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znak: Podzi ękowania/01/2013 
 
dotyczy:  uznania dla podległych Pani urzędników za ich wkład w realizację postulatów mieszkańców. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Składam na Pani ręce podziękowania za pracę podległych Pani urzędników za 
pracę na rzecz mieszkańców. 
W szczególności podziękowania należą się: 

1. Pracownikom ZDM, BKIiRwPD (p. Waldemar Szymanek) dzięki którym została 
wybudowana kanalizacja fragmentu ul. Świderskiej (od momentu jej wykona-
nia: 2 studzienki, nie zdarzyło się aby ul. Świderska była zalewana). 

2. Pracownikom Biura Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy za zmianę organizacji 
ruchu na wlocie z ul. Myśliborskiej na TMP (od momentu zmiany tej organiza-
cji ruchu poranne zatory na ul. Myśliborskiej są przeszłością). Proszę o pozo-
stawienie tej organizacji ruchu na stałe. 

3. Pracownikom ZTM za wykonanie zatok autobusowych na ul. Świderskiej i ul. 
Klasyków, czym znacznie podnieśli komfort życia okolicznych mieszkańców 
korzystających z komunikacji publicznej. 

4. Pracownikom ZTM za ustawienie zbiorczych rozkładów jazdy autobusów na 
pętli Nowodwory, dzięki którym pasażerowie jadący z tej pętli „tylko” kilka 
przystanków nie muszą chodzić pomiędzy przystankami, aby sprawdzić, który 
autobus kiedy odjedzie. 

5. Pracownikom ZDM za wykonanie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
ul. Mehoffera i Świderskiej, dzięki czemu zator drogowy na ul. Świderskiej już 
nie istnieje. 

6. Pracownikom ZDM za podjęcie decyzji o frezowaniu ul. Mehoffera (odc.: Mo-
dlińska – Książkowa), dzięki czemu przede wszystkim piesi przestaną iść 



chodnikiem przy tej ulicy z duszą na ramieniu bojąc się w deszczowe dni, czy 
aby nikt ich nie ochlapie. 

 
 Jednocześnie z uwagi na to, że większość z tych ułatwień dla mieszkańców 
zrealizowana została po dwóch latach wnioskowania o nie (dot. pkt: 1, 3, 4 i 6), po-
chwała za pracę nie powinna być uzasadnieniem do przyznania premii za pracę dla 
podległych Pani pracowników. 
 
 Jednocześnie mam nadzieję, że podległy Pani Zarząd Dróg Miejskich zrealizu-
je w tym roku zapowiedziany remont chodnika przy ul. Klasyków (odc.: Modlińska – 
przystanek Krokwi). 
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