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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

PKP Polskie Linie Kolejowe
najwyraźniej już przyjęły do wia-
domości, że stacje linii otwockiej
są modernistycznymi zabytkami
i nie zamierzają wracać do kon-
cepcji ich burzenia. Obecnie
wszystkie stacje w dzielnicy
– z wyjątkiem Falenicy, w której
działa klubokawiarnia – są
w kiepskim stanie. W najgorszym
jest Międzylesie, w bezpośrednim
sąsiedztwie której znajdują się
dzielnicowy ratusz i Wawerskie
Centrum Kultury. Jak stacje mo-
głyby wyglądać, gdyby poddano je
rewitalizacji?

Mateusz Morski, Małgorzata
Niedzielska i Jolanta Szybiak

z pracowni architektonicznej
TAKTO przedstawili w ramach
festiwalu Futuwawa koncepcję re-

witalizacji wszystkich moderni-
stycznych stacji w Warszawie
i okolicach. Na tych w naszej
dzielnicy zidentyfikowali długą li-
stę problemów: brak systemu in-
formacji pasażerskiej, brak miejsc
siedzących pod wiatami, przejścia
podziemne o ograniczonej do-
stępności w Wawrze i Falenicy,
strome lub zbyt wąskie podjazdy
na perony, brak stojaków rowero-
wych.

– Przy opracowywaniu każdego
typu peronu przyjęliśmy te same
zasady: zachowanie historycznych
elementów, wzbogacenie funkcji

poczekalni o kawiarnię i toaletę,
wyposażenie peronów w elementy
małej architektury (siedziska, ko-
sze na śmieci, świetliki, tablice in-
formacyjne, biletomaty, banko-
maty) z czarnego betonu i stali,
przystosowanie peronu dla osób
niepełnosprawnych, użycie mono-
chromatycznej kolorystyki oraz
ocieplenie wizerunku elementami
drewnianymi oraz zielenią – piszą
architekci w opisie koncepcji.

Bardzo ciekawym pomysłem
jest uzupełnienie brakujących
nazw stacji z wykorzystaniem
przedwojennej typografii, znanej

z Międzylesia i Falenicy. Czy ko-
lejarze wezmą sobie do serca pro-
pozycje architektów?

– Linia nr 7 z przystankami
Międzylesie, Radość, Miedze-
szyn, Falenica, planowana jest
do modernizacji z rozpoczynają-
cej się perspektywy finansowej
UE 2014–2020 – mówi Mirosław
Siemieniec, rzecznik PKP Pol-
skich Linii Kolejowych. – Pierw-
sze projekty zostały już zgłoszone.
Na etapie projektowania zostanie
podjęta decyzja o wyposażeniu
przystanków.

DG

Jak mogłyby wyglądać przystanki linii otwockiej?
� Kolejarze zamierzają wykorzystać pieniądze unijne do modernizacji linii otwockiej. Jak będzie wyglądać po remoncie?

Bardzo
ciekawym pomysłem jest
uzupełnienie brakujących
nazw stacji
z wykorzystaniem
przedwojennej typografii,
znanej z Międzylesia
i Falenicy.

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!
tel. 502-280-720
wybory2014@gazetaecho.pl



– Zbliża się koniec kadencji rady
dzielnicy. Jaka to była kadencja dla
Marysina? Co udało się zrobić?

– Nie było najgorzej. Zwiększyła
się różnorodność oferty handlowej,
powstał drugi budynek przychodni
przy ul. Strusia. Niebawem, również
w centrum Marysina powstanie no-
wa przychodnia. Rozpoczęliśmy
spowalnianie ruchu na ul. Potoc-
kich, było wiele drobnych inwesty-
cji. I najważniejsze – już niedługo
będzie gotowy miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego.

– Gdzie będzie zlokalizowana no-
wa przychodnia?

– W centrum osiedla, obok nowo
budowanych wieżowców, przy tere-
nie dawnej kotłowni. Od daw-
na wiadomo było, że przychodnia
przy ul. Korkowej pęka w szwach.
Potrzebny był większy budynek. Ja
i koledzy z mojego ugrupowania nie
zgodziliśmy się na wyburzenie sta-
rego pawilonu przychodni
przy ul. Korkowej i postawienie
na jego miejscu nowego, piętrowe-
go. Powodem było między innymi
to, że na czas budowy chorzy mieli
być przyjmowani w wydzielonych
salach w szkole przy ul. Króla Ma-
ciusia. Natomiast skomplikowa-

na procedura wydawania decyzji
o warunkach zabudowy w tym miej-
scu i zasadność odwołań sąsiednich
właścicieli działek spowodowałaby
utrzymanie stanu tymczasowej
przychodni w szkole przez wiele lat.

Jakie inwestycje jeszcze
przed nami?

– Budowa parkingu P&R, który
będzie zlokalizowany przy stacji
Warszawa Gocławek. O tę inwesty-
cję również walczono wiele lat.
Już 12 lat temu Samorząd Miesz-
kańców osiedla Marysin Wawerski
Północny, któremu przewodniczy-
łem, podjął inicjatywę budowy par-
kingu w tym miejscu. Niestety te-
ren, na którym ma być parking to
teren kolejowy, nie należący
do dzielnicy, zaś kolej nie chciała
nawet o parkingu rozmawiać. Do-
piero teraz nastawienie się zmieniło
i budowa ruszy może jeszcze w tym
roku. Szkoda tylko, że przy tej oka-
zji przegapiono bardzo istotną
rzecz. Od wielu lat walczę o stwo-
rzenie linii autobusowej mogącej
podwozić pasażerów w bezpośred-
nie sąsiedztwo stacji, obsługiwanej
przez małe autobusy, takie jakie
jeździły na linii 215 czy też 305. Nie-

stety, na przeszkodzie stoi brak mo-
żliwości zawrócenia autobusu
na ul. Korkowej w pobliżu stacji.
Przejazd innymi ulicami niż Korko-
wa nie wchodził w grę z powodu ist-
nienia progów zwalniających i nie-
dostatecznej szerokości ulic. Budo-
wa takiego połączenia jest koniecz-
na i nawet ZTM przyklasnął temu
pomysłowi. Urząd dzielnicy otrzy-
mywał całą moją korespondencję
z ZTM i wszystkie wytyczne, ale
niestety przespał sprawę. A wystar-
czy małe rondo na skrzyżowaniu
Korkowej i Torowej, takie by mały
autobus miał gdzie zawracać i goto-
we! Czemu Rembertów czy Wesoła
mogą mieć linie dowozowe do stacji
kolejowych a Wawer nie? Wiem, że
spora grupa osób wybrałaby wtedy
szybszą kolej a nie autobus w dro-
dze do centrum.

– Komunikacja to też układ linii
autobusowych. Czy jest on, według
Pana, na Marysinie dobry?

– Mam nadzieję, że teraz zmiany
będą już tylko na lepsze. Udało się
doprowadzić do wydłużenia li-
nii 173 do Dworca Wschodniego,
dzięki czemu przez cały dzień jest
dojazd do Urzędu Skarbowego
i ZUS. W dalszej kolejności należy
doprowadzić do powrotu linii 115.
Pierwszym krokiem niech będzie
rozdzielenie obecnej linii 115
na 215 i 115, czyli dwie linie, które
jeździły przed zmianami. Może wte-
dy jedną z nich uda się doprowadzić
ul. Korkową do stacji Warszawa
Gocławek a drugą, jeśli ZTM nie
pozwoli na starą trasę, to może
przez Korkową i Łysakowską
do przychodni na Strusia? Dzięki
temu dojazd i powrót z przychodni
byłby wygodny w dwie strony a nie
tylko w jedną, jak w przypadku li-
nii 305.

– Co na to ZTM?
– Mam nadzieję, że ZTM jeszcze

pamięta, jak w kilka w dni udało się
nam błyskawicznie zorganizować
zebranie z mieszkańcami i razem
z samorządem Marysina Południo-
wego zebrać prawie 3 tys. podpisów
pod żądaniem zachowania dotych-
czasowych linii. Dzięki tej akcji za-
częto nas traktować poważnie. Nie
wprowadzono szkodliwych zmian
a nawet, w odpowiedzi na nasze po-
stulaty, zwiększono częstotliwość
kursowania w weekendy linii 520
z trzech do sześciu autobusów
na godzinę. Mam nadzieję, że uda
się dalej aktywizować mieszkańców
do dobrych działań.

– Jakie były porażki?
– Monitoring. Marysin jest wciąż

miejscem niebezpiecznym, wyma-
gającym obserwacji przez kamery
policyjne. Mówiło się o tym już wie-
le lat temu. Mimo że policyjne sta-
tystyki wskazują, że jest dużo bez-
pieczniej, mieszkańcy nie czują po-
prawy. Na ulicach powinny być wi-
doczne patrole policyjne nie tylko
za dnia, ale głównie po zmroku.
Kolejna rzecz – tereny komunalne
przy ul. Króla Maciusia. Jest szansa,
że szybko uda się doprowadzić

do porozumienia pomiędzy wspól-
notami a ZGN i zrewitalizować czę-
ściowo teren. Już mam ze strony
ZDM obietnicę, że do końca wrze-
śnia zostanie wymieniona część
chodników a być może w paździer-
niku załatana reszta ubytków. To
oczywiście nie koniec prac, które
należy tam wykonać – miedzy inny-
mi na całkowitą rewitalizację i ogro-
dzenie czekają tam place zabaw.
Nie udało się również spowodować
założenia lampy oświetlającej ko-
niec ul. Hermanowskiej. Jest ona
tam konieczna. Znajduje się tam
niezabudowana i nieogrodzo-
na działka, w pobliżu znajdują się
sklepy z alkoholem i po zmroku ro-
bi się tam bardzo niebezpiecznie.
Nie rozumiem dlaczego moje pi-
sma w tej sprawie kierowane do za-
rządu dzielnicy pozostają bez odpo-
wiedzi…

– Kiedy będzie gotowy plan miej-
scowy Marysina?

– Plan jest już stworzony. Odbyło
się publiczne wyłożenie, projektanci
otrzymali wiele uwag, które są teraz
rozpatrywane. Po ich rozpatrzeniu
projektanci dostosują plan i przyślą
go do zaopiniowania do rady dziel-
nicy. Później będzie uchwalany. Do-
póki będę mógł, będę wszystkiego
pilnował. Teraz, jako przewodniczą-
cy Komisji Ładu Przestrzennego
w dzielnicy, mam ku temu możliwo-
ści.

– Dlaczego plan jest aż tak wa-
żny?

– Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego to prawo
miejscowe i podstawa właściwego
i prawidłowego rozwoju osiedla.
Plan uporządkuje przyszłą zabudo-
wę, wskaże, gdzie i jakie budynki
mogą powstać. Mieszkańcy nie bę-
dą zaskakiwani tym, że ktoś, kto ku-
pił teren, na przykład w sąsiedztwie
bloków, będzie mógł wybudować
dowolnie wysoki budynek. Jeśli
plan zostanie uchwalony przed roz-
poczęciem takiej budowy i będzie
wykluczał w tym miejscu wysoką za-
budowę, wszelkie wcześniejsze zgo-
dy na rozpoczęcie budowy zostaną
anulowane. Przypomnijmy choćby
mieszkańców bloków przy ul. Po-
tockich, którzy protestowali prze-
ciwko budowie nowego wieżowca,
który deweloper planował dokład-
nie okna w okna sąsiednich bloków.
Choć minęło już pięć lat od zapew-
nień inwestora, że już rozpoczy-
na budowę, do dziś udaje mi się go
powstrzymywać. A jak wejdzie w ży-
cie plan, tak wyoki budynek nigdy
tam nie powstanie.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała KC

Przychodnia, park&ride i autobusy w Marysinie
� Rozmowa z Marcinem Kurpiosem, radnym Wawra, mieszkańcem osiedla Marysin Wawerski Północny.

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:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
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””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

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

Autobus mógłby jeździć nie ul. Stepową, ale prosto Korkową aż
do ul. Torowej czyli pod samą stację PKP Gocławek

To jesienią opłaca się inwestować w ogród!
�Choć zakładanie ogrodu to dla wielu czynność wiosenna, to właśnie jesienią
warto pamiętać o niektórych czynnościach, które wykonane teraz pozwolą
zaoszczędzić nam w następnym sezonie czas i – przede wszystkim – pieniądze.  

Je sień to naj lep szy czas
na za ło że nie traw ni ka – na sio na
zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić
się przed zi mą, a wio sną bę dzie
cie szyć oczy so czy sta zie leń. Je śli
za bie rze my się za to wio sną
– tra wa nie wzmoc ni się wy star -
cza ją co, by słu żyć la tem. Jesz cze
lep szym roz wią za niem jest traw -
nik roz wi ja ny z rol ki – już po kil -
ku dniach za cznie się wią zać
z grun tem i bę dzie jesz cze moc -
niej szy.

Je śli chce my wio sną cie szyć
się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy

nar cy za mi, to naj lep szy czas
na po sa dze nie ro ślin ce bu lo -
wych. Nie za po mi naj my o wrzo -
sach – tyl ko je sie nią wi dać, w ja -
kich ko lo rach kwit ną.

Te raz jest je dy ny czas, by po -
my śleć o przy szło rocz nych ży wo -
pło tach – li gustr czy ber be rys
do stęp ny jest w do brej ce nie,
po dob nie jak drze wa owo co we.
Pa mię taj my, by ku po wać je z od -
kry tym ko rze iem, po dob nie jak
i ro śli ny ko pa ne. Za sa dze nie ich
je sie nią za pew ni ich do brą kon -
dy cję w na stęp nym se zo nie.

Je że li je sie nią nie wy ro bi my
się z za ło że niem ca le go ogro du,
war to cho ciaż przy go to wać
pod nie go te ren na wio snę, czy li
oczy ścić z za nie czysz czeń oraz
po na wo zić i roz plan to wać zie -
mię, aby po zi mie uzu peł nić
jesz cze jej nie do bo ry.                                               

architekt krajobrazu
Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744
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„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 
w dniach 24 września - 8 października.
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Je go mo to cy klo wa pa sja trwa
już od po nad sześć dzie się ciu lat.
Pierw szym mo to cy klem, któ ry ku -
pił za pie nią dze za ro bio ne
w FSO, był WFM M06. Naj le piej
wspo mi na pra cę kie row cy do -
świad czal ne go w dzia le głów ne go
kon struk to ra WFM War sza wa.
Pra co wał tam z le gen da mi pol -
skiej mo to ry za cji m.in. z Je rzym
Jan kow skim, brać mi Krzysz to fem
i Sta ni sła wem Bru na mi, Jac kiem
Urbań czy kiem i Wła dy sła wem
So chow skim. Głę bo ko prze żył de -
cy zję o li kwi da cji WFM, ale je go
mi łość do war szaw skiej fa bry ki
po zo sta ła. Ja ko pre zes sto wa rzy -

sze nia WFM Mo tor Klub Wa wer
do pro wa dził do wzno wie nia mo -
to cy kla o na zwie WFM. Za swo je
spo re osią gnię cie uwa ża też au -
tor ski pro gram „Jed nym śla dem”
emi to wa ny w pro gra mie spor to -
wym TVP. Je go ogrom ną pa sją są
szko le nia.

– Zdo by łem wszyst kie upraw -
nie nia in struk to ra na uki jaz dy
oraz szkół do sko na le nia tech ni ki
jaz dy i tre ne ra spor tów mo to ro -
wych. By łem eg za mi na to rem pań -
stwo wym. Je stem rze czo znaw cą
tech ni ki mo to ry za cyj nej i ru chu
dro go we go – wy li cza pan Wło dzi -
mierz.

Bez szko leń nie ma prak ty ki
Od 2002 do 2012 ro ku w Wa -

wer skiej Szko le Jaz dy wy szko li ło
się oko ło 2 tys. mło dych lu dzi.
Nie ste ty, zmie ni ły się prze pi sy
i za miast kar ty mo to ro we ro wej
wpro wa dzo no ka te go rię AM. I tu
po ja wił się spo ry ab surd praw ny.
Oka zu je się bo wiem, że aby szko -
lić w tej ka te go rii, trze ba by ło wy -
ka zać się trzy let nim do świad cze -
niem wła śnie w… tej ka te go rii.
Ta kiej prak ty ki nikt jed nak nie
miał, bo prze cież wcze śniej ta ka -
te go ria nie ist nia ła. Tym spo so -
bem od pra wie dwóch lat nikt
w War sza wie nie zro bił pra wa jaz -

dy kat. AM i A2. Nie wia do mo
też kie dy zro bi, bo w no we li za cji
usta wy nie znie sio no te go za pi su.
Ozna cza to ko lej ne trzy la ta ocze -
ki wa nia, pod czas któ rych nie bę -
dzie mo żna ni ko go szko lić, a więc
tym sa mym zdo by wać prak ty ki.

Mo to cykl dla FSO
Pan Wło dzi mierz mógł by wpraw -

dzie uczyć mło dzież po pro stu jeź -
dzić na mo to rach, ale po trzeb ny
jest mu te ren za mknię ty. Roz ma -
wiał na ten te mat z wła dza mi dziel -
ni cy, ale bez re zul ta tu. Być mo że
po now nie na wią że kon takt z pro -
bosz czem pa ra fii Mat ki Bo żej Kró -

lo wej Pol ski w Ani nie, Mar kiem
Do szką, któ ry sam jest za pa lo nym
mo to cy kli stą i w prze szło ści udo -
stęp niał mu te ren. Pa ra fia dys po -

nu je bo wiem spo rym par kin giem,
na któ rym mo żna by ło by ćwi czyć.

Choć pan Wło dzi mierz już
od lat jest na eme ry tu rze, to na -
dal od da je się swo jej mo to cy klo -
wej pa sji – zaj mu je się m.in. re no -
wa cją pol skich mo to cy kli czy or -
ga ni za cją im prez, szcze gól nie
tych z za kre su bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym. Stwo rzył też
Izbę Pa mię ci, w któ rej znaj du je
się m.in. praw dzi wy ra ry tas – mo -
to cykl zro bio ny dla FSO.

amk

Motocyklowego bakcyla połyka się dożywotnio
� Włodzimierz Gąsiorek – to prawdziwa legenda wawerskiej i nie tylko motoryzacji. Jego Wawerska Szkoła Jazdy cieszy się uznaną renomą.
Niestety, z powodu absurdalnych przepisów od dwóch lat nie może uczyć kolejnych pokoleń młodzieży.

Pan Włodzimierz
mógłby wprawdzie uczyć
młodzież po prostu jeździć
na motorach, ale
potrzebny jest mu teren
zamknięty. Rozmawiał
na ten temat z władzami
dzielnicy, ale bez rezultatu.



Okręg nr 7:
Targówek – Wawer – Wesoła – Rembertów
Li de rem War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej bę dzie:

Jakub Melak
Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej (wy dział in ży nie rii pro duk cji) a ta kże Wy ższej Szko ły Eko lo gii

i Za rzą dza nia (wy dział eko lo gii) oraz stu diów po dy plo mo wych z za kre su za rzą dza nia i ochro ny śro do -
wi ska. Oj ciec trój ki dzie ci, eks pert z bra nży ener ge tycz nej i ochro ny śro do wi ska. Od po wia da za roz wój
i stra te gię w mię dzy na ro do wej kor po ra cji. Zaj mo wał się rów nież go spo dar ką od pa da mi, in we sty cja mi,
pla no wa niem prze strzen nym, in ży nie rią pro duk cji oraz kon sul ta cja mi spo łecz ny mi. Tre ner we wnętrz -
ny i au dy tor sys te mów za rzą dza nia opar tych na nor mach ISO. Od 20 lat pra cu je dla firm prze my sło -
wych, na sta no wi skach kie row ni czych i spe cja li stycz nych w de par ta men tach stra te gii, roz wo ju i ochro -
ny śro do wi ska, prze cho dząc wszyst kie szcze ble ka rie ry. Pro wa dził rów nież wła sną dzia łal ność go spo -
dar czą. Zaw sze pra co wał w fir mach, dzia ła ją cych na za sa dach ryn ko wych. Z Rem ber to wem zwią za ny
od uro dze nia. Od 2006 r. jest tam rad nym. Założył Rem ber tow ską Aka de mię Se nio ra wraz z Mał go -
rza tą Sze ląg i Lesz kiem Kor ne lu kiem. By ły wi ce prze wod ni czą cy dziel ni cy War sza wa Rem ber tów. Czło -
nek ra dy osie dla Ka wę czyn -Wy go da. Po cho dzi z ro dzi ny o tra dy cjach pa trio tycz nych. Re pre zen tu je po -
gląd, że naj pierw na le ży bu do wać wła sną po zy cję za wo do wą, by póź niej za jąć się dzia łal no ścią spo łecz -
ną.

Na li ście do Ra dy m.st. War sza wy znaj dą się mię dzy in ny mi:
Zbi gniew Trą biń ski, dzia łacz sa mo rzą do wy, by ły czło nek Za rzą du Gmi ny Tar gó wek oraz pra cow nik biu ra go spo dar ki lo ka lo wej, od uro dze nia

miesz ka niec Tar gów ka. Zdzi sław Szy biak, by ły rad ny dziel ni cy Wa wer. Piotr Zy gar ski, by ły wi ce bur mistrz Waw ra. Ja nusz Ju siń ski jest przed się -
bior cą, zna nym rów nież ja ko spo łecz nik – spon sor i ki bic Gmin ne go KP Tar gó wek, wspo ma ga ją cy mło dych za wod ni ków, ma rzą cych o wiel kiej ka -
rie rze pił kar skiej. Zna na w Waw rze jest Ka ta rzy na Bor kow ska, na uczy ciel ka szko ły pod sta wo wej przy ul. Baj ko wej. Kan dy du je też nie za le żny
przed się bior ca z We so łej Vic tor Scu ra oj ciec szóst ki, w więk szo ści już do ro słych, dzie ci.

Do rad dziel ni cy Wa wer wy star tu ją mię dzy in ny mi:
W tej dziel ni cy WWS współ pra cu je ści śle ko mi te tem lo kal nym Sa mo rząd Miesz kań ców Waw ra z li sty któ re go star tu je m.in. spo łecz nik, za an ga -

żo wa ny sa mo rzą do wiec Ber nard Woj cie chow ski i Elżbie ta Nie mo czyń ska, nie za le żny przed się bior ca.

War szaw ską Wspól no tę Sa mo -
rzą do wą two rzą miesz kań cy
wspól not lo kal nych, sa mo rzą dow -
cy zwią za ni z nie par tyj ny mi ko mi -
te ta mi wy bor czy mi, po dzie la ją cy
prze ko na nie, iż w dzia łal no ści sa -
mo rzą do wej nie po win ny mieć
zna cze nia sym pa tie i przy na le żno -
ści par tyj ne. Nie je ste śmy an ty par -
tyj ni. Uwa ża my, że miej sce par tii
jest w par la men cie, na to miast sa -
mo rząd te ry to rial ny po wi nien być
two rzo ny przez pa sjo na tów War -
sza wy, dzia ła czy lo kal nych zna ją -
cych pro ble my miesz kań ców
i umie ją cych z ni mi roz ma wiać. 

WWS w mi nio nym ro ku za ini -
cjo wa ła prze pro wa dze nie re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz z funk cji Pre -
zy den ta War sza wy. Te raz Wspól -
no ta pro po nu je po zy tyw ny pro -
gram dla Sto li cy, po zwa la ją cy
na uwol nie nie spo łecz nej ener gii
War sza wia ków. Kan dy da tem
WWS na Pre zy den ta Mia sta jest
Piotr Gu ział, bur mistrz Ur sy no wa.
WWS wy sta wia li sty wy bor cze
do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go, Ra dy Mia sta Sto łecz -
ne go War sza wy oraz do Rad
Dziel nic. Star tu ją z nich sa mo rzą -
dow cy, któ rzy są fa chow ca mi
w swo ich dzie dzi nach, są kom pe -
tent ni i po sia da ją sze ro ki za sób
do świad cze nia z ró żnych sek to rów
i te ma tów. 

Kan dy da ci WWS ró żnią się
mię dzy so bą po glą da mi po li tycz -
ny mi i świa to po glą dem. Ró żnią
się wy ko ny wa ny mi za wo da mi,
płcią i wie kiem. Łą czy ich za to
mi łość do na sze go Mia sta i prze -
świad cze nie, że po ra w War sza wie
na in no wa cyj ne za rzą dza nie
i uwa żne słu cha nie War sza wia -
ków, a nie par tyj nych roz ka zów.

War szaw ska Wspól no ta 
Sa mo rzą do wa
Ul. Mar szał kow ska 34/50 lok. 99
tel. 22 127 68 92
e-mail: biuro@wws.org.pl



Pod kre śla, że zmia ny by ły kon sul -
to wa ne z miesz kań ca mi i więk szość
ich po stu la tów zo sta ła speł nio na.

Choć Wa wer pod wzglę dem licz -
by wy pad ków dro go wych wca le nie
wy pa da źle na tle ca łej sto li cy, to
jed nak sta ty sty ki ofiar śmier tel nych
po wo du ją, że jest w po ło wie ze sta -
wień. To dla te go wła śnie uspo ko je -
nie ru chu i zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa by ło prio ry te tem przy wpro wa -
dza niu zmian. Co za tem się zmie ni -
ło po „wzor co wej współ pra cy”?

Dzie ci Pol skich – le piej wi dać
pie szych

Spo re zmia ny przy szpi ta lu dzie -
cię cym w Mię dzy le siu – upo rząd ko -
wa no miej sca par kin go we, de cy du -
jąc się za rów no na par ko wa nie sko -
śne, jak i rów no le głe. Ma to le piej
za go spo da ro wać miej sce, ale też
po zwo lić na ła twiej sze wy sia da nie
osób z dzieć mi. Jezd nie uli cy Dzie ci
Pol skich ma ją no wą na wierzch nię
i są wę ższe przy przej ściach dla pie -
szych – tam nie tyl ko usta wio no
azy le dla prze cho dzą cych, ale też
wy łą czo no z ru chu je den pas, usta -
wia jąc na nim słup ki unie mo żli wia -
ją ce par ko wa nie, dzię ki cze mu pie si

i kie row cy ma ją lep szą wi docz ność.
Przy oka zji – bia ło -czer wo ne słup ki
są za stę po wa ne czar ny mi z sy ren ką,
tak zwa ny mi „gam dzy ka mi”.

Zwoleńska – ma być spokojniej?
Na skrzy żo wa niu Zwo leń skiej

i Trak tu Lu bel skie go po wsta ło ron -
do – po dob nie jak w przy pad ku
Trak tu i Bro now skiej. W obu miej -
scach nie wy star czy ło miej sca
na kla sycz ne ron do z wy spą, dla te go
zde cy do wa no o je go prze jezd no ści,
tym bar dziej że kur su ją tam tę dy au -
to bu sy. Ta kie roz wią za nie ma
uspraw nić wy jazd z Bro now skiej
i Zwo leń skiej, któ re kor ko wa ły się
za wsze ze wzglę du na nad rzęd ność
Trak tu Lu bel skie go. Sa ma Zwo leń -
ska zy ska ła azy le dla pie szych oraz
pro gi wy spo we, do dat ko wo zmie -
nio no lek ko prze bieg chod ni ków,

co ma wy mu sić zmniej sze nie pręd -
ko ści u kie row ców. – No we chod ni -
ki, ron do i licz ne azy le ma ją za za -
da nie uspo ko ić ruch, da jąc miesz -
kań com szan sę bez piecz nej zmia ny
stro ny uli cy, doj ścia do przy stan -
ków, po wrót do do mu au tem, a za -
tem po pra wić kom fort funk cjo no -
wa nia w tej czę ści dziel ni cy – twier -
dzą dro go wcy.

ZDM przy po mi na też, że trwa ją
roz strzy gnię cia prze tar go we do ty -
czą ce in fra struk tu ry dro go wej cią gu
ulic Zwo leń skiej i Że gań skiej
pod li nią ko le jo wą. To ozna cza, że
trwa ją przy go to wa nia do bu do wy
tu ne lu w Mię dzy le siu.

Czy zmia ny rze czy wi ście po wo -
du ją, że na tych uli cach zro bi ło się
bez piecz niej? Cze ka my na ob ser -
wa cje miesz kań ców.

(wt)

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
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Bu dyn ki sta cji są za byt ka mi wą -
sko to ro wej ko lei ja bło now skiej,
któ ra pod ko niec XIX w. po łą czy -
ła war szaw ską Pra gę z Ja błon ną.
Już rok po otwar ciu przed łu żo no
ją do Waw ra, a w przeded -
niu I woj ny świa to wej aż do Kar -
cze wa. Świa dec twem tam tych cza -
sów są ist nie ją ce do dziś bu dyn ki
sta cji w Waw rze, Mię dzy le siu
(wów czas Ka czym Do le) i Fa le ni -
cy, a ta kże czte ry ko lej ne już po za
gra ni ca mi War sza wy. W okre sie
mię dzy wo jen nym ko lej ka ucho -
dzi ła za nie bez piecz ną i pla no wa -
no jej li kwi da cję, któ ra nie do szła

wte dy do skut ku. Za raz po II woj -
nie świa to wej za czę ła kur so wać
po now nie, w 1949 r. zo sta ła upań -
stwo wio na. Wa wer ski od ci nek za -
mknię to w 1952 r.

Z oka zji stu le cia otwar cia daw -
ne sta cje w Mię dzy le siu i Fa le ni cy
prze szły re mont, za wie szo no
na nich ta kże ta bli ce in for ma cyj -
ne, na któ rych mo żna obej rzeć ar -
chi wal ne zdję cia i roz kła dy jaz dy.
A ta kże zo ba czyć przed wo jen ny
plan ko lei w War sza wie i oko li -
cach, i za pła kać, że cof nę li śmy się
w roz wo ju.

DG

Stuletnie stacje jak nowe
� Zabytkowe stacje kolejowe w Międzylesiu i Falenicy
zostały wyremontowane. Skończyły właśnie 100 lat.

Nowe azyle, słupki, progi: zrobiło się bezpieczniej?
� Zarząd Dróg Miejskich wdrożył nową organizację ruchu na niektórych ulicach w Wawrze.
Chwali się, że zmiany zostały wprowadzone po „wzorcowej współpracy z mieszkańcami”.



– Pra ca wi nia rza wy da je się
być wy ma rzo nym za ję ciem.

– Jed na kże nie na le ży do naj -
ła twiej szych.

– Dla cze go?
– Wi ne ma ker mo ni to ru je wie le

skła do wych, ma ją cych wpływ
na osta tecz ny kształt wi na:
od spraw dza nia doj rza ło ści wi no -
gron w ce lu usta le nia od po wied -
nie go cza su zbio rów, przez sam
pro ces wi ni fi ka cji, na ba da niu ja -
ko ści wy two rzo ne go trun ku, doj -
rze wa niu w becz kach, okre śla niu
mo men tu doj rza ło ści go to we go
wi na kończąc…

– Fak tycz nie, wie le ele men tów.
– Je den błąd i mo żna za prze -

pa ścić ca ły rocz nik.
– Wiel ka od po wie dzial ność.

– Ale i wiel ka przy jem ność,
gdy mo żna dać upust swym kre -
atyw nym pa sjom.

– To zna czy?
– Mie sza nie ze so bą ró żnych

od mian wi no gron, choć wy ma ga
co raz więk szej wie dzy na uko -
wej…

– … na uko wej?
– Ow szem – co raz czę ściej

uzu peł nia ona tra dy cyj ne me to dy
wi niar skie. Nie mniej jed nak ku -
pa żo wa nie szcze pów, by stwo rzyć
z nich pięk ny tru nek, to mo ment,
gdy wi ne ma ker ma mo żli wość
wy ko rzy sta nia ca łej swej wie dzy
i umie jęt no ści rów no wa że nia
sma ków.

– Czy pro ces ku pa żo wa nia win
to je dy nie in wen cja wi nia rza?

– Nie ste ty nie. Czę sto wi ne ma -
ker jest ogra ni czo ny ry go ry stycz -
ny mi ob ostrze nia mi.

– Co ma Pan na my śli?
– W wie lu przy pad kach za le ce -

nia ape la cji wy ma ga ją uży cia np.
kon kret nych szcze pów.

– Jak to?
– Przy kła dem mo że być Chian ti

– zrów no wa żo ne wi no z nu ta mi
doj rza łej wi śni, skó ry, po mi do rów
i wa ni lii. W przy pad ku te go wi na
za war tość wi no gron z od mia ny
san gio ve se to od 70 do 100%. Do -
dat ko wo mo żna do dać do 15%
ca ber net sau vi gnon i ca ber net
franc. Wi niarz mo że zde cy do wać
się też na mak sy mal nie 30% za -
war tość in nych od mian wi no gron
do stęp nych w tym re gio nie.

– Czy li ape la cyj ne przy ka za nia
nie ozna cza ją, że ka żdy wi niarz
wy pro du ku je ta kie sa mo wi no.

– Oczy wi ście że nie.
– Czy to sa mo ty czy się też win

bia łych?
– Jak naj bar dziej. We źmy np.

So ave – bia łe, orzeź wia ją ce wi no
z nu ta mi cy tru sów i mig da łów.
W tym przy pad ku wi niarz mu si
użyć mi ni mum 70% wi no gron ze
szcze pu gar ga ne ga, a resz ta
to „mix” treb bia no, char don nay
i pi not blanc. W ja kich pro por -
cjach? To już ta jem ni ca
ka żde go wi ne ma ke ra.

– Czy za wsze wi niarz mu si
za cho wać ta ką dys cy pli nę?

– Gdy wy twa rza pro -
dukt re gio nal ny,
mo że znacz nie

bar dziej „po sza leć”.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 
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WINIARZ � PRACA I PASJA

Praca winiarza to nie tylko przyjemność, ale i ciężka,
fizyczna praca

W przypadku win regionalnych winiarz może puścić wodze
wyobraźni i stworzyć wino o jakim marzy



No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je my
się wspa nia le: ustę pu je my miej -
sca, mu zy ki słu cha my tyl ko przez
słu chaw ki… To czym tak bar dzo
grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus mo -
że być pu sty – a sta nie ta ki je den,
nie rzad ko z dru gim i stoi. Nie, że
za raz wy sia da. Pół tra sy tak prze -
stoi, cza sa mi na wet wy sia da jąc, że -
by mo żna by ło wsiąść. I wra ca
na miej sców kę przy drzwiach.
Czort wie – mo że ktoś lu bi pa trzeć
na mi ga ją cy nie mal pod sto pa mi
as falt? Zresz tą – jak chce, to niech
stoi. Ty le, że w przy pad ku ko niecz -
no ści ewa ku acji bę dą pro ble my
z awa ryj nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo ny
A sko ro już o sie dzą cych miej -

scach – sze ro ko roz sta wio ne ko la -
na. Co praw da dys pla zja sta wu bio -
dro we go to po wa żne scho rze nie,
ale trud no przy pusz czać, że na gle
się roz wi nę ła wśród mło dzie ży.
A mo że to nie wi na bio der, tyl ko
per ma nent na wa da mię śni przy wo -
dzi cie li ud? Cho ciaż na mię śnie
u do tknię tych ze spo łem sze ro kie go
roz sta wu ko lan nie ma co na rze kać
– bez tru du dźwi ga ją za wie szo ny
na wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi de -
ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro wie
nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa przy -
stan ki – i dać szan sę na za ję cie
wol ne go tym, któ rzy wsie dli póź -
niej? Nie trze ba by się prze py -
chać, trą cać – ale nie. Te miej sca
bli żej przej ścia ja kieś lep sze są?
O, al bo jesz cze do dat ko wo ukła -
da nie na sie dze niu od okna to reb
i sia tek. Re zer wa cja dla przy ja -
ciół ki, co wsią dzie na na stęp nym,
czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko mór -
ki, któ rej ja kość nie dość, że jest
gor sza od dy cha wicz ne go dziu ra -
we go tłu mi ka tra ban ta, to jesz cze
do rów nu je mu gło śno ścią. I nie
ma zna cze nia, czy to Haydn czy
Week end. Chcesz po słu chać mu -
zycz ki? Użyj słu cha wek. Współ -
pa sa że ro wie nie mu szą po dzie lać
two ich gu stów. A po za tym, jak
się uprzeć, mo żna to pod cią gnąć
pod pu blicz ne od twa rza nie
– a wów czas ZA iKS się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -
der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -

rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.
By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go
czosn ku i nie zwa ża jąc na woń

do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -

ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner wu -

ją ce jest, gdy tram waj już sta nął,
drzwi otwar te, kto miał wy siąść to
wy siadł i za czy na się wsia da -
nie. I wła śnie wte dy gap cio (al bo
gap cia, wszyst ko jed no) zry wa się
z sie dze nia z te le fo nem przy
uchu, bo się za ga dał i nie za uwa -
żył. A sko ro już o ga da niu – patrz
aka pit o mu zy ce. Gło śne roz mo -
wy o tym, co He niek mó wił o Go -
ś ce i co na to Be ata nie in te re su -
ją 99% współ pa sa że rów. Resz ta
to agen ci ob ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi we.
Mo żna do pi sać jesz cze na mięt ne
dłu ba nie w no sie, po pra wia nie
ma ki ja żu, zdej mo wa nie bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Stacze przydrzwiowi? Są!

USŁUGI STOLARSKIE
·Wykonujemy schody drewniane, samonośne
bądź na beton. Schody na konstrukcji stalowej.
Również inne prace stolarskie. Pomiar i wycena
gratis Piotr 504-806-573

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 835-66-18, 502-255-424
·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
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912

·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·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
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ NA STRONIE

WWW.ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL
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Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.
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No wa dro ga ro we ro wa na pierw -
szy rzut oka speł nia wszyst kie stan -
dar dy. Dwa me try sze ro ko ści? Są.
As falt? Jest. Obok po sta wio no jed -
nak znak dro go wy C -13+C -16
z pio no wą kre ską i tu taj za czy na ją
się in ter pre ta cyj ne scho dy. Ozna -
cza się nim cią gi pie szo -ro we ro we,
na któ rych po ło wę miej sca zaj mu ją
pie si, po ło wę ro we ry, czy li de fac to
chod nik umiesz czo ny obok dro gi

ro we ro wej. Mia ło by to sens, gdy by
nie fakt, że na Pan ny Wod nej nie
od dzie lo no ich li nią, a gdy by od -
dzie lo no, to dro ga ro we ro wa by ła -
by wę ższa niż obo wiąz ko we 2 m.
Po za tym ozna ko wa nie po zio me
wska zu je, że to jed nak dro ga ro we -
ro wa bez chod ni ka.

Więc co miał na my śli ten ar ty -
sta?

DG

Migawki z okolicy

O co tu chodzi?
� Otwarta wiosną droga rowerowa na ul. Panny
Wodnej została oznakowana zgodnie z zasadą
„Zgadnij, co artysta miał na myśli”.

Po mnik ten z pew no ścią zna wie -
lu miesz kań ców na szej dziel ni cy.
Stoi na cmen ta rzu woj sko wym
w Alek san dro wie.

Cmen tarz po wstał w 1946 ro ku.
Spo czy wa ją na nim żoł nie rze wrze -
śnia 1939 i eks hu mo wa ni woj sko wi,
prze nie sie ni z oko lic Fa le ni cy,
gdzie mia ła miej sce krwa wa bi twa
z Niem ca mi. Cho wa no tu po ta jem -
nie po le głych żoł nie rzy AK w cza -
sie oku pa cji. Od je sie ni 1944 ro ku
i do wio sny 1945 ro ku na pa ra fial -
nym cmen ta rzu w Alek san dro wie
cho wa no żoł nie rzy ar mii Ber lin ga,
któ rzy po le gli w wal kach o Pra gę

w 1944 i o sto li cę w stycz niu 1945
ro ku oraz po le głych w roz mi no wy -
wa niu oko lic War sza wy. Po 1946
ro ku eks hu mo wa no ich i prze nie -
sio no na utwo rzo ny Cmen tarz Wo -
jen ny. Prze no szo no tam eks hu mo -
wa nych żoł nie rzy z lat 1939–1945
z oko lic od Mi ło snej do Kar cze wa.
Na je go ów cze snej czę ści po cho wa -

no też bli sko 1500 po le głych żoł nie -
rzy Ar mii Czer wo nej. W 1951 ich
zwło ki eks hu mo wa no na Cmen tarz
Mau zo leum przy ul. Żwir ki i Wi gu -
ry. Na by łej kwa te rze so wiec kiej
zor ga ni zo wa no Cmen tarz Kom ba -
tanc ki, bę dą cy czę ścią Cmen ta rza
Wo jen ne go. Pod ko niec lat 60-tych
cmen tarz upo rząd ko wa no i od no -
wio no (in for ma cje za wi ki ma -
pia.org).

Kon rad Osuch po pra wie od po -
wie dział na za gad kę i zdo był na szą
na gro dę. Bar dzo dzię ku ję za 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 znaj du je się ta ta bli -

ca?
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


