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Most ma pozwolenie na budowę
 Jest zielone światło dla przeprawy łączącej Wawer z Wilanowem. Firma Gülermak może startować z budową.
źródło: materiały prasowe

Dokończyć „ring”
Most „Południowy” będzie fragmentem pierścienia otaczających
Warszawę dróg szybkiego ruchu.
Obwodnica północna (S8) jest już
ukończona – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad przebudowała most Grota-Roweckiego, który poszerzono do pięciu pasów ruchu w każdą stronę.
Tymczasem trasa S2 we wrześniu 2013 roku utknęła w polu
niedaleko lotniska Chopina. Istniejący odcinek między węzłem
z autostradą A2 a Puławską jest
zdecydowanie za krótki, by speł-

Nowa przeprawa
będzie się składać z
dwóch bliźniaczych
konstrukcji, na których
znajdzie się w sumie osiem
pasów ruchu o szerokości
typowej dla dróg
szybkiego ruchu – 3,5 m.

Nazywany roboczo „Południowym” most będzie mieć 1,5 km
długości, cztery pasy ruchu w każdym kierunku i dwa ciągi pieszo-rowerowe. Jego zadaniem będzie
odciążenie nie tylko mostu Łazienkowskiego, ale też… przeprawy w Górze Kalwarii. Pozwoli także lepiej połączyć z resztą miasta

ogromne obszary dzielnicy Wilanów, będące potencjalnymi terenami inwestycyjnymi.
Nowa przeprawa będzie się składać z dwóch bliźniaczych konstrukcji, na których znajdzie się w sumie
osiem pasów ruchu o szerokości typowej dla dróg szybkiego ruchu
– 3,5 m. Powstaną także chodniki

i drogi rowerowe, połączone pochylniami ze ścieżką na Wale Zawadowskim. Na wawerskim brzegu
Wisły most połączy się z Wałem
Miedzeszyńskim pomiędzy przystankami autobusowymi „Ogórkowa” i „Podbiałowa”.
W ciągu najbliższych tygodni
Gülermak przedstawi harmono-

gram robót oraz rozpocznie wycinkę drzew i budowę tymczasowych
dróg dojazdowych na plac budowy.
Ponieważ inwestycja jest prowadzona na mocy specustawy drogowej, właściciele zajętych przez nią
działek dostaną odszkodowania
z automatu, bez klasycznych negocjacji dotyczących wykupu ziemi.

niać funkcję południowej obwodnicy. Dziś ruch z S2 rozlewa się
na Puławską i zakleszcza w gigantycznych korkach w Dolinie Służewieckiej. Do zakończenia warszawskiego odcinka trasy brakuje
aż 18,5 km. Jej budowa będzie
znacznie trudniejsza, niż wykończenie S8, ze względu na trzy poważne przeszkody: gęsto zaludniony Ursynów, Wisłę i Mazowiecki Park Krajobrazowy.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
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 Niedzielne popołudnie 4 czerwca upłynie w Wawrze pod znakiem ludowych pieśni
i tańców. Czas przypomnieć sobie, że dzielnica to część Urzecza…
źródło: Fb Dzielnica Wawer

„Informator Wawra”
www.gazetaecho.pl

źródło: FB Dzielnica Wawer

Zielone Świątki z piknikiem
nad Wisłą i koncertem Żywiołaka

Rejsy z plaży Romantycznej

…czyli etnograficznego regionu
Mazowsza, leżącego w dolinie
Wisły między Saską Kępą i Siekierkami a ujściem Pilicy. Przez
kilkaset lat były to tereny zdominowane przez flisaków i olęderskich osadników. Urzecze miało
nawet własne stroje ludowe.
Mężczyźni nosili białe koszule,
granatowe sukmany z czerwonym
kołnierzem, sukienne spodnie,
czarne skórzane buty i czarne filcowe kapelusze. Skomplikowany
strój damski składał się z czepka
albo chusty, białej koszuli, zielonego gorsetu, wełnianej spódnicy
i np. sznurowanych trzewików.
Kobiety zakładały także po kilka
sznurów korali. Najbardziej znaną imprezą przypominającą o tej
kulturze są Zielone Świątki
na Urzeczu. W tym roku impreza odbędzie się 4 czerwca o 15:00
na terenie przy Drodze Golfowej,
niedaleko skrzyżowania Wału
Miedzeszyńskiego z Cyklamenów.

Gwiazdą wieczoru będzie najpopularniejszy polski zespół folkowy Żywiołak, prowadzony
przez grającego na lirze korbowej
wokalistę Roberta Jaworskiego.
Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc na koncert obowiązują
wejściówki, które można odebrać
w Wawerskim Centrum Kultury
przy Żegańskiej 1A w Międzylesiu (tel. 22 443–70–73). Na pozostałe wydarzenia wstęp będzie
wolny.

Program
15:05 Laureaci Konkursu Tańca
Ludowego (występy
przedszkolaków)
15:20 Laureaci Konkursu
Piosenek o Wiśle (występy
dzieci)
15:40 Iga Aniserowicz (piosenka
ludowa) WCK Zastów
15:45 Prezentacje artystyczne
WCK Radość
16:05 Teatralne Żywioły „Płynie

Wisła” (występ zespołu
dziecięcego)
16:30 Zespół Tańca Polskiego cz.1
(tańce ludowe)
16:55 Nauka szota WCK Marysin
17:05 Zespół Tańca Polskiego cz.2
(tańce ludowe)
17:30 Kuźnia Artystyczna (tańce
i pieśni tradycyjne Centrum
Kultury Wilanów)
17:50 Powsinianie (zespół
śpiewaczy z Centrum Kultury
Wilanów)
18:15 Flis (widowisko
na podstawie opery
Stanisława Moniuszki
– Społeczne Ognisko
Muzyczne im. A.
Kulikowskiego)
19:05 Zawołany Skład Weselny
(wspólne tańce z zespołem
folkowym)
20:00 Koncert zespołu Żywiołak
Organizatorem imprezy jest
Wawerskie Centrum Kultury.

 Na początku czerwca na Wisłę wypływają „Inna
Bajka” i „Święta Barbara” – dzięki nim przedostaniemy
się na lewy brzeg Wisły i wybierzemy na wycieczkę
z Królową Polskich Rzek.
Prom „Inna Bajka” będzie kursować – począwszy od 3 czerwca
– w każdą sobotę i niedzielę
od 10:00 do 18:00 pomiędzy plażą
Romantyczną a przystanią leżącą
na lewym, wilanowskim brzegu
Wisły. O każdej pełnej godzinie
odbywać się będzie 20-minutowy
rejs edukacyjny z udziałem animatora, zaś pomiędzy rejsami statek będzie transportować chętnych na drugi brzeg. Korzystanie
z niego będzie bezpłatne.
Na plażę Romantyczną zawita
także druga jednostka – „Święta
Barbara”. Między 11:00 a 19:00

statek będzie odbywać według potrzeby – po 2–6 rejsów na godzinę. Będą one trwać po 10 minut.
Bilety w cenie 5 zł do nabycia
na miejscu.

A może wycieczka?
„Święta Barbara” będzie także
odbywać dłuższe rejsy do portu
Czerniakowskiego. W każdą sobotę i niedzielę rano o 9:00 wystartuje wycieczka dwugodzinna,
zaś o 19:00–90-minutowa. Bilet
dla jednej osoby będzie kosztować 30 zł.
(red)

Rajdy rowerowe pełne atrakcji

 Osiem imprez, których chcieli sami mieszkańcy.
Trwają „Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra”.

(red)

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 „Informatorze” tel. 502-280-720

Dokładnie 743 głosów zebrał
w ubiegłym roku projekt o takim
tytule, złożony do budżetu partycypacyjnego przez Sławomira Augustyniaka. W ten sposób zaczęły
się prace nad organizacją ośmiu
imprez, które będą startować
z Marysina aż do listopada. Rajdy
o tematyce historycznej i przyrodniczo-ekologicznej już za nami.
Najbliższą imprezą będzie „rajd
detektywistyczny”, który rozpocz-

nie się w sobotę 17 czerwca
o 10:00 naprzeciwko kościoła
przy Kościuszkowców.
Kolejnymi imprezami z cyklu
będą rajdy biesiadny, sportowy
i crossowy (22 lipca), wymyślony
przez uczestników (19 sierpnia),
artystyczny (30 września), odkrywców nowych szlaków rowerowych
(14 października) i Karnawał Rowerowych Pasji (18 listopada).
(red)

Tak się żyło w dawnym Wawrze

Głód, zarazy, powodzie
 „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie” modlili się dawni Polacy. Nie inaczej było w Wawrze…
źródło: Wilanów, 1934, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-4642-1

…który jeszcze na początku
ubiegłego wieku był terenem
w dużej mierze rolniczym. Największe klęski żywiołowe i katastrofy zdarzały się jednak w stule-

Zaraza
zaczęła się jak zwykle
niewinnie. Podczas
wilgotnych dni na liściach
ziemniaków pojawił się
biały nalot, którego przy
ówczesnym stanie wiedzy
nikt nie był w stanie
połączyć z obecnością
zabójczego grzyba
ciu XIX. Głównym źródłem
utrzymania ówczesnych mieszkańców była wtedy uprawa warzyw, w tym ziemniaków. Dolina
Wisły była już wówczas pokryta
kanałami, drogami na groblach,
rowami, stawami i domami stojącymi na sztucznych pagórkach.
Było to dzieło osadników nazywanych Olędrami, oryginalnie pochodzących z Holandii, Niemiec
i Pomorza. W epoce przedprzemysłowej byli oni mistrzami
w ujarzmianiu najgroźniejszego
żywiołu, z jakim nawet dziś musi
mierzyć się Wawer: wody. Budowane przez Olędrów kanały i rowy melioracyjne były w stanie
do pewnego stopnia przeciwdziałać wylewom Wisły, ale często to

rzeka wygrywała. Aby uzmysłowić
sobie skalę potencjalnych zniszczeń wyobraźmy sobie Wawer bez
Wału Miedzeszyńskiego (powstał
dopiero w latach 1906–1911)
i wiosenną powódź.

Straszne lata
Między 1840 a 1850 rokiem
dzisiejszy Wawer zmagał się z katastrofalnymi wylewami Wisły
wielokrotnie. Uprawy ziemnia-

ków, znajdujące się na terenie zalewowym, były regularnie niszczone. Na domiar złego przyszła epidemia cholery. Najpierw były wymioty i bóle brzucha, a na końcu
śpiączka lub śmierć – wszystko
przez bakterie, powodujące skażenie wody lub jedzenia, które
w XIX wieku zabijały na całym
świecie miliony ludzi. W okolice
Warszawy cholerę przynieśli podobno rosyjscy żołnierze, tłumią-

cy powstanie listopadowe. Później
wracała jeszcze wielokrotnie,
za każdym razem zabierając
do grobów wielu spośród warszawiaków i mieszkańców okolicznych wsi.
Zaledwie dwa lata po cholerze
przyszła
zaraza
ziemniaka.
W XIX wieku uprawa tego warzywa, sprowadzonego z Ameryki
Południowej, stała się na tyle powszechna, że w zasadzie rozwią-

zała w Europie problem głodu,
ratując przed śmiercią z niedożywienia przede wszystkim najbiedniejszych. Oparcie diety na jednym warzywie mogło jednak mieć
straszne skutki.

Epidemia przyszła zza morza
Zaraza zaczęła się jak zwykle
niewinnie. Podczas wilgotnych dni
na liściach ziemniaków pojawił się
biały nalot, którego przy ówczesnym stanie wiedzy nikt nie był
w stanie połączyć z obecnością zabójczego grzyba. Później, podczas
wykopków okazało się, że bulwy
są pokryte szarymi plamami
i wgłębieniami. To był już jasny
objaw zarazy, która przybyła
na Mazowsze z Irlandii, zabijając
wcześniej setki tysięcy osób.
Ilu ludzi zginęło wówczas
w Wawrze? Nie wiadomo. Wiadomo, że dwa lata po zarazie ziemniaka powróciła cholera, a rok
po niej Wawer znowu walczył z powodzią. Wreszcie przyszły lata 50.,
które upłynęły pod znakiem wylewów Wisły, a także katastrofalnych gradobić i ulew. Powódź roku 1862 była ostatnią z długiej serii. Kilka miesięcy po niej wybuchło powstanie styczniowe.
Dominik Gadomski
Na podstawie:
* Janusz Myszczyszyn, „Społeczne i gospodarcze
konsekwencje zarazy ziemniaczanej w latach
czterdziestych XIX w.” [w:] Studia z Historii
Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, t. 13,2014.
* Henryk Wierzchowski, „Zerzeń i jego historia”,
Warszawa 1999.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

zacja tkanek.

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

LOTHAR

skutecznie

pomaga

z prowincji górskiej i wioski Anapo

w leczeniu wielu chorób. Między innymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

kolenia na pokolenie.
ne różnych organów w ciele czło-

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

nowotworowych, chorobach

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

Znajduje zaburzenia energetycz-

prostacie, problemach
hormonalnych

•

przynależnej do Benquet Tribe, któkowanego i przechodzącego z po-

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

wieka i skutecznie je eliminuje.

możliwe są też wizyty domowe czy

Wzmacnia naturalne siły obronne

w innych wybranych przez pacjenta

organizmu, udrażnia i oczyszcza

miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach 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 mani-

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 „Informatorze” tel. 502-280-720
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„Musimy szukać poza Warszawą”

Brak chętnych do pracy w straży miejskiej
 Wymagania wobec kandydata na strażnika miejskiego są spore, czego nie można powiedzieć o zarobkach. Bezrobocie w Warszawie jest
najniższe od wielu lat. Szukający zatrudnienia naprawdę muszą być zmotywowani, by wybrać ten ciężki, choć z pewnością pełen wyzwań zawód.
walka z nieprawidłowym parkowaniem i na różnego rodzaju wyzwania trzeba być po prostu gotowym. Mentalnie i fizycznie.

Za mało strażników na ulicach
Czy braki kadrowe przekładają
się na jakość funkcjonowania
straży? – Staramy się robić
wszystko, żeby mieszkańcy tego
nie odczuli – tłumaczy rzeczniczka. W praktyce oznacza to między
innymi więcej nadgodzin dla
funkcjonariuszy i relokację strażników z mniej do bardziej „gorących” rejonów. Powstają też referaty dedykowane konkretnym obszarom działania (na przykład
nieprawidłowemu parkowaniu).

Początkujący
Warszawska straż miejska zatrudnia 1433 funkcjonariuszy. Blisko dwieście miejsc czeka
na chętnych. A tych brakuje.
Na ogłoszenia rekrutacyjne odpowiadają zaledwie pojedyncze osoby. Zanim jednak dojdziemy
do pytania – dlaczego zgłasza się
tak niewielu chętnych – zobaczmy
kim są ci, których do munduru
jednak ciągnie.
– To są najczęściej bardzo młodzi ludzie, z reguły tuż po studiach. Dominujące kierunki to
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika i resocjalizacja – wymienia
rzeczniczka straży miejskiej Monika Niżniak. – Nie brakuje również osób po trzydziestce, szukających nowego zawodu. Pytani
o powody decyzji przyszli strażnicy najczęściej deklarują, że jest to
zajęcie ciekawe i gwarantujące
spory poziom stabilizacji. Wiadomo – pensja z budżetu Warszawy.

4

Są i tacy, którzy w rodzinie mieli
przedstawicieli tej profesji, więc
kontynuacja tradycji wydawała się
naturalnym krokiem – opowiada
rzeczniczka.

Kto może zostać strażnikiem
miejskim?
Osoba składająca aplikację musi mieć ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie,
obywatelstwo polskie, korzystać
z pełni praw publicznych i cieszyć
się nienaganną opinią. Kandydat
powinien być sprawny pod względem fizycznym i psychicznym.
Pierwsze weryfikują odpowiednio
sprofilowane testy sprawnościowe
(w tym biegi, przysiady i pompki).
Jeszcze większą wagę przykłada
się do testów psychologicznych,
które potrafią trwać kilka godzin.
Do służby mogą zostać przyjęte
tylko ci, którzy potrafią panować
nad emocjami i odnaleźć się
w niemal każdej, nawet skrajnie

trudnej czy kryzysowej sytuacji.
Jeśli chodzi o wymaganą wiedzę,
to dotyczy ona w dużej mierze
funkcjonowania samej straży
miejskiej. Tu dobrym źródłem jest
oficjalna strona internetowa formacji oraz Sejmu (akty prawne).
Warto też pochwalić się znajomością zasad funkcjonowania samorządu. Znajomość języków obcych
nie jest wymogiem niezbędnym,
ale traktowana jako „wartość dodana”. Angielski czy niemiecki się
przyda, gdy przyjdzie pełnić służbę na stołecznych ulicach.

Skąd tyle wakatów?
– Najprostsza odpowiedź:
zmienia się rynek pracy – uważa
Monika Niżniak. Bezrobocie
w Warszawie jest najniższe
od wielu lat. Wymagania wobec
strażnika są spore, a zarobki niewygórowane. Początkujący strażnik dostaje 2055 złotych brutto.
Po trzech miesiącach zatrudnie-
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nia i zdanym egzaminie może liczyć na premię motywacyjną
– minimum 300 złotych brutto,
a po roku możliwość zawarcia
umowy na czas nieokreślony
i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem
zasadniczym 2370 złotych brutto
oraz „trzynastą pensję”. Służba
stara się przyciągać kandydatów
dodatkowymi bonusami. Przykładem może być możliwość dofinansowania dalszej nauki czy wypoczynku. Funkcjonariusze korzystają także z usług medycznych
w ramach przychodni, z którą jest
podpisana specjalna umowa. To
jednak na warszawskim rynku
mogą być słabe argumenty, biorąc
pod uwagę specyfikę zawodu.
– To nie jest spokojna praca
„od 8 do 16”. To służba na ulicy.
Trudna, a czasami niebezpieczna
– mówi rzeczniczka. Do tego zakres obowiązków jest bardzo szeroki, bo to nie tylko i wyłącznie

strażnik dostaje 2055
złotych brutto. Po trzech
miesiącach zatrudnienia
i zdanym egzaminie
może liczyć na premię
motywacyjną
– minimum 300 złotych
brutto.
Na ulicach strażników niestety
wciąż brakuje.
– Chcemy przekonać do siebie
i do pracy w naszych strukturach
mieszkańców przyległych gmin.
W końcu dojazd staje się coraz
mniejszym problemem – mówi
Monika Niżniak. Szukanie nowych rozwiązań to także decyzja
o zwiększeniu częstotliwości naboru. Nie dwa razy w roku jak
kiedyś, tylko częściej. – Proces rekrutacji się zamyka i zaraz rusza
następny – dodaje. Straż posiada
obecnie własną bazę szkoleniową.
Są możliwości, by szkolić ludzi
w cyklu stałym. Tylko chętnych
wciąż jest zbyt mało.
(AS)

„Jeżdżą jak wariaci”. Czy warto bać się rowerzystów?
 Jeżdżą po chodnikach, przejeżdżają po przejściach, nie zatrzymują się na czerwonym i nie muszą mieć prawa jazdy, więc nie znają
przepisów – taka opinia o użytkownikach dwóch kółek jest dość powszechna.
źródło: ZDM

Im więcej warszawiaków decyduje się korzystać z roweru jako
środka transportu albo dla roz-

Zdecydowanie
częściej niż sprawcami
rowerzyści są ofiarami.
Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta
potrąci pieszego,
prawdopodobnie sam
wyląduje w szpitalu
po potrąceniu przez
kierowcę.
rywki, tym więcej konfliktów między rowerzystami a pieszymi i kierowcami.
– Ja samochodem nie wjeżdżam
na niektóre skrzyżowania z taką
prędkością, z jaką potrafią to zrobić rowerzyści – pisze nasz czytelnik. – Nieraz widziałem, jak nie
rozglądając się prują naprzód
po skrzyżowaniu, bo są nauczeni,
że mają pierwszeństwo na ścieżce
rowerowej. W ogóle nie zachowują koniecznej w takich chwilach
ostrożności.

Są groźni…
Czy rzeczywiście Warszawa ma
problem z niebezpiecznie jeżdżącymi rowerzystami? Zarząd Dróg

Miejskich opublikował niedawno
raport o stanie bezpieczeństwa,
przygotowany na podstawie danych policyjnych za ubiegły rok.

Wawer pumptrackami stoi?
 Jeden jest już w budowie. O tym, czy powstanie kolejny, zdecydują
w głosowaniu mieszkańcy.
źródło: FB Michał Tomasz Żebrowski Radny Wawra

Znalazły się w nim oczywiście
m.in. statystyki dotyczące wypadków z udziałem dwóch kółek.
– Z każdym rokiem powstają
nowe kilometry tras rowerowych,
tworzone są nowe stacje Veturilo
oraz rośnie liczba dostępnych
w systemie jednośladów – piszą
autorki. – Niestety, wraz z rosnącą
liczbą rowerzystów rośnie także
liczba kolizji i wypadków z udziałem tej grupy użytkowników.
W porównaniu z rokiem 2012
nastąpił wzrost liczby powodowanych przez rowerzystów wypadków o 17% (z 36 do 42 rocznie),

przy czym warto pamiętać, że
„wypadek” oznacza tu sytuację,
po której ofiara spędziła w szpitalu co najmniej tydzień. Jednocześnie liczba rannych w nich osób
spadła o 15% – z 39 do 33. Wypadki śmiertelne z winy rowerzystów są rzadkością. W ciągu ostatnich pięciu lat było ich siedem,
przy czym sprawcy byli jednocześnie ofiarami a w roku 2016 takich
zdarzeń odnotowano… zero.
Matematyka mówi, że liczba
wypadków powodowanych przez
rowerzystów jest zbliżona do popularności roweru jako środka
transportu. Według obliczeń
ZDM w 2015 roku warszawiacy
odbywali na rowerze 3,1% podróży. W tym samym roku rowerzyści
byli sprawcami 3,5% wypadków
– 34 z 962. W tym samym roku
kierowcy samochodów osobowych odpowiadali za 78% wypadków, choć tylko 32% podróży
po mieście odbywano autem.

…ale częściej są ofiarami
Zdecydowanie częściej niż
sprawcami rowerzyści są ofiarami. Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta potrąci pieszego, prawdopodobnie sam wyląduje w szpitalu po potrąceniu
przez kierowcę. W ubiegłym roku
rowerzyści uczestniczyli w 153 wypadkach, ale tylko w 42 byli winni. Na Bielanach i Bemowie doszło także do wypadków śmiertelnych, w których zginęły rowerzystki.
(dg)

Dzięki głosom
prawie 900 mieszkańców
takie właśnie miejsce
powstaje
przy skrzyżowaniu Traktu
Lubelskiego i Skalnicowej,
w sąsiedztwie orlika.
Otwarcie jest planowane
na wakacje.
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Jak żyć w strefie zamieszkania?

Pięciolatek sam między autami
 W takich miejscach bezpieczny powinien być nawet idący bez opieki pięciolatek. Kierowcy są gośćmi, ale
praktyka pokazuje, że wielu z nich nie umie korzystać z gościny.
Prostokątny niebieski znak
z „ludzikami”, domkiem i samochodem jest bardzo często spoty-

krotnie przekraczającą dopuszczalną.

Trudny znak

W całej Warszawie
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.
kany przy wjazdach na zamknięte
osiedla i drogach prowadzące
do domów jednorodzinnych,
a w weekendy – także na Krakowskim Przedmieściu i Nowym
Świecie. Choć piesi mogą korzystać z całej szerokości ulicy,
w tym chodzić jezdnią, w praktyce
wolą trzymać się blisko ścian budynków. Powodem są samochody,
jeżdżące tam z prędkością kilka-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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 INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

– Na moim osiedlu obowiązuje
„strefa zamieszkania”, ale kierowcy zachowują się tak, jakby to
była normalna ulica: jadą 50
km/h, trąbią na pieszych i parkują
gdzie chcą – pisze nasz czytelnik.
– Może przypomnicie na łamach,
jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania?
Do kierowców najbardziej powinno przemówić to, że w strefie
zamieszkania mogą biegać bez
opieki dzieci mające mniej, niż
siedem lat. Każde przekroczenie
dozwolonej prędkości 20 km/h
oznacza dla nich śmiertelne zagrożenie, a każdy nieprawidłowo
zaparkowany (poza wyznaczonym
miejscem) samochód to potencjalna bariera, zza której dzieci
zwyczajnie nie widać. W strefie

piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i zawsze mają
pierwszeństwo, a progi zwalniające nie muszą być oznakowane. Innymi słowy: jest to miejsce, w którym kierowca jest tylko gościem
i powinien zapuszczać się tam
możliwie rzadko.

Wszystko źle
Nieporozumieniom w strefach
zamieszkania często są współwinne zarządzające nimi spółdzielnie
czy wspólnoty. W całej Warszawie
można spotkać „strefy”, wykonane za pomocą kilku znaków drogowych, w których pozostały niepotrzebne zebry, wprowadzające
pieszych i kierowców w błąd.
Dużym problemem są także różnice wysokości i brak uspokojenia ruchu. Asfaltowa jezdnia, położony nieco wyżej chodnik
z kwadratowych płyt i zero progów to jasny sygnał, że jesteśmy

na zwykłej ulicy – zwłaszcza, jeśli
znak „strefa zamieszkania” ukrył
się za gałęziami drzewa.

Strefa zamieszkania w wielkim
skrócie
• piesi chodzą całą szerokością
ulicy, także po jezdni, i zawsze

(dg)

DAM PRACĘ
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058
·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349
·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138

Mieszkasz w Wawrze, interesujesz się codziennymi wydarzeniami
z życia dzielnicy?

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

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?

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

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety orzełki ryngrafy tel. 504-017-418

BUDOWLANE
·Profesjonalny serwis instalacji solarnych tel.
601-736-248 www.duel.com.pl

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

FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

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

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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mają pierwszeństwo
• ograniczenie prędkości do 20
km/h
• zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami
• nieoznakowane progi
zwalniające
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źródło: pomagam.pl

Dziki zryły boisko

 Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami zastanawiamy się, co to za miejsca
i jaką kryją tajemnicę. W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy odkrywać
te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

Pomnik, o który pytaliśmy
w poprzedniej zagadce, stoi

 PKS Radość prowadzi zbiórkę 5000 zł, potrzebnych
na naprawienie boiska zniszczonego przez zwierzęta.
We wrześniu ubiegłego roku
dziki zniszczyły dużą część boiska
treningowego, należącego do klubu PKS Radość. Teraz niemal 200
dzieci musi trenować na jednym
boisku, które – z powodu bardzo
dużego wykorzystania – niszczeje
z dnia na dzień. Trener Mateusz
Chmielewski postanowił szukać
pomocy finansowej w Internecie.
W zbiórce na stronie pomagam.pl
udało się zebrać już niemal tysiąc

Ciekawy Wawer

na cmentarzu parafialnym w Radości. Prawidłowe odpowiedzi

Kolejna zagadka

złotych, ale potrzeba pięciokrotnie więcej.
– Wszystkie zebrane pieniądze
zostaną zainwestowane w zakup trawy, zakup ziemi, piaskowanie boiska
oraz jego wertykulację i aerację – pisze trener. – Bardzo proszę o pomoc przy zbiórce na rewitalizację
boiska treningowego dla naszych
młodych adeptów piłki nożnej.
To jak – pomożecie?

Gdzie można spotkać tę kapliczkę?
Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elektroniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski

(red)
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Włodzimierz Zalewski

przysłali: Weronika Girys-Czagowiec i Konrad Osuch, nasi stali
czytelnicy i znawcy cyklu „Ciekawy Wawer „. Pan Konrad odpowiedział tak: „Pomnik znajduje
się na cmentarzu w Radości
przy ulicy Izbickiej. Postawiono
go ku czci żołnierzy 1939 roku,
poległym w czasie wojny żołnierzom Armii Krajowej oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
poległym w 1944 roku. Tablicę
i pomnik ufundowali kombatanci
z Miedzeszyna i Radości w 1979
r. Obok pomnika znajduje się
również tablica poświęcona żołnierzom AK poległym w Miedzeszynie w 1943 roku. Pani Weronika napisała tak: „Mogiła, którą
przedstawia zdjęcie, znajduje się
na cmentarzu przy ul. Izbickiej
w Radości. Postawiono ją z inicjatywy kombatantów II wojny światowej w 1978 r., w hołdzie poległym za wolność i niepodległość
ojczyzny w latach 1939–1944.”
Armia Krajowa była na naszym
terenie organizacją bardzo liczną.
Miejscowe społeczeństwo zdecydowanie popierało działalność konspiracyjną i udzielało działaczom ruchu oporu potrzebnych lokali kontaktowych. Wymienić można tu
dom w Aninie przy ul. I Poprzecznej 22. Jego właściciele, znani działacze harcerstwa: Janina i Jerzy Mateccy, stale dawali pomieszczenie
dla jednej z klas konspiracyjnych
szkoły podchorążych AK z Warszawy. Mieszkanie było też lokalem
tajnego nauczania, punktem odbioru prasy konspiracyjnej i magazynem broni batalionu „Zośka”.
Ruch oporu na terenie Wawra powstał wkrótce po kapitulacji Warszawy na przełomie 1939/40 r. Działała tu „Grupa Batury”. Zorganizowane w Międzylesiu, Aninie i Wawrze kompanie AK razem z oddziałami z Falenicy, Wiązowny i Otwocka tworzyły duży i dobrze zorganizowany rejon IV AK w Otwocku.
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