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Kolej się zwija

Rozbiórka czterech wiaduktów
 Podczas najbliższych weekendów kolejarze rozbiorą wiadukty nad Obozową, Górczewską, Wolską i Kasprzaka.

Przebudowa linii kolejowej między dworcami Gdańskim a Zachodnim nabiera tempa. W najbliższym czasie prowadzone będą
prace rozbiórkowe czterech estakad, na których tory przekraczają

Pod koniec

i chodnikiem. Kierowcy jadący
od strony Jelonek będą musieli
skręcić w Bema, jadący od centrum – w trasę Prymasa Tysiąclecia. Objazdy zostaną poprowadzone trasą Prymasa, Wolską, al.
„Solidarności”, Okopową i Towarową, a lokalnie zamknięty odcinek będzie można ominąć także
przez Bema lub Płocką. W tygodniu pomiędzy tymi weekendami
oraz w kolejnych tygodniach
do końca czerwca obydwie jezdnie Kasprzaka będą zwężone o jeden pas. Oznacza to, że jezdnia
w kierunku Jelonek będzie miała
trzy pasy ruchu, a jezdnia w stronę centrum – dwa.

czerwca rozpoczną się
także prace
przy wiadukcie
nad Obozową, wiążące
się z czasowym
zamknięciem ruchu na tej
ulicy. Na jak długo?
Według branżowego
portalu
www.rynek-kolejowy.plPK …Wolskiej…
P PLK chce zamknąć
10–11 i 17–18 czerwca rozbieulicę aż na cztery
rany będzie wiadukt nad Wolską,
miesiące, na co nie
natomiast pod koniec czerwca
zgadza się warszawski
rozpoczną się prace związane
samorząd.
z budową nowych wiaduktów
ważne wolskie arterie. Bez dodatkowych utrudnień obędzie się
na Górczewskiej, gdzie wiadukt
znajduje się na odcinku zamkniętym z powodu budowy metra.

nad Kasprzaka i Wolską, które
potrwają do końca listopada.
W tym czasie obydwie ulice będą
zwężone do dwóch pasów ruchu
w każdym kierunku.

…i Obozowej
Będzie węziej na Kasprzaka…
W weekendy 27–28 maja i 3–4
czerwca rozbierany będzie wiadukt nad Kasprzaka. Od piątku
od 22:00 do poniedziałku do 5:00
ulica będzie całkowicie zamknięta, łącznie z drogą rowerową

Pod koniec czerwca rozpoczną
się także prace przy wiadukcie
nad Obozową, wiążące się z czasowym zamknięciem ruchu na tej ulicy. Na jak długo? Według branżowego portalu www.rynek-kolejowy.plPKP PLK chce zamknąć ulicę

aż na cztery miesiące, na co nie
zgadza się warszawski samorząd.
Warto przypomnieć, że pod koniec
ubiegłego roku ratusz odłożył
do szuflady projekt kapitalnej
przebudowy Obozowej uznając, że
zamknięcie odcinka Górczewskiej
to wystarczająco duże utrudnienia
dla mieszkańców Bemowa i Woli.
Ostatecznie na ten rok zaplanowano tylko remont torowiska
od Płockiej do Wawrzyszewskiej.
Jeśli samorządowi i PKP PLK nie
uda się porozumieć, grozi nam jeden z czarnych scenariuszy: kolejne przesunięcie pilnego remontu

Obozowej lub wstrzymanie przebudowy linii kolejowej.

196 mln zł na przebudowę
Podczas przebudowy linii kolejowej biegnącej przez Wolę istniejące perony zostaną wyposażone
w nowe wiaty, oświetlenie, ławki
i tablice informacyjne oraz dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Po przebudowie
stacje zmienią nazwy. Pomiędzy
Kasprzaka a Wolską będziemy
mieć „Wolę”, zaś przy Górczewskiej – „Młynów”, gdzie powstanie węzeł przesiadkowy z me-

trem, SKM-ką i autobusami. Powstaną także nowe stacje: „Koło”
przy Obozowej i „Powązki”
przy Powązkowskiej. Zbudowane
zostaną kładki dla pieszych
nad Górczewską i torami na wysokości Prądzyńskiego. Do budowy tej ostatniej będą wykorzystane elementy rozebranego wiaduktu przy Zawiszy.
Prace na linii kolejowej potrwają do marca 2019 roku. Po jej zakończeniu kolejarze zajmą się remontem linii średnicowej przez
Dworzec Centralny.
(red)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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 Urodziłem się na Mirowie. Gdyby ktoś powiedział mi wówczas,
że mieszkam na Woli, stanowczo bym zaprzeczył.
źródło: Wikimedia Commons / Shalom

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

Mirów, nie Wola

Z perspektywy jednej z ostatnich kamienic, stojących przy ulicy Chłodnej, Wola zaczynała się
przecież za Towarową – szerokim
pasem ziemi niczyjej, wzdłuż którego straszyły niedobitki dawnej
zabudowy. Nawet dziś granica
między „prawdziwą Wolą” a Mirowem jest bardzo wyraźna…

Wola za okopami
…a powstała w XVIII wieku,
za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z rozkazu marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego powstały wówczas okopy, otaczające ówczesną
Warszawę i liczne prywatne miasteczka, zbudowane wokół niej.

Najdalej wysuniętymi z nich, sięgającymi od zachodu do wałów,
były Grzybów i Leszno. Wola była
wówczas wsią, znajdującą się
za okopami, za dzisiejszymi ulicami Okopową i Przyokopową. Linia okopów stała się naturalną
granicą miasta na całe stulecia.
W XIX wieku, gdy Warszawa
była dynamicznie rozwijającym
się miastem Imperium Rosyjskiego, Śródmieście coraz szczelniej
wypełniało okopy Lubomirskiego.
Za nimi znajdowały się początkowo przede wszystkim ogrody,
młyny, pola i cmentarze. Dopiero
później na Woli pojawiły się
pierwsze kamienice i oczywiście
fabryki.

Elastyczne protezy nylonowe

www.gazetaecho.pl

W szalonych
latach 90. „Mirów” został
rozciągnięty na teren
browarów, sięgając
do Grzybowskiej. Z kolei
dzięki Google Maps
nazwa wywędrowała
tam, gdzie jeszcze
niedawno nie miało
prawa jej być:
na skrzyżowanie
Grzybowskiej z Żelazną.
– w okolicy, którą także dziś intuicyjnie kojarzymy z centrum
dzielnicy.

Czyżby jednak Śródmieście?

N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o wa n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię 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

Nazwa „Mirów” pochodzi teoretycznie od nazwiska Wilhelma
Miera, szkockiego generała polskiej gwardii konnej, żyjącego
w latach 1680–1758. Zbudowane
dla jego żołnierzy koszary nazwa-

Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Rok 1945 to symboliczny początek nowej Warszawy, która powstała na gruzach metropolii
zniszczonej podczas II wojny
światowej. Kiedy trzy lata później
między Elektoralną a Świerczewskiego, aż po Orlą i Zimną, zaczęły powstawać socrealistyczne kamienice, oficjalną nazwą nowego
osiedla stał się „Mirów” – od Hal
Mirowskich (a właściwie Hali Mirowskiej, bo druga z nich została
przechrzczona na Halę Gwardii).
Tym sposobem nazwa Mirów
trafiła na mapy – oczywiście jako
część Śródmieścia, od którego
oddzielała Wolę ulica Towarowa.
Dopiero w roku 1961 (bitych
dziesięć lat po oficjalnej zmianie
administracyjnej!) na planie wydanym przez PPWK widać prawdziwą rewolucję. Wola staje się
nazwą nadrzędną nie tylko wobec

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

Szalone lata 90.
W ciągu kilkudziesięciu lat komunizmu Mirów stał się niesamowitą mozaiką budowli z różnych
czasów. Centralnymi punktami
pozostawały zabytki stojące
na Osi Saskiej – kościół na Chłodnej i Hala Mirowska – ale zabudowa mieszkaniowa składała się już
z trzech niepasujących elementów: przedwojennych kamienic,
socrealistycznego osiedla i bloków
Za Żelazną Bramą. W latach 90.
dołączyły do nich jeszcze nowe
budynki, a w naszym stuleciu
– szklane biurowce.
W szalonych latach 90. urzędnicy postanowili zniszczyć wiele lokalnych tradycji, umownie dzieląc
miasto na „obszary Miejskiego
Systemu Informacji”. W ten sposób „Mirów” został rozciągnięty
na teren browarów, sięgając
do Grzybowskiej. Z kolei dzięki
Google Maps nazwa wywędrowała tam, gdzie jeszcze niedawno
nie miało prawa jej być: na skrzyżowanie Grzybowskiej z Żelazną.
Co charakterystyczne, do dziś żaden inwestor nie nazwał swojego
obiektu „Mirów Plaza” czy „Mirów
Tower” (być może z powodu kłopotliwego dla zagranicznych partnerów „ó”), a z drugiej strony nazwy
typu „Wola Plaza” zarezerwowane
są dla centrum historycznej Woli.
Nawet deweloper zabudowujący
teren po browarach nazwał swoją
inwestycję „Browarami Warszawskimi” i reklamuje ją: „nowa dzielnica Warszawy”. Mirów jest ostatnio wyjątkowo mało medialny.
Dominik Gadomski

skutecznie

w leczeniu wielu chorób. Między innymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

nowotworowych, chorobach

prostacie, problemach
hormonalnych
zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

pomaga

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•
•

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

rąk i nóg

ne różnych organów w ciele czło-

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-
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Wielka kariera Mirowa

Mirowa, ale też Bemowa i Jelonek. „Mirów” pozostaje na mapach, przy czym napis jest zawsze
umieszczany między dzisiejszymi
al. Jana Pawła II, Grzybowską,
Towarową i al. „Solidarności”.
Na południe od Mirowa znajduje
się bezimienny obszar przemysłowy z dawnymi browarami Haberbuscha i Schielego i fabryką Norblina. Na wielu mapach z tych
czasów napis Wola jest dwukrotnie: jako nazwa wielkiej dzielnicy
i nazwa obszaru, który zawsze
krąży w okolicach Płockiej.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

kolenia na pokolenie.

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073

„Echo na Woli”

Na „planie informacyjnym
Miasta Warszawy” z 1899 roku
nazwa „Przedmieście Wola” została umieszczona przy skrzyżowaniu Wolskiej z Karolkową

no Mirowskimi (ich pozostałością
jest remiza przy Chłodnej).
Po analizie starych planów miasta
okazuje się, że nazwa „Mirów”
wcale nie była używana w topografii Warszawy. Na przykład wydany po 1916 roku „Najnowszy
plan miasta Warszawy oraz wskazówki dla przyjezdnych” jako
osobne nazwy w granicach miasta
podaje np. Pragę, Powązki, Czyste (napis tuż obok zbiorników
gazu) i Wolę (przy skrzyżowaniu
Górczewskiej z Płocką).
Kiedy pod koniec XIX wieku
duża część koszar Miera została
rozebrana, nazwę przejęły dwie
powstałe w ich miejscu hale targowe. Co ciekawe, nawet po rozszerzeniu granic miasta w 1916
roku duża część planów Warszawy nie obejmowała terenów
umieszczanych za dzisiejszą Towarową i Okopową. A jeśli już
obejmowały, można było na nich
dostrzec nazwę „Wola”, zawsze
wpisywaną w okolicy kwartału
Górczewska – Płocka – Wolska
– Karolkowa. Na niektórych planach z lat 20. Wola rosła na zachód i przekraczała linię kolejową, na innych przybliżała się
do Towarowej, nigdy jej nie przekraczając.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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

Mistrz naturopatii przyjmuje na Woli

Gabinet pełen mocy
 Mistrz naturopatii Dorota Pachnik z Katowic dzięki doskonałej znajomości
medycyny naturalnej pomogła powrócić do zdrowia tysiącom swoich pacjentów.
Łączy klasyczną bioenergoterapię z terapią manualną i klawiterapią. Przeprowadza
analizę żywej kropli krwi oraz zna się na ziołach.
Pracę z pacjentem pani Dorota
rozpoczyna od diagnozy energetycznej jego organizmu, czyli sprawdza stan biopola. Przesuwając dłonią wzdłuż czakr chorego, wyczuwa
wszystkie zaburzenia w przepływach energii. Potem stosując różne
techniki bioterapeutyczne przywraca ciału właściwy przepływ
energii. – Bioenergoterapia stosowana wraz z klawiterapią przynosi
doskonałe efekty u wielu pacjentów
– twierdzi Dorota Pachnik.

Klawiterapia to metoda stosowana od wielu lat. Polega na stymulowani odpowiednich punktów
na skórze, w efekcie czego krew dociera do wybranego narządu, powodując jego przekrwienie, potem następuje wzrost naturalnych czynników przeciwzapalnych, regulujących funkcjonowanie organu.
W ten sposób można w krótkim
czasie wyregulować pracę układów:
ruchu, nerwowego, pokarmowego,
odpornościowego, krwionośnego

a także wydzielanie się hormonów
oraz enzymów. – Wspaniałe efekty
daje przy leczeniu schorzeń kręgosłupa, stawów oraz znoszeniu bólu,
szczególnie jeśli jest poprzedzona
biomechaniczną stymulacją mięśni
za pomocą urządzenia BMS – opowiada Pani Dorota.
Zabieg nie jest zbyt bolesny,
chory odczuwa ciepło i lekkie
mrowienie. Poprawa zdrowia widoczna jest już po pierwszym zabiegu. Najstarszym pacjentem pa-

ni Doroty jest 91-letni emerytowany górnik. Miał problemy
z barkiem. Po kilku spotkaniach
ponownie zaczął bez problemu
ruszać ręką. Wspaniałe efekty
po zabiegach odnotował również
pan Janusz, któremu ból z powodu przesuniętego dysku niemal
uniemożliwił chodzenie. Po dru-

Cena parkowania może wzrosnąć trzykrotnie
 9 zł za pierwszą godzinę, opłaty za motocykle i za parkowanie w weekend – rządowy projekt zmian w prawie
zapowiada prawdziwą rewolucję.
źródło: ZDM

wy z pewnością z nich skorzysta.
O podniesienie cen parkowania
od dawna apeluje m.in. Zarząd
Dróg Miejskich.

Ceny zamrożone od lat

Projekt Ministerstwa Rozwoju
zakłada, że samorządy miast powyżej 200 tys. mieszkańców będą
mogły regulować wysokość opłat
w strefach płatnego parkowania
w granicach 3–9 zł za pierwszą

godzinę (obecnie 3 zł to cena
maksymalna). Możliwe będzie także wprowadzenie opłat dla motocyklistów i obowiązujących
w weekendy. Jeśli zmiany w prawie wejdą w życie, Rada Warsza-

– Stawki opłat i kar są bardzo
niskie i niezmienne od lat, mimo
inflacji – mówi Mikołaj Pieńkos,
rzecznik drogowców. – To powoduje, że strefa płatnego parkowania nie pełni swojej roli tak skutecznie, jak powinna. Niskie opłaty nie odstraszają od parkowania
i chętnych jest nadal więcej, niż
wolnych miejsc.
Pieńkos przypomina, że pieniądze zarobione na opłatach parkin-

gowych są przeznaczane na remonty i utrzymanie warszawskich dróg.
– Można powiedzieć, że kierowcy płacący za parkowanie
przyczyniają się do poprawy stanu
ulic, z których korzystają – mówi
rzecznik. – Warto pamiętać, że
wszystkie podatki płacone przez
kierowców, takie jak akcyza
i opłata paliwowa, trafiają do budżetu państwa. Nie są przeznaczane na drogi w mieście.

Co z Wolą?
W granicach dzielnicy płatne
parkowanie obowiązuje tylko
na wschód od Towarowej i Okopowej, na wolskiej części Murano-

gim zabiegu poczuł się znacznie
lepiej, a po trzecim chodził już
normalnie: ból minął, a dysk wrócił na swoje miejsce.

Alchemia Duszy i Ciała
ul. Pańska 75 lok. 13,
602–781–381, (22) 243–34–54
www.alchemiaduszy.com
wa i na Mirowie. Drugie z tych
osiedli od pewnego czasu odzyskuje utracony podczas II wojny
światowej śródmiejski charakter,
zabudowując się apartamentowcami, biurowcami czy też hotelami.
Jest bardzo prawdopodobne, że
warszawscy radni zechcą podnieść
opłaty nie tylko w administracyjnych granicach Śródmieścia.
– W przypadku Mirowa i Muranowa stawka mogłaby ulec nieznacznej korekcie, lecz należałoby
to poprzedzić analizami – uważa
wolski radny Kamil Giemza. – Problem w części naszej dzielnicy objętej strefą płatnego parkowania wynika z likwidacji miejsc parkingowych, zastawiania podwórek wyłączonych ze strefy przez osoby niezamieszkałe oraz parkowania auta
bez abonamentu mieszkańca
(dg)
po 18:00.

Wielka topola symbolem Odolan?
 Odolany wciąż kojarzą się raczej z pociągami towarowymi i magazynami, niż
zielenią, ale mieszkańcy poważnie starają się o zmianę wizerunku osiedla.
źródło: materiały prasowe

W marcu trzy wspólnoty mieszkaniowe złożyły do wolskiego ratusza wniosek o nadanie rosnącej
przy Władysława Warneńczyka
topoli statusu pomnika przyrody.
Nazywane Odolanką drzewo to
topola czarna, sięgająca piątego
piętra i mająca trzy pnie, których
obwód przekracza sześć metrów.
– Drzewo spełnia wszystkie warunki, aby uznać je za pomnik przy-

rody – przyznaje burmistrz Krzysztof Strzałkowski. – Musimy dbać
nie tylko o nowe nasadzenia, ale
również pielęgnować drzewa, które
od lat upiększają naszą dzielnicę.
Odolanka to drzewo wyjątkowe.
Jeśli decyzja Rady Warszawy będzie pozytywna, Odolanka stanie się
pierwszą topolą-pomnikiem w dzielnicy. Będzie to o tyle zaskakujące,
że samorząd toczy obecnie swojego

rodzaju „wojnę z topolami”. To
krótko żyjący gatunek, więc drzewa
sadzone wkrótce po II wojnie światowej dożywają już kresu swoich
dni, łatwo się wykorzeniają i przewracają. Niedawno pod topór poszły wielkie topole rosnące w głównej alei ZOO. Podczas nawałnicy
stanowiłyby one śmiertelne zagrożenie dla zwierząt i zwiedzających.
(dg)
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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.

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. Wiado-
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mo – 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?
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 nie-
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wygórowane. 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.

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

Czy Towarowa będzie zielona?
 50 dodatkowych drzew, rabaty kwiatowe, krzewy i ławki – to wszystko może pojawić się na jednej z głównych arterii Woli już w przyszłym roku.
Kiedy wkrótce po II wojnie
światowej przebudowywano Towarową na fragment obwodnicy
Śródmieścia, mało kto przypuszczał, że centrum Warszawy przesunie się tak bardzo na zachód.
Dziś przy ulicy stoją dwa biurowe
wieżowce, a kolejne już są w budowie. Za kilka lat Towarowa powinna zyskać prawdziwie wielkomiejski charakter, ale co to
za wielkie miasto bez zieleni?

Zielona Towarowa
Choć Świętokrzyska została
otwarta w dzisiejszym kształcie zaledwie dwa lata temu, od kilku tygodni znów trwają na niej prace.
Nowy wizerunek jednej z głównych
ulic Warszawy jako bulwaru z małą
ilością zieleni nie spodobał się ponad 2200 osobom, które zagłosowały na projekt Grzegorza Walkiewicza „Zielona Świętokrzyska”. Choć
z niemal półrocznym poślizgiem,
jest on właśnie realizowany – część
chodnika zostanie przekształcona
w szpaler platanów. W tym roku

Grzegorz Walkiewicz stara się o zieleń m.in. na Towarowej.

„Zielona Towarowa”
byłaby jedną z wielu
planowanych
na najbliższe lata
inwestycji, mających
zmienić wizerunek ulicy.
W planach jest m.in.
budowa miejskiego
placu przed Dworcem
Głównym i dróg
rowerowych oraz remont
chodników między
rondem Daszyńskiego
a Grzybowską.
– Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
istotne jest uzupełnienie szpalerów drzew – pisze. – Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie
dla obszarów o gęstej zabudowie.
Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (rośliny, tolerujące za-

solenie gleby i okresową suszę,
tworzące enklawy dla zwierząt).
Jeśli między 14 a 26 czerwca
„Zielona Towarowa” zbierze odpowiednio dużo głosów, w przyszłym roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
Spośród przygotowanych przez

urzędników trzech wariantów
warszawiacy wybiorą jeden. Następnie, kosztem pół miliona złotych, na Towarowej pojawią się
nowe drzewa, krzewy, rabaty
kwiatowe i ławki.
„Zielona Towarowa” byłaby
jedną z wielu planowanych na

najbliższe lata inwestycji, mających zmienić wizerunek ulicy.
W planach jest m.in. budowa
miejskiego placu przed Dworcem
Głównym i dróg rowerowych oraz
remont chodników między rondem Daszyńskiego a Grzybowską.
(dg)

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!

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
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„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.
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.
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. Wy-

OGŁOSZENIA DROBNE

DAM PRACĘ

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Osoby do sprzątania klatek schodowych i terenu
zewnętrznego na osiedlu. ZGŁOSZENIA UL.
ŻELAZNA 69A PAW. 10, W-WA W GODZ.
8.3–15.00 w dniu ogłoszenia

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360
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
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Malowanie mieszkań, kładzenie paneli
podłogowych i inne prace remontowe. Atrakcyjne
ceny. Krzysztof Tel. 531-777-306
FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776
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·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

źródło: ZDM

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

padki 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 ofiara-

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

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
·Zatrudnimy RECEPCJONISTKĘ do biura (W-wa
Włochy) na 3/4 etatu w godz. 7-13, 13-19, stawka
14 zł/netto/godz. wymagana b. dobra znajomość
jęz. angielskiego, CV na adres:
rekrutacjahrprogress@wp.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 Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety orzełki ryngrafy tel. 504-017-418
·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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mi. 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)

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.
Wszystko źle

Prostokątny niebieski znak
z „ludzikami”, domkiem i samochodem jest bardzo często spotykany 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,

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.

W całej Warszawie
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.
jeżdżące tam z prędkością kilkakrotnie przekraczającą dopuszczalną.

Trudny znak
– Na moim osiedlu obowiązuje
„strefa zamieszkania”, ale kie-

Strefa zamieszkania w wielkim
skrócie
rowcy 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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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.

• 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)
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