
25 sierpnia, godzina 15:38.
Na przejściu przez tory obok stacji
Radość ktoś nie zauważa nadje-
żdżającego pociągu. Wpada
pod koła. Ruch pociągów jest
wstrzymany na odcinku Wawer
– Falenica na trzy godziny. Winy
nie da się zwalić na klimat,
po prostu miał miejsce nieszczę-
śliwy wypadek. I co teraz?

Kilka dni wcześniej: piątek,
szczyt popołudniowy. Pociągi nie
kursują tunelem średnicowym,
opóźnienia sięgają kilkudziesięciu
minut. Co mają zrobić tysiące pa-
sażerów, chcących wrócić do do-
mu w Wawrze?

– Niepotrzebnie skrócili 521
do Wiatracznej – można usłyszeć
głosy zdenerwowanych pasażerów,
czekających na SKM-kę. – Byłby
wybór: pociąg albo autobus.

Rzeczywiście, Zarząd Transportu
Miejskiego od kilku lat próbował
zlikwidować linię, która kursowała
do centrum wzdłuż trasy SKM-ki

i tramwajów, i przerzucić autobusy
do tych dzielnic, które komunikacji
szynowej nie mają. Wskutek prote-
stów tych mieszkańców Wawra,
którzy przedkładają autobus
nad pociąg, ZTM właściwie roz-
dzielił 521 na trzy linie o wspólnym
numerze: dziennie jest 35 kursów
na rondo Wiatraczna, 35 do Szczę-
śliwic i 9 (wieczorami) do węzła
Marsa. Obiecał także, że w razie
awarii lub utrudnień na linii otwoc-
kiej będzie kursować autobusowa
komunikacja zastępcza.

Krótko po wypadku na stacji
Wawer sytuacja była bliska pani-
ki. Większość pasażerów nie cze-
kając na jakikolwiek komunikat,
poszła do sprawdzonego 521.

– Na odcinku Falenica
– Otwock kursował wahadłowy
skład SKM – mówi rzeczniczka
ZTM Magdalena Potocka. – Do-
datkowo wydłużono trasy autobu-
sów linii 521 kończących na pętli
Wiatraczna do pętli Dworzec
Wschodni (Lubelska), ulicami
Grochowską i Lubelską. Dodat-

kowymi czterema autobusami
przegubowymi zasilono linię ZS7
obsługującą odcinek Wawer – Or-
la (Otwock). Informacja na stro-
nie ztm.waw.pl została zamiesz-
czona o godzinie 15.55 i, w zale-
żności od sytuacji komunikacyj-
nej, była siedmiokrotnie aktuali-
zowana. Dodatkowo dwóch infor-
matorów ZTM zostało wysłanych
na miejsce zdarzenia i udzielali
pasażerom informacji na odcinku
Wawer – Falenica – opowiada.

Siła przyzwyczajenia
Rzeczywiście, komunikacja za-

stępcza była… ale siła przyzwy-
czajenia jest gigantyczna. Warsza-
wiacy z jakiegoś powodu nie lubią
korzystać z autobusów i tramwa-
jów oznaczonych jako „zastęp-
cze”, co można obserwować
przy okazji każdego remontu. Nie
inaczej było w Wawrze, gdzie za-
równo pracownik ZTM, jak i kie-
rowca informowali, że kurs 521
jest wydłużony do Warszawy
Wschodniej, na co pasażerowie
na przystanku odpowiadali:

– Następny będzie na Szczęśli-
wice przez centrum, poczekamy
i dojedziemy bez przesiadek.

W efekcie jednym z kursów 521
do Warszawy Wschodniej doje-
chały w sumie… trzy osoby, za to

na pętli przy dworcu autobus
do Falenicy zapełnił się w 100%
pasażerami, którzy dosłownie
przebiegali ze stojącego
obok 123. Na samej Warszawie
Wschodniej komunikaty były
nadawane niemal bez przerwy
a opóźnienia sięgały już 90 minut.
Pociągi przejeżdżały przez Wisłę
z opóźnieniem jeszcze po 22:00.

Autobus czy pociąg?
Trasę z centrum do Falenicy

SKM-ka (lub inny pociąg) poko-
nuje w 32 minuty. Autobus 521
robi to według rozkładu w 45 mi-
nut, w praktyce droga jest dłuższa.
Największy solaris ma 176 miejsc,
w tym 56 siedzących. Pociąg typu
elf albo impuls zabiera 900 osób,
w tym 218–274 w fotelach. Dodat-
kowo SKM-ka jedzie równo, umo-
żliwiając wygodne czytanie czy ko-
rzystanie z laptopa i nie zatruwa
środowiska. Same zalety? Jest
niestety także wada: w razie awa-
rii jej pasażerowie są zdani
na ZTM, którego zadaniem jest
jak najszybsze uruchomienie au-
tobusów zastępczych. I przekona-
nie warszawiaków, że autobus
z oznaczeniem Z jest godny za-
ufania… Może przydałaby się ja-
kaś kampania społeczna?

DG

Nr 14 (211) 12 września 2014 ISSN: 1643-2894
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Jak żyć bez pociągów?
� Komunikacja Wawra z centrum Warszawy opiera się na otwockiej linii kolejowej
i kursującymi nią pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. A co
w sytuacji, kiedy pociągi nie kursują?

OGRODY JESIENIĄ SĄ NAJPIĘKNIEJSZE
�I wymagają bardzo dużo pracy... Odpowiednio zadbane zrewanżują się
nam jednak różnorodnością barw i odcieni.

Coraz częściej wśród rabat ro-
ślinnych wykorzystujemy drzewa
i krzewy przebarwiające się o tej
porze roku na żółto, czerwono
i pomarańczowo. Najpiękniejsze
połączenie stworzą one z kwitną-
cymi późnym latem hortensjami,
ozdobnymi trawami (polecam te
o ciekawym ulistnieniu w kolorze
bordowym, brązowym czy srebr-
nym) i jesiennymi kwitnącymi byli-
nami. Jesienią ogrody wymagają
jednak wielu zabiegów pielęgna-
cyjnych, począwszy od zbierania
i wygrabiania opadających już li-
ści, oczyszczania z igieł sosen czy

usuwania przekwitniętych bylin
i kwiatów. Właśnie jesienią warto
podosadzać rośliny cebulowe
kwitnące na wiosnę, osiągniemy

najlepszy efekt. Nie zapominajmy
też o kolorowych wrzosach kwit-
nących do później jesieni!

Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744

Dzisiaj porozmawiamy o proble-
mach przedszkolnych i szkolnych. Na-
szym gościem jest dr Marek Witalik,
pedagog i metodyk, specjalista w za-
kresie stosowania metody Tomatisa
z gabinetu Wczesnej Interwencji Tera-
peutycznej w Międzylesiu
www.tomatis.warszawa.pl

Wielu nauczycieli i rodziców
twierdzi, że ich dzieci mają proble-
my w nauce i osiągają wyniki słab-
sze od rówieśników. Czy przyczyną
mogą być problemy z koncentracją?

Za występowanie problemów
szkolnych odpowiada wiele czynni-
ków, jednak najpoważniejszym z nich

są zaburzenia tzw. uwagi słuchowej,
których właśnie konsekwencją są pro-
blemy z koncentracją, uniemożliwiają-
ce naukę i prawidłowe przyswajanie
nowych treści.

Czy to możliwe, żeby jeden czyn-
nik tak wpływał na rozwój dziecka?

METODA TOMATISA

Czyli jak sobie radzić z dzieckiem, które ma problemy (przed)szkolne?

Dokończenie na str. 5



Głównym celem zmian jest ob-
sługa ulic Nowozabielskiej i Skal-
nicowej (na odcinku od Traktu
Lubelskiego do Zasadowej) oraz
Przewodowej (od Traktu Lubel-
skiego do Zasadowej).

Jak to ma wyglądać? Autobusy
linii 219 zostaną skierowane na tra-
sę: Gocław – Bora-Komorowskiego
– Fieldorfa – Jugosłowiańska – Bo-
ra-Komorowskiego (powrót: Bora-
-Komorowskiego) – Stoczniowców
– Nowozabielska – Kadetów – Lu-
cerny – Mrówcza – Juhasów – Bor-
ków – Trakt Lubelski – Skalnicowa
– Panny Wodnej – PKP Radość.

Skoordynowane zostaną rozkła-
dy jazdy linii 213 i 219, dzięki cze-
mu na najpopularniejszym odcin-
ku Radość – Gocław autobusy bę-
dą miały cztery kursy na godzinę.

Na ulicy Przewodowej (na od-
cinku Trakt Lubelski – Zasado-
wa) pojedzie linia 142. To zapla-
nowana trasa: Wiatraczna – …
– Trakt Lubelski – Wał Miedze-
szyński – Przewodowa – Patrio-
tów – Walcownicza – … – Alek-
sandrów.

– Koncepcja obsługi ulicy Prze-
wodowej, po wstępnych konsulta-
cjach z urzędem dzielnicy, jest

jeszcze przez nas analizowana
– mówi Magdalena Potocka z Za-
rządu Transportu Miejskiego.
Podkreśla, że wprowadzenie
zmian będzie możliwe po przygo-
towaniu do tego dróg.

– Wprowadzenie docelowego
układu komunikacyjnego – biorąc
pod uwagę obecnie realizowane
oraz planowane w Wawrze inwe-
stycje – może być w najbliższym
czasie utrudnione lub niemożliwe
– dodaje. Na przeszkodzie stoi
głównie planowana na jesień wy-
miana nawierzchni ul. Przewodo-
wej.

142 do pętli
Propozycje wstępnie zaakcep-

towały już władze dzielnicy. – Po-
zytywnie odnosimy się do poni-
ższych planów ZTM, sugerujemy
jedynie, by linia 142 dojeżdżała
do pętli autobusowej w Falenicy
– mówi Konrad Rajca z wawer-
skiego ratusza.

Radny Marcin Kurpios podkre-
śla, że na wschód od linii kolejo-
wej znajdują się tereny z niewiel-
ką gęstością zabudowy, dlatego
trudno zaprojektować tam układ
linii autobusowych, który odpo-
wiadałby wszystkim mieszkańcom.

– Wiadomo, że na całym tym te-
renie może być ledwie kilka linii
i nigdy nie spełnią one pokłada-
nych w nich nadziei. Z Wawra cię-
żko wyjechać. Kręgosłup komuni-
kacyjny, którym jest linia kolejo-
wa, często zawodzi i wtedy miesz-
kańcy skazani są na autobusy. Te
zaś jeżdżą rzadko i nie wszędzie.
Włączenie ul. Nowozabielskiej
i części ul. Przewodowej do ulic
obsługiwanych przez autobusy to
pozytywna wiadomość. Dzięki

Nowozabielskiej łatwiejszy będzie
dojazd na pętlę autobusową
na Gocławiu. Włączenie Przewo-
dowej pozwoli przybliżyć komuni-
kację miejską do wielu nowych
mieszkańców, którzy dotychczas
mieli daleko na najbliższy przysta-
nek – ocenia Kurpios i dodaje, że
ma nadzieję, że za tymi zmianami

pójdą kolejne, zwłaszcza dotyczą-
ce estetyki i czystości pojazdów
obsługujących wawerskie linie
oraz punktualności kursów.

Do tego nie trzeba specjalnie
przygotowanych dróg.

AS

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Po oddaniu do użytku stacji
metra Stadion i Dworzec Wileń-
ski 125 zostanie skrócone. Za-
miast jechać Targową w stronę
Nowej Pragi, linia będzie teraz
skręcać w Sokolą i dojeżdżać
do pętli przy Stadionie Narodo-

wym. Tam możliwa będzie prze-
siadka zarówno do metra, jak
i do pociągów SKM.

Częstotliwość pozostaje bez
zmian, nadal będzie to co 12 mi-
nut w szczycie.

DG

Metro zmieni trasę 125
� 125 zdecydowanie nie jest podstawowym środkiem
transportu dla mieszkańców Międzylesia, ale warto
zapamiętać nową trasę tego autobusu.

Z Wawra
ciężko wyjechać.
Kręgosłup
komunikacyjny, którym
jest linia kolejowa, często
zawodzi i wtedy
mieszkańcy skazani są
na autobusy. Te zaś
jeżdżą rzadko i nie
wszędzie.

Szykują się zmiany

Nowe drogi, nowe autobusy
� Będzie nowy układ komunikacyjny w Wawrze. Są już konkretne propozycje zmian

Absolwent Paramedycznego i Technicznego In-
stytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-
kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pa-
say na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej ro-
dziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie i jest uznawany za jedne-
go z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów w ciele człowieka i skutecznie je elimi-
nuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.
James skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób:
– nowotworowych, chorobach organów
wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormonalnych,

– zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:
12,14-19,21-26.09

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
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Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE BA DA NIA…
Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan

swo ich zę bów czy wzrok, ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla po -
zo sta łych do mow ni ków, gdyż na ra ża
ich na prze by wa nie w nad mier nym
ha ła sie (np. bar dzo gło śne słu cha nie
TV lub ra dia), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś jest w sta nie
za spo ko ić wszel kie wy ma ga nia do ty -

czą ce apa ra tów słu cho wych – za rów -
no te es te tycz ne, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Bronisława
Czecha 39

tel. 22 353 42 50
668 138 908
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Obec nie trwa ją ce pra ce to ope -
ra cja na za byt ko wym ma te ria le, ja -
kim są bu dyn ki i ha le fa bry ki Ka zi -
mie rza Szpo tań skie go. Zo sta ną
one za adap to wa ne na po trze by ga -
le rii, za pro jek to wa nej przez zna ne
biu ro ar chi tek to nicz ne Ku ry ło wicz
& As so cia tes, któ re go ostat nim
wiel kim pro jek tem w War sza wie
jest Dom Mo dy vit kAc.

– Fe rio Wa wer bę dzie za wdzię -
cza ło wy jąt ko wy cha rak ter mię dzy
in ny mi cie ka wej ar chi tek tu rze
– za po wia da Da mian Py ka ło
z RE Pro ject De ve lop ment. – Du -
ża ofer ta han dlo wa i usłu go wo -re -
kre acyj na, pro sta, przej rzy sta ko -
mu ni ka cja we wnątrz cen trum
oraz wy god ny par king na ziem ny
i ga raż pod ziem ny – to ko lej ne
ce chy wy ró żnia ją ce ten pro jekt.

Łącz na po wierzch nia obiek tu
wy nie sie 22 tys. m2, z cze go po ło -
wa prze zna czo na bę dzie na wy na -
jem. Więk szość po wierzch ni han -
dlo wo -usłu go wej jest już wy na ję -
ta, m.in. na de li ka te sy, dro ge rię
i krę giel nię. Po wsta nie ta kże 300
miejsc par kin go wych.

Lo ka li za cja w daw nej fa bry ce
w Mię dzy le siu by ła jed ną z bra -
nych pod uwa gę pod wiel ko po -
wierzch nio wy obiekt han dlo wy
w ra por cie fir my AECOM, przy go -
to wa nym na zle ce nie władz War -

sza wy. Au to rzy uzna li, że ko mu ni -
ka cja miej ska w tym re jo nie nie
jest wy star cza ją ca i więk szość

klien tów bę dzie do je żdżać do ga le -
rii sa mo cho da mi, dla te go Mię dzy -
le siu gro zi za kor ko wa nie. Ja ko re -
cep tę za pro po no wa no m.in. zwięk -
sze nie czę sto tli wo ści SKM -ki.

Oprócz ga le rii han dlo wej
wkrót ce przy Że gań skiej po wsta -
nie tu nel dro go wy pod to ra mi
a ta kże par king, któ ry miesz kań cy

wy bra li w bu dże cie par ty cy pa cyj -
nym. Mię dzy le siu gro zi więc
upodob nie nie się do przed mie -
ścia w sty lu ame ry kań skim, z bez -
ko li zyj ny mi dro ga mi i set ka mi sa -
mo cho dów do je żdża ją cych
do cen trum han dlo we go. To, czy
za cho wa swój cha rak ter, za le ży
w du żej mie rze od osta tecz ne go
kształ tu ga le rii Fe rio.

DG

Galeria handlowa za rok
� W Międzylesiu trwa już budowa galerii Ferio Wawer, która powstaje w miejscu dawnej
fabryki aparatów elektrycznych. Otwarcie zaplanowano na jesień przyszłego roku.

Międzylesiu
grozi upodobnienie się
do przedmieścia w stylu
amerykańskim,
z bezkolizyjnymi drogami
i setkami samochodów
dojeżdżających
do centrum handlowego.

W pro gra mie bieg ulicz ny „Wa -
wer ska Piąt ka” z oka zji otwar cia
no wej dro gi łą czą cej Pan ny Wod -
nej i Skal ni co wą. Tra sa o dłu go ści
pię ciu ki lo me trów, bieg otwar ty
dla wszyst kich, start – na skrzy żo -
wa niu Skal ni co wej i Trak tu Lu -
bel skie go o go dzi nie 11.00.

Re je stra cja i re gu la min bie gu
do stęp ny jest na stro nie wa wer -
ska piat ka.pl.

Wśród po zo sta łych atrak cji
pik ni ku: po ka zy ta necz ne, po ka -
zy spor to we, ani ma cje oraz gry
i za ba wy dla dzie ci, mi ni tur niej
pił ki no żnej chłop ców oraz mecz
po ka zo wy wa wer scy sa mo rzą -
dow cy kon tra po li cja, po kaz po -
jaz dów za byt ko wych, cie pły po -
czę stu nek dla wszyst kich uczest -
ni ków.

(red)

Piknik na Skalnicowej i bieg
� 14 września w godz. 11.00–16.00, na terenie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „Nadwiśle” przy ul. Trakt
Lubelski 67 odbędzie się rodzinny piknik.

W la tach 90-tych War sza wa
prze sko czy ła na gle z epo ki sza ro ści
do epo ki ata ku ją cej oczy pstro ka ci -
zny. Dla cze go jest tak fa tal nie?

– To co dzien ność pol skich
miast i mia ste czek: kosz mar ne
ko lo ry ele wa cji, by le ja kie wi try ny
i szyl dy, któ re od stra sza ją, za -
miast za chę cać – mó wi Alek san -
dra Stę pień ze sto wa rzy sze nia
Mia sto Mo je A w Nim, zaj mu ją -
ce go się pro ble ma mi es te tycz ny -
mi War sza wy. – Czer wo ne na pi sy

na żół tym tle, gra fi ka ro dem
z naj prost szych cli par tów, na tłok
in for ma cji… Trud no się dzi wić, że
ta kie ko mu ni ka ty wy peł nia ją uli ce
pol skich miast, sko ro trud no jest
zwy kłym przed się bior com do trzeć
do do brych re kla mo wych wzor -
ców. Re cep tą na to mo że być
na przy kład więk sze za an ga żo wa -
nie lo kal nych władz w two rze nie
ogól no do stęp nych ka ta lo gów
wzor co wych szyl dów.

DG

Migawki z okolicy

Estetyczny horror w Radości
� To zdjęcie nie wymaga komentarza. Zabudowania
handlowe w Radości wyglądają – cytując Kazika
Staszewskiego – tak brzydko, że pękają oczy.

promocja
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Spra wa nie bez piecz nej Mrów -
czej cią gnie się od lat, od cza su
gdy lo kal na uli ca Mię dzy le sia za -
czę ła być chęt nie wy bie ra na przez
kie row ców, prze je żdża ją cych tran -
zy tem przez ca łą dziel ni cę. Urzę dy
za ję ły się te ma tem bez pie czeń stwa
ru chu dro go we go do pie ro po tym,
jak w sierp niu 2011 ro ku na skrzy -
żo wa niu ze Zwo leń ską zgi nę ła
dwój ka dzie ci. Mi mo ape li miesz -
kań ców spra wa za mon to wa nia

pro gów zwal nia ją cych cią gnę ła się
mie sią ca mi… aż w sierp niu 2012
ro ku zgi nę ło trze cie dziec ko. Do -
pie ro po tej tra ge dii biu ro kra tycz -
na ma chi na zdo ła ła za mon to wać
na Mrów czej pro gi wy spo we.

– Pro gi po wsta ły po uzgod nie -
niu z Za rzą dem Trans por tu Miej -
skie go – przy po mi na Kon rad Raj -
ca, rzecz nik urzę du dziel ni cy Wa -
wer. – Wy bra no wa riant umo żli -
wia ją cy prze jazd au to bu sów.

– Sto so wa nie pro gów bar dziej
in ge ru ją cych w jezd nię w przy pad -
ku funk cjo no wa nia na da nej jezd -
ni ko mu ni ka cji au to bu so wej jest
nie do pusz czal ne – do da je Mag da -
le na Po toc ka, rzecz nicz ka ZTM.

Nie do pusz czal ne naj wy raź niej
tyl ko w War sza wie. Już kil ka lat
te mu Zie lo ne Ma zow sze pre zen -
to wa ło na swo jej stro nie cykl
zdjęć i na grań, po ka zu ją cy au to -
bu sy naj ró żniej sze go ty pu, kur su -
ją ce przez pro gi nie wy spo we i wy -
nie sio ne tar cze skrzy żo wań w Pol -
sce i Eu ro pie. Na lot ni sku w Ate -
nach po pro gach pod rzu to wych

(naj bar dziej nie przy ja znych) kur -
su ją na co dzien nych li niach 18-
me tro we so la ri sy urbi no, do kład -
nie ta kie sa me, jak w War sza wie.
Zresz tą na wet w Mię dzy le siu zda -
rza się, że au to bus omi ja ją cy
prze szko dę (np. źle za par ko wa ny
sa mo chód) prze je żdża przez próg
i… nic się nie dzie je! Sa mo rząd
Waw ra po sta wił jed nak za cho -
waw czo na pro gi wy spo we…

…ale za mon to wa no je tak, że
kie row cy sa mo cho dów oso bo -
wych kpią so bie z ogra ni czeń
pręd ko ści i prze je żdża ją mię dzy
pro ga mi. I nie są to jed nost ko we

przy pad ki, ale re gu ła: je śli z na -
prze ciw ka nic nie nad je żdża, sa -
mo chód prze je żdża środ kiem bez
zwal nia nia. Z ob ser wa cji i opo -
wia dań miesz kań ców wy ni ka, że
w za le żno ści od po ry do by i ogól -
ne go na tę że nia ru chu sa mo cho dy
prze je żdża ją środ kiem, prze kra -
cza jąc do zwo lo ną pręd kość… al -
bo prze kra cza jąc ją bar dzo. Py ta -
nia o roz dzie le nie pa sów ru chu

mię dzy pro ga mi wy spo wy mi
za po mo cą pre fa bry ko wa nych
kra wę żni ków, za sto so wa nie in nej
me to dy fi zycz ne go uspo ko je nia
ru chu al bo zmia ny or ga ni za cji ru -
chu („na kaz skrę tu – nie do ty czy
ZTM”) nie spo tka ły się ze zro zu -
mie niem ani w ra tu szu, ani
w ZTM. Po zo sta ją kon tro le.

– Roz ma wia my z po li cją
w spra wie zwró ce nia szcze gól nej
uwa gi na kie row ców ła mią cych
prze pi sy na Mrów czej – mó wi
rzecz nik urzę du dziel ni cy.

DG

Mrówcza nadal niebezpieczna, progi bezużyteczne
� Czarny punkt na skrzyżowaniu Mrówczej ze Zwoleńską nie robi wrażenia na kierowcach, a zamontowane dwa
lata temu progi wyspowe są traktowane jak powietrze.

Na sta cji Mię dzy le sie dach zo -
stał za ła ta ny a więk szość ba zgro -
łów za ma lo wa na.

– Pla nu je my po wa żniej sze re -
mon ty przy stan ków od Ol szyn ki
Gro chow skiej do Świ dra – mó wi
rzecz nik PKP PLK Ma ciej Dut -

kie wicz. – W tej spra wie mu si my
mię dzy in ny mi do ko nać uzgod -
nień z kon ser wa to rem za byt ków
i przy go to wać in ne po trzeb ne
do ku men ty.

Kie dy pierw sze ba zgro ły po ja -
wią się na ścia nach? DG

Migawki z okolicy
Stacja Międzylesie już sprzątnięta
� Na początku lipca pisaliśmy, że PKP Polskie Linie
Kolejowe zamierzają lepiej egzekwować sprzątanie
stacji na linii otwockiej. Poprawa jest już widoczna.

Jeśli
z naprzeciwka nic nie
nadjeżdża, samochód
przejeżdża środkiem bez
zwalniania.

Dokończenie ze str 1
Och, pro blem w tym, że to nie jest

je den czyn nik! Uwa ga słu cho wa to
w ogrom nym skró cie zdol ność
dziec ka do wła ści wej in ter pre ta cji
bodź ców dźwię ko wych. Je śli jest za -
bu rzo na, mó wi my wte dy, że dziec ko
do sko na le sły szy, ale bar dzo źle słu -
cha. Kwe stie uwa gi słu cho wej re gu -
lu je układ przed sion ko wy, a pro ble -
my szkol ne są tyl ko naj bar dziej wi -
docz nym ob ja wem za kłó ceń je go
pra cy. To wa rzy szą im czę sto pro ble -
my na tu ry emo cjo nal nej (nie chęć
do cho dze nia do szko ły, pro ble my
w na wią zy wa niu kon tak tów z ró wie -
śni ka mi, re ak cje agre syw ne).

Czy li ist nie ją spo so by ra dze nia
so bie z ty mi pro ble ma mi?

Oczy wi ście, na świe cie od już po -
nad 50 lat, na to miast w Pol sce zaj mu -
je my się te ra pią od lat 90-tych. Głów -
nym ośrod kiem, z któ rym zresz tą
współ pra cu ją pol skie in sty tu cje, jest
Cen trum To ma ti sa w Luk sem bur -
gu, któ re szko li kon sul tan -
tów tej me to dy
na świe cie i przy zna je
im cer ty fi ka ty. Me to da opie ra

się na słu cho wej sty mu la cji neu ro sen -
so rycz nej, mo gą się nią więc po słu gi -
wać spe cja li ści. Pla ców ka w Mię dzy le -
siu po sia da naj wyż szy sto pień cer ty fi -
ka cji Cen trum To ma ti sa i pro wa dzi za -
awan so wa ną dia gno sty kę i te ra pię
dzie ci i mło dzie ży do tknię tej ty mi pro -
ble ma mi. I co cie ka we – są to dzie ci
bar dzo spraw ne in te lek tu al nie. A jed -
nak ist nie ją in hi bi to ry, któ re unie moż -
li wia ją im osią gnię cie suk ce su.

Z ja ki mi pro ble ma mi ra dzi so bie
Me to da To ma ti sa?
Obec nie me to dę To ma ti sa sto su je
się w te ra pii ta kich dys funk cji, jak:
– za bu rze nia ucze nia, ta kie jak: dys -
lek sja, dys gra fia, dy sor to gra fia, dys -
prak sja, pro ble my z orien ta cją prze -
strzen ną, z na uką ję zy ków
– za bu rze nia kon cen tra cji i uwa gi
– za bu rze nia emo cjo nal ne, m.in. ob -
ni żo na sa mo oce na, lę kli wość, nie ra -
dze nie so bie ze stre sem, agre sja
– nad wraż li wość na dźwię ki i bodź ce

– ją ka nie, opóź nio ny roz wój mo wy,
wa dy wy mo wy, SLI

– ze spół Asper ge ra,
au tyzm, ze spół Ret ta, ze -

spół Do wna, ze spół Tur ne ra



– De gu sta cyj ne po cząt ki by wa -
ją nie ła twe.

– Fak tycz nie, bo gac two sma -
ków i aro ma tów spra wia, że mo -
że my po czuć się przy tło cze ni…

– Wszyst kie nu ty za pa cho we
i sma ko we mie sza ją nam się, co
prze szka dza roz ró żnić na wet te
pod sta wo we.

– Nie ste ty, nie ma me to dy,
któ ry po zwa la zo stać eks per tem
w dzie dzi nie wi na w je dy nie kil ku
kro kach. Co nie zna czy, że nie
war to pró bo wać i zgłę biać wie -
dzy zwią za nej z wi no znaw stwem.

– Jak za tem de gu sto wać?
– Z przy jem no ścią po dam kil -

ka przy dat nych wska zó wek.

– Od cze go za cznie my?
– Przede wszyst kim na le ży się

od prę żyć. Po sze rza nie wia do mo -
ści mu si spra wiać przy jem ność.

– Nie da się ukryć.
– A więc za czy na my. Pierw szy

etap…
– … to za pew ne wy gląd wi na.
– Otóż to! Spraw dza my ko lor,

przej rzy stość i gę stość. Wy star czy
na to je dy nie chwi la, bez zbęd ne -
go za sta na wia nia się.

– Co po tem?
– Oce nia my je go za pach. Wy bie -

ra my co naj mniej dwa aro ma ty, nie
spie sząc się z ich iden ty fi ka cją. Cza -
sem war to chwi lę od po cząć i po -
wtór nie wró cić do aro ma tów z kie -

lisz ka. Cią głe wą cha nie po tra fi przy -
nieść wię cej szko dy niż po żyt ku.

– O czym jesz cze po win ni śmy
pa mię tać?

– Ist nie ją trzy gru py win nych
nut aro ma tycz nych. Pod sta wo we
po cho dzą z wi no gron i za wie ra ją
niu an se owo co we, zio ło we
i kwia to we.

– A po zo sta łe?
– To aro ma ty wtór ne, po cho -

dzą ce z fer men ta cji. Trze cio rzęd -
ne za pa chy bio rą się z utle nia nia
i sta rze nia wi na w becz kach – tu
wy czu je my m.in. przy pra wy,
orze chy i wa ni lię.

– Od kry li śmy aro ma ty. Co da -
lej?

– Oczy wi ście smak. I tu też
ma my kil ka niu an sów.

– To zna czy?
– W pierw szej chwi li szu ka my

stric te sma ku, np. cy tru sów
(w wi nach bia łych) lub ma li ny
(w czer wo nych).

– To nie wszyst ko?
– Na stęp nie pa trzy my

na struk tu rę trun ku. In te re su je
nas po ziom sło dy czy, „cia ła”, al -
ko ho lu, kwa so wość oraz ta ni ny.
Wa żna jest rów nież tzw. dłu gość
wi na.

– Dłu gość?
– Cza sem wi no

ma zu peł nie in ne
n u  t y

od czu wa ne na ję zy ku, a in ne
głę biej, na pod nie bie niu oraz
pod czas prze ły ka nia.

– Du żo in for ma cji.
– Zga dzam się.

Koń co wym eta pem
oce ny wi na jest pod su mo -
wa nie ca ło kształ tu trun ku.

– Wie le na uki
przed Czy -
tel ni ka mi.

– Ale
j a  k ż e
przy jem -

nej!

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 
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ROZ WI JA MY WIN NY SMAK

Czy wino jest zrównoważone czy nie? Czy sprawia wrażenie
unikalnego i niezapomnianego? Czy ma jakieś cechy, które

sprawiają, że jesteśmy pod jego wrażeniem? Te i inne pytania
są przydatne w czasie degustacji

Wspólne degustowanie bywa pomocne, wszak możemy
wymieniać się odkrytymi smakami i aromatami
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Re ży se rem i sce na rzy stą jest Ta -
de usz By stram, zaś współ sce na rzy -
stą i ini cja to rem An drzej Ru ko -
wicz, au tor pro jek tu „Fa bry ka
Zda rzeń”, któ ry od by wał się rok
te mu na te re nie daw nej fa bry ki.
Au to rzy mó wią, że po trze ba na krę -
ce nia fil mu o opusz czo nych ha lach
w Mię dzy le siu i sa mym Ka zi mie -
rzu Szpo tań skim wy pły nę ła wła śnie
pod czas prac nad „Fa bry ką Zda -
rzeń”. Naj pierw po wstał 18-mi nu -
to wy film krót ko me tra żo wy, któ re -
go pre mie ra od by ła się we wrze -
śniu ubie głe go ro ku. Obec nie jest
już go to wa peł na wer sja, któ rej
pre mie ra przy pa da na Rok Ka zi -
mie rza Szpo tań skie go, ob cho dzo -
ny przez Sto wa rzy sze nie Elek try -
ków Pol skich na cześć swo je go
współ za ło ży cie la i pre ze sa.

Ka zi mierz Szpo tań ski
(1887–1966) po cho dził z Wło cław -
ka, ale już w dzie ciń stwie za miesz -
kał w War sza wie. Po ukoń cze niu
stu diów w Mit twe idzie i Char lot -

ten bur gu, zdo by ciu dy plo mu in ży -
nie ra elek try ka i pra cy w Ro sji,
wró cił do War sza wy po za koń cze -
niu I woj ny świa to wej, za kła da jąc
na Ka mion ku fa bry kę K. Szpo tań -
ski i Spół ka. By ło to pierw sze i naj -
więk sze w Pol sce przed się bior -
stwo, pro du ku ją ce apa ra tu rę elek -
trycz ną – je go pierw szym pro duk -
tem by ły włącz ni ki do świa tła. Póź -
niej pro du ko wa ne by ły ta kże m.in.
licz ni ki prą du i apa ra ty rent ge -
now skie. Fir ma by ła wie lo krot nie
na gra dza na, m.in. na wy sta wie
świa to wej w No wym Jor ku,
a w 1938 r. po wsta ła w Mię dzy le -
siu, w miej scu po szwedz kiej wy -
twór ni wal ców dro go wych, jej dru -
ga fa bry ka. Czte ry la ta póź niej
Szpo tań ski zo stał naj pierw uwię -
zio ny przez na zi stów, a na stęp nie
stra cił swo je fa bry ki – zo sta ły
upań stwo wio ne przez ko mu ni -
stów. Za kład w Mię dzy le siu dzia -
łał jesz cze przez kil ka dzie siąt lat.

DG

Film o fabryce w Międzylesiu
� Hale fabryki aparatów elektrycznych Kazimierza
Szpotańskiego zmieniają się powoli w galerię
handlową, a tymczasem powstał film dokumentalny,
poświęcony historii przedsiębiorstwa.

Naj po pu lar niej szym w Pol sce
spo so bem wal ki z ha ła sem tras
szyb kie go ru chu są pa skud ne
ekra ny aku stycz ne. Na pół noc nej
ob wod ni cy War sza wy (Tra sie To -
ruń skiej) na wy so ko ści Bród na
zbu do wa no dwa la ta te mu pierw -
sze pół tu ne le aku stycz ne, te raz
po wsta ją ko lej ne (na Tra sie Ar mii
Kra jo wej). To roz wią za nie wi zu al -
nie zna ko mi te, ale po twor nie dro -
gie: 650-me tro we pół tu ne le
przy osie dlu Po tok kosz to wa ły 93
mln zł. Nic dziw ne go, że trwa ją
po szu ki wa nia no wych kon cep cji.

Jed ną z nich przed sta wił w ra -
mach fe sti wa lu Fu tu wa wa Pa weł
Słup ski. „Jed nost ka War szaw ska”
to je go stu denc ki pro jekt, opra co -

wa ny na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki War szaw skiej. Kon cep cja
za kła da bu do wę bu dyn ku miesz kal -
no -biu ro we go, któ re go kon struk cja
opie ra ła by się ha ła so wi i za nie -
czysz cze niom i sta no wi ła osło nę dla
bu dyn ków sto ją cych z ty łu.

– Jed nost ka War szaw ska kształ -
to wa na jest tak, aby jak naj więk -
sza ilość fa li dźwię ko wej nio są cej
ha łas zo sta ła roz pro szo na i od bi ta
w kie run ku prze ciw nym do za bu -
do wań – pi sze au tor w opi sie pro -
jek tu. – Log gia, zlo ka li zo wa na
od stro ny ob wod ni cy, sta no wi
osło nę dla ca łe go obiek tu, jej po -
kry cie ze wnętrz ne bu du ją po dusz -
ki z fo lii ET FE na lek kim ste la żu.
Struk tu ra ta po zwa la wy ko rzy sty -

wać po wie trze o pod wy ższo nym
ci śnie niu, któ re jest do brym izo la -
to rem ter micz nym, a tym sa mym
i aku stycz nym. Ca łe roz wią za nie
two rzy ślu zę po mię dzy śro do wi -
skiem ze wnętrz nym a wnę trzem
pro jek to wa ne go bu dyn ku, w któ -
rej mo że być kon tro lo wa na ja kość
po wie trza, dzię ki wen ty la cji me -
cha nicz nej. Wy ko rzy sty wa ny ma -
te riał wy ka zu je wła ści wo ści, któ re
chro nią go przed bru dem emi to -
wa nym przez ru chli wą tra sę.

Dzię ki bu do wie ob wod ni cy
War sza wa nad ra bia za póź nie nia
z XX wie ku. Gdy by obok po wsta -
ła Jed nost ka War szaw ska, był by
to skok od ra zu do wie ku XXII.

DG

Wyciszony budynek – koncepcja dla Miedzeszyna?
� Trwa przetarg na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Warszawy, która
za pięć lat rozdzieli Miedzeszyn i Falenicę. Wraz z samochodami przyjedzie hałas. Co wtedy?

źródło: Ze zbiorów
 Jacka Szpotańskiego

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14-18

WYPOCZYNEK
·Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej 14 dni
01.0--14.09 cena 1199 zł/os. 14 dni 15.0--28.09
cena 1099 zł/os. Informacje i zapisy: Warszawa,
ul. Marszałkowska 81 lok. 25, tel. 22 834-95-29

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
szable, odznaki, odznaczenia, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 601-336- 063
·Kupię antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL



reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7208

Przez pięć ko lej nych so bót, po -
cząw szy od 19 wrze śnia dzie ci wy -
ru szą w ku li nar ną pod róż do oko ła
świa ta. Pierw szy przy sta nek to
Sta cja Fa le ni ca, gdzie roz pocz nie
się fa scy nu ją ca pod róż po naj pięk -
niej szych za kąt kach zie mi. Od wie -
dzać bę dą ró żne kra je i kon ty nen -
ty, po zna jąc hi sto rię i kul tu rę da -
ne go miej sca, naj pięk niej sze za -
byt ki, zwy cza je, mu zy kę, ale
przede wszyst kim lo kal ne przy -

sma ki i kuch nię cha rak te ry stycz ną
dla da ne go re gio nu. Ma lu chy bę -
dą mia ły oka zję po znać jej sma ki
i za pa chy oraz sa mo dziel nie przy -
go to wać pro ste po tra wy.

Start: 20 wrze śnia, godz. 11:00.
Bi le ty 20 zł.
Warsz ta ty prze zna czo ne są dla

dzie ci w wie ku 4–8 lat.
Re zer wa cje: 530–882–809
Licz ba miejsc: 20 osób.

(red)

Ta bli cę ze zdję cia znaj dzie my
na skrzy żo wa niu ulic Wil gi i Izer skiej
w Ra do ści. Te raz ta bli ca umiesz czo -
na jest w bar dziej wi docz nym miej -
scu, po ze wnętrz nej stro nie ogro dze -
nia pa ra fii Mat ki Bo żej Aniel skiej.

Jak wy ni ka z na pi su, ta bli ca to pa -
miąt ka od zy ska nia nie pod le gło ści.
Na ta bli cy umiesz czo no da tę „li sto -
pad 1918” i na zwę fun da to ra „Sto -
wa rzy sze nie Mi ło śni ków Ra do ści”.
Sto wa rzy sze nie to, a wła ści wie Sto -
wa rzy sze nie Mi ło śni ków Let ni ska
Ra dość, po wsta ło w 1916 ro ku i bar -
dzo prę żnie dzia ła ło na te re nie osie -
dla. Chcia ło stwo rzyć na tych te re -
nach wzor co we osie dle „mia sto -
-ogród”. W 1917 ro ku pod ję ło sta ra -
nia o wy bu do wa nie ko ścio ła w Ra -
do ści. W ro ku 1930 J.E. ks. Ar cy bi -
skup Ka kow ski mia no wał ks. Bro ni -
sła wa Le wan dow skie go rek to rem
ko ścio ła, któ ry przy po mo cy zor ga ni -
zo wa ne go ko mi te tu do pro wa dził bu -
do wę do wy so ko ści stro pu. 1 sierp -
nia 1931 ro ku ks. kard. Alek san der
Ka kow ski utwo rzył pa ra fię w Ra do -

ści pod we zwa niem Mat ki Bo skiej
Aniel skiej, mia nu jąc ks. Ka zi mie rza
Łu cza ka pierw szym pro bosz czem.
Do pa ra fii włą czo no osie dla: Ra -
dość, Zbój na Gó ra, Mie dze szyn No -
wy, Za góźdź i kol. Bor ków.

Tym ra zem naj szyb ciej na za gad kę
od po wie dzia ła pa ni Be ata Osuch
i zdo by ła na szą na gro dę. Ta bli cę mo -

żna od szu kać na po se sji ko ścio ła
przy uli cy Wil gi (daw niej Ko ściel na)
w Ra do ści. Jest to ka mień pa miąt ko -
wy Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Ra -
do ści z 1918 ro ku. Sto wa rzy sze nie
sku pia ło wów czas no wych miesz kań -
ców, któ rzy wy ku py wa li dział ki par -
ce la cyj ne, bu do wa li tu swo je do my:
skrom ne drew nia ne i mu ro wa ne wil -
le. Czę sto do my te bu do wa ne by ły
z we ran da mi i po ko ja mi go ścin ny mi.
Z cza sem osa da się roz ro sła i na zwa -
no ją „Ra do ścią”.

Bar dzo dzię ku ję za tę od po wiedź
i za pra szam po od biór na gro dy
do skle pu „Ha cjen da z wi na mi”
przy ul. Ma ry siń skiej 3.

Cie ka wy Wa wer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami
zastanawiamy się, co to za miejsca i jaką kryją tajemnicę.
W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

A teraz kolejna zagadka
Gdzie stoi ten pomnik?
Dla oso by, któ ra pierw sza wła ści -

wie od gad nie za gad kę przy go to wa -
na zo sta ła na gro da, vo ucher na za -
ku py w skle pie „Ha cjen da z wi na mi
do bre wi na.pl” przy ul. Ma ry siń -
skiej 3, o war to ści 40 zł.

In for ma cje pro si my prze sy łać
na ad res re dak cji lub pocz tą elek tro -
nicz ną na ad res: wlo dek za lew -
ski@gma il.com. Za pra szam rów -
nież na Sky pa – kon takt: wlo dek.za -
lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

Smakowanie Świata
� Od września rusza kolejna odsłona warsztatów
językowych w Stacji Falenica. Warsztatów nietypowych,
bo nauka angielskiego odbywać się będzie…
od kuchni. Dosłownie.


