłodsi i ich rodzice. Rezygnacja z obowiązku szkolnego dla
sześciolatków plus tendencja
do pozostawiania ich w przedszkolach czyni problematycznym
postulat o zapewnieniu wszystkim
trzylatkom miejsc w tych placówkach. Coś o tym wiedzą samorządowcy z Targówka.

W systemie
jest
zarejestrowanych 1281
trzylatków. Miejsc
mamy 827. Gdyby nie to,
że sześciolatki zostają
w przedszkolach, miejsc
by wystarczyło – mówi
rzecznik Targówka Rafał
Lasota.
– W systemie jest zarejestrowanych 1281 trzylatków. Miejsc mamy 827. Gdyby nie to, że sześciolatki zostają w przedszkolach,
miejsc by wystarczyło – mówi
rzecznik Targówka Rafał Lasota.
Sprawy potoczyły się inaczej. Teraz władze dzielnicy szukają dodatkowych miejsc dla czterystu
kilkudziesięciu maluchów, które
we wrześniu pierwszy raz miałyby
przekroczyć przedszkolne progi.
Częściowym rozwiązaniem problemu ma być wygospodarowanie

pomieszczeń w istniejących placówkach. Główny kierunek to
przejmowanie na ten cel… szatni.
Dodatkowo w jednym przypadku
dla „nadliczbowych” maluchów
zostanie wykorzystana tzw. „sala
rekreacyjna”. W ten sposób uda
się znaleźć miejsce dla 125 dzieci.

„Nie mamy wyboru”
Takie działania wywołują jednak opór części rodziców. Ci obawiają się, że zmiana przeznaczenia sal utrudni lub uniemożliwi
przeprowadzanie dodatkowych
zajęć. Rzecznik Targówka przekonuje jednak, że decyzje muszą być
takie a nie inne.
– Priorytetem jest zapewnienie
miejsc jak największej liczbie
dzieci. Nie może być tak, że pewna grupa będzie miała na przykład
możliwość korzystania z dużej sali
do ćwiczeń kosztem tego, że inne
dzieci nie trafią do przedszkola
w ogóle – mówi Lasota. Uspokaja
zresztą, że ze względu na dużą kubaturę placówek, ćwiczenia czy inne dodatkowe zajęcia bez większych utrudnień mogą odbywać
się w salach oddziałowych.
Relokacja przedszkolnych pomieszczeń nie rozwiąże jednak problemu całościowo. W tym scenariuszu dla 300 dzieci miejsc nadal
brak. I tu pojawia się inny wątek.
– Będziemy rozmawiali z przedszkolami prywatnymi. Bierzemy
pod uwagę dokupienie tam miejsc
– mówi Lasota. Od razu jednak zaznacza, że liczba trzylatków zareje-

strowanych w systemie nie oznacza,
że rodzice wszystkich wybiorą dla
swoich pociech opiekę przedszkolną. Część (ale trudna do przewidzenia i oszacowania) zostanie w domu
– z babcią, z mamą, z opiekunką.
Sytuacje są różne. Trzeba jednak
być gotowym na wszelkie warianty.
– Reforma oświaty została
wprowadzona w ciągu 9 miesięcy.
W warunkach samorządu wybudowanie przedszkola w takim
czasie jest niemożliwe. Taką placówkę buduje się minimum dwa
lata – tłumaczy rzecznik. Dzielnica finalizuje zresztą kilka projektów bądź przymierza do nowych.
We wrześniu na przyjęcie dzieci
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będzie
gotowe
przedszkole
przy ulicy Kunieckiej. To duża,
nowoczesna placówka.
Trudna sytuacja żłobkowiczów
W uzupełnieniu spraw najmłodszych mieszkańców Targówka
warto wspomnieć kwestię żłobka
na Wejherowskiej. Placówkę czeka roczny remont. W Zespole
Żłobków m.st. Warszawy dowiedzieliśmy się, że dzieci będą miały
możliwość przeniesienia do pobliskich placówek. Rodzice zostali
o takiej możliwości poinformowani na początku marca. Odnowiony
żłobek przyjmie maluchy we wrześniu przyszłego roku dysponując
już zwiększoną liczbą miejsc.

Przypomnijmy, że na Targówku
funkcjonują cztery placówki dla
najmłodszych dzieci. Poniżej dane, które otrzymaliśmy z Zespołu
Żłobków a dotyczące liczby
miejsc, którymi dysponują poszczególne lokalizacje.
• nr 42 przy ul. Chodeckiej 3
– 105 miejsc
• nr 43 przy ul. Tokarza 4
– 106 miejsc
• nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1
– 114 miejsc
• nr 47 przy ul. Chodeckiej 2
– 128 miejsc
Na miejsce w żłobku na Targówku oczekuje 809 maluchów.
(AS)
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Zabraniecka gotowa, Kijowska coraz bliżej

Targówek zbliża się do Pragi
 Z wielkiego placu budowy na pograniczu dzielnic wyłonił się już kształt nowej ulicy.
To ostatnie miesiące prac.
źródło: ZMID

OGŁOSZENIA DROBNE

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

2-POKOJOWE SPRZEDAM

USŁUGI MOTORYZACYJNE

2 pokoje, parter, 33 m2 z ogródkiem + miejsce
parkingowe, ul. Sieczna 66B, tel. 535-394-936

Holowanie 513-606-666

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

Komputeropisanie – prace dyplomowe, CV+LM,
inne teksty, z odsłuchu (wywiady, wykłady) –
691-707-327

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.
LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

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

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

FINANSE

w Quezon City oraz Azjatyckiego

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

prostacie, problemach
hormonalnych

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu cho-
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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
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Choć już 17 lat temu, w momencie otwarcia mostu Świętokrzyskiego
było jasne, że żadnej tranzytowej
„trasy” między Targówkiem a Wolą
nie będzie. Nazwa przylgnęła jednak
na tyle, że budowane właśnie przedłużenie Kijowskiej za tory kolejowe
wciąż jest roboczo nazywane „trasą
Świętokrzyską”. Choć zakończenie
prac planowane jest na wrzesień,
na części placu budowy widać już asfalt. Na całej długości nowy odcinek
ulicy będzie mieć po dwa pasy ruchu
w każdym kierunku z dodatkowymi
pasami na skrzyżowaniach, dwie
drogi rowerowe i dwa chodniki.
Jednocześnie dobiegły końca
prace na zamkniętym od sierpnia
odcinku Zabranieckiej. Oryginalnie zakładano, że ulica będzie nieczynna przez trzy miesiące, ale właśnie mija… osiem miesięcy. Jak informuje Zarząd Miejskich Inwesty-

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
DAM PRACĘ
·Firma zatrudni dyspozycyjne osoby do pracy na
terenie obiektu handlowego. Praca na Targówku.
Tel. 883-347-437
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
Poszukujemy pani do sprzątania
przedszkola na Białołęce Dworskiej
(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny
dziennie. Tel. 507-084-652
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677

cji Drogowych tak duże opóźnienie
wynikało z niezgodności planów
podziemnych instalacji ze stanem
faktycznym. Gdy robotnicy uporali

Na całej
długości nowy odcinek
ulicy będzie mieć po dwa
pasy ruchu w każdym
kierunku z dodatkowymi
pasami
na skrzyżowaniach, dwie
drogi rowerowe i dwa
chodniki.
się już z przekładaniem rur, przyszła zima i dokończenie odbudowy
jezdni było niemożliwe. Teraz
wszystko jest już jednak gotowe
i Zabraniecka została ponownie
otwarta w poniedziałek 3 kwietnia.
(dg)

Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce
Dworskiej 507-084-652
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

Firma ogrodnicza
zatrudni pracowników
do pracy w terenie.
607-617-744

Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
 Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?
źródło: ZTM

świetnym pomysłem, ale trzeba
to robić z głową. W Holandii często spotykana jest metoda
„dwóch rowerów”: jednym dojeżdża się z domu do najbliższej

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.

Przyszła wiosna i z dnia na dzień
na warszawskich ulicach zaroiło
się od rowerów. Veturilo, mieszczuchy, holendry, górale i ostre
koła widać nie tylko na drogach
rowerowych, ale też na jezdniach,
chodnikach, w tramwajach czy wagonach metra. Oto nasz poradnik:
jak przewozić rower zgodnie z regulaminem, bezpiecznie i z poszanowaniem innych pasażerów.

1. Zastanów się, czy musisz
Jeśli rower ma awarię albo nagle
poczujesz się źle, skorzystanie
z metra czy tramwaju może być jedynym wyjściem. W innych sytuacjach warto się zastanowić, czy
na pewno musimy wsiadać z rowerem do komunikacji miejskiej. Jeśli
jest piątkowe popołudnie, mieszkasz na Młocinach i masz nagłą potrzebę przejażdżki po Lesie Kabackim, wsiadanie z jednośladem
do metra wcale nie jest dobrym pomysłem. Po kilku stacjach wokół
Ciebie zrobi się tłum osób wracających z pracy. Może tym razem warto pojechać do Lasu Bielańskiego?

2. Znajdź odpowiednie miejsce
Jeśli rzeczywiście musisz przewieźć rower, umieść go w bez-

piecznym miejscu. Najłatwiej jest
w przypadku lekkich rowerów turystycznych, przewożonych koleją
miejską – należy je umieszczać
na hakach. W pozostałych sytuacjach rower stawia się w miejscach oznaczonych symbolem
wózka inwalidzkiego lub dziecięcego. Ustaw rower tak, by zajął jak
najmniej miejsca – przy ścianie
pojazdu, osłaniając go od innych
pasażerów, dzięki czemu nie zahaczysz kierownicą o czyjeś ubranie.
Nie musisz kasować za swój „bagaż” dodatkowego biletu.

4. Pozwól się wyprosić
Nikt nie lubi być wyrzucany
za drzwi, ale czasem niestety nie
pozostaje nic innego. Jeśli ustawisz
rower w poprzek wagonu i pokłócisz się z osobą z niemowlakiem
w wózku, możesz zostać wyproszony. Kierowca, motorniczy, konduktor, pracownicy Metra Warszaw-

skiego, kontrolerzy biletów i strażnicy miejscy mają prawo podziękować Ci za dalszą wspólną podróż.

5. Ucz się od najlepszych
Jeśli mieszkasz na Wawrzyszewie a pracujesz na Służewcu, korzystanie z roweru i metra w codziennych dojazdach może być

stacji, zaś drugim kursuje między
stacją docelową a miejscem pracy. Zazwyczaj ten drugi jednoślad to prawdziwy złom, używany
do pokonania 1–2 km, którego
nie będzie szkoda w razie kradzieży. Tę samą funkcję może
pełnić Veturilo – najlepszą metodą przewożenia roweru jest przecież… nieprzewożenie go wcale.
(dg)

3. Ustąp miejsca
Jeśli z zajmowanego przez Ciebie miejsca chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku lub
z wózkiem dziecięcym, może to
oznaczać koniec wycieczki. Przepisy porządkowe mówią, że jesteś
„obowiązany do zwolnienia miejsca na każde żądanie takiego pasażera i opuszczenia pojazdu”.
W praktyce wszystko zależy od kierowcy i od tego, czy zdołasz porozumieć się z innym pasażerem. Jeśli zmieścicie się oboje a kierujący
pojazdem nie zaprotestuje, dojedziesz do celu. Musisz tylko pamiętać, że to Ty jesteś gościem.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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