
From: Tumasz Wojciech [mailto:wojtum@gazeta.pl]  
Sent: Monday, October 01, 2012 10:19 PM 
To: 'zdm'; 'pogotowie.drogowe' 
Subject: FW: Sprawa skrócenia progów zwalniaj ących przy Modli ńskiej (na 
odcinku od Mehoffera do Prz ąśniczek i przystanku D ąbrówka Szlachecka 02 do 
Aluzyjnej) 
 
Dzie ń Dobry, 
Bardzo prosz ę o wyja śnienie dlaczego po pro śbach mieszka ńca w sprawie 
poprawienia komfortu jazdy rowerzystów po drodze lo kalnej poło żonej po 
wschodniej stronie ul. Modli ńskiej (odc. Aluzyjna - przystanek D ąbrówka 
Szlachecka), mimo pozytywnych odpowiedzi udzielanyc h w latach 2008-2010, do 
tej pory nie wykonano niezb ędnych, drobnych prac? 
 
Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz ądowa Gospodarno ść  
 
radny dzielnicy Białoł ęka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł ęka  
ul. Modli ńska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  
 
mailto:wojtum@gazeta.pl  
 
 
-----Original Message----- 
From: Mieszkaniec  
Sent: Sunday, September 30, 2012 12:26 PM 
To: Wojciech Tumasz 
Subject: Sprawa skrócenia progów zwalniaj ących przy Modli ńskiej (na odcinku 
od Mehoffera do Prz ąśniczek i przystanku D ąbrówka Szlachecka 02 do 
Aluzyjnej) 
 
Witam, 
 
Czy mógłbym prosi ć o zainteresowanie si ę spraw ą progów zwalniaj ących 
zamontowanych na jezdni serwisowej po wschodniej st ronie Modli ńskiej na 
odcinku od ul. Mehoffera do Prz ąśniczek oraz od przystanku autobusowego 
Dąbrówka Szlachecka 01 do ul. Aluzyjnej. Brak odst ępu pomi ędzy ostatnim 
segmentem progu a kraw ężnikiem nara ża poruszaj ących si ę t ędy rowerzystów na 
upadek przy najechaniu na sko śną cz ęść progu - miejscami ten upadek mo że 
skutkowa ć tak że uderzeniem głow ą w słup, poniewa ż niektóre z  
progów s ą usytuowane tu ż przed betonowymi słupami, tak jak np. tu: 
http://goo.gl/maps/3OQ4l 
 
Ja koresponduj ę w tej sprawie m.in. z Zarz ądem Dróg Miejskich i Urz ędem 
Dzielnicy Białoł ęka od marca 2008r. - pomimo deklaracji skrócenia pr ogów o 
jeden segment składanych na pi śmie w 2008 i powtórnie w 2009 roku żadne 
działania nie zostały podj ęte do dnia dzisiejszego - gdyby na przeszkodzie 
zwężeniu progów stała obawa, że kierowcy zaczn ą je omija ć bokiem, to mo żna 
obok nich umie ści ć słupki blokuj ące U-12c, tak jak np. na ul. Obro ńców 
Tobruku. 
 
To pismo wysłane do ZDM jest streszczeniem całej sy tuacji: 
http://www.bialoleka.masa.waw.pl/images/GR-2012-06- 25-ZDM-01.jpg 
 
Poni żej wcze śniejsza korespondencja w tej sprawie: 
http://www.bialoleka.masa.waw.pl/images/GR-19-10-20 11-ZDM-03.jpg 
http://www.bialoleka.masa.waw.pl/images/25.01.2010% 20021.JPG 


