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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”.
źródło: ZTM

Białołęczanie mieli rację?
– Budowa parkingu w środku
osiedla to pomysł z piekła rodem.
Tam jest tylko jedna ulica, Troc-

Gdy w styczniu
ubiegłego roku
napisaliśmy o pomyśle
budowy P+R Trocka,
komentarze większości
czytelników były
krytyczne.

Za nieco ponad dwa lata stacje
metra
Szwedzka,
Targówek
i Trocka zostaną otwarte, trasy
autobusów się zmienią a na Targówek Mieszkaniowy „wleje się”
rzeka samochodów z Białołęki,
Ząbek, Marek czy Radzymina

– taki scenariusz jest powszechnie
uznawany za najbardziej prawdopodobny. „Inwazji” obcych samochodów można zapobiec zapewniając konkurencyjny wobec metra, szybki transport dla mieszkańców Białołęki (tramwaj) i Zą-

bek (częstsze kursy Kolei Mazowieckich), ale też budując parking z prawdziwego zdarzenia.
Gdy w styczniu ubiegłego roku
napisaliśmy o pomyśle budowy
P+R Trocka, komentarze większości czytelników były krytyczne.

ka, z porządnym dojazdem, reszta
to uliczki osiedlowe. Już teraz rano na tych małych uliczkach tworzą się korki związane z dowozem
dzieci do przedszkoli czy szkół,
a jeszcze zostanie dołożona kolejna fala chętnych na przesiadkę
do metra!
dokończenie na stronie 2

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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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.

Park & Ride Trocka
dokończenie ze strony 1
– Trzeba było nie blokować dociągnięcia metra do Trasy Toruńskiej. Wówczas tam powstałby
P+R i przybysze z Białołęki, Marek i Ząbek tam by się przesiadali.

Gdzie będzie parking?
Najbardziej oczywistą lokalizacją
jest obecna pętla autobusowa Targówek. Ponieważ działka o powierzchni 0,55 ha należy do miasta,
ZTM bez większych problemów
mógłby zbudować na niej kilkupiętrowy garaż, w którym poziom 0 zajęłyby stanowiska dla autobusów.
Pasażerowie mieliby do pokonania
aż 140 metrów pomiędzy parkingiem a stacją metra – wystarczająco
dużo, by zniechęcić do przesiadki.
Druga opcja to budowa większego parkingu (0,60 ha) bezpośrednio przy stacji. Problem polega na tym, że wskazany teren jest
zarządzany przez RSM Praga
i znajduje się na nim ogólnodostępny parking dla okolicznych
mieszkańców. Gdyby ZTM chciał
przejąć działkę, urzędników czekałyby bardzo trudne rozmowy ze
spółdzielcami. Sytuację utrudnia
fakt, że okolica stacji metra nie
jest objęta planem zagospodaro-

wania przestrzennego. Prace
nad nim ciągną się od grudnia 2010 roku.

Co powstanie na pewno?
Nie wiadomo jeszcze, ile miejsc
znajdzie się na P+R Trocka. Według wytycznych ZTM „liczba
miejsc postojowych dla pojazdów
osobowych musi wynikać z analizy popytu i szacunku zapotrzebowania”, ale oczywiście będzie ona
ograniczona rozmiarami wybranej
działki. Możliwie blisko wejścia
powstanie pięć miejsc tylko dla
kierowców mających pasażerów,
stanowiska do ładowania aut
elektrycznych i stojaki rowerowe.
W części przeznaczonej dla autobusów znajdzie się aż 15 stanowisk do postoju autobusów przegubowych – tak duża ich liczba
wskazuje, że ZTM będzie chciał
skierować na Trocką kilka często
kursujących linii z Białołęki czy
Marek. W obiekcie powstanie także publiczna toaleta i ekspedycja
dla kierowców autobusów.
Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mieć 80 dni
na przeprowadzenie prac projektowych. Później przeprowadzone
zostaną konsultacje społeczne.
(dg)

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

We wciąż

nach wyprowadzki. Nie został
jeszcze wyłoniony projektant.
Przetarg ma być rozstrzygnięty
do końca maja. Czas rozpoczęcia
inwestycji, jego poszczególnych
etapów i oddania inwestycji
do użytku będzie ustalany już
z biurem projektowym, które ów
przetarg wygra – wyjaśnia.

wanie na lokal przy Skargi nie zostało jednak wycofane. Gdy już
biblioteka z Kuflewskiej będzie
się miała wyprowadzić, a nic innego się nie znajdzie, to pozostanie
ta lokalizacja.
– Jest dla nas bardzo istotne,
żeby placówki nadal działały
na tym samym osiedlu – mówi dyrektor Jankowska.

nie w pawilonie „pozostaje otwarta”. Sprawa ma zresztą drugie
dno, bo jedna biblioteka musiała
się już wyprowadzić w związku
z inwestycją RSM Praga. Dotyczyło to placówki przy Piotra
Skargi, gdzie po likwidacji dawnych obiektów ruszyła nowa inwestycja. Wówczas spółdzielnia zarezerwowała 300 metrów kwadratowych dla biblioteki. W tym samym czasie dyrektor Jankowska
znalazła lokal w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Jest to bardziej opłacalne, bo w praktyce oznacza
brak opłat za czynsz. Zapotrzebo-

a kolejne są finalizowane. Jedną
z zaczętych niedawno jest „Metro
Targówek”. Będzie to apartamentowiec z mieszkaniami w zdecydowanej większości o dużym metrażu, położony nieopodal budowanej
stacji podziemnej kolejki. Z kolei
na Tarchominie spółdzielnia dodała do oferty „Kamińskiego 1”. To
budynek zlokalizowany przy jednej
z głównych arterii tego osiedla
– ulic Światowida i Myśliborskiej.
Oferuje 83 mieszkania o powierzchniach od 31 m2 do 83 m2.
Wszystkie posiadają przestronne
balkony, tarasy lub ogródki.

istniejącym pawilonie
funkcjonuje kilka punktów Gdzie wypożyczymy książki?
ułatwiających życie
Dyrektor Biblioteki Publicznej Spółdzielnia inwestuje
mieszkańcom okolicznych Dzielnicy Targówek Danuta JanBudowa obiektu przy Kuflewbloków. Jest tam między
kowska podkreśla, że kwestia no- skiej to wciąż kwestia przyszłości.
innymi sklep spożywczy,
wej lokalizacji dla podległych jej Tymczasem RSM Praga oddała
fitness club i biblioteka.
placówek funkcjonujących obec- w ostatnim czasie kilka inwestycji,
wie nawet dwie – dla dorosłych
i dzieci. Obecny pawilon nie jest
szczytem architektonicznej finezji, nowa zabudowa zapewne bardziej będzie przyciągać wzrok.
Co jednak z punktami prowadzącymi działalność w obecnym
obiekcie? A zwłaszcza z miejscem,
które służy niekomercyjnym a jednak ważnym celom jak biblioteka?
Dorota Kozłowska z Działu Inwestycji RSM Praga mówi, że dotychczasowi najemcy dostaną propozycję nowej lokalizacji.
– Trudno natomiast na ten moment mówić o konkretnych termi-

(AS)

Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-
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nowotworowych, chorobach

prostacie, problemach
hormonalnych
zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

pomaga

przynależnej do Benquet Tribe, któ-
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chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,
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problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

kolenia na pokolenie.
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Znajduje zaburzenia energetycz-
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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.

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-
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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?
się do prowadzonej przez ratusz
listy kolejkowej. Tebeesowskie
bloki staną przy Korzona, Radzymińskiej, Chyrowskiej 1, Dziewanny 1, 3, 5 i 7, Birżańskiej,
Sterdyńskiej i Księcia Ziemowita 16. W ubiegłym miesiącu podpisana została umowa na blok
przy Korzona, który zajmie działkę naprzeciwko przedszkola.
– Inwestycja obejmuje budowę
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
i komórkami lokatorskimi w czę-

na Targówku. Zamiast sprzedać
działkę deweloperowi, samorząd
zbuduje tam 64 mieszkania i 58
miejsc parkingowych. Budowa zakończy się pod koniec przyszłego
roku.

Szlachetne tynki vis-á-vis
cmentarza
Tymczasem na rogu Odrowąża
i Budowlanej trwa budowa warta 40 mln zł. W nowym bloku komunalnym znajdzie się 156 mieszkań, 162 miejsca parkingowe

w garażu, przedszkole i poradnia
psy cho lo gicz no -pe da go gicz na.
Skrzydło od strony Odrowąża będzie siedmiopiętrowe, od strony
zespołu szkół – trzypiętrowe.
Większość mieszkań będzie mieć
powierzchnię od 25 do 35 m2, ale
powstaną także lokale powyżej
50 m2. W dokumentacji czytamy,
że nowy blok komunalny ma zostać wykończony przy użyciu materiałów najlepszej jakości, takich
jak „szlachetne tynki”.
(dg)

Trzypiętrowy
Trwająca budowa metra sprawia, że na Targówku i Bródnie
rozpoczyna się boom inwestycyjny. W pobliżu parku Bródnowskiego, na dawnym polu PGR
i przy Głębockiej rosną bloki, budowane przez deweloperów. Ale
to nie wszystko. Swoją obecność
na rynku mieszkaniowym wyraźnie chce zaznaczyć także warszawski samorząd.
– Liczba lokali mieszkalnych,
którymi dysponujemy, zmniejszyła się w ostatnich latach ze 150
do 80 tysięcy – mówił na konferencji Warsaw Days 2017 wiceprezydent Michał Olszewski.
– Uważam, że powinniśmy zapewniać mieszkania na wynajem
dla pewnych grup warszawiaków,
bo wolny rynek tego nie zrobi.

Warszawa będzie inwestować
w budowę lokali czterech rodzajów: społecznych – dla osób „zagrożonych wykluczeniem”, komunalnych – dla tych o niskich dochodach, mieszkaniach Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego
– na wynajem dla warszawiaków
o średnich dochodach i zwykłych
mieszkań na wynajem. Do 2030 roku samorząd zamierza zbudować
aż 100 tys. mieszkań. Na Targówku
najwięcej będzie bloków TBS.

Gdzie powstaną?
Mieszkania TBS są przeznaczone dla osób zarabiających zbyt
dużo, żeby dostać mieszkanie komunalne, ale z różnych przyczyn
nie chcą wynajmować mieszkań
na wolnym rynku i wolą zapisać

blok powstanie 200
metrów od stacji metra,
więc przeznaczona dla
TBS działka to jeden
z najdroższych terenów
inwestycyjnych
na Targówku.
ści podziemnej – czytamy na stronie TBS Północ. – Teren objęty
inwestycją ma dostęp do drogi
publicznej od strony Chyrowskiej
i od Korzona. W pobliżu znajduje
się przedszkole publiczne oraz
skwer Wiecha.
Co ciekawe, w opisie inwestycji
brakuje informacji, że trzypiętrowy blok powstanie 200 metrów
od stacji metra, więc przeznaczona dla TBS działka to jeden z najdroższych terenów inwestycyjnych

reklama w „Echu” 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.
zajęcie ciekawe i gwarantujące
spory poziom stabilizacji. Wiadomo – pensja z budżetu Warszawy.
Są i tacy, którzy w rodzinie mieli
przedstawicieli tej profesji, więc
kontynuacja tradycji wydawała się
naturalnym krokiem – opowiada
rzeczniczka.

Kto może zostać strażnikiem
miejskim?

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 Mo-

nika Niżniak. – Nie brakuje również osób po trzydziestce, szuka-

Początkujący
strażnik dostaje 2055
złotych brutto. Po trzech
miesiącach zatrudnienia
i zdanym egzaminie
może liczyć na premię
motywacyjną
– minimum 300 złotych
brutto.
jących nowego zawodu. Pytani
o powody decyzji przyszli strażnicy najczęściej deklarują, że jest to

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

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

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 zatrudnienia 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
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). 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

raport o stanie bezpieczeństwa,
przygotowany na podstawie danych policyjnych za ubiegły rok.
Znalazły się w nim oczywiście

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

Im więcej warszawiaków decyduje się korzystać z roweru jako środka transportu albo dla rozrywki,
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

stów 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% wypad-

ków, 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)

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 rowerzy-
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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.
gają jako „element folkloru” – tłumaczy policjantka. Dodaje, że rozmowy z mieszkańcami bloku oraz
prośby o składanie formalnych zawiadomień na niepożądane zjawiska z udziałem kobiety nie przynoszą rezultatu. Z informacji wynika,
że sami wpuszczają ją na klatkę
schodową. – Bożena L. często jest
obecnie widywana przy jednym ze
sklepów na ulicy Łojewskiej, natomiast dotychczasowe kontrole klatek schodowych nie potwierdziły
jej obecności pod wskazanym adresem w bloku – wyjaśnia Onyszko. Mieszkańcy widzą to inaczej.
Ich zdaniem zapisy monitoringu
jasno wskazują, że Bożena L. przebywa na klatce schodowej praktycznie noc w noc.

Kiedy mieszkanie zostanie
zwolnione?

Do naszej redakcji dotarł sygnał o trwającej latami gehennie
mieszkańców bloku przy Łojewskiej 14 na Bródnie, dla których

Gdy lokal
socjalny będzie już
przygotowany,
mieszkanie na Łojewskiej
musi zostać opuszczone.
Jeżeli ktokolwiek będzie
tam jeszcze przebywać,
wówczas wkroczy
komornik.
problemem są lokatorzy jednego
z lokali, a konkretnie ich specyficzne zachowania: demolowanie
oraz zanieczyszczanie klatki i win-

dy, picie pod drzwiami sąsiadów,
zaczepianie oraz kierowanie
pod ich adresem rozlicznych
gróźb, śmiecenie, bazgranie
po ścianach, kradzież oraz niszczenie kamer monitoringu. Naturalnym uzupełnieniem tej aktywności było zaleganie z czynszem
i opłatami za gaz i prąd. Konsekwencją, co nie dziwne, odcięcie
mediów, z czym zresztą sąsiedzi
próbowali sobie radzić wpinając
się w sieć nielegalnie.

Toaleta i sypialnia na klatce
Głównym najemcą lokalu jest
mieszkająca tu od początku istnienia budynku (czyli od ponad 40
lat) Bożena L. Jednak kłopoty
sprawiała nie tylko ta nadużywają-

ca alkoholu osoba, ale i jej synowie organizujący ciągnące się całymi dniami imprezy. Gdy zabawa
się rozkręcała, matka niejednokrotnie lądowała za drzwiami,
które imprezowicze skutecznie ryglowali. Nestorka rodu – o czym
mówią mieszkańcy – wiele nocy
spędziła na korytarzu, śpiąc
pod drzwiami sąsiadów. Wspólną
przestrzeń traktowała nie tylko jako sypialnię, ale i toaletę.
Właścicielem
zajmowanego
przez „trudną” rodzinę lokalu jest
Miasto Stołeczne Warszawa, a administruje nim Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. To
właśnie ZGN, po szeregu niepokojących sygnałów od mieszkańców bloku, zdecydował się wsz-

cząć procedurę umożliwiającą
eksmisję. Prawomocny wyrok zapadł niecałe dwa lata temu.
Mieszkańcy oczekiwali, że ich
problematyczni sąsiedzi wyprowadzą się i w bloku zapanuje spokój.
Nic z tego. Pijatyki, groźby, zanieczyszczanie wspólnych pomieszczeń i dewastacje trwały w najlepsze. Wzywana na miejsce policja
tylko na krótko zmieniała ten
stan rzeczy. W tym czasie władze
Targówka obiecywały skuteczną
eksmisję i podawały kolejne terminy. Sprawa rozbijała się jednak
o problem ze znalezieniem lokalu
zastępczego (dzielnica ma ponad 200 wyroków eksmisyjnych
do wyegzekwowania). Mieszkańcy coraz częściej mówili, że boją
się już nie tylko o dewastowane
pomieszczenia, ale o swoje zdrowie a nawet życie.

Element folkloru Bródna?

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a la z ł z a s to s o w a n i e w l a t a c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najm niej od 8 lat, ale w Polsce wciąż uchodz i za techno logię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk
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Sierż. sztab. Paulina Onyszko
z rejonowej policji dobrze zna
sprawę pani Bożeny. – Temat tej
pani był wielokrotnie poruszany
na forach internetowych. Mieszkańcy sami potwierdzają, że dają
jej pieniądze na alkohol i postrze-

Rzeczniczka straży miejskiej
Monika Niżniak potwierdza, że
funkcjonariusze tej służby przeprowadzili szereg interwencji na terenie samego bloku, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tylko
od maja zeszłego roku miało to
miejsce 53 razy. Z czego w 17 przypadkach kończyło się to dla delikwentów pobytem w Stołecznym
Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.
Rzeczniczka dodaje też, że w stosunku do Bożeny L. funkcjonariusze niejednokrotnie wychodzili
z propozycją pomocy w znalezieniu miejsca w noclegowni lub
schronisku. Kobieta odmawiała.
– Straż miejska nie może bez
zgody osoby zainteresowanej podejmować w tym zakresie dalszych czynności – tłumaczy Niżniak.
Jaki może być finał tej sprawy?
Dziesiątego maja zapadła decyzja
o przyznaniu lokalu socjalnego
synowi pani Bożeny, który cały
czas mieszka w bloku. Ona sama
o mieszkanie dla siebie nie występowała.
– Czekamy na zakończenie
prac remontowych. Powinno to
nastąpić w ciągu kilku tygodni
– wyjaśnia rzecznik dzielnicy Targówek Rafał Lasota. Gdy lokal
socjalny będzie już przygotowany,
mieszkanie na Łojewskiej musi
zostać opuszczone. Jeżeli ktokolwiek będzie tam jeszcze przebywać, wówczas wkroczy komornik.
(AS)

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

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-

– 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

OGŁOSZENIA DROBNE

·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@rozamontessori.pl

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

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 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
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Nowoczesna pralnia zatrudni pracowników do
pracy. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie,
umowę o pracę, pakiet medyczny, elastyczny
grafik. Zapewniamy przyuczenie do pracy
w trakcie okresu próbnego. Obowiązki
– prasowanie odzieży, obsługa maszyn
pralniczych, obsługa klienta. Zapraszamy
zainteresowane osoby – tel. 695-360-759
·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 3zm, 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

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

mają pierwszeństwo
• ograniczenie prędkości do 20
km/h
• zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami
• nieoznakowane progi
zwalniające

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

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
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