
Przebudowa linii kolejowej mię-
dzy dworcami Gdańskim a Za-
chodnim nabiera tempa. W najbli-
ższym czasie prowadzone będą
prace rozbiórkowe czterech esta-
kad, na których tory przekraczają

ważne wolskie arterie. Bez dodat-
kowych utrudnień obędzie się
na Górczewskiej, gdzie wiadukt
znajduje się na odcinku zamknię-
tym z powodu budowy metra.

Będzie węziej na Kasprzaka…
W weekendy 27–28 maja i 3–4

czerwca rozbierany będzie wia-
dukt nad Kasprzaka. Od piątku
od 22:00 do poniedziałku do 5:00
ulica będzie całkowicie zamknię-
ta, łącznie z drogą rowerową

i chodnikiem. Kierowcy jadący
od strony Jelonek będą musieli
skręcić w Bema, jadący od cen-
trum – w trasę Prymasa Tysiącle-
cia. Objazdy zostaną poprowa-
dzone trasą Prymasa, Wolską, al.
„Solidarności”, Okopową i Towa-
rową, a lokalnie zamknięty odci-
nek będzie można ominąć także
przez Bema lub Płocką. W tygo-
dniu pomiędzy tymi weekendami
oraz w kolejnych tygodniach
do końca czerwca obydwie jezd-
nie Kasprzaka będą zwężone o je-
den pas. Oznacza to, że jezdnia
w kierunku Jelonek będzie miała
trzy pasy ruchu, a jezdnia w stro-
nę centrum – dwa.

…Wolskiej…
10–11 i 17–18 czerwca rozbie-

rany będzie wiadukt nad Wolską,
natomiast pod koniec czerwca
rozpoczną się prace związane
z budową nowych wiaduktów
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
Pod koniec czerwca rozpoczną

się także prace przy wiadukcie
nad Obozową, wiążące się z czaso-
wym zamknięciem ruchu na tej uli-
cy. Na jak długo? Według branżo-
wego portalu www.rynek-kolejo-
wy.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 zaplanowa-
no tylko remont torowiska
od Płockiej do Wawrzyszewskiej.
Jeśli samorządowi i PKP PLK nie
uda się porozumieć, grozi nam je-
den z czarnych scenariuszy: kolej-
ne przesunięcie pilnego remontu

Obozowej lub wstrzymanie prze-
budowy linii kolejowej.

196 mln zł na przebudowę
Podczas przebudowy linii kole-

jowej biegnącej przez Wolę istnie-
jące perony zostaną wyposażone
w nowe wiaty, oświetlenie, ławki
i tablice informacyjne oraz dosto-
sowane dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Po przebudowie
stacje zmienią nazwy. Pomiędzy
Kasprzaka a Wolską będziemy
mieć „Wolę”, zaś przy Górczew-
skiej – „Młynów”, gdzie powsta-
nie węzeł przesiadkowy z me-

trem, SKM-ką i autobusami. Po-
wstaną także nowe stacje: „Koło”
przy Obozowej i „Powązki”
przy Powązkowskiej. Zbudowane
zostaną kładki dla pieszych
nad Górczewską i torami na wy-
sokości Prądzyńskiego. Do budo-
wy tej ostatniej będą wykorzysta-
ne elementy rozebranego wiaduk-
tu przy Zawiszy.

Prace na linii kolejowej potrwa-
ją do marca 2019 roku. Po jej za-
kończeniu kolejarze zajmą się re-
montem linii średnicowej przez
Dworzec Centralny.

(red)

naWoli
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Kolej się zwija

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

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.plPK
P PLK chce zamknąć
ulicę aż na cztery
miesiące, na co nie
zgadza się warszawski
samorząd.



Z perspektywy jednej z ostat-
nich kamienic, stojących przy uli-
cy Chłodnej, Wola zaczynała się
przecież za Towarową – szerokim
pasem ziemi niczyjej, wzdłuż któ-
rego straszyły niedobitki dawnej
zabudowy. Nawet dziś granica
między „prawdziwą Wolą” a Mi-
rowem jest bardzo wyraźna…

Wola za okopami
…a powstała w XVIII wieku,

za czasów Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Z rozkazu marszał-
ka wielkiego koronnego Stanisła-
wa Lubomirskiego powstały wów-
czas okopy, otaczające ówczesną
Warszawę i liczne prywatne mia-
steczka, zbudowane wokół niej.

Najdalej wysuniętymi z nich, się-
gającymi od zachodu do wałów,
były Grzybów i Leszno. Wola była
wówczas wsią, znajdującą się
za okopami, za dzisiejszymi ulica-
mi Okopową i Przyokopową. Li-
nia okopów stała się naturalną
granicą miasta na całe stulecia.

W XIX wieku, gdy Warszawa
była dynamicznie rozwijającym
się miastem Imperium Rosyjskie-
go, Śródmieście coraz szczelniej
wypełniało okopy Lubomirskiego.
Za nimi znajdowały się początko-
wo przede wszystkim ogrody,
młyny, pola i cmentarze. Dopiero
później na Woli pojawiły się
pierwsze kamienice i oczywiście
fabryki.

Na „planie informacyjnym
Miasta Warszawy” z 1899 roku
nazwa „Przedmieście Wola” zo-
stała umieszczona przy skrzyżo-
waniu Wolskiej z Karolkową

– w okolicy, którą także dziś intu-
icyjnie kojarzymy z centrum
dzielnicy.

Czyżby jednak Śródmieście?
Nazwa „Mirów” pochodzi teo-

retycznie od nazwiska Wilhelma
Miera, szkockiego generała pol-
skiej gwardii konnej, żyjącego
w latach 1680–1758. Zbudowane
dla jego żołnierzy koszary nazwa-

no Mirowskimi (ich pozostałością
jest remiza przy Chłodnej).
Po analizie starych planów miasta
okazuje się, że nazwa „Mirów”
wcale nie była używana w topo-
grafii Warszawy. Na przykład wy-
dany po 1916 roku „Najnowszy
plan miasta Warszawy oraz wska-
zówki dla przyjezdnych” jako
osobne nazwy w granicach miasta
podaje np. Pragę, Powązki, Czy-
ste (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 tar-
gowe. Co ciekawe, nawet po roz-
szerzeniu granic miasta w 1916
roku duża część planów Warsza-
wy nie obejmowała terenów
umieszczanych za dzisiejszą To-
warową i Okopową. A jeśli już
obejmowały, można było na nich
dostrzec nazwę „Wola”, zawsze
wpisywaną w okolicy kwartału
Górczewska – Płocka – Wolska
– Karolkowa. Na niektórych pla-
nach z lat 20. Wola rosła na za-
chód i przekraczała linię kolejo-
wą, na innych przybliżała się
do Towarowej, nigdy jej nie prze-
kraczając.

Wielka kariera Mirowa
Rok 1945 to symboliczny po-

czątek nowej Warszawy, która po-
wstała na gruzach metropolii
zniszczonej podczas II wojny
światowej. Kiedy trzy lata później
między Elektoralną a Świerczew-
skiego, aż po Orlą i Zimną, zaczę-
ły powstawać socrealistyczne ka-
mienice, oficjalną nazwą nowego
osiedla stał się „Mirów” – od Hal
Mirowskich (a właściwie Hali Mi-
rowskiej, 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 wy-
danym przez PPWK widać praw-
dziwą rewolucję. Wola staje się
nazwą nadrzędną nie tylko wobec

Mirowa, ale też Bemowa i Jelo-
nek. „Mirów” pozostaje na ma-
pach, 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 przemysło-
wy z dawnymi browarami Haber-
buscha i Schielego i fabryką Nor-
blina. Na wielu mapach z tych
czasów napis Wola jest dwukrot-
nie: jako nazwa wielkiej dzielnicy
i nazwa obszaru, który zawsze
krąży w okolicach Płockiej.

Szalone lata 90.
W ciągu kilkudziesięciu lat ko-

munizmu Mirów stał się niesamo-
witą mozaiką budowli z różnych
czasów. Centralnymi punktami
pozostawały zabytki stojące
na Osi Saskiej – kościół na Chłod-
nej i Hala Mirowska – ale zabudo-
wa mieszkaniowa składała się już
z trzech niepasujących elemen-
tów: 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. urzędni-
cy postanowili zniszczyć wiele lo-
kalnych tradycji, umownie dzieląc
miasto na „obszary Miejskiego
Systemu Informacji”. W ten spo-
sób „Mirów” został rozciągnięty
na teren browarów, sięgając
do Grzybowskiej. Z kolei dzięki
Google Maps nazwa wywędrowa-
ła tam, gdzie jeszcze niedawno
nie miało prawa jej być: na skrzy-
żowanie Grzybowskiej z Żelazną.

Co charakterystyczne, do dziś ża-
den inwestor nie nazwał swojego
obiektu „Mirów Plaza” czy „Mirów
Tower” (być może z powodu kłopo-
tliwego dla zagranicznych partne-
rów „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 Warszaw-
skimi” i reklamuje ją: „nowa dziel-
nica Warszawy”. Mirów jest ostat-
nio wyjątkowo mało medialny.

Dominik Gadomski

Mirów, nie Wola
� Urodziłem się na Mirowie. Gdyby ktoś powiedział mi wówczas,
że mieszkam na Woli, stanowczo bym zaprzeczył.

Absolwent Ortanez University

w Quezon City oraz Azjatyckiego

Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

z prowincji górskiej i wioski Anapo

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

kowanego i przechodzącego z po-

kolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetycz-

ne różnych organów w ciele czło-

wieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne siły obronne

organizmu, udrażnia i oczyszcza

kanały energetyczne. Działa

na wszystkich poziomach energii

duchowej likwidując całe spectrum

choroby. Poświęca choremu ok. pół

godziny, ale zależy to od stanu cho-

rego. Od tego też uzależnia wybór

techniki. Raz są to manualne mani-

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne bądź magnety-

zacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

nymi:

• 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 Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

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.
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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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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W mar cu trzy wspól no ty miesz -
ka nio we zło ży ły do wol skie go ra -
tu sza wnio sek o nada nie ro sną cej
przy Wła dy sła wa War neń czy ka
to po li sta tu su po mni ka przy ro dy.
Na zy wa ne Odo lan ką drze wo to
to po la czar na, się ga ją ca pią te go
pię tra i ma ją ca trzy pnie, któ rych
ob wód prze kra cza sześć me trów.

– Drze wo speł nia wszyst kie wa -
run ki, aby uznać je za po mnik przy -

ro dy – przy zna je bur mistrz Krzysz -
tof Strzał kow ski. – Mu si my dbać
nie tyl ko o no we na sa dze nia, ale
rów nież pie lę gno wać drze wa, któ re
od lat upięk sza ją na szą dziel ni cę.
Odo lan ka to drze wo wy jąt ko we.

Je śli de cy zja Ra dy War sza wy bę -
dzie po zy tyw na, Odo lan ka sta nie się
pierw szą to po lą -po mni kiem w dziel -
ni cy. Bę dzie to o ty le za ska ku ją ce,
że sa mo rząd to czy obec nie swo je go

ro dza ju „woj nę z to po la mi”. To
krót ko ży ją cy ga tu nek, więc drze wa
sa dzo ne wkrót ce po II woj nie świa -
to wej do ży wa ją już kre su swo ich
dni, ła two się wy ko rze nia ją i prze -
wra ca ją. Nie daw no pod to pór po -
szły wiel kie to po le ro sną ce w głów -
nej alei ZOO. Pod czas na wał ni cy
sta no wi ły by one śmier tel ne za gro że -
nie dla zwie rząt i zwie dza ją cych.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Pra cę z pa cjen tem pa ni Do ro ta
roz po czy na od dia gno zy ener ge -
tycz nej je go or ga ni zmu, czy li spraw -
dza stan bio po la. Prze su wa jąc dło -
nią wzdłuż czakr cho re go, wy czu wa
wszyst kie za bu rze nia w prze pły -
wach ener gii. Po tem sto su jąc ró żne
tech ni ki bio te ra peu tycz ne przy -
wra ca cia łu wła ści wy prze pływ
ener gii. – Bio ener go te ra pia stoso -
wa na wraz z kla wi te ra pią przy no si
do sko na łe efek ty u wie lu pa cjen tów
– twier dzi Do ro ta Pach nik.

Kla wi te ra pia to me to da sto so wa -
na od wie lu lat. Po le ga na sty mu lo -
wa ni od po wied nich punk tów
na skó rze, w efek cie cze go krew do -
cie ra do wy bra ne go na rzą du, po wo -
du jąc je go prze krwie nie, po tem na -
stę pu je wzrost na tu ral nych czyn ni -
ków prze ciw za pal nych, re gu lu ją -
cych funk cjo no wa nie or ga nu.
W ten spo sób mo żna w krót kim
cza sie wy re gu lo wać pra cę ukła dów:
ru chu, ner wo we go, po kar mo we go,
od por no ścio we go, krwio no śne go

a ta kże wy dzie la nie się hor mo nów
oraz en zy mów. – Wspa nia łe efek ty
da je przy le cze niu scho rzeń krę go -
słu pa, sta wów oraz zno sze niu bó lu,
szcze gól nie je śli jest po prze dzo na
bio me cha nicz ną sty mu la cją mię śni
za po mo cą urzą dze nia BMS – opo -
wia da Pa ni Do ro ta.

Za bieg nie jest zbyt bo le sny,
cho ry od czu wa cie pło i lek kie
mro wie nie. Po pra wa zdro wia wi -
docz na jest już po pierw szym za -
bie gu. Naj star szym pa cjen tem pa -

ni Do ro ty jest 91-let ni eme ry to -
wa ny gór nik. Miał pro ble my
z bar kiem. Po kil ku spo tka niach
po now nie za czął bez pro ble mu
ru szać rę ką. Wspa nia łe efek ty
po za bie gach od no to wał rów nież
pan Ja nusz, któ re mu ból z po wo -
du prze su nię te go dys ku nie mal
unie mo żli wił cho dze nie. Po dru -

gim za bie gu po czuł się znacz nie
le piej, a po trze cim cho dził już
nor mal nie: ból mi nął, a dysk wró -
cił na swo je miej sce.

Alchemia Duszy i Ciała

ul. Pańska 75 lok. 13,
602–781–381, (22) 243–34–54

www.alchemiaduszy.com

Mistrz na tu ro pa tii przyj mu je na Wo li

Ga bi net pe łen mo cy
� 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.

Pro jekt Mi ni ster stwa Roz wo ju
za kła da, że sa mo rzą dy miast po -
wy żej 200 tys. miesz kań ców bę dą
mo gły re gu lo wać wy so kość opłat
w stre fach płat ne go par ko wa nia
w gra ni cach 3–9 zł za pierw szą

go dzi nę (obec nie 3 zł to ce na
mak sy mal na). Mo żli we bę dzie ta -
kże wpro wa dze nie opłat dla mo -
to cy kli stów i obo wią zu ją cych
w week en dy. Je śli zmia ny w pra -
wie wej dą w ży cie, Ra da War sza -

wy z pew no ścią z nich sko rzy sta.
O pod nie sie nie cen par ko wa nia
od daw na ape lu je m.in. Za rząd
Dróg Miej skich.

Ce ny za mro żo ne od lat
– Staw ki opłat i kar są bar dzo

ni skie i nie zmien ne od lat, mi mo
in fla cji – mó wi Mi ko łaj Pień kos,
rzecz nik dro go wców. – To po wo -
du je, że stre fa płat ne go par ko wa -
nia nie peł ni swo jej ro li tak sku -
tecz nie, jak po win na. Ni skie opła -
ty nie od stra sza ją od par ko wa nia
i chęt nych jest na dal wię cej, niż
wol nych miejsc.

Pień kos przy po mi na, że pie nią -
dze za ro bio ne na opła tach par kin -

go wych są prze zna cza ne na re mon -
ty i utrzy ma nie war szaw skich dróg.

– Mo żna po wie dzieć, że kie -
row cy pła cą cy za par ko wa nie
przy czy nia ją się do po pra wy sta nu
ulic, z któ rych ko rzy sta ją – mó wi
rzecz nik. – War to pa mię tać, że
wszyst kie po dat ki pła co ne przez
kie row ców, ta kie jak ak cy za
i opła ta pa li wo wa, tra fia ją do bu -
dże tu pań stwa. Nie są prze zna -
cza ne na dro gi w mie ście.

Co z Wo lą?
W gra ni cach dziel ni cy płat ne

par ko wa nie obo wią zu je tyl ko
na wschód od To wa ro wej i Oko -
po wej, na wol skiej czę ści Mu ra no -

wa i na Mi ro wie. Dru gie z tych
osie dli od pew ne go cza su od zy -
sku je utra co ny pod czas II woj ny
świa to wej śród miej ski cha rak ter,
za bu do wu jąc się apar ta men tow ca -
mi, biu row ca mi czy też ho te la mi.
Jest bar dzo praw do po dob ne, że
war szaw scy rad ni ze chcą pod nieść
opła ty nie tyl ko w ad mi ni stra cyj -
nych gra ni cach Śród mie ścia.

– W przy pad ku Mi ro wa i Mu ra -
no wa staw ka mo gła by ulec nie -
znacz nej ko rek cie, lecz na le ża ło by
to po prze dzić ana li za mi – uwa ża
wol ski rad ny Ka mil Giem za. – Pro -
blem w czę ści na szej dziel ni cy ob ję -
tej stre fą płat ne go par ko wa nia wy -
ni ka z li kwi da cji miejsc par kin go -
wych, za sta wia nia po dwó rek wy łą -
czo nych ze stre fy przez oso by nie za -
miesz ka łe oraz par ko wa nia au ta
bez abo na men tu miesz kań ca
po 18:00. (dg)

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: m
ateriały prasow

e

źródło: ZD
M

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.
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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.



Kie dy wkrót ce po II woj nie
świa to wej prze bu do wy wa no To -
wa ro wą na frag ment ob wod ni cy
Śród mie ścia, ma ło kto przy pusz -
czał, że cen trum War sza wy prze -
su nie się tak bar dzo na za chód.
Dziś przy uli cy sto ją dwa biu ro we
wie żow ce, a ko lej ne już są w bu -
do wie. Za kil ka lat To wa ro wa po -
win na zy skać praw dzi wie wiel ko -
miej ski cha rak ter, ale co to
za wiel kie mia sto bez zie le ni?

Zie lo na To wa ro wa
Choć Świę to krzy ska zo sta ła

otwar ta w dzi siej szym kształ cie za -
le d wie dwa la ta te mu, od kil ku ty -
go dni znów trwa ją na niej pra ce.
No wy wi ze ru nek jed nej z głów nych
ulic War sza wy ja ko bul wa ru z ma łą
ilo ścią zie le ni nie spodo bał się po -
nad 2200 oso bom, któ re za gło so wa -
ły na pro jekt Grze go rza Wal kie wi -
cza „Zie lo na Świę to krzy ska”. Choć
z nie mal pół rocz nym po śli zgiem,
jest on wła śnie re ali zo wa ny – część
chod ni ka zo sta nie prze kształ co na
w szpa ler pla ta nów. W tym ro ku

Grze gorz Wal kie wicz sta ra się o zie -
leń m.in. na To wa ro wej.

– Zgod nie z za pi sa mi pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go
istot ne jest uzu peł nie nie szpa le -
rów drzew – pi sze. – Na le ży do -
brać ga tun ki drzew od po wied nie
dla ob sza rów o gę stej za bu do wie.
Krze wy by ły by sa dzo ne sa mo dziel -
nie lub w gru pach np. w for mie ży -
wo pło tów (ro śli ny, to le ru ją ce za -

so le nie gle by i okre so wą su szę,
two rzą ce en kla wy dla zwie rząt).

Je śli mię dzy 14 a 26 czerw ca
„Zie lo na To wa ro wa” zbie rze od -
po wied nio du żo gło sów, w przy -
szłym ro ku zo sta ną prze pro wa -
dzo ne kon sul ta cje spo łecz ne.
Spo śród przy go to wa nych przez

urzęd ni ków trzech wa rian tów
war sza wia cy wy bio rą je den. Na -
stęp nie, kosz tem pół mi lio na zło -
tych, na To wa ro wej po ja wią się
no we drze wa, krze wy, ra ba ty
kwia to we i ław ki.

„Zie lo na To wa ro wa” by ła by
jed ną z wie lu pla no wa nych na

naj bli ższe la ta in we sty cji, ma ją -
cych zmie nić wi ze ru nek uli cy.
W pla nach jest m.in. bu do wa
miej skie go pla cu przed Dwor cem
Głów nym i dróg ro we ro wych oraz
re mont chod ni ków mię dzy ron -
dem Da szyń skie go a Grzy bow ską.

(dg)
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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!

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.

„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.



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

DAM PRACĘ

OOssoobbyy  ddoo  sspprrzząąttaanniiaa  kkllaatteekk  sscchhooddoowwyycchh  ii tteerreennuu
zzeewwnnęęttrrzznneeggoo  nnaa  oossiieeddlluu..  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  UULL..
ŻŻEELLAAZZNNAA  6699AA  PPAAWW..  1100,,  WW--WWAA  WW GGOODDZZ..

88..33––1155..0000  ww ddnniiuu  ooggłłoosszzeenniiaa

·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

·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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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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



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

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.




