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Za nie co po nad dwa la ta sta cje
me tra Szwedz ka, Tar gó wek
i Troc ka zo sta ną otwar te, tra sy
au to bu sów się zmie nią a na Tar -
gó wek Miesz ka nio wy „wle je się”
rze ka sa mo cho dów z Bia ło łę ki,
Zą bek, Ma rek czy Ra dzy mi na

– ta ki sce na riusz jest po wszech nie
uzna wa ny za naj bar dziej praw do -
po dob ny. „In wa zji” ob cych sa mo -
cho dów mo żna za po biec za pew -
nia jąc kon ku ren cyj ny wo bec me -
tra, szyb ki trans port dla miesz -
kań ców Bia ło łę ki (tram waj) i Zą -

bek (częst sze kur sy Ko lei Ma zo -
wiec kich), ale też bu du jąc par -
king z praw dzi we go zda rze nia.
Gdy w stycz niu ubie głe go ro ku
na pi sa li śmy o po my śle bu do wy
P+R Troc ka, ko men ta rze więk -
szo ści czy tel ni ków by ły kry tycz ne.

Bia ło łę cza nie mie li ra cję?
– Bu do wa par kin gu w środ ku

osie dla to po mysł z pie kła ro dem.
Tam jest tyl ko jed na uli ca, Troc -

ka, z po rząd nym do jaz dem, resz ta
to ulicz ki osie dlo we. Już te raz ra -
no na tych ma łych ulicz kach two -
rzą się kor ki zwią za ne z do wo zem
dzie ci do przed szko li czy szkół,
a jesz cze zo sta nie do ło żo na ko lej -
na fa la chęt nych na prze siad kę
do me tra!

dokończenie na stronie 2

Nad pętlą czy zamiast parkingu dla mieszkańców?

Park & Ride Trocka
� Trwa przetarg na opracowanie koncepcji parkingu przesiadkowego przy Trockiej.
Zdaniem niektórych jego budowa to „pomysł z piekła rodem”.

Gdy w styczniu
ubiegłego roku
napisaliśmy o pomyśle
budowy P+R Trocka,
komentarze większości
czytelników były
krytyczne.
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We wciąż ist nie ją cym pa wi lo nie
funk cjo nu je kil ka punk tów uła -
twia ją cych ży cie miesz kań com
oko licz nych blo ków. Jest tam
mię dzy in ny mi sklep spo żyw czy,
fit ness club i bi blio te ka, a wła ści -

wie na wet dwie – dla do ro słych
i dzie ci. Obec ny pa wi lon nie jest
szczy tem ar chi tek to nicz nej fi ne -
zji, no wa za bu do wa za pew ne bar -
dziej bę dzie przy cią gać wzrok.

Co jed nak z punk ta mi pro wa -
dzą cy mi dzia łal ność w obec nym
obiek cie? A zwłasz cza z miej scem,
któ re słu ży nie ko mer cyj nym a jed -
nak wa żnym ce lom jak bi blio te ka?
Do ro ta Ko złow ska z Dzia łu In we -
sty cji RSM Pra ga mó wi, że do -
tych cza so wi na jem cy do sta ną pro -
po zy cję no wej lo ka li za cji.

– Trud no na to miast na ten mo -
ment mó wić o kon kret nych ter mi -

nach wy pro wadz ki. Nie zo stał
jesz cze wy ło nio ny pro jek tant.
Prze targ ma być roz strzy gnię ty
do koń ca ma ja. Czas roz po czę cia
in we sty cji, je go po szcze gól nych
eta pów i od da nia in we sty cji
do użyt ku bę dzie usta la ny już
z biu rem pro jek to wym, któ re ów
prze targ wy gra – wy ja śnia.

Gdzie wy po ży czy my ksią żki?
Dy rek tor Bi blio te ki Pu blicz nej

Dziel ni cy Tar gó wek Da nu ta Jan -
kow ska pod kre śla, że kwe stia no -
wej lo ka li za cji dla pod le głych jej
pla có wek funk cjo nu ją cych obec -
nie w pa wi lo nie „po zo sta je otwar -
ta”. Spra wa ma zresz tą dru gie
dno, bo jed na bi blio te ka mu sia ła
się już wy pro wa dzić w związ ku
z in we sty cją RSM Pra ga. Do ty -
czy ło to pla ców ki przy Pio tra
Skar gi, gdzie po li kwi da cji daw -
nych obiek tów ru szy ła no wa in we -
sty cja. Wów czas spół dziel nia za -
re zer wo wa ła 300 me trów kwa dra -
to wych dla bi blio te ki. W tym sa -
mym cza sie dy rek tor Jan kow ska
zna la zła lo kal w za so bach Za kła -
du Go spo da ro wa nia Nie ru cho -
mo ścia mi. Jest to bar dziej opła -
cal ne, bo w prak ty ce ozna cza
brak opłat za czynsz. Za po trze bo -

wa nie na lo kal przy Skar gi nie zo -
sta ło jed nak wy co fa ne. Gdy już
bi blio te ka z Ku flew skiej bę dzie
się mia ła wy pro wa dzić, a nic in ne -
go się nie znaj dzie, to po zo sta nie
ta lo ka li za cja.

– Jest dla nas bar dzo istot ne,
że by pla ców ki na dal dzia ła ły
na tym sa mym osie dlu – mó wi dy -
rek tor Jan kow ska.

Spół dziel nia in we stu je
Bu do wa obiek tu przy Ku flew -

skiej to wciąż kwe stia przy szło ści.
Tym cza sem RSM Pra ga od da ła
w ostat nim cza sie kil ka in we sty cji,
a ko lej ne są fi na li zo wa ne. Jed ną
z za czę tych nie daw no jest „Me tro
Tar gó wek”. Bę dzie to apar ta men -
to wiec z miesz ka nia mi w zde cy do -
wa nej więk szo ści o du żym me tra -
żu, po ło żo ny nie opo dal bu do wa nej
sta cji pod ziem nej ko lej ki. Z ko lei
na Tar cho mi nie spół dziel nia do da -
ła do ofer ty „Ka miń skie go 1”. To
bu dy nek zlo ka li zo wa ny przy jed nej
z głów nych ar te rii te go osie dla
– ulic Świa to wi da i My śli bor skiej.
Ofe ru je 83 miesz ka nia o po -
wierzch niach od 31 m2 do 83 m2.
Wszyst kie po sia da ją prze stron ne
bal ko ny, ta ra sy lub ogród ki.

(AS)
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Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty -

za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• 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.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ

– Trze ba by ło nie blo ko wać do -
cią gnię cia me tra do Tra sy To ruń -
skiej. Wów czas tam po wstał by
P+R i przy by sze z Bia ło łę ki, Ma -
rek i Zą bek tam by się prze sia da li.

Gdzie bę dzie par king?
Naj bar dziej oczy wi stą lo ka li za cją

jest obec na pę tla au to bu so wa Tar -
gó wek. Po nie waż dział ka o po -
wierzch ni 0,55 ha na le ży do mia sta,
ZTM bez więk szych pro ble mów
mógł by zbu do wać na niej kil ku pię -
tro wy ga raż, w któ rym po ziom 0 za -
ję ły by sta no wi ska dla au to bu sów.
Pa sa że ro wie mie li by do po ko na nia
aż 140 me trów po mię dzy par kin -
giem a sta cją me tra – wy star cza ją co
du żo, by znie chę cić do prze siad ki.

Dru ga opcja to bu do wa więk -
sze go par kin gu (0,60 ha) bez po -
śred nio przy sta cji. Pro blem po le -
ga na tym, że wska za ny te ren jest
za rzą dza ny przez RSM Pra ga
i znaj du je się na nim ogól no do -
stęp ny par king dla oko licz nych
miesz kań ców. Gdy by ZTM chciał
prze jąć dział kę, urzęd ni ków cze -
ka ły by bar dzo trud ne roz mo wy ze
spół dziel ca mi. Sy tu ację utrud nia
fakt, że oko li ca sta cji me tra nie
jest ob ję ta pla nem za go spo da ro -

wa nia prze strzen ne go. Pra ce
nad nim cią gną się od grud -
nia 2010 ro ku.

Co po wsta nie na pew no?
Nie wia do mo jesz cze, ile miejsc

znaj dzie się na P+R Troc ka. We -
dług wy tycz nych ZTM „licz ba
miejsc po sto jo wych dla po jaz dów
oso bo wych mu si wy ni kać z ana li -
zy po py tu i sza cun ku za po trze bo -
wa nia”, ale oczy wi ście bę dzie ona
ogra ni czo na roz mia ra mi wy bra nej
dział ki. Mo żli wie bli sko wej ścia
po wsta nie pięć miejsc tyl ko dla
kie row ców ma ją cych pa sa że rów,
sta no wi ska do ła do wa nia aut
elek trycz nych i sto ja ki ro we ro we.

W czę ści prze zna czo nej dla au -
to bu sów znaj dzie się aż 15 sta no -
wisk do po sto ju au to bu sów prze -
gu bo wych – tak du ża ich licz ba
wska zu je, że ZTM bę dzie chciał
skie ro wać na Troc ką kil ka czę sto
kur su ją cych li nii z Bia ło łę ki czy
Ma rek. W obiek cie po wsta nie ta -
kże pu blicz na to a le ta i eks pe dy cja
dla kie row ców au to bu sów.

Wy ło nio ny w prze tar gu wy ko -
naw ca bę dzie mieć 80 dni
na prze pro wa dze nie prac pro jek -
to wych. Póź niej prze pro wa dzo ne
zo sta ną kon sul ta cje spo łecz ne.

(dg)

dokończenie ze strony 1

Park & Ride Trocka

We wciąż
istniejącym pawilonie
funkcjonuje kilka punktów
ułatwiających życie
mieszkańcom okolicznych
bloków. Jest tam między
innymi sklep spożywczy,
fitness club i biblioteka.

Pawilon przy Kuflewskiej zniknie
� Idzie nowe, stare odchodzi. Pawilon przy Kuflewskiej 6 na Targówku zostanie
wyburzony. RSM Praga planuje postawić w tym miejscu budynek mieszkalny
z placówkami usługowymi i garażem podziemnym. Przetarg na projekt ma być
rozstrzygnięty do końca maja. Najemcy już muszą myśleć o wyprowadzce.
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Trwa ją ca bu do wa me tra spra -
wia, że na Tar gów ku i Bród nie
roz po czy na się bo om in we sty cyj -
ny. W po bli żu par ku Bród now -
skie go, na daw nym po lu PGR
i przy Głę boc kiej ro sną blo ki, bu -
do wa ne przez de we lo pe rów. Ale
to nie wszyst ko. Swo ją obec ność
na ryn ku miesz ka nio wym wy raź -
nie chce za zna czyć ta kże war -
szaw ski sa mo rząd.

– Licz ba lo ka li miesz kal nych,
któ ry mi dys po nu je my, zmniej szy -
ła się w ostat nich la tach ze 150
do 80 ty się cy – mó wił na kon fe -
ren cji War saw Days 2017 wi ce -
pre zy dent Mi chał Ol szew ski.
– Uwa żam, że po win ni śmy za -
pew niać miesz ka nia na wy na jem
dla pew nych grup war sza wia ków,
bo wol ny ry nek te go nie zro bi.

War sza wa bę dzie in we sto wać
w bu do wę lo ka li czte rech ro dza -
jów: spo łecz nych – dla osób „za -
gro żo nych wy klu cze niem”, ko mu -
nal nych – dla tych o ni skich do cho -
dach, miesz ka niach To wa rzy stwa
Bu dow nic twa Spo łecz ne go
– na wy na jem dla war sza wia ków
o śred nich do cho dach i zwy kłych
miesz kań na wy na jem. Do 2030 ro -
ku sa mo rząd za mie rza zbu do wać
aż 100 tys. miesz kań. Na Tar gów ku
naj wię cej bę dzie blo ków TBS.

Gdzie po wsta ną?
Miesz ka nia TBS są prze zna czo -

ne dla osób za ra bia ją cych zbyt
du żo, że by do stać miesz ka nie ko -
mu nal ne, ale z ró żnych przy czyn
nie chcą wy naj mo wać miesz kań
na wol nym ryn ku i wo lą za pi sać

się do pro wa dzo nej przez ra tusz
li sty ko lej ko wej. Te be esow skie
blo ki sta ną przy Ko rzo na, Ra dzy -
miń skiej, Chy row skiej 1, Dzie -
wan ny 1, 3, 5 i 7, Bi rżań skiej,
Ster dyń skiej i Księ cia Zie mo wi -
ta 16. W ubie głym mie sią cu pod -
pi sa na zo sta ła umo wa na blok
przy Ko rzo na, któ ry zaj mie dział -
kę na prze ciw ko przed szko la.

– In we sty cja obej mu je bu do wę
bu dyn ku miesz kal ne go wie lo ro -
dzin ne go z ga ra żem pod ziem nym
i ko mór ka mi lo ka tor ski mi w czę -

ści pod ziem nej – czy ta my na stro -
nie TBS Pół noc. – Te ren ob ję ty
in we sty cją ma do stęp do dro gi
pu blicz nej od stro ny Chy row skiej
i od Ko rzo na. W po bli żu znaj du je
się przed szko le pu blicz ne oraz
skwer Wie cha.

Co cie ka we, w opi sie in we sty cji
bra ku je in for ma cji, że trzy pię tro -
wy blok po wsta nie 200 me trów
od sta cji me tra, więc prze zna czo -
na dla TBS dział ka to je den z naj -
dro ższych te re nów in we sty cyj nych

na Tar gów ku. Za miast sprze dać
dział kę de we lo pe ro wi, sa mo rząd
zbu du je tam 64 miesz ka nia i 58
miejsc par kin go wych. Bu do wa za -
koń czy się pod ko niec przy szłe go
ro ku.

Szla chet ne tyn ki vis -á-vis
cmen ta rza

Tym cza sem na ro gu Od ro wą ża
i Bu dow la nej trwa bu do wa war -
ta 40 mln zł. W no wym blo ku ko -
mu nal nym znaj dzie się 156 miesz -
kań, 162 miej sca par kin go we

w ga ra żu, przed szko le i po rad nia
psy cho lo gicz no -pe da go gicz na.
Skrzy dło od stro ny Od ro wą ża bę -
dzie sied mio pię tro we, od stro ny
ze spo łu szkół – trzy pię tro we.
Więk szość miesz kań bę dzie mieć
po wierzch nię od 25 do 35 m2, ale
po wsta ną ta kże lo ka le po wy żej
50 m2. W do ku men ta cji czy ta my,
że no wy blok ko mu nal ny ma zo -
stać wy koń czo ny przy uży ciu ma -
te ria łów naj lep szej ja ko ści, ta kich
jak „szla chet ne tyn ki”.

(dg)

Obok stacji metra

Miasto buduje mieszkania na wynajem
� Budują deweloperzy, buduje i samorząd. Za pieniądze podatników powstaną setki mieszkań Towarzystwa Budownictwa
Społecznego na Targówku i duży blok komunalny na Bródnie. Dlaczego na najdroższych działkach?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Trzypiętrowy
blok powstanie 200
metrów od stacji metra,
więc przeznaczona dla
TBS działka to jeden
z najdroższych terenów
inwestycyjnych
na Targówku.
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

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

Porady prawne

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

War szaw ska straż miej ska za -
trud nia 1433 funk cjo na riu szy. Bli -
sko dwie ście miejsc cze ka
na chęt nych. A tych bra ku je.
Na ogło sze nia re kru ta cyj ne od po -
wia da ją za le d wie po je dyn cze oso -
by. Za nim jed nak doj dzie my
do py ta nia – dla cze go zgła sza się
tak nie wie lu chęt nych – zo bacz my
kim są ci, któ rych do mun du ru
jed nak cią gnie.

– To są naj czę ściej bar dzo mło -
dzi lu dzie, z re gu ły tuż po stu -
diach. Do mi nu ją ce kie run ki to
bez pie czeń stwo na ro do we, bez -
pie czeń stwo we wnętrz ne, pe da go -
gi ka i re so cja li za cja – wy mie nia
rzecz nicz ka stra ży miej skiej Mo -

ni ka Ni żniak. – Nie bra ku je rów -
nież osób po trzy dzie st ce, szu ka -

ją cych no we go za wo du. Py ta ni
o po wo dy de cy zji przy szli stra żni -
cy naj czę ściej de kla ru ją, że jest to

za ję cie cie ka we i gwa ran tu ją ce
spo ry po ziom sta bi li za cji. Wia do -
mo – pen sja z bu dże tu War sza wy.
Są i ta cy, któ rzy w ro dzi nie mie li
przed sta wi cie li tej pro fe sji, więc
kon ty nu acja tra dy cji wy da wa ła się
na tu ral nym kro kiem – opo wia da
rzecz nicz ka.

Kto mo że zo stać stra żni kiem
miej skim?

Oso ba skła da ją ca apli ka cję mu -
si mieć ukoń czo ne 21 lat, wy -
kształ ce nie co naj mniej śred nie,
oby wa tel stwo pol skie, ko rzy stać
z peł ni praw pu blicz nych i cie szyć
się nie na gan ną opi nią. Kan dy dat
po wi nien być spraw ny pod wzglę -
dem fi zycz nym i psy chicz nym.
Pierw sze we ry fi ku ją od po wied nio
spro fi lo wa ne te sty spraw no ścio we
(w tym bie gi, przy sia dy i pomp ki).
Jesz cze więk szą wa gę przy kła da
się do te stów psy cho lo gicz nych,
któ re po tra fią trwać kil ka go dzin.
Do słu żby mo gą zo stać przy ję te
tyl ko ci, któ rzy po tra fią pa no wać
nad emo cja mi i od na leźć się
w nie mal ka żdej, na wet skraj nie
trud nej czy kry zy so wej sy tu acji.
Je śli cho dzi o wy ma ga ną wie dzę,
to do ty czy ona w du żej mie rze
funk cjo no wa nia sa mej stra ży
miej skiej. Tu do brym źró dłem jest
ofi cjal na stro na in ter ne to wa for -
ma cji oraz Sej mu (ak ty praw ne).
War to też po chwa lić się zna jo mo -
ścią za sad funk cjo no wa nia sa mo -
rzą du. Zna jo mość ję zy ków ob cych

nie jest wy mo giem nie zbęd nym,
ale trak to wa na ja ko „war tość do -
da na”. An giel ski czy nie miec ki się
przy da, gdy przyj dzie peł nić słu -
żbę na sto łecz nych uli cach.

Skąd ty le wa ka tów?
– Naj prost sza od po wiedź:

zmie nia się ry nek pra cy – uwa ża
Mo ni ka Ni żniak. Bez ro bo cie
w War sza wie jest naj ni ższe
od wie lu lat. Wy ma ga nia wo bec
stra żni ka są spo re, a za rob ki nie -
wy gó ro wa ne. Po cząt ku ją cy stra -
żnik do sta je 2055 zło tych brut to.
Po trzech mie sią cach za trud nie -
nia i zda nym eg za mi nie mo że li -
czyć na pre mię mo ty wa cyj ną
– mi ni mum 300 zło tych brut to,
a po ro ku mo żli wość za war cia
umo wy na czas nie okre ślo ny
i awan su na sta no wi sko młod sze -
go stra żni ka z wy na gro dze niem
za sad ni czym 2370 zło tych brut to
oraz „trzy na stą pen sję”. Słu żba
sta ra się przy cią gać kan dy da tów
do dat ko wy mi bo nu sa mi. Przy kła -
dem mo że być mo żli wość do fi -
nan so wa nia dal szej na uki czy wy -
po czyn ku. Funk cjo na riu sze ko -
rzy sta ją ta kże z usług me dycz nych
w ra mach przy chod ni, z któ rą jest
pod pi sa na spe cjal na umo wa. To
jed nak na war szaw skim ryn ku
mo gą być sła be ar gu men ty, bio rąc
pod uwa gę spe cy fi kę za wo du.

– To nie jest spo koj na pra ca
„od 8 do 16”. To słu żba na uli cy.
Trud na, a cza sa mi nie bez piecz na

– mó wi rzecz nicz ka. Do te go za -
kres obo wiąz ków jest bar dzo sze -
ro ki, bo to nie tyl ko i wy łącz nie
wal ka z nie pra wi dło wym par ko -
wa niem i na ró żne go ro dza ju wy -
zwa nia trze ba być po pro stu go to -
wym. Men tal nie i fi zycz nie.

Za ma ło stra żni ków na uli cach
Czy bra ki ka dro we prze kła da ją

się na ja kość funk cjo no wa nia stra -
ży? – Sta ra my się ro bić wszyst ko,
że by miesz kań cy te go nie od czu li
– tłu ma czy rzecz nicz ka. W prak ty -
ce ozna cza to mię dzy in ny mi wię -
cej nad go dzin dla funk cjo na riu szy
i re lo ka cję stra żni ków z mniej
do bar dziej „go rą cych” re jo nów.
Po wsta ją też re fe ra ty de dy ko wa ne
kon kret nym ob sza rom dzia ła nia
(na przy kład nie pra wi dło we mu
par ko wa niu). Na uli cach stra żni -
ków nie ste ty wciąż bra ku je.

– Chce my prze ko nać do sie bie
i do pra cy w na szych struk tu rach
miesz kań ców przy le głych gmin.
W koń cu do jazd sta je się co raz
mniej szym pro ble mem – mó wi
Mo ni ka Ni żniak. Szu ka nie no wych
roz wią zań to ta kże de cy zja o zwięk -
sze niu czę sto tli wo ści na bo ru. Nie
dwa ra zy w ro ku jak kie dyś, tyl ko
czę ściej. – Pro ces re kru ta cji się za -
my ka i za raz ru sza na stęp ny – do -
da je. Straż po sia da obec nie wła sną
ba zę szko le nio wą. Są mo żli wo ści,
by szko lić lu dzi w cy klu sta łym. Tyl -
ko chęt nych wciąż jest zbyt ma ło.

(AS)

„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.

Początkujący
strażnik dostaje 2055
złotych brutto. Po trzech
miesiącach zatrudnienia
i zdanym egzaminie
może liczyć na premię
motywacyjną
– minimum 300 złotych
brutto.



Im wię cej war sza wia ków de cy du -
je się ko rzy stać z ro we ru ja ko środ -
ka trans por tu al bo dla roz ryw ki,
tym wię cej kon flik tów mię dzy ro we -
rzy sta mi a pie szy mi i kie row ca mi.

– Ja sa mo cho dem nie wje -
żdżam na nie któ re skrzy żo wa nia
z ta ką pręd ko ścią, z ja ką po tra fią
to zro bić ro we rzy ści – pi sze nasz
czy tel nik. – Nie raz wi dzia łem, jak
nie roz glą da jąc się pru ją na przód

po skrzy żo wa niu, bo są na ucze ni,
że ma ją pierw szeń stwo na ście żce
ro we ro wej. W ogó le nie za cho wu -
ją ko niecz nej w ta kich chwi lach
ostro żno ści.

Są groź ni…
Czy rze czy wi ście War sza wa ma

pro blem z nie bez piecz nie je żdżą -
cy mi ro we rzy sta mi? Za rząd Dróg
Miej skich opu bli ko wał nie daw no

ra port o sta nie bez pie czeń stwa,
przy go to wa ny na pod sta wie da -
nych po li cyj nych za ubie gły rok.
Zna la zły się w nim oczy wi ście

m.in. sta ty sty ki do ty czą ce wy pad -
ków z udzia łem dwóch kó łek.

– Z ka żdym ro kiem po wsta ją
no we ki lo me try tras ro we ro wych,
two rzo ne są no we sta cje Ve tu ri lo
oraz ro śnie licz ba do stęp nych
w sys te mie jed no śla dów – pi szą
au tor ki. – Nie ste ty, wraz z ro sną cą
licz bą ro we rzy stów ro śnie ta kże
licz ba ko li zji i wy pad ków z udzia -
łem tej gru py użyt kow ni ków.

W po rów na niu z ro kiem 2012
na stą pił wzrost licz by po wo do wa -
nych przez ro we rzy stów wy pad -
ków o 17% (z 36 do 42 rocz nie),
przy czym war to pa mię tać, że
„wy pa dek” ozna cza tu sy tu ację,
po któ rej ofia ra spę dzi ła w szpi ta -
lu co naj mniej ty dzień. Jed no cze -
śnie licz ba ran nych w nich osób
spa dła o 15% – z 39 do 33. Wy -
pad ki śmier tel ne z wi ny ro we rzy -

stów są rzad ko ścią. W cią gu ostat -
nich pię ciu lat by ło ich sie dem,
przy czym spraw cy by li jed no cze -
śnie ofia ra mi a w ro ku 2016 ta kich
zda rzeń od no to wa no… ze ro.

Ma te ma ty ka mó wi, że licz ba
wy pad ków po wo do wa nych przez
ro we rzy stów jest zbli żo na do po -
pu lar no ści ro we ru ja ko środ ka
trans por tu. We dług ob li czeń
ZDM w 2015 ro ku war sza wia cy
od by wa li na ro we rze 3,1% pod ró -
ży. W tym sa mym ro ku ro we rzy ści
by li spraw ca mi 3,5% wy pad ków
– 34 z 962. W tym sa mym ro ku
kie row cy sa mo cho dów oso bo -
wych od po wia da li za 78% wy pad -

ków, choć tyl ko 32% pod ró ży
po mie ście od by wa no au tem.

…ale czę ściej są ofia ra mi
Zde cy do wa nie czę ściej niż

spraw ca mi ro we rzy ści są ofia ra mi.
Sta ty sty ka mó wi, że za nim prze -
cięt ny ro we rzy sta po trą ci pie sze -
go, praw do po dob nie sam wy lą du -
je w szpi ta lu po po trą ce niu przez
kie row cę. W ubie głym ro ku ro we -
rzy ści uczest ni czy li w 153 wy pad -
kach, ale tyl ko w 42 by li win ni.
Na Bie la nach i Be mo wie do szło
ta kże do wy pad ków śmier tel nych,
w któ rych zgi nę ły ro we rzyst ki.

(dg)

„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.

Zdecydowanie
częściej niż sprawcami
rowerzyści są ofiarami.
Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta
potrąci pieszego,
prawdopodobnie sam
wyląduje w szpitalu
po potrąceniu przez
kierowcę.

źródło: ZD
M
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Do na szej re dak cji do tarł sy -
gnał o trwa ją cej la ta mi ge hen nie
miesz kań ców blo ku przy Ło jew -
skiej 14 na Bród nie, dla któ rych

pro ble mem są lo ka to rzy jed ne go
z lo ka li, a kon kret nie ich spe cy -
ficz ne za cho wa nia: de mo lo wa nie
oraz za nie czysz cza nie klat ki i win -

dy, pi cie pod drzwia mi są sia dów,
za cze pia nie oraz kie ro wa nie
pod ich ad re sem roz licz nych
gróźb, śmie ce nie, ba zgra nie
po ścia nach, kra dzież oraz nisz -
cze nie ka mer mo ni to rin gu. Na tu -
ral nym uzu peł nie niem tej ak tyw -
no ści by ło za le ga nie z czyn szem
i opła ta mi za gaz i prąd. Kon se -
kwen cją, co nie dziw ne, od cię cie
me diów, z czym zresz tą są sie dzi
pró bo wa li so bie ra dzić wpi na jąc
się w sieć nie le gal nie.

To a le ta i sy pial nia na klat ce
Głów nym na jem cą lo ka lu jest

miesz ka ją ca tu od po cząt ku ist nie -
nia bu dyn ku (czy li od po nad 40
lat) Bo że na L. Jed nak kło po ty
spra wia ła nie tyl ko ta nad uży wa ją -

ca al ko ho lu oso ba, ale i jej sy no -
wie or ga ni zu ją cy cią gną ce się ca -
ły mi dnia mi im pre zy. Gdy za ba wa
się roz krę ca ła, mat ka nie jed no -
krot nie lą do wa ła za drzwia mi,
któ re im pre zo wi cze sku tecz nie ry -
glo wa li. Ne stor ka ro du – o czym
mó wią miesz kań cy – wie le no cy
spę dzi ła na ko ry ta rzu, śpiąc
pod drzwia mi są sia dów. Wspól ną
prze strzeń trak to wa ła nie tyl ko ja -
ko sy pial nię, ale i to a le tę.

Wła ści cie lem zaj mo wa ne go
przez „trud ną” ro dzi nę lo ka lu jest
Mia sto Sto łecz ne War sza wa, a ad -
mi ni stru je nim Za kład Go spo da -
ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi. To
wła śnie ZGN, po sze re gu nie po -
ko ją cych sy gna łów od miesz kań -
ców blo ku, zde cy do wał się wsz -

cząć pro ce du rę umo żli wia ją cą
eks mi sję. Pra wo moc ny wy rok za -
padł nie ca łe dwa la ta te mu.
Miesz kań cy ocze ki wa li, że ich
pro ble ma tycz ni są sie dzi wy pro wa -
dzą się i w blo ku za pa nu je spo kój.
Nic z te go. Pi ja ty ki, groź by, za nie -
czysz cza nie wspól nych po miesz -
czeń i de wa sta cje trwa ły w naj lep -
sze. Wzy wa na na miej sce po li cja
tyl ko na krót ko zmie nia ła ten
stan rze czy. W tym cza sie wła dze
Tar gów ka obie cy wa ły sku tecz ną
eks mi sję i po da wa ły ko lej ne ter -
mi ny. Spra wa roz bi ja ła się jed nak
o pro blem ze zna le zie niem lo ka lu
za stęp cze go (dziel ni ca ma po -
nad 200 wy ro ków eks mi syj nych
do wy eg ze kwo wa nia). Miesz kań -
cy co raz czę ściej mó wi li, że bo ją
się już nie tyl ko o de wa sto wa ne
po miesz cze nia, ale o swo je zdro -
wie a na wet ży cie.

Ele ment folk lo ru Bród na?
Sie rż. sztab. Pau li na Onysz ko

z re jo no wej po li cji do brze zna
spra wę pa ni Bo że ny. – Te mat tej
pa ni był wie lo krot nie po ru sza ny
na fo rach in ter ne to wych. Miesz -
kań cy sa mi po twier dza ją, że da ją
jej pie nią dze na al ko hol i po strze -

ga ją ja ko „ele ment folk lo ru” – tłu -
ma czy po li cjant ka. Do da je, że roz -
mo wy z miesz kań ca mi blo ku oraz
proś by o skła da nie for mal nych za -
wia do mień na nie po żą da ne zja wi -
ska z udzia łem ko bie ty nie przy no -
szą re zul ta tu. Z in for ma cji wy ni ka,
że sa mi wpusz cza ją ją na klat kę
scho do wą. – Bo że na L. czę sto jest
obec nie wi dy wa na przy jed nym ze
skle pów na uli cy Ło jew skiej, na to -
miast do tych cza so we kon tro le kla -
tek scho do wych nie po twier dzi ły
jej obec no ści pod wska za nym ad -
re sem w blo ku – wy ja śnia Onysz -
ko. Miesz kań cy wi dzą to ina czej.
Ich zda niem za pi sy mo ni to rin gu
ja sno wska zu ją, że Bo że na L. prze -
by wa na klat ce scho do wej prak -
tycz nie noc w noc.

Kie dy miesz ka nie zo sta nie
zwol nio ne?

Rzecz nicz ka stra ży miej skiej
Mo ni ka Ni żniak po twier dza, że
funk cjo na riu sze tej słu żby prze pro -
wa dzi li sze reg in ter wen cji na te re -
nie sa me go blo ku, jak i w je go bez -
po śred nim są siedz twie. Tyl ko
od ma ja ze szłe go ro ku mia ło to
miej sce 53 ra zy. Z cze go w 17 przy -
pad kach koń czy ło się to dla de li -
kwen tów po by tem w Sto łecz nym
Ośrod ku dla Osób Nie trzeź wych.
Rzecz nicz ka do da je też, że w sto -
sun ku do Bo że ny L. funk cjo na riu -
sze nie jed no krot nie wy cho dzi li
z pro po zy cją po mo cy w zna le zie -
niu miej sca w noc le gow ni lub
schro ni sku. Ko bie ta od ma wia ła.

– Straż miej ska nie mo że bez
zgo dy oso by za in te re so wa nej po -
dej mo wać w tym za kre sie dal -
szych czyn no ści – tłu ma czy Ni -
żniak.

Ja ki mo że być fi nał tej spra wy?
Dzie sią te go ma ja za pa dła de cy zja
o przy zna niu lo ka lu so cjal ne go
sy no wi pa ni Bo że ny, któ ry ca ły
czas miesz ka w blo ku. Ona sa ma
o miesz ka nie dla sie bie nie wy stę -
po wa ła.

– Cze ka my na za koń cze nie
prac re mon to wych. Po win no to
na stą pić w cią gu kil ku ty go dni
– wy ja śnia rzecz nik dziel ni cy Tar -
gó wek Ra fał La so ta. Gdy lo kal
so cjal ny bę dzie już przy go to wa ny,
miesz ka nie na Ło jew skiej mu si
zo stać opusz czo ne. Je że li kto kol -
wiek bę dzie tam jesz cze prze by -
wać, wów czas wkro czy ko mor nik.

(AS)

Blok, w którym (sąsiad) straszy
� Mieszkańcy bloku przy Łojewskiej 14 czekają na eksmisję sąsiadów niczym na zbawienie. Mają dość nocnych
wrzasków, picia, zanieczyszczania klatki i gróźb kierowanych pod swoim adresem.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

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

Gdy lokal
socjalny będzie już
przygotowany,
mieszkanie na Łojewskiej
musi zostać opuszczone.
Jeżeli ktokolwiek będzie
tam jeszcze przebywać,
wówczas wkroczy
komornik.





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
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

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

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Profesjonalny serwis instalacji solarnych tel.
601-736-248 www.duel.com.pl

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

DAM PRACĘ
·AAA Ekspedientka pracownik sklep spoż-przem
od zaraz umowa 604-902-944

·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@roza-
montessori.pl

NNoowwoocczzeessnnaa  pprraallnniiaa  zzaattrruuddnnii  pprraaccoowwnniikkóóww  ddoo
pprraaccyy..  GGwwaarraannttuujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee,,

uummoowwęę  oo pprraaccęę,,  ppaakkiieett  mmeeddyycczznnyy,,  eellaassttyycczznnyy
ggrraaffiikk..  ZZaappeewwnniiaammyy  pprrzzyyuucczzeenniiee  ddoo  pprraaccyy

ww ttrraakkcciiee  ookkrreessuu  pprróóbbnneeggoo..  OObboowwiiąązzkkii
–– pprraassoowwaanniiee  ooddzziieeżżyy,,  oobbssłłuuggaa  mmaasszzyynn

pprraallnniicczzyycchh,,  oobbssłłuuggaa  kklliieennttaa..  ZZaapprraasszzaammyy
zzaaiinntteerreessoowwaannee  oossoobbyy  –– tteell..  669955--336600--775599

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058

·Praca dla kobiet dorywcza w godzinach jakich
Ci pasuje lub na etat ul. Marywilska, sortowanie
odzieży BHP tel. 507-177- 958

·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349

·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138

·Zatrudnimy OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO
do zakładu produkcyjnego na Białołęce, praca 3-
zm, 16 brutto/godz. tel. 698-698-501

·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

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Pro sto kąt ny nie bie ski znak
z „lu dzi ka mi”, dom kiem i sa mo -
cho dem jest bar dzo czę sto spo ty -

ka ny przy wjaz dach na za mknię te
osie dla i dro gach pro wa dzą ce
do do mów jed no ro dzin nych,
a w week en dy – ta kże na Kra kow -
skim Przed mie ściu i No wym
Świe cie. Choć pie si mo gą ko rzy -
stać z ca łej sze ro ko ści uli cy,
w tym cho dzić jezd nią, w prak ty ce
wo lą trzy mać się bli sko ścian bu -
dyn ków. Po wo dem są sa mo cho dy,
je żdżą ce tam z pręd ko ścią kil ka -

krot nie prze kra cza ją cą do pusz -
czal ną.

Trud ny znak
– Na mo im osie dlu obo wią zu je

„stre fa za miesz ka nia”, ale kie -
row cy za cho wu ją się tak, jak by to
by ła nor mal na uli ca: ja dą 50
km/h, trą bią na pie szych i par ku ją
gdzie chcą – pi sze nasz czy tel nik.
– Mo że przy po mni cie na ła mach,
ja kie prze pi sy obo wią zu ją w stre -
fie za miesz ka nia?

Do kie row ców naj bar dziej po -
win no prze mó wić to, że w stre fie
za miesz ka nia mo gą bie gać bez
opie ki dzie ci ma ją ce mniej, niż
sie dem lat. Ka żde prze kro cze nie
do zwo lo nej pręd ko ści 20 km/h
ozna cza dla nich śmier tel ne za -
gro że nie, a ka żdy nie pra wi dło wo
za par ko wa ny (po za wy zna czo nym
miej scem) sa mo chód to po ten -
cjal na ba rie ra, zza któ rej dzie ci
zwy czaj nie nie wi dać. W stre fie

pie si mo gą po ru szać się ca łą sze -
ro ko ścią dro gi i za wsze ma ją
pierw szeń stwo, a pro gi zwal nia ją -
ce nie mu szą być ozna ko wa ne. In -
ny mi sło wy: jest to miej sce, w któ -
rym kie row ca jest tyl ko go ściem
i po wi nien za pusz czać się tam
mo żli wie rzad ko.

Wszyst ko źle
Nie po ro zu mie niom w stre fach

za miesz ka nia czę sto są współ win -
ne za rzą dza ją ce ni mi spół dziel nie
czy wspól no ty. W ca łej War sza wie
mo żna spo tkać „stre fy”, wy ko na -
ne za po mo cą kil ku zna ków dro -
go wych, w któ rych po zo sta ły nie -
po trzeb ne ze bry, wpro wa dza ją ce
pie szych i kie row ców w błąd.

Du żym pro ble mem są ta kże ró -
żni ce wy so ko ści i brak uspo ko je -
nia ru chu. As fal to wa jezd nia, po -
ło żo ny nie co wy żej chod nik
z kwa dra to wych płyt i ze ro pro -
gów to ja sny sy gnał, że je ste śmy

na zwy kłej uli cy – zwłasz cza, je śli
znak „stre fa za miesz ka nia” ukrył
się za ga łę zia mi drze wa.

Stre fa za miesz ka nia w wiel kim
skró cie
• piesi chodzą całą szerokością

ulicy, także po jezdni, i zawsze

mają pierwszeństwo
• ograniczenie prędkości do 20

km/h
• zakaz parkowania poza

wyznaczonymi miejscami
• nieoznakowane progi

zwalniające
(dg)

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.

W całej Warszawie
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl






