
Warszawiacy kochają galerie
handlowe. Tam, gdzie inne duże
europejskie miasta mają ulice
handlowe, my mamy zadaszone
gmachy z własnym „mikroklima-
tem”. Galerie bywają różne. Cza-
sem ich architektura straszy (Ar-
kadia), czasem budzi kontrower-
sje (Złote Tarasy). Te uważane
za najciekawsze powstają z wyko-
rzystaniem zabytkowych obiek-
tów, takich jak stare fabryki. Taka
właśnie galeria powstaje dzięki
firmie RE Project Development
w Międzylesiu, w miejscu nie-
czynnej fabryki aparatów elek-

trycznych Kazimierza Szpotań-
skiego.

Z ruin fabryki zostały usunięte
wszystkie przybudówki, do tej po-
ry zasłaniające zabytkowe hale.
Zachowano będące w dobrym
stanie technicznym elementy sta-
lowego szkieletu, podtrzymujące-
go dach, a także mury.
Przy ul. Szpotańskiego trwa wła-
śnie ich czyszczenie a zniszczone
cegły są wymieniane na podobne,
pochodzące z rozbiórki starych
budynków nie podlegających
ochronie. Pomiędzy halami po-
wstaje pieszy pasaż, a obok nowy

budynek, który jest już gotowy
w stanie surowym. W Ferio Wa-

wer znajdzie się także ponad 300
miejsc parkingowych dla samo-

chodów i 60 dla rowerów. Nieofi-
cjalnie mówi się, że inwestor ne-
gocjuje ustawienie pierwszej sta-
cji Veturilo w dzielnicy.

– Jestem niezmiernie szczęśliwy
z powodu zmian, które zachodzą
w Międzylesiu – mówi wicebur-
mistrz Zdzisław Gójski. – Dzięki
tej inwestycji nasza okolica zaczy-
na wyglądać zupełnie inaczej, niż
jeszcze kilka lat temu.

Treścią każdego centrum han-
dlowego są jednak sklepy i punkty
usługowe. W Ferio Wawer znajdą
się m.in. delikatesy Alma, sklepy
odzieżowe (Takeshy Kurosawa,

H&M, Carry, Liliana Underwe-
ar), z wyposażeniem wnętrz (Pep-
co), z obuwiem (Shoes House,
CCC), drogeria (Rossmann),
księgarnia (Świat Książki), apte-
ka, optyk, pralnia, kwiaciarnia,
sklep zoologiczny, biuro podróży
(TUI), klub fitness Calypso, sala
zabaw dla dzieci Kubusiowo, krę-
gielnia TB Bowling & Bilard
Club, salon urody Nail Bar a ta-
kże lodziarnia Grycan i herba-
ciarnia Bubble House.

Otwarcie Ferio Wawer nastąpi
w ostatnim kwartale tego roku.
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W Ferio Wawer
znajdzie się ponad 300
miejsc parkingowych dla
samochodów i 60 dla
rowerów. Nieoficjalnie
mówi się, że inwestor
negocjuje ustawienie
pierwszej stacji Veturilo
w dzielnicy.

Stara fabryka staje się centrum Wawra
� Na największym placu budowy w Wawrze zawisła wiecha. Czy Ferio Wawer stanie się namiastką centrum dzielnicy?
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Dziś marysiński klub kultury
mieści się w pomieszczeniach na-
leżących do spółdzielni mieszka-
niowej. Miesięcznie dzielnica pła-
ci za wynajem ok. 4 tys. zł. We-
dług urzędników – zbyt dużo.

– Całkowity koszt wynikający
z najmu lokalu filii od spółdzielni
Marysin wyniósł w 2014 r. aż 105
tys. zł. Lokal generuje także sto-
sunkowo duże koszty ogrzewania,
ma ograniczone możliwości par-
kingowe i sporo niewykorzystywa-
nej przestrzeni – wymienia wady
obecnego rozwiązania Konrad
Rajca z wawerskiego ratusza.

Pomysł jak zaoszczędzić jest
prosty – przenieść ten popularny
wśród mieszkańców klub do po-
mieszczeń, w których kiedyś miał
siedzibę Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, a dziś funkcjonuje kebab
i sklep mięsny. Minusy widać go-
łym okiem: cały budynek po OPS
jest w fatalnym stanie i wymaga
przystosowania do działalności
klubowej. Poza tym część jego po-
mieszczeń jest zlokalizowana
na piętrze, więc nie zmieni się sy-
tuacja tych, którzy mają problemy
z pokonaniem schodów.

Sam remont i dostosowanie po-
mieszczeń oszacowano na kilka-
set tysięcy, gdzie zatem obiecane
„oszczędności”?

Dziwi się tej koncepcji radny
Marcin Kurpios.

– Miesięcznie dzielnica płaci
spółdzielni 4 tys. zł za wynajem,

wpływy z wynajmu mięsnego to
około 2–3 tys. zł. Rocznie na takiej
zmianie zostanie zaoszczędzone
więc 12–24 tys. zł. A remont? Nie
da się go załatwić kubłem farby,
trzeba zrywać starą posadzkę, kłaść
nową, robić nowe sanitariaty, prze-
stawiać i wygłuszać ściany działowe
na piętrze. Przy takiej inwestycji
przenosiny zwrócą się po 10 latach.
Pozostałe koszty utrzymania klubu
będą wszędzie podobne – ogrze-
wanie, woda i prąd – niezależnie
od tego, czy będzie to budynek na-
leżący do dzielnicy czy spółdzielczy
– wylicza Marcin Kurpios. Podkre-
śla też, że bezsensowne jest prze-
noszenie klubu z budynku – co
prawda z zeszłej epoki – ale stwo-
rzonego z myślą o kulturze,
do prawie pięćdziesięcioletniego
obiektu, w ogóle nie nadającego
się do tego celu.

Będzie jak „Różyczka”?
Mieszkańcy podpowiadają po-

mysł, który miałby szansę zadowo-
lić większość. Jest nim budowa pa-
wilonu na dom kultury na terenie
Syrenki – na trawniku pomiędzy
budynkami szatni, przy płocie,
wzdłuż boiska do koszykówki.
Koszt parterowego, dobrze zapro-
jektowanego pawilonu zamknąłby
się w kwocie 1 mln zł, a dodatkowo
można by go wystylizować na daw-
ny budynek „Różyczki”, co dodało-
by całości historycznego klimatu.
Kolonia „Różyczka” to miejsce

związane z Januszem Korczakiem.
W okresie międzywojennym znaj-
dowała się między blokami spół-
dzielni Marysin. Przebywało tu kil-
kaset dzieci, w tym podopieczni in-
nych warszawskich sierocińców,
a także pociechy mieszkańców Gli-
nek i Czaplowizny, czyli dzisiejsze-
go Marysina Wawerskiego.

Teren jest na tyle duży, że w oto-
czeniu budynku znalazłoby się
miejsce na imprezy plenerowe.

– Na terenie Syrenki jest wiele
miejsca na festyny czy zajęcia plene-
rowe, w pobliżu jest las. Dodatko-

wo Marysin rozbudowuje się – lada
moment nowe bloki zostaną zasie-
dlone – głównie młodymi małżeń-
stwami, liczba dzieci wzrośnie
i zwiększy się też potrzeba posze-
rzenia oferty klubu kultury. Po-
mieszczenie handlowe, w którym
funkcjonuje sklep mięsny, powinno
niezmiennie przynosić dzielnicy do-
chód z wynajmu. Do lokalu po OPS
proponuję przenieść na przykład
Biuro Finansów Oświaty – pół roku
temu było wielkie zamieszanie, że
nie ma go gdzie umieścić i wyląduje
z pewnością w szkole na Alpejskiej,

co spowoduje, że obcy ludzie bez
żadnych przeszkód będą wchodzili
na teren budynku szkoły – podpo-
wiada radny Kurpios.

Dzielnica też „rozważa”
Póki co dzielnica nie bierze

pod uwagę pomysłu radnego.
– Nie ma takich planów – ucina
rozmowę, jak zawsze oszczędny
w słowach rzecznik urzędu dziel-
nicy i dodaje, ze rozważane są ró-
żne propozycje. Jakie? Tego ma-
my dowiedzieć się wkrótce.
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Klub kultury w Marysinie wyląduje w mięsnym?
� Klub kultury w pomieszczeniach po kebabie i sklepie mięsnym? Wszystko wskazuje na to, że taką wizję snują władze dzielnicy dla Marysina.

Idzie wiosna! To czas na zmiany w ogrodzie
Obserwując ogrody, można wysnuć wiele wniosków na temat ich właścicieli. Kochają porządek czy wolą

dzikość i naturalny nieład? Stać ich na cierpliwość czy oczekują szybkich efektów? I przede wszyskim: czy
mają wystarczająco dużo wolnego czasu na dbanie o ogród, by z chęcią w nim odpoczywać?

Wiosna to idealny moment na zmiany! To czas czyszczenia, usuwania, przycinania, koszenia, grabienia,
porządkowania. Potem pozostaje już: sadzić, budować, układać i cieszyć się efektem.

Tylko jaki ogród pasuje do Ciebie?
Porządek czy dzikość?
Plac zabaw dla dzieci czy ustronne miejsce do odpoczynku z książką?
Ogród warzywny, zielnik czy tak dobrane kwiaty, że kwitną przez cały sezon?
Naturalne ścieżki czy utwardzone alejki?
Prostota czy fantazyjne łuki, rzeźby i romantyczne zaułki?

Zaprojektuję ogród idealny dla Ciebie! Czasem kilka małych zmian daje spektakularny efekt
Zadzwoń! Przygotujemy dla Ciebie projekt, wykonamy, posprzątamy, zajmiemy się pielęgnacją.
Wszystko po to, byś odpoczywał podziwiając Twoją własną przyrodę.

Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu

www.ogrodyprojektowanie.pl, tel. 607-617-744

Obecnie jest to zwykłe skrzy-
żowanie. Ruch może i niewielki,
ale bezpiecznie tu nie jest. Śmi-
gają autobusy i samochody, a zza
rogu w każdej chwili mogą wyjść
piesi. Na dodatek w okolicy znaj-
duje się pętla autobusowa,
a pod kątem dochodzi tu uliczka
Macieja Kamieńskiego. – W tej
połowie roku ruszy budowa ron-
da. Dokładne terminy nie są
jeszcze znane – mówi Konrad
Rajca, rzecznik urzędu dzielnicy
Wawer. Ciekawe, jaką nazwę
otrzyma nowe rondo?

PB

Migawka z okolicy
U zbiegu Bysławskiej i Mozaikowej powstanie rondo
� Bardzo dobra wiadomość dla kierowców z Falenicy. Jeszcze w tym półroczu
rozpocznie się budowa ronda u zbiegu ulic Bysławskiej i Mozaikowej.

Sala lustrzana-widowiskowa ma znaleźć się
w sklepie mięsnym Nowa siedziba marysińskiego klubu? Nowy pawilon mógłby nawiązywać do historycznej

„Różyczki” – proponuje radny Kurpios.
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Nowe regulacje wprowadziły
konsternację we wszystkich
przedszkolach w kraju. Teraz
pierwszeństwo w przyjęciu będą
miały cztero- i pięciolatki. Dla
młodszych zwyczajnie może za-
braknąć miejsca, a to budzi uza-
sadniony niepokój rodziców, któ-
rzy mieli nadzieję, że zeszłorocz-
ny problem – dostanie się
do żłobka – mają już za sobą.

– Długo czekaliśmy, by Kacper
dostał się do żłobka. W końcu
odetchnęliśmy z ulgą – mogłam
wrócić do pracy. We wrześniu po-
winien pójść do przedszkola. Wy-
dawało mi się, że problemów już
nie będzie, a tu proszę – nowe
przepisy i nowe zasady, które wy-
raźnie dyskryminują dzieci w wie-
ku 3 lat – mówi oburzona pani
Monika. – Owszem, są prywatne
przedszkola, do których można
posłać dziecko, ale kogo stać
w tych czasach na wydanie 1000 zł
miesięcznie na samą opiekę dla
malucha? Nie opłaca mi się teraz
pracować, nie mam pojęcia co ro-
bić – dodaje czytelniczka.

Rodzice się martwią, urzędnicy
uspokajają, że zrobią wszystko, by
problem był jak najmniejszy. Nie-
stety, liczby mówią same za sie-
bie.

Trzysta miejsc
W wawerskich przedszkolach

przewidziano ok. 1450 miejsc.
Brzmi nieźle? Pozornie. Zamel-
dowanych trzylatków mamy obec-
nie 885. Przygotowano dla nich
około 300 miejsc. Ponad pół tysią-
ca nie dostanie się zatem
do przedszkola.

Dzielnica uspokaja, że wszystko
zależy od wyników rekrutacji.

– Od września 2015 r. naszym
obowiązkiem jest zapewnienie
opieki w przedszkolach i oddzia-

łach przedszkolnych w szkołach
podstawowych wszystkim cztero-
i pięciolatkom, które zostaną
zgłoszone do rekrutacji. Jeśli ak-
ces zadeklaruje mniej niż zapla-
nowaliśmy, zwolnione w ten spo-
sób miejsca przeznaczymy dla
dzieci trzyletnich – wyjaśnia oczy-
wistość Konrad Rajca, rzecznik
urzędu dzielnicy.

W jednej z dziewięciu wawer-
skich placówek w ogóle nie bę-
dzie rekrutacji najmłodszych.
W nowym, oddanym niedawno
przedszkolu przy ul. Kadetów
przyjmowane będą tylko cztero-
i pięciolatki, to dla nich zarezer-
wowano wszystkie miejsca na no-
wy rok szkolny.

– Rodzice trzylatków w Wawrze
mogą się ubiegać o miejsca w po-
zostałych wawerskich placów-

kach, każda z nich oferuje śred-
nio 30 miejsc dla najmłodszych.
Poza tym pozostają przecież
przedszkola w pobliżu miejsca
pracy – mówi Konrad Rajca.

Jednym z przyszłych rozwiązań
tego problemu jest budowa ze-
społu szkolno-przedszkolnego
przy ul. Skalnicowej. W tym roku
powinien być gotowy projekt pla-
cówki. Rozważane jest też utwo-
rzenie jeszcze przed wrześniem
dodatkowych oddziałów przed-
szkolnych w pomieszczeniach od-
zyskanych po lokatorach w Szkole
Podstawowej nr 124 i Szkole Pod-
stawowej nr 86. Jeśli się uda, po-
wstanie też dodatkowy oddział
w Przedszkolu nr 233. Jeśli się
uda – bo na konkrety musimy
jeszcze poczekać.

AS

W przedszkolach zabraknie
miejsc dla trzylatków
� Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu zabraknie w Wawrze miejsc dla ponad pół
tysiąca trzyletnich dzieci. To efekt wdrożenia zapisów nowej ustawy, która nakazuje
samorządom przyjęcie do placówek wszystkich dzieci 4 i 5-letnich.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3

Wzorem hiszpańskiej Barcelo-
ny stołeczny klub uruchomił kilka
lat temu swoje „Piłkarskie Przed-
szkola” – całoroczne zajęcia fut-
bolowe dla dzieci do siódmego
roku życia, prowadzone przez
klubowych trenerów według au-
torskiego programu szkoleniowe-
go. Teraz będzie możliwość
uczestniczenia w zajęciach na te-
renie Wawra – do tej pory przed-
szkola działały na Łazienkow-
skiej, na Ursynowie, Bemowie,
Grochowie i Mokotowie. 11
kwietnia ruszy wawerskie – na bo-
isku przy Trakcie Lubelskim 67,
przy skrzyżowaniu ze Skalnicową.

Treningi odbywać się będą w so-
boty między 13.00 a 15.00. Liczba
miejsc jest ograniczona, dlatego de-
cyduje kolejność zgłoszeń – informa-
cje i zapisy na stronie internetowej
przedszkola.legiasoccerschools.pl.

Nie ma znaczenia, jakiej płci jest
dziecko, bo dziewczynki są równie
mile widziane. Grupy treningowe
nie liczą więcej niż 15 osób. Trzeba
jednak pamiętać, że przywilej by-
cia Legionistą nie należy do naj-
tańszych – wpisowe wynosi 190
złotych, a opłata za każdy miesiąc
udziału w treningach to 150 zł.

Są chętni?
(wt)

Nowe przedszkole w Wawrze
� Przedszkole piłkarskie, dodać trzeba. Legia Warszawa
od kwietnia uruchamia swoją szkółkę piłkarską
przy Trakcie Lubelskim.

Grupy treningowe nie liczą więcej niż 15 osób

źródło
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W wawerskich przedszkolach przewidziano ok. 1450 miejsc
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Zakupione w zeszłym roku
przez Zarząd Transportu Miej-
skiego rowery cargo mogą prze-
wieźć do 100 kg ładunku lub
czwórkę dzieci. Alternatywą jest
jeszcze bagażnik, ale o nieco
mniejszej ładowności (80 kg). Dla
dzieci przeznaczone są specjalne
ławeczki, można też w rowerze
zamontować własny fotelik.

Wszystko to sprawia, że taki ro-
wer pozwala przewieźć duże za-
kupy albo… pomóc w przepro-
wadzce. Zupełnie jak w Danii czy
Holandii, gdzie rowery cargo są
powszechne. Aby dokonać wypo-
życzenia, trzeba najpierw wysłać
e-mail z pytaniem. Po otrzymaniu
pozytywnej odpowiedzi należy
udać się do wypożyczalni, poka-

zać dowód tożsamości, podpisać
protokół, wskazać swoją trasę
i czas wypożyczenia (maksymal-
nie 24 godziny).

Wypożyczalnie są na razie czte-
ry, najbliższa znajduje się w Cen-
trum Aktywności Lokalnej
przy ul. Paca 40. Ponieważ rowery
cargo są w swoim drugim sezonie
znacznie popularniejsze niż w ro-
ku 2014, ZTM chce podwoić ich
liczbę.

– Szukamy instytucji, fundacji
lub też innych organizacji spo-
łecznych, które mają odpowied-
nie warunki lokalowe i chciałyby
przyjąć taki rowerek od nas (nie-
odpłatnie) oraz również nieod-
płatnie wypożyczać go wszystkim
chętnym – informuje pełnomoc-
nik rowerowy prezydent Warsza-
wy Łukasz Puchalski.

Wśród czterech rejonów, które
ZTM chce zaopatrzyć w rowery-
-ciężarówki, znalazł się Wawer.
To dziwny pomysł, zważywszy że
ze względu na brak infrastruktury
poruszanie się rowerem po naszej
dzielnicy jest bardzo trudne
i większość rowerzystów woli je-

chać chodnikiem. A z chodnikami
w Wawrze przecież też bywa ró-
żnie… ZTM czeka na propozycje
instytucji, które mogłyby przyjąć
rower cargo – do 10 kwietnia
pod adresem d.grotow-
ska@ztm.waw.pl.
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Dziękuję za odpowiedzi. Budy-
nek przedstawiony w poprzednim
numerze to oczywiście dawny sza-
let na stacji kolejowej w Falenicy,
obecnie remontowany.

Dziękuję pani Ewie Aleksandruk
za odpowiedź: „Zagadka nie jest
specjalnie skomplikowana. Pamię-
tam ten budynek jeszcze z czasów
dzieciństwa. Kiedyś była to toaleta
kolejowa, z jednej strony dla kobiet
a z drugiej dla mężczyzn. W chwili
obecnej wreszcie przywrócono temu
budynkowi dawny wygląd, chociaż
ówczesne okna (ponad 40 lat temu)
były zdecydowanie ładniejsze. Bu-
dowla znajduje się oczywiście na sta-
cji Warszawa Falenica. Istniała już,
gdy jeszcze stał dom vis-a-vis miesz-
kalnych budynków kolejowych,
w miejscu obecnego przystanku au-

tobusowego. Blisko przejazdu kole-
jowego wzdłuż ul. Walcowniczej był
też kiedyś bazar”.

Panią Ewę zapraszam po od-
biór nagrody do sklepu „Winiar-

nia Anin” przy ul. Marysińskiej 3.
Prawidłowe odpowiedzi na pyta-
nie nadesłali również: Beata
Kuczkowska-Osuch, Kasia Choj-
Zna, Michał Brzeziński.

A teraz kolejna zagadka
Gdzie znajduje się ten mural i co przedstawia?
Nagradzane zostaną najciekawsze odpowiedzi lub też nagroda zosta-

nie rozlosowana wśród osób, które nadeślą odpowiedzi w ciągu tygo-
dnia.

Nagrodą jest voucher o wartości 40 zł na zakupy w sklepie „Winiarnia
Anin” przy ul. Marysińskiej 3.

Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elektro-
niczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również
na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski

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

Ciekawy Wawer
� 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.

Rowery cargo w Wawrze?
� Zarząd Transportu Miejskiego wpadł na egzotyczny pomysł umieszczenia
w Wawrze wypożyczalni z rowerem towarowym. Czy ma to sens w dzielnicy prawie
pozbawionej dróg rowerowych?
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Obecnie trwa tam budowa,
do nowej siedziby przeprowadzi
się dotychczasowa przychodnia
z Korkowej. Nowy budynek ma
powierzchnię dwukrotnie większą
– około tysiąca metrów kwadrato-
wych. W starej lokalizacji już te-
raz jest ciasno, gdyż w placówce
zarejestrowanych jest 8,5 tys.

osób. A potencjalnych pacjentów
przybywa – przy ulicy Begonii po-
wstają właśnie nowe bloki.

Wesołe życie staruszka
W nowej przychodni, na parte-

rze, znajdą się gabinety lekarzy

podstawowej opieki zdrowotnej
dla dzieci i dorosłych oraz stoma-
tologia. Na piętrze zaplanowano
cztery gabinety lekarskie, jednak
nie wiadomo jeszcze, na finanso-
wanie jakich specjalistów zgodzi
się Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Jeżeli NFZ nam na to pozwo-
li, to uruchomimy też nocną opie-
kę stomatologiczną. Na górze
znajdzie się m.in. pomieszczenie
o powierzchni 250 m2, które bę-
dzie ośrodkiem dziennego pobytu
dla osób starszych. Chcemy, aby

zajęcia odbywały się w ramach
projektu Senior WIGOR.

Jeżeli nie uda się nam pozyskać
na to publicznych pieniędzy, to
będziemy świadczyć takie usługi
komercyjnie – wyjaśnia lek. med.
Maria Aleksandra Kąkol, dyrek-
tor Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Wawer.

To ważne, bo w tej okolicy znaj-
duje się sporo starych bloków.
Mieszka w nich wielu seniorów, któ-
rzy z chęcią skorzystają z codzien-

nych zajęć prozdrowotnych, aktywi-
zujących ich także społecznie.

W wakacje otwarcie
Budowa rozpoczęła się w listo-

padzie zeszłego roku, a zakończy
w lipcu. Do września zostaną wy-
posażone gabinety i przychodnia
zacznie działać. Nie ma obaw, że
pacjenci zostaną pozbawieni
opieki medycznej, choćby na je-
den dzień.

– Stara przychodnia przy ulicy
Korkowej będzie działać aż

do czasu uruchomienia nowej
przy ul. Begonii – podkreśla pani
dyrektor.

Koszt inwestycji (wraz z nowo-
czesnym wyposażeniem), którą fi-
nansuje z własnych funduszy wa-
werski SZPZLO, zamknie się
w kwocie od 3,5 do 4 mln złotych.
Pani dyrektor podkreśla jednak,
że nie spoczywają na laurach. Pla-
nują już kolejny remont – starej
przychodni przy Trakcie Lubel-
skim.

AK

Przychodnia XXI wieku i miejsce dla seniorów
� Już za kilka miesięcy mieszkańcy Marysina Wawerskiego będą mogli korzystać z nowej przychodni zdrowia, zlokalizowanej przy ulicy Begonii.

Jeżeli NFZ
nam na to pozwoli, to
uruchomimy nocną
opiekę stomatologiczną.
Na górze znajdzie się
m.in. pomieszczenie
o powierzchni 250 m2,
które będzie ośrodkiem
dziennego pobytu dla
osób starszych – mówi
dyrektorka SZPZLO.



Estetyką przestrzeni publicznej
nie zarządza już (niestety) biuro
Naczelnego Plastyka m.st. Warsza-
wy, bez którego wiedzy i zgody
żadna prymitywna forma reklamy
nie miała szansy zaistnienia. O wy-
pacykowaniu budynku pastelową
breją na styropianie (czyt. elewa-
cji) również nie było mowy. Co by
nie mówić o minionej już epoce,
z estetyką było wtedy o niebo le-
piej. Dowodem na to jest choćby
klatka schodowa prowadząca
do znajdującego się na piętrze
Klubu Kultury Marysin. Klatka
niezwykła, gdyż na dwóch prosto-
padłych ścianach po sufit wyłożo-
na znakomitej jakości mozaiką ce-
ramiczną. Jej autorką była Janina
Zielińska, nałęczowska malarka,
o której trudno dziś szukać jakiej-

kolwiek wzmianki w almanachu
powojennej sztuki polskiej. Znana
była głównie z pasteli. Malowała
portrety, pejzaże i kwiaty. Jak wie-
lu innych, nie odmawiała, kiedy
pojawiały się intratne finansowo
propozycje zaprojektowania i wy-
konania własnego dzieła plastycz-
nego w architekturze. Pochodząca
z 1967 roku mozaika zdobi też
ścianę jednej z sal marysińskiego
klubu. Obie efektowne kompozy-
cje stanowią dziś świadectwo kul-
tury artystycznej drugiej połowy
lat 60. i ówczesnej polityki pań-
stwowej, której celem było nie tyl-
ko dbanie o artystów i estetykę
przestrzeni publicznej, ale także
o wychowanie społeczeństwa przez
sztukę. Tę przez duże S.

Paweł Giergoń

W popołudniowych powrotach
z pracy na lewym brzegu Wisły
mieszkańcy Wawra korzystają
głównie z dwóch szlaków: kolejo-
wej linii otwockiej i ulicy Płowiec-
kiej, którą kursuje obecnie aż je-
denaście linii autobusowych: 125
i 525 do Międzylesia, 411 i 502
do Starej Miłosnej, 142 do Alek-
sandrowa, 521 do Falenicy, 702
do Otwocka, 704 do Halino-
wa, 720 do Rzakty, 722 do Ra-
diówka i 730 do Duchnowa.
Większość z tych autobusów do-
ciera do miejsc, które są pozba-
wione alternatywnej komunikacji
miejskiej, co czyni z nich podsta-
wowy środek transportu dla setek
mieszkańców Wawra i okolicz-
nych gmin. Jak poprawić ich sytu-
ację? Wytyczyć buspas.

– Obecnie trwają prace przygo-
towawcze – mówi Magdalena Po-
tocka, rzeczniczka Zarządu
Transportu Miejskiego. – Czeka-
my na określenie przez Biuro
Drogownictwa i Komunikacji
m.st. Warszawy obszaru, jaki po-
winniśmy objąć analizą ruchu.
Badanie to określi, w jaki sposób
wytyczenie buspasa wpłynie
na funkcjonowanie komunikacji
na obszarze z nim sąsiadującym.
Wyniki analizy ruchu będą miały
istotne znaczenie przy podejmo-
waniu decyzji o wytyczeniu bu-
spasa lub rezygnacji z niego.

ZTM chciałby, by półtorakilo-
metrowy buspas rozpoczynał się
przy skrzyżowaniu z Kokoryczki
a kończył przy Trakcie Lubelskim,
dzięki czemu autobusy szybciej
pokonywałyby rondo Mościckiego
i cały wielki węzeł z Trasą Siekier-
kowską. Po przekształceniu pra-
wego pasa południowej jezdni
Płowieckiej w buspas przepusto-
wość w kierunku Międzylesia

i Starej Miłosnej zdecydowanie by
wzrosła. Szacuje się, że w Warsza-
wie ogólnym pasem ruchu przeje-
żdża w ciągu godziny ok. 1800
osób, buspasem – ok. 10 tysięcy.

Na razie nie wiadomo, czy bu-
spas powstanie. Polityka władz
Warszawy w tej dziedzinie prze-
stała być ostatnio zgodna z ofi-
cjalną strategią transportową
miasta (zakładającą promowanie

transportu zbiorowego kosztem
indywidualnego) i poglądami spe-
cjalistów od komunikacji miej-
skiej. Po pożarze mostu Łazien-
kowskiego władze zrezygnowały
z buspasa na sąsiednim moście
Poniatowskiego, natomiast zapo-
wiadany pas autobusowy na Pu-
ławskiej powstanie poprzez po-
szerzenie jezdni.

DG

Będzie buspas na Płowieckiej?
� Jak małym kosztem usprawnić przejazdy ulicą Płowiecką? Wytyczyć buspas. ZTM
właśnie analizuje takie rozwiązanie.

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·00 Sprzedam Działkę 525 m2 z pozw. na
budowę. Marysin Wawerski, ul Storczykowa c.
465 tys. do negocjacji. 503 – 154-494

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

GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

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 INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836

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

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaki
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenie drobne nadasz na
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL
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Sztuka przez duże „S”
� Ulica Korkowa 96. Kiedyś nowoczesny, dziś niczym
szczególnym niewyróżniający się pawilon osiedlowy
z lat 60. XX wieku. Wróć! Powinno być: wyróżniający się
nachalnymi, bezgustownie i chaotycznie
zaprojektowanymi reklamami, witrynami i innymi
częściami samochodowymi walczącymi o naszą
uwagę z apteką i zabawkami. Cóż… czasy
PRL-u (na szczęście) bezpowrotnie minęły.

Fot. Paw
eł G

iergoń

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl
lub 519-610-435



Nasi dzien ni ka rze nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar dziej
in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem – po ru -
sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia dów.
Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Informator”i „Echo” są gazetami skupionymi na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie
przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca
Warszawy i okolic. Nie znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! 
Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz w Wawrze firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz
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– Za oknem wio sna. Bu dzi my
się po zi mie ogrze wa ni pro mie -
nia mi słoń ca. Pięk na po go da
sprzy ja pla no wa niu wa ka cyj -
nych wo ja ży. W ja ką pod róż nas
Pan za bie rze?

– Pro po nu ję tym ra zem
do Por tu ga lii.

– Skąd ten wy bór?
– To nie zwy kle in spi ru ją cy

kraj, pe łen kon tra stów i wspa -
nia łych trun ków.

– Czym ró żni się od po zo sta łych
eu ro pej skich kra jów wi niar skich?

– We źmy na przy kład re gion
Do uro. Od naj dzie my tu nie ty po -
we win ni ce: te re ny Do li ny Do uro
po ło żo ne wzdłuż rze ki o tej sa mej
na zwie to w więk szo ści stro me
wzgó rza. Po kry te są one nie mal
w ca ło ści set ka mi wą skich ta ra -
sów, utrzy my wa nych przez ka -
mien ne mur ki. Na nich wła śnie
ro sną wi no ro śle.

– Ta ki spo sób upra wy nie zda -
rza się chy ba dość czę sto?

– Do kład nie. Za pew ne dla te -
go też re gion ten w 2001 ro ku
zo stał wpi sa ny na li stę Za byt ków
Świa to we go Dzie dzic twa UNE -
SCO.

– Nie by wa łe!
– Otóż to. In ną cie ka wost ką

mo że być fakt, że ten re gion wi -
niar ski ja ko pierw szy zo stał
praw nie od dzie lo ny już w 1756

ro ku. Rok póź niej zo stał kom -
plek so wo skla sy fi ko wa ny: pra wie
sto lat przed słyn nym Bor de aux.

– Ja kie wi na są pro du ko wa ne
w Por tu ga lii?

– Nie zwy kle zró żni co wa ne.
Cie ka wost ką mo że być fakt, że
po ło wa upraw wszyst kich wi no -
ro śli w re gio nie Do uro prze zna -
czo na jest do pro duk cji por to.

– Por to?
– Oczy wi ście. Nie ka żdy wie,

że naj bar dziej zna ne wi no
wzmac nia ne na świe cie pro du -
ku je się wła śnie w Do li nie Do -
uro. Cho ciaż na zwa trun ku zwią -
za na jest z hi sto rią mia sta Por to,
z któ re go wy sy ła ne by ło w świat,
to wi no po wsta je wy łącz nie
na ob sza rze obej mu ją cym do li nę
rze ki Do uro i jej do pły wy.

– A po zo sta łe 50% wi no ro śli?
– Wy twa rza ne są z nich in ne

wi na, rów nie do sko na łej ja ko ści.
Na le ży wspo mnieć, że Por tu ga -
lia ma wie le zna mie ni tych, au to -
chto nicz nych od mian wi no gron,
z któ rych wy twa rza się nie po -
wta rzal ne trun ki. Na le żą do nich

m.in. Ca ste lao, Trin ca de ira,
To uri ga Na cio nal, Ara go nes
i Ali can te Bo uchet, Tin ta
Ro riz oraz Tin ta Bar ro ca
(czer wo ne) oraz Fer nao Pi -
res i Mo sca tel de Setúbal
(bia łe). Przy kła dy mo żna
mno żyć.

– Fak tycz nie, nie są to gro -
na zna ne z in nych kra jów.

– Jak cho cia żby fran cu skie
Gre na che i je go hisz pań ski
od po wied nik Gar na cha?
Dla te go wła śnie wi na z Por -
tu ga lii są tak fa scy nu ją ce.

– Czy u Pa na w skle pie
znaj dzie my te por tu gal skie
zna ko mi to ści?

– Jak naj bar dziej. Ser -
decz nie za pra szam.

PRZY STA NEK DO URO
Marek Adamiak 

pro wa dzi 
WINIARNIĘ ANIN 

przy ul. Marysińskiej 3

Specyficzne, tarasowe rozmieszczenie winnic nie jest przeszkodą do uprawy winorośli. Wręcz
przeciwnie – obszar doliny Douro ma niezwykle korzystne terroir (m.in. podłoże łupkowe

i warunki klimatyczne)
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