
Handel przy Walcowniczej
od lat funkcjonuje pod hasłem
„od zawsze”. Historia targowiska
sięga przedwojnia, kiedy zamiast
asfaltu leżały kocie łby, przy niech
kamienice, a w nich na dole ży-

dowskie sklepiki. Handlarze
mieszkali na górze. Tętniące ży-
ciem i handlem miejsce zniszczy-
ła II wojna światowa.

Po latach udało się odbudować
handlowy charakter tej części Fale-

nicy. Zamiast sklepów, na placu
przy stacji stacji PKP utworzono
targ. Wówczas była tu oaza kupiec-
ka dla rolników, którzy sprzedawa-
li zboże, siano i wyhodowane w po-
łudniowej części Mazowsza warzy-
wa,. Nie brakowało też mleka pro-
sto od krowy, wiejskich jaj, kur.

Zainteresowanie kupujących by-
ło bardzo duże i duże pozostało.
Dziś sześć dni w tygodniu (a przede
wszystkim w soboty) okoliczni
mieszkańcy omijają dyskonty i mar-
kety, by zajrzeć na targ, a ten wciąż
ma swój niepowtarzalny klimat
i asortyment: mięso prosto od rzeź-
ników, kury hodowane na ziarnie
w przydomowych kurnikach, są też
kozie sery czy kiszone ogórki „pro-
sto od chłopa”. Bazar to też raj dla
miłośników antyków – znajdą tu
niepowtarzalne i unikalne już me-
ble, narzędzia, a nawet ubrania.

Idzie nowe
Za niemal 5 mln złotych targo-

wisko falenickie przejdzie meta-
morfozę, choć w zasadzie można
stwierdzić, że zostanie zbudowa-
ne od nowa.

– Fundusze na tę inwestycję są
już zarezerwowane w budżecie
miasta, w tym roku będą trwały
spotkania z mieszkańcami i kup-
cami na temat stworzenia projek-
tu modernizacji, a także przygoto-
wanie spraw formalnych umożli-
wiających realizację inwestycji
– zapowiada Konrad Rajca, rzecz-
nik prasowy urzędu dzielnicy.

Czy nowoczesny wygląd targo-
wiska spodoba się handlarzom
i ich klientom? Czego możemy
się spodziewać?

– Modernizacja targowiska
„Falenica” jest elementem zapla-
nowanego w kwartale ulic Filmo-
wej, Walcowniczej, Bystrzyckiej
i M. Frenkla utworzenia centrum
lokalnego. Obecnie nie ma jesz-
cze projektu przebudowy targo-
wiska. Mieszkańcy dzielnicy oraz
pracujący na targowisku kupcy
mogą zgłaszać do dyrektora Za-
kładu Gospodarowania Nieru-
chomościami swoje propozycje
i uwagi, które zostaną wykorzy-
stane przy tworzeniu koncepcji
i założeń do projektu. Przewidu-
jemy, że koncepcja projektu po-

wstanie w ciągu kilku miesięcy
– mówi Magdalena Jadzie-
wicz-Kasak ze stołecznego ratu-
sza. Podkreśla też, że moderniza-
cją będzie objęty cały teren tar-
gowiska, prace będą dotyczyć
kompleksowo wszystkich aspek-
tów, począwszy od podłączeń
do mediów, poprzez kanalizację,
utworzenie utwardzonej na-
wierzchni z odprowadzeniami dla
wód deszczowych, aż po nowe
pawilony handlowe. Jednym

z pierwszych zgłaszanych postula-
tów jest np. potrzeba zapewnie-
nia na targowisku toalet dla
klientów.

– Dla targowiska zostanie rów-
nież zapewniona odpowiednia
liczba miejsc parkingowych. Zgło-
szono także potrzebę lokalizacji
w obrębie centrum lokalnego bi-
blioteki z czytelnią – mówi urzęd-
niczka.

Anna Sadowska

Bazar Falenica będzie zbudowany od nowa
� Będą od dawna zapowiadane zmiany na bazarze w Falenicy. Jest wstępna koncepcja odmienionego targowiska. Czego możemy się spodziewać?
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Modernizacją
będzie objęty cały teren
targowiska, prace będą
dotyczyć kompleksowo
wszystkich aspektów,
począwszy od podłączeń
do mediów, poprzez
kanalizację, utworzenie
utwardzonej nawierzchni
z odprowadzeniami dla
wód deszczowych, aż
po nowe pawilony
handlowe.



W ubiegłych latach na ul. Mar-
sa powstały dwie nitki przezna-
czone dla ruchu lokalnego. Dla
tranzytowego planowano budowę
dwóch estakad rozpoczynających
się za wiaduktem nad linią kole-
jową, a kończących dopiero
po skręcie w ul. Żołnierską. Co
istotne, nie przewidziano możli-
wości włączania się do ruchu
tranzytowego na tym odcinku.

– Pierwotnie zakładano, że cały
ruch tranzytowy zmierzający
do Warszawy zostanie oddzielony
od ruchu lokalnego już
na ul. Żołnierskiej i skierowany
górą, ponad skrzyżowaniami. Pla-
nowano dwie estakady dla dwóch
przeciwnych kierunków ruchu.
Estakada, będąca konstrukcją
przenoszącą ogromne obciążenia
wymaga podpór o odpowiednich
parametrach zlokalizowanych
w ściśle wyznaczonych miejscach
– tłumaczy radny Marcin Kur-

pios.- Niestety pojawił się pro-
blem z umiejscowieniem jednej
z nich – jedna z podpór estakady
dla samochodów zmierzających
w kierunku Warszawy miała zna-
leźć się w narożniku działki nale-
żącej do Instytutu Prymasowskie-
go – podkreśla.

Działka i budynek znajdujący
się przy ul. Marsa 61 są obiektami
zabytkowymi, a to oznacza, że nie
można zastosować tu tzw. specu-
stawy drogowej i prace budowla-
ne nie mogą się odbywać. Jedyną
możliwością jest wykreślenie
działki z listy obiektów zabytko-
wych, ale wniosek o to musi zło-
żyć władający działką. Ten zaś nie
kwapi się do wykonania takiego
ruchu. Dopóki Instytut tego nie
zrobi, Zarząd Miejskich Inwesty-
cji Drogowych ma związane ręce.

– Prowadzimy rozmowy z Insty-
tutem Prymasowskim na temat
odkupienia fragmentu działki nie-

zbędnej do posadowienia jednej
z podpór wiaduktu. Rozmowy są
trudne i jak dotychczas nie przy-
niosły konstruktywnych uzgod-
nień, pomimo że miasto gotowe
jest na realizację części żądań In-
stytutu, takich jak wymiana okien
w budynku, monitorowanie
w czasie budowy i w okresie gwa-
rancyjnym stanu budynku i skar-
py, na której jest posadowiony,
oraz naprawy uszkodzeń powsta-
łych w wyniku prac budowlanych.
Największą (choć nie jedyną)
trudność stanowi duża rozbie-
żność pomiędzy wyceną rzeczo-
znawcy za interesujący nas grunt
(ok. 570 m kw.) a oczekiwaniami
Instytutu – mówi Małgorzata Ga-
jewska ze ZMID.

Sytuacja jest patowa i nic nie
zapowiada rozwiązania proble-
mu. Miasto zdecydowało się
na budowę tylko jednej estakady
– do skrętu w lewo z ul. Marsa

w Żołnierską. Skręt w prawo
z Żołnierskiej w Marsa odbywał-
by się przez skrzyżowanie na po-
ziomie terenu. W drugim etapie
– dopiero w przyszłości, kiedy za-
istniałaby możliwość przejęcia
części działki należącej do Insty-
tutu – wybudowana byłaby druga
estakada.

To rozwiązanie przyniesie
kolejne problemy

– Na krótkim odcinku od skrzy-
żowania Marsa – Żołnierska,
do skrzyżowania z Chełmżyńską
będzie musiał nastąpić przeplot
ruchu tranzytowego z ruchem lo-
kalnym zaś szerokość jezdni
zwiększy się z dwóch do czterech
pasów ruchu. Dopiero po poko-
naniu tego skrzyżowania dwa pa-
sy dla ruchu lokalnego podążą
wiaduktem skrajnym, zaś dwa dla
ruchu tranzytowego wiaduktem
środkowym. Wygląda na to, że
odcinek ul. Żołnierskiej
przed skrzyżowaniem z Marsa bę-
dzie wąskim gardłem dławiącym
cały system rozdzielania ruchu lo-
kalnego od tranzytowego – mówi
Marcin Kurpios i dodaje, ze to
nie koniec przewidywanych pro-

blemów, z jakimi muszą liczyć się
mieszkańcy Wawra.

Co nas czeka? Będzie musiał
zostać wydłużony czas trwania
zielonego światła dla jadących
ul. Żołnierską i dalej Marsa
w kierunku centrum, aby spraw-
nie „przepchnąć” ruch przez wą-
skie gardła. Z drugiej strony wy-
dłuży to czas oczekiwania dla po-
jazdów chcących włączyć się
do ruchu na ul. Marsa z ul. Oku-
larowej i Łysakowskiej.

– Należy walczyć o jak najko-
rzystniejsze dla mieszkańców
Wawra rozwiązanie skrętu
z ul. Okularowej w ul. Marsa.
Obecnie dla skręcających w lewo
jest tylko jeden pas ruchu, co po-
woduje powstawanie kolejki po-
jazdów. Dodatkowo ruch tamo-
wany jest przez auta jadące
z ul. Chełmżyńskiej w ul. Okula-
rową. W przypadku czasowej re-
zygnacji z jednego z wiaduktów
należałoby utworzyć dwa pasy
do skrętu w lewo: skrajny do skrę-
tu i włączania się do ruchu tran-
zytowego, środkowy do skrętu
w lewo i włączenia się do ruchu
lokalnego, zaś skrajny prawy
do jazdy na wprost i skrętu w pra-
wo. Pomogłoby to rozładować po-
ranne zatory pojazdów wyjeżdża-
jących z Marysina Wawerskiego
– podkreśla Kurpios.

AS

Marsa na jednej estakadzie
� Są zmiany w projekcie przebudowy ul. Marsa. Wiadukt powstanie na jednej estakadzie.

O problemach, jakie wynikły po
nadaniu ul. Nowozabielskiej (ta ro-
bocza nazwa znaczyła tyle, co „no-
wa Zabielska”, „przedłużenie Za-
bielskiej”) imienia Henryka Łasa-
ka, trenera kolarskiego urodzone-
go na Osiedlu Las, pisaliśmy zaled-
wie dwa tygodnie temu. Jednym
z bastionów starej nazwy była ofi-
cjalna mapa komunikacji miejskiej,
znajdująca się na stronie Zarządu
Transportu Miejskiego. Po mojej
uwadze, że mapa jest nieaktualna,
ZTM dokonał drobnej aktualizacji.

Obecnie nazwę „Nowozabiel-
ska” widać już tylko w jednym
miejscu: na przystanku autobusu
219 w połowie długości ul. Łasa-
ka. Droga do zmiany jest tym ra-
zem kręta.

– Planujemy wystąpienie
o zmianę nazwy przystanku
na „Henryka Łasaka” – mówi
Magdalena Potocka, rzeczniczka
ZTM. – Procedura wygląda tak,
że występujemy do Komisji ds.
Nazewnictwa Miejskiego z pro-
pozycją zmian nazw, komisja je
opiniuje, a następnie wdrażamy
zmienioną nazwę.

Ponieważ nie ma żadnego ar-
gumentu przemawiającego
za utrzymaniem całkowicie ode-
rwanej od rzeczywistości nazwy
przystanku, można założyć, że
komisja zmianę zaopiniuje pozy-
tywnie, a ZTM ją wdroży.
A o Nowozabielskiej wreszcie
zapomnimy.

DG

Zapomnimy o Nowozabielskiej
� Mała rzecz, a cieszy. Po naszym artykule ZTM
zaktualizował swoją mapę i wystąpi o zmianę nazwy
przystanku.

W naszej szkole mogą uczyć
się absolwenci ośmioletniej
szkoły podstawowej, gimna-
zjum i zasadniczej szkoły za-
wodowej. Przyjmujemy rów-
nież osoby, które przerwały
również naukę w technikum,
liceum profilowanym lub in-
nym liceum ogólnokształcą-
cym, a chciałyby ukończyć
szkołę średnią.

Dotyczy to także osób, które
nie ukończyły lub nie zdały
semestru.

Pod warunkiem uzupełnie-
nia egzaminów klasyfikacyj-
nych, możliwa jest kontynu-
acja nauki w AS – Liceum
Ogólnokształcącym.

Matura – noworoczne posta-
nowienie

Nowy Rok to czas nowych
postanowień i chęci realiza-
cji planów. Jednym z nich
jest zdanie matury. Jest to
możliwe dla osób uczęszcza-
jących na kurs maturalny
przy AS – Liceum Ogólno-
kształcącym dla Dorosłych.

Komu potrzebne są kursy?
Na pewno tym wszystkim,
którzy:

– chcą przystąpić do egza-
minu maturalnego i zdać go
z powodzeniem;

– mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią wiele
lat temu;

– chcą przybliżyć sobie te-
matykę egzaminu maturalne-
go, dowiedzieć się o formie
i przebiegu egzaminu;

– nie czują się dostatecznie
przygotowani na sprawdzian
wiedzy i umiejętności egzami-
nacyjnych;

– czują brak motywacji i sa-
modyscypliny do systematycz-
nego powtarzania materiału.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placówki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny.

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

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

Skrzyżowanie z Nadnieprzańską udało się oddać
w 2013 roku Instytut zablokował budowę drugiej estakady
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O tym, co wydarzyło się 14 lu-
tego wieczorem, nie trzeba przy-
pominać. Most Łazienkowski jest
uszkodzony w takim stopniu, że
należy go właściwie wybudować
od nowa (na szczęście ocalały
podpory). Zmiany w komunikacji
sięgają daleko w głąb Wawra
i trzeba przyzwyczaić się do nich
na kilkanaście miesięcy. Ale za-
cznijmy od dobrych wiadomości:
mosty Siekierkowski i średnicowy
mają się doskonale, zaś większość
ruchu autobusowego przejął most
Poniatowskiego, na którym wyty-
czono nowe buspasy. Pociągi
na średnicowym, autobusy na Po-
niatowskiego, samochody na Sie-
kierkowskim – warto zapamiętać
to hasło.

Aby ułatwić dotarcie na lewy
brzeg Wisły pasażerom autobu-
sów, w ekspresowym tempie wy-
znaczono buspasy na Wale Mie-
dzeszyńskim od ul. Zwycięzców
do mostu Poniatowskiego oraz
na samym moście. Tam buspas
przechodzi płynnie w istniejący
już w Alejach Jerozolimskich.
Nowe buspasy obowiązują w go-
dzinach 7:00–10:00 a wjazd dla
prywatnych samochodów z Wału
na most Poniatowskiego jest wte-
dy zamknięty.

– W pierwszym tygodniu bez
mostu Łazienkowskiego zapełnie-
nie autobusów jadących z Trasy
Łazienkowskiej Wałem Miedze-
szyńskim do centrum wynosi-
ło 40–50% – mówi wicedyrektor
ZTM Andrzej Franków. – Ludzie
chętniej wybierali tramwaje. Na-
tomiast w poniedziałek rano,
po uruchomieniu buspasa, auto-
busy były zapełnione w 70 pro-
centach. To świadczy, że więcej
osób zdecydowało się na komuni-
kację autobusową.

Kierowcy z Wawra mogą wła-
ściwie zapomnieć o porannej
podróży na lewy brzeg rzeki mo-
stem innym niż Siekierkowski.

Być może dobrym pomysłem jest
zostawienie samochodu na któ-
rymś z parkingów P+R i podróż
SKM-ką lub Kolejami Mazowiec-
kimi?

A jakie zmiany spotkały kursu-
jące z Wawra autobusy? Zarów-
no 520 z Marysina, jak i 525 z Mię-
dzylesia przesunięto na most Po-
niatowskiego. Obie linie skręcają
teraz na Wał Miedzeszyński, gdzie
w porannym szczycie korzystają ze
wspomnianych buspasów. 520
i 525 zatrzymują się przy Muzeum
Narodowym a do metra można
przesiąść się na stacji Centrum.
Na pl. Na Rozdrożu, rondo Jazdy
Polskiej i pl. Konstytucji oczywi-
ście nie dojedziemy.

Pasażerowie przesiadający się
do jadących do centrum tramwa-
jów na rondzie Wiatraczna po-
winni zapamiętać numer 77. To
nowa linia, kursująca prosto al.
Waszyngtona, mostem Poniatow-
skiego i Alejami Jerozolimskimi,
a następnie Grójecką na pl. Naru-
towicza. Kursuje ona tylko w go-
dzinach szczytu (6:00–10:00
i 15:00–19:00), ale za to co 10 mi-
nut.

Tyle teorii. O tym, jak będą wy-
glądać codziennie dojazdy z Waw-
ra na lewy brzeg Wisły i na ile
zmienią przyzwyczajenia komuni-
kacyjne mieszkańców, przekona-
my się wkrótce.

DG
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Od maleńkości rodzice, a po-
tem nauczyciele wpajają nam pro-
ste zasady. Na czerwonym świetle
stoimy, na zielonym idziemy. Gdy
szlaban na przejeździe jest opusz-
czony, należy czekać, aż pociąg
przejedzie i dróżnik podniesie za-
porę. Tym bardziej że czekać na-
leży na przejściu – a nie na skraw-
ku przejazdu. Przecież można tu
dokonać żywota wpadając
pod pociąg.

Okazuje się, że mieszkańcy
Wawra za nic mają przepisy ruchu
i zasady korzystania z jezdni.
Po wyjściu z autobusu najpierw
przekraczają jezdnię w niedozwo-
lonym miejscu, lawirując między
rozpędzonymi samochodami. Po-
tem wskakują na tory tuż przed lo-
komotywą. Gdy pociąg przejedzie,
kolejna grupa dzieci wchodzi
na tory nie bacząc, że z przeciwnej
strony może jechać pociąg. I prze-
cież go nie zobaczą, ponieważ sta-

lowy potwór wyjechałby zza stoją-
cego na stacji innego pociągu. Spy-
tałem dróżnika, dlaczego nie re-
aguje. – Panie, a co ja mogę? Tu
bez przerwy ktoś przechodzi. Gdy-
bym mógł, to bym im nie tylko po-
wlepiał mandaty takie, że ojciec
z matką by prześwięcili, ale pasem
gołe dupska przetrzepał – krzyczy
dróżnik i poprawia czapkę kolejar-
ską. – Gówniarze. Na dodatek pa-
trzą w ekraniki tych swoich ipho-
nów czy innych wynalazków, a nie
przed siebie. Policja tu powinna
mieć swój posterunek, albo cho-
ciaż kamerę, i potem ich wszyst-
kich łapać. A starzy? Starych już
się nie nauczy – denerwuje się
mundurowy. Najgorzej, że jest tak
praktycznie na wszystkich stacjach
kolejowych linii Warsza-
wa–Otwock. Czy tylko tragedia
uświadamia ludziom, jaka to nie-
odpowiedzialność? I na jak długo?

Przemysław Burkiewicz

Proszą się o śmierć?
� Obraz głupoty w Wawrze. Dzieci wracające ze szkoły,
młodzież a także osoby dorosłe spiesząc się do domu,
ryzykują śmierć na przejeździe kolejowym w Międzylesiu.
Zamiast poczekać, aż rozpędzony pociąg przejedzie,
piesi w niedozwolonym miejscu przecinają torowisko.

O jeden most mniej
� Walentynkowy ogień sprawił, że straciliśmy jeden z trzech mostów, którymi
mieszkańcy Wawra najczęściej dojeżdżają do centrum Warszawy.

Panie, a co ja mogę? Tu bez przerwy ktoś przechodzi
– krzyczy dróżnik

Linie autobusowe przesunięto na most Poniatowskiego

źródło:ZT
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

27.II - 13.III

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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204

W pla nach warsz ta ty kre atyw -
no ści, ta niec, pla sty ka i coś dla
cie kaw skich głów. Szcze gó ły:
• w każdy wtorek marca

w godz. 15.30–17.00
– warsztaty kreatywności dla
dzieci, zapisy: 504–217–213,
koszt 10 zł

• w każdy wtorek (oprócz 3.03)
w godz. 17.00–20.00 – rzeźba:
plastyka 3D – plastyczne
warsztaty dla młodzieży
i dorosłych.
Zapisy: 508–746–390; koszt
udziału 15 zł

• w środy (godz. 15.30–16.30)
– taniec breakdance
(początkujący) – dla dzieci
i młodzieży,
zapisy: 789–037–566; koszt
udziału 5 zł

• w środy w godz. 17.00–18.00
– Klub Szalonego Naukowca
– warsztaty dla dzieci.

Zapisy: 504–406–707; koszt
udziału 10 zł

• w środy w godz. 17.00–18.00
– breakdance dla
zaawansowanych (dzieci
i młodzież),
zapisy: 789–037–566; koszt
udziału 5 zł

• w środy (godz. 18.00–19.00)
– nauka sztuczek Yoyo
– warsztat dla dzieci
i młodzieży.

Zapisy: 791–810–890; koszt
udziału 5 zł

• w piątki – godz. 15.00–18.00
– Gitara – warsztaty dla dzieci
i młodzieży.
Zapisy: 889–381–278; koszt
udziału 5 zł

• w piątki – godz. 17.00–18.00
– rysunek, warsztaty dla
dzieci. Zapisy: 784–653–707;
koszt udziału 10 zł

Wa wer skie Cen trum Kul tu ry

Trochę radości na Żegańskiej
� Fundacja „Radość dla ludzi” zaprasza na kolejny miesiąc pełen kreatywności,
ruchu i nauki. Wstęp tylko dla ciekawych świata.

O godz. 12.00 roz pocz nie się
„Pi pi Wę drow nicz ka” – po ra nek
te atral ny w wy ko na niu ak to rów
te atru Urwis. Baj ka au tor ska
na pod sta wie po sta ci Pip pi Lang -
strumpf, szwedz kiej pi sar ki Astrid
Lind gren. Sym pa tycz na ru do wło -
sa Pi pi od kry wa nie zna ny dla niej
świat po szu ku jąc swo je go ta ty pi -
ra ta. Hu mo ry stycz na baj ka uczy

dzie ci za rad no ści, sa mo dziel no ści
oraz da je mo żli wość po zna nia
ele men tów kul tu ry ró żnych za kąt -
ków świa ta, w tym ubio ru, oby cza -
jów, mu zy ki itp.

Wstęp wol ny.
Wa wer skie Cen trum Kul tu ry,

Fi lia Za stów, ul. Lu cer ny 13,
tel. 22 815–67–63.

kc

Darmowa wycieczka z Pipi
� 7 marca Pipi ruszy na wędrówkę, a razem z nią
chętne maluchy.

źródło: w
w

w.radoscdlaludzi.pl

Zdję ciem z ostat niej za gad ki
za sko czy łem czy tel ni ków „In for -
ma to ra Waw ra”. Nie otrzy ma łem
żad nej od po wie dzi. Za gad ka by ła

trud na, po nie waż bu dy nek znaj -
du je się tro chę na ubo czu i nie
jest ogól no do stęp ny. Znaj dzie my
go na pla cu na le żą cym do Ochot -

ni czej Stra ży Po żar nej w Ra do ści,
przy uli cy To ma szow skiej. A mie -
ści ło się w nim przed wie lu la ty ki -
no „Sło wik”, jed no z trzech kin,
ja kie w tam tych cza sach dzia ła ły
na te re nie obec ne go Waw ra. Dwa
po zo sta łe to „Szpak” w Fa le ni cy
i „Wrzos” w Ani nie. W la tach
dzie więć dzie sią tych w tym bu dyn -
ku miał sie dzi bę Ko mi tet Oby wa -
tel ski „So li dar ność” Fa le ni ca -
-Mie dze szyn -Ra dość. Ta bli ca Ko -
mi te tu wi si na bu dyn ku do dziś.
W sa li ki no wej mo żna jesz cze od -
szu kać wy po sa że nie daw ne go ki -
na. Mo że ktoś opi sze swo je wspo -
mnie nia zwią za ne z tym ki nem?
Za chę cam.

Po wsta ło ono oko ło ro ku 1959
z ini cja ty wy za rzą du OSP. W tym
cza sie od no wio no sa lę te atral ną
i urzą dzo no w niej pa no ra micz ne
ki no „Sło wik”.

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 można odszukać te pomniki nagrobne?
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”
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

źródło: w
w
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Do gło so wa nia nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym na przy szły rok
zo sta ło jesz cze kil ka mie się cy, ale
już te raz mo żna za cząć za sta na -
wiać się nad tym, na któ re pro jek -
ty od dać w czerw cu swój głos.

Bu do wę na osie dlu tzw. ście żki
edu ka cji hi sto rycz nej pro po nu je
Bar ba ra Wi zi mir ska, au tor ka
„Opo wie ści fa le nic kich”. W re jo -
nie ul. Wal cow ni czej i By strzyc -
kiej po wsta ła by ale ja z ce gla nym
mur kiem, na któ rym zna la zło by
się je de na ście ta blic, upa mięt nia -
ją cych m.in. wy bit nych miesz kań -
ców Fa le ni cy i tu tej szą spo łecz -
ność ży dow ską. Za 32,5 tys. zł po -
wstał by więc skwer, na któ rym
mo żna by ło by spę dzać czas i jed -
no cze śnie uczyć dzie ci o prze szło -
ści dziel ni cy.

Dy rek tor ka Ze spo łu Szkół
nr 111 Ma ria Ma ciak zło ży ła pro -
jekt „Si łow nia na po wie trzu”, za -
kła da ją cy stwo rze nie na te re nie
szkol nym si łow ni, któ ra by ła by
do stęp na dla miesz kań ców
w week en dy, fe rie i wa ka cje, a ta -
kże w dni po wsze dnie po go dzi -
nach za jęć lek cyj nych. Umiesz cze -

nie jej obok szkół wy da je się być
świet nym po my słem: si łow nia by -
ła by za ogro dze niem i był by
do niej do bry do jazd ko mu ni ka cją
miej ską. Za po nad 28 tys. zł mo -
żna usta wić sześć urzą dzeń: or bi -
trek, wio śla rza, bie ga cza, jeźdź ca,
wa ha dło po dwój ne i „wy ci skar kę”.

In ny pro jekt si łow ni ple ne ro wej
dla Fa le ni cy mo żna zna leźć wśród
pro jek tów ogól no dziel ni co wych.
Ró żni się on kosz tem (55 tys. zł)
i ze sta wem urzą dzeń, dzię ki któ -

re mu bez pro ble mu mógł by zo -
stać uzna ny za lo kal ny „stre et
wor ko ut park”, słu żą cy do ró żno -
rod nych ćwi czeń. In na jest oczy -
wi ście ta kże lo ka li za cja pro jek tu:
więk sza si łow nia sta nę ła by w la -
sku obok pla cu za baw przy ul. Fil -
mo wej i Fren kla. W tym sa mym
miej scu za za le d wie 30 tys. mógł -
by po wstać skwer z dzie się cio ma
ław ka mi. Przy je go bu do wie oczy -
wi ście za cho wa na zo sta ła by ory gi -
nal na, le śna ro ślin ność.

Bar dzo dro gim pro jek tem ogól -
no dziel ni co wym, war tym aż 350
tys. zł, jest kon cep cja bu do wy
w Fa le ni cy… let niej musz li kon -
cer to wej z am fi te atrem. Pro jek to -
daw czy ni zna la zła dla niej dwa al -
ter na tyw ne miej sca: w za nie dba -
nym la sku w po bli żu ko ścio ła
i na ty łach urzę du przy ul. By sław -
skiej. Pierw sza pro po zy cja jest cie -
kaw sza – za kła da stwo rze nie ma łe -
go par ku le śne go, w któ rym zna la -
zł by się drew nia ny am fi te atr. By ło -

by to jed no z naj lep szych miejsc
w Waw rze do or ga ni za cji wy da -
rzeń kul tu ral nych. I wspo mnie nie
let ni sko wej prze szło ści Fa le ni cy.

A sko ro już mo wa o prze szło -
ści, to war to wspo mnieć o pro jek -
cie „Ta bli ca mul ti me dial na pre -
zen tu ją ca film »Fa le nic ka Atlan -
ty da«”, nad któ rym od dwóch lat
pra co wa li lo kal ni ak ty wi ści i mi ło -

śni cy hi sto rii. Bli sko sta cji ko le jo -
wej sta nął by du ży wy świe tlacz,
na któ rym wy świe tla ne by ły by
frag men ty fil mu, po świę co ne go
miej sco wym Ży dom, wy mor do -
wa nym w obo zie za gła dy w Tre -
blin ce. Koszt pro jek tu do 60 tys.
zł, a w je go skład wcho dzi m.in.
do koń cze nie fil mu, któ ry cze ka
wciąż na fi nal ny mon taż.

O tym, któ re z pro jek tów przej -
dą we ry fi ka cję i tra fią pod gło so -
wa nie, prze ko na my się nie dłu go.

DG

Falenica ma na siebie mnóstwo pomysłów
� Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 weszły w fazę wstępnej weryfikacji. Chyba najwięcej
pomysłów w naszej dzielnicy mieli mieszkańcy Falenicy.

Bardzo drogim
projektem
ogólnodzielnicowym,
wartym aż 350 tys. zł, jest
koncepcja budowy
w Falenicy… letniej muszli
koncertowej
z amfiteatrem.

Czy w Falenicy powstanie amfiteatr?

źródło: U
rząd G

m
iny K

onstancin-Jeziorna



LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer/Płowiecka 660-281-236

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

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Działkę w Osiedlu Las. Może być niewymiarowa,
wąska, do podziału, z problemem prawnym. Mogę
dać w rozliczeniu luksusową kawalerkę na
Ochocie. 796-796-596
·Działkę w Osiedlu Wawer-Las. Może być
niewymiarowa, wąska, do podziału, z problemem
prawnym. 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288
·Usługi transportowe, piach, żwir, wywóz gruzu,
transport hds, tel. 602-701-973

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja. Tel.
601-867- 980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

KAMERY CCTV TEL. 690-950-150

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, orzełki,
książki, pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Mieszkasz w Wawrze 
i szukasz pracy na miejscu?

Poszukujemy

HANDLOWCÓW
Do sprzedaży powierzchni
reklamowej w Informatorze Wawra 
oraz portalu tustolica.pl

CV prosimy przesyłać na
reklama@gazetaecho.pl

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206

– W week end wy bra łem się
z wnucz ką na plac za baw
przy Izbic kiej w Ra do ści. Prze ra zi -
łem się! Wszę dzie brud no, piach
w pia skow ni cy w tra gicz nym sta nie.
Co naj gor sze, tuż obok jest sklep
mo no po lo wy, więc wszę dzie wa la ją
się po zo sta ło ści po al ko ho lo wych
li ba cjach – opo wia da czy tel nik. Do -
da je też, że naj więk szym ab sur dem
w tym wszyst kim jest umiej sco wie -
nie pla cu za baw aku rat przy skle pie
z al ko ho lem. – To ja kaś kom plet na
nie do rzecz ność. Pod chmie le ni
ama to rzy wy sko ko wych trun ków
tuż obok dzie ci klną jak szew cy, po -
tra fią też być cham scy i nie przy jem -
ni – do da je czy tel nik.

Wa wer ski Za kład Go spo da ro -
wa nia Nie ru cho mo ścia mi przy -
zna je, że nie mal co dzien nie z pla -
cu za baw wy no szą ko lej ne bu tel ki
i śmie ci. Plac jest sprzą ta ny pięć
ra zy w ty go dniu…

– Pia sek w pia skow ni cach bę -
dzie wy mie nio ny na po cząt ku
kwiet nia. Te raz jest jesz cze
za zim no, aby dzie ci ko rzy sta ły
z pia skow ni cy. Trwa ją pra ce
nad spraw dze niem mo żli wo ści
mon ta żu mo ni to rin gu. Plac za baw
jest pod da wa ny co mie sięcz nej
kon tro li do raź nej – mó wi dy rek tor
ZGN Ar ka diusz Ku ra now ski.
Pod kre śla, że sprzęt jest spraw -
dza ny śred nio raz w mie sią cu.

– Dzię ku ję za zgło sze nie. Z oso -
ba mi chęt ny mi ist nie je mo żli wość
spo tka nia i omó wie nia wspól nych
dzia łań do ty czą cych roz wią za nia
te go pro ble mu – do da je dy rek tor.

Skle pu z al ko ho lem nie mo żna
otwo rzyć bli sko szkół czy przed -
szko li. Oka zu je się jed nak, że pia -
skow ni ca i mo no po lo wy na jed -
nym po dwór ku są jak naj bar dziej
do zwo lo ne.

– Zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pla ce za baw nie są
obiek ta mi chro nio ny mi w od nie -
sie niu do skle pów sprze da ją cych
al ko hol – mó wi Kon rad Raj ca
z wa wer skie go ra tu sza.

AS

Plac zabaw obok monopolowego
� Taki obrazek można zobaczyć w Radości. Jeden z naszych czytelników krótko
opisuje swoją wycieczkę na miejscowy plac zabaw: „Przeraziłem się!”.

Se an se roz po czy na ją się
o godz. 19.00, bi le ty kosz tu ją 5 zł.

6 mar ca „Bi let na Księ życ”.
Fil mo wa pod róż do lat sześć -

dzie sią tych, barw nej epo ki „dzie ci
kwia tów”, hi pi sów i big bi tu, uwo -
dzi do bo ro wą ob sa dą, roz ma -
chem sce no gra ficz nym oraz ście -
żką dźwię ko wą, na któ rej zna la zło
się po nad 40 prze bo jów ta kich
wy ko naw ców, jak The Ani mals,
The Box Tops, The Tur tles, The
Fox, Mi ra Ku ba siń ska i Bre ako ut
czy Skal do wie.

Ad re sa ci: mło dzież i do ro śli.

13 mar ca „Dług”
Krzysz tof Krau ze o pol skiej rze -

czy wi sto ści lat 90. Adam i Ste fan,
mło dzi in te li gen ci, rzu ca ją stu dia
dla biz ne su. By roz krę cić in te res,
po trze bu ją pie nię dzy – gdy bank
od ma wia im kre dy tu, otrzy mu ją
pro po zy cję po życz ki od daw ne go
zna jo me go Ste fa na, Ge rar da. Nie
przyj mu ją ofer ty, bo pro wi zja jest
za du ża, jed nak nie dłu go po tem
do wia du ją się, że i tak ma ją wo bec
Ge rar da ja kiś nie okre ślo ny – i ro -
sną cy z ka żdym dniem – dług. 

Ad re sa ci: do ro śli
(r)

Co w Kinie za rogiem?
� Nie są to najnowsze produkcje, lecz z pewnością godne
uwagi. Anińskie kino zaprasza na marzec pełen emocji.

„Dług”

Poszukujemy
praktykantów 

do portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać 

na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna.



tel. 502-280-720



– Pod ró żu je my po za kąt kach
wi niar skie go świa ta…

– Za rów no wa ka cyj ne wo ja że,
jak i to urnée pal cem po ma pie
po zwa la ją od kryć no we re gio ny
i wspa nia łe wi na.

– Do kąd dziś się uda my?
– Do Ara go nii. To sto sun ko wo

nie wiel ki ob szar po ło żo ny w pół -
noc no -wschod niej Hisz pa nii,
w przy bli że niu w po ło wie od le -
gło ści mię dzy du żo bar dziej zna -
ny mi wi niar ski mi pro win cja mi
– La Rio ja i Ka ta lo nia.

– Czym wy ró żnia się ten re -
gion?

– Usy tu owa ne są tam czte ry
ape la cje D.O. (De no mi na ción
de Ori gen), czy li gwa ran cje po -
cho dze nia: Cam po de Bor ja, Ca -
ri ne na, Ca la tay ud i So mon ta no.

– Ja kie wi na tu po wsta ją?
– Na po cząt ku mu szę wspo -

mnieć o kli ma cie pa nu ją cym
na ob sza rze Ara go nii. Ze wzglę -
du na bli skość rze ki Ebro, a ta -
kże dwóch wa żnych pasm gór -
skich: Pi re ne jów na pół no cy

i Gór Ibe ryj skich na po łu dniu
– miej sco we ter ro ir jest nie zwy -
kle ró żno rod ne.

– A co za tym idzie, mo żna od -
kryć tu wie le ró żnych sty lów wi -
niar skich?

– Do kład nie. Ara go nia ofe ru -
je en tu zja stom hisz pań skich
trun ków nie ty po we, in dy wi du al -
ne po dej ście do wi na.

– To zna czy?
– Po cząt ko wo trzo nem miej -

sco we go wi niar stwa by ła Gar na -
cha. Cie ka wost ką mo że być fakt,

że naj star sze win ni ce po cho dzą
z XII wie ku, a po nad 2000 po -
sia da wi no ro śle w wie ku od 30
do 50 lat. War to nad mie nić, że
od mia na ta ro sną ca na te re -
nie D.O. Ca ri ne na uwa ża na jest
za swo isty wzo rzec te go szcze pu.

– Czym się cha rak te ry zu je?
– Do mi nu ją tu nu ty czar nej

po rzecz ki, je ży ny, tru ska wek
i wi śni. Doj rze wa jąc w becz kach
zy sku ją ak cen ty wa ni lii, cze ko la -
dy i lu kre cji.

– A in ne szcze py?
– Znaj dzie my tu wi na za rów no

z ty po wo hisz pań skich od mian
wi no gron, jak tem pra nil lo czy

ma ca beo (zna ne ta kże ja ko
viu ra), a ta kże wie le mię dzy -
na ro do wych gron: od ca ber -
net sau vi gnon, przez sy rah
po mer lot czy char don nay.

– Ja kich sma ków mo że my
się spo dzie wać?

– Ara go nia sta wia na in dy -
wi du al ność sma ko wo -za pa -
cho wą i nie po wta rzal ny cha -
rak ter. Miej sco we wi na są aro -
ma tycz ne i mię si ste, a przy tym
nie na chal ne. Śmia ło mo gą
kon ku ro wać z in ny mi, więk -
szy mi i bar dziej zna ny mi pro -
win cja mi wi niar ski mi.

– Czy u Pa na znaj dzie my
ara goń skie trun ki?

– Oczy wi ście. Ser decz nie
za pra szam.

PRZY STA NEK ARA GO NIA

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

Choć najbardziej znana apelacja w Aragonii to D.O.
Somontano, to z całą pewnością warto skosztować

przedstawicieli z pozostałych podregionów.
Mogą pozytywnie zaskoczyć!

Choć najwięcej słynnego hiszpańskiego wina musującego cava
produkuje się w regionie Penedes, to wg apelacji można ją też

wytwarzać w siedmiu innych regionach: między innymi
w Aragonii

źró
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http://canvador.com
/cava-y-cham

pagne/


