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Przejście dla pieszych na końcu
ul. Skrzyneckiego jest wygodne
dla przechodniów – ruch kierowa-
ny jest sygnalizacją świetlną. Ab-
surd zaczyna się krok dalej: scho-
dząc z zebry przechodnie kiero-
wani są na pobocze a potem
wprost na wydeptane na dziko
przejście przez tory.

Policja: nie będziemy
przeprowadzać

– Przejście zostało zrobione 10
lat temu na wniosek Zarządu
Transportu Miejskiego, sygnalizacja
poprawiła obsługę komunikacyjną.
Wtedy, w miejscu gdzie dziś jest pu-
ste pobocze, były punkty handlowe
– przypomina Karolina Gałecka
z Zarządu Dróg Miejskich i dodaje,
że od krawędzi jezdni do torów jest
kilka metrów, a przekraczanie toro-
wiska w miejscu niedozwolonym

jest oczywistym łamaniem prawa
i zagrożeniem. Nic więc dziwnego,
że koniec ulicy Skrzyneckiego stał
się jednym ze stałych punktów pa-
trolowych policji. Jak zapewnia ko-
mendant z Wawra: „funkcjonariu-
sze stosują nie tylko mandaty, głów-
nie pouczają”.

– Podejmowane działania doty-
czą osób przekraczających toro-
wisko w miejscach do tego nie-
przeznaczonych. Nie jest naszą
intencją utrudnianie życia komu-
kolwiek, lecz nie możemy pozo-
stawać bierni. Brak reakcji ze
strony funkcjonariuszy na opisane
wykroczenia będzie miało nie tyl-
ko charakter niedopełnienia obo-
wiązków służbowych, ale może
skutkować utratą życia i zdrowia
wielu osób – mówi zastępca ko-
mendanta, nadkom. Mariusz Idź-
kowski i dodaje, że w sprawie dzi-

kiego przejścia przy Płowieckiej
odbyło się już spotkanie z miesz-
kańcami i radnymi. Co z niego
wynikło? Niewiele.

– Składane na spotkaniu przez
mieszkańców propozycje, by to
policjanci przeprowadzali pie-
szych przez torowisko we wskaza-
nych miejscach, jako sprzeczne
z obowiązującym stanem praw-
nym, są nie do przyjęcia – pod-
kreśla zastępca komendanta.

Wiadukt przeszkodą
a nie ułatwieniem

Czemu to właśnie na Srzynec-
kiego mieszkańcy tak zaciekle
walczą o przejście przez tory?
Okazuje się, że wiele osób jest
zwyczajnie skazanych na to miej-
sce. Innego wyjścia nie mają.

– Do najbliższego legalnego
przejścia jest ok. 80 metrów, trze-

ba wejść schodami na wiadukt,
pokonać go, zejść, a następnie
znów wrócić te 80 metrów
do miejsca, w którym kończy się
dzikie przejście… Absurd!
A stamtąd jest jeszcze ok. 200
metrów na przystanek – opisuje
legalną drogę na drugą stronę to-
rów radny Marcin Kurpios.

– Starsze osoby nie są w stanie
wdrapać się po wielu schodach
na wiadukt, nic więc dziwnego, że
ludzie decydują się na przekra-
czanie torów w niezgodny z pra-
wem sposób – dodaje.

Sprawa bulwersuje mieszkań-
ców, dlatego zajęli się nią już rad-
ni, występując do stołecznego ra-
tusza z wnioskiem o pilną budowę
wind przy wiadukcie.

– Po zapoznaniu się z wystąpie-
niami mieszkańców – głównie
osób starszych i niepełnospraw-

nych, którzy ze względu na stan
zdrowia nie są w stanie pokonywać
schodów wiaduktu i przechodzą

przez tory kolejowe „na dziko”
w celu dotarcia na przystanek au-
tobusowy w drodze do przychodni
zdrowia na ul. Strusia, wnioskuje-
my o podjęcie działań związanych

dokończenie na stronie 2

Nielegalnie przez tory? Innego wyjścia nie ma
� Zielony ludzik sygnalizacji świetlnej na wylocie ul. Strzeleckiego zachęca: „przejdź, jest bezpiecznie”. A potem to już tylko pięć kroków i jesteśmy
po drugiej stronie torów. Dziesiątki osób dziennie nielegalnie przekraczają torowisko w pobliżu Płowieckiej i – w zasadzie – trudno im się dziwić.

Wnioskujemy
o podjęcie działań
związanych
z doprowadzeniem
do zainstalowania dwóch
wind na wiadukcie
w ul. Płowieckiej,
nad torami kolejowymi
– apelują wawerscy radni.

Sygnalizator aż kusi do złamania prawa…
Osoby starsze i niepełnosprawne nie są w stanie wejść

na wiadukt

Odmień ogród na wiosnę!
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

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



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:

24.04-8.05
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
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z do pro wa dze niem do za in sta lo -
wa nia dwóch wind na wia duk cie
w ul. Pło wiec kiej, nad to ra mi ko le -
jo wy mi – ape lu ją wa wer scy rad ni.

Ape le nie bę dą sku tecz ne
Nie ste ty, nic nie wska zu je na to,

że sy tu acja się zmie ni. – Pro blem
bra ku wind jest do strze ga ny. Jed -

nak, z uwa gi na już re ali zo wa ny
wie lo let ni pro gram in we sty cyj ny nie
jest obec nie mo żli we za bez pie cze -
nie fun du szy na ten cel. Roz wa że -
nie kwe stii uję cia zgło szo ne go za da -
nia w pla nach in we sty cyj nych mia -
sta bę dzie mo żli we w przy pad ku
po ja wie nia się do dat ko wych środ -
ków fi nan so wych – mó wi To masz
Ku nert ze sto łecz ne go ra tu sza.

AS
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Nielegalnie przez tory?
Innego wyjścia nie ma

– Już kil ka lat te mu, kie dy zli kwi -
do wa no pierw szą kład kę na wy so -
ko ści Trak tu Lu bel skie go, kie row cy
do sta wa li bia łej go rącz ki wy je żdża -
jąc na kra jo wą dwój kę w go dzi nach
szczy tu. Po tem, jak do szły świa tła
na ul. Cze cha, by ło tyl ko go rzej.
Chcąc się wy do stać z mia sta, trze ba
aniel skiej cier pli wo ści i cza su, bo
sta nie w kor ku cią gnie się nie mi ło -
sier nie – ko men tu je pan Piotr i do -
da je, że od kąd pa mię ta mó wio no,
że świa tła to roz wią za nie tym cza so -
we, bo kład ka na Pło wiec kiej zo sta -
nie wy re mon to wa na i ruch przy -
wró co ny. – Tyl ko kie dy? – py ta.

Wi dok na sa lon
Rad ny Mar cin Kur pios in for mu -

je, że kład ki sta wia no w la tach 70-
tych, gdy nikt nie zwra cał uwa gi
na kwe stie wła sno ści grun tu, po -
dob nie jak i na wa lo ry es te tycz ne
przej ścia czy je go ucią żli wość dla
miesz kań ców oko licz nych do mów.

– Kład kę na wy so ko ści Trak tu
Lu bel skie go po sta wio no na grun -
cie pry wat nym (po dob no wła śnie
rosz cze nie do grun tu ty le lat blo -
ko wa ło bu do wę no wej) i w ta ki

spo sób, że prze chod nie mo gli za -
glą dać miesz kań com do okien.
Po dob nie z prze pra wą na wy so ko -
ści Po toc kich – tam scho dy za czy -
na ły się na wjeź dzie do jed nej
z po se sji – mó wi rad ny.

Są dzo no, że spra wę roz wią że
od da lo na o ok. 200 me trów i wy -
re mon to wa na w 2011 ro ku kład ka
dla pie szych w tej sa mej uli cy
na wy so ko ści ul. Edi so na. Nie ste -
ty po uru cho mie niu tej kład ki na -
ziem ne przej ście dla pie szych nie
zo sta ło zli kwi do wa ne, a sa ma
kład ka przy Edi so na jest, mó wiąc
de li kat nie, ma ło uczęsz cza na.

– Do pie ro w 2013 ro ku zna la zły
się pie nią dze na bu do wę kład ki dla
pie szych w uli cy Pło wiec kiej na wy -
so ko ści Trak tu Lu bel skie go – w tym
sa mym miej scu, w któ rym by ła
wcze śniej. Za rząd Miej skich In we -
sty cji Dro go wych wy zna czył ter min
jej re ali za cji na gru dzień 2014 ro ku.
Do tej po ry jed nak nic się nie dzie -
je – mó wi rad ny Ra fał Czer won ka
i do da je, że za dzi wia ją ca jest nie -
moc miej skich urzęd ni ków w spra -
wie osta tecz ne go roz pra wie nia się
z kor ka mi w ul. Pło wiec kiej.

W tym roku tylko
dokumentacja

Czy bu do wa jed nej kład ki bę -
dzie skut ko wać uspraw nie niem
ru chu? Zda nia na te mat po trze by
bu do wy ta kich prze praw są moc -
no po dzie lo ne – głów nie z po wo -
du ogra ni czeń ich do stęp no ści dla
nie peł no spraw nych i ro we rzy -
stów. Po za tym, nie oszu kuj my
się, zwy kle nie są zbyt es te tycz ne,
i kosz tu ją gru be mi lio ny.

– W na szych pla nach jest bu do -
wa jed nej kład ki – nad ul. Pło -
wiec ką w re jo nie ul. Trakt Lu bel -
ski. Pro jekt ma być go to wy w li -
sto pa dzie i jesz cze w tym ro ku
pla nu je my wy stą pić z wnio skiem
o po zwo le nie na bu do wę – za po -
wia da Aga ta Cho iń ska z Za rzą du
Miej skich In we sty cji Dro go wych.
– Kład ka bę dzie wy po sa żo na
w dwie win dy. Koszt jej bu do wy
bę dzie zna ny po wy ło nie niu wy -
ko naw cy ro bót bu dow la nych.
Dziś wia do mo, że sam koszt do -
ku men ta cji pro jek to wej, któ ra ma
być go to wa w tym ro ku, to ok. 120
tys. zł – mó wi Cho iń ska.

AS

Kładka na Płowieckiej w przyszłym roku
� Na kilkukilometrowym wylocie z miasta w kierunku Siedlec i Lublina codziennie bite
są rekordy w długości korków. – A przecież jeszcze kilka lat temu ruch odbywał się
sprawniej. Potem jednak sukcesywnie likwidowano kładki dla pieszych
nad ul. Płowiecką i Czecha, a w ich miejsce instalowano sygnalizację świetlną, co
zwiększa korki – uważa jeden z naszych czytelników.

Czy budowa jednej kładki będzie skutkować usprawnieniem ruchu? Zdania na temat potrzeby
budowy takich przepraw są mocno podzielone

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Za dwa mie sią ce bu do wa tu ne -
lu w Mię dzy le siu sta nie się ucią -
żli wa już nie tyl ko dla miesz kań -
ców naj bli ższej oko li cy, ale ca łej
dziel ni cy. 19 czerw ca Za rząd
Miej skich In we sty cji Dro go wych
za mknie prze jazd ko le jo wy w cią -
gu Zwo leń ska -Że gań ska, nie bę -
dzie więc mo żli wo ści po ko na nia
to rów na dłu gim od cin ku mię dzy
Cze cha a Izbic ką. Wa wer zo sta nie
więc prze cię ty na pół dla au to bu -
sów i sa mo cho dów. I co te raz?
Ma my do brą i złą wia do mość.

Jak in for mo wa li śmy już w lu -
tym, na czas bu do wy tu ne lu otwar -
ty zo sta nie prze jazd w Ani nie
na wy so ko ści Lu cer ny i VIII Po -
przecz nej. Zła wia do mość jest ta -
ka, że sta nie się to 26 czerw ca.
ZMID po trze bu je aż ty go dnia, by
prze nieść urzą dze nia z Mię dzy le -
sia do Ani na i zor ga ni zo wać tam
prze jazd dla sa mo cho dów.

Żad nych do brych wie ści nie ma
dla pa sa że rów SKM -ek i Ko lei
Ma zo wiec kich. Ra zem z prze jaz -
dem za mknię te zo sta nie ta kże
przej ście dla pie szych – do sta cji

Mię dzy le sie bę dzie mo żna dojść
tyl ko od stro ny Ko żu chow skiej.
Co gor sze, aż do koń ca ro ku po -
cią gi bę dą kur so wać wa ha dło wo
na ca łym od cin ku od sta cji Wa wer
do Fa le ni cy.

– Od 15 czerw ca na od cin ku
Wa wer – Fa le ni ca zo sta nie ca ło -
do bo wo za mknię ty, na trzy mie -
sią ce, tor w stro nę War sza wy
Wschod niej – mó wi Ma ciej Dut -
kie wicz, rzecz nik PKP Pol skich
Li nii Ko le jo wych. – Pra ce bę dą
po le ga ły na wy mia nie szyn. W cią -
gu na stęp nych trzech mie się cy ca -
ło do bo wo zo sta nie za mknię ty
ruch po cią gów na to rze w prze -
ciw nym kie run ku w miej scu bu do -
wy no we go tu ne lu – wy ja śnia Dut -
kie wicz. – Część po cią gów bę dzie
do je żdżać wa ha dło wo do przy -
stan ków Ra dość oraz Anin.

Ko niec prac na bu do wie tu ne lu
w Mię dzy le siu do pie ro w li sto pa -
dzie przy szłe go ro ku. Sy tu ację ko -
mu ni ka cyj ną Waw ra do te go cza -
su naj le piej okre ślać ję zy kiem
mło dzie ży: ma sa kra.

DG

Czerwiec w Wawrze

Pociągi wahadłowe
i tydzień bez przejazdu
� Na powitanie lata czeka nas paraliż komunikacyjny
dzielnicy. Przez tydzień od 19 do 26 czerwca nie będzie
możliwości przejazdu przez tory kolejowe od Czecha aż
do Panny Wodnej i Izbickiej.

– Po za mknię ciu Zwo leń skiej
na sza Ro gat ko wa za mie ni ła się
w au to stra dę. Strach wyjść z do -
mu. Jest tu ogra ni cze nie pręd ko -
ści do 40 km/h, ale wszy scy ma ją
to gdzieś. Brak chod ni ków dla
pie szych, strach iść po uli cy. Nikt
nie po my ślał, że by po ło żyć gar by
zwal nia ją ce. To tyl ko kwe stia cza -
su, kie dy doj dzie do tra ge dii ta -
kich jak na Mrów czej. Prze cież
tę dy cho dzą dzie ci do szko ły, do -
kąd ma ją one ucie kać przed pę -
dzą cy mi au ta mi? – ska rży się
miesz kan ka Ro gat ko wej.

To nie je dy na jesz cze do nie -
daw na spo koj na ulicz ka, na któ rej
te raz na tę że nie ru chu wzro sło
wie lo krot nie.

Współ czu ję miesz kań com
– Współ czu ję miesz kań com

ulic zlo ka li zo wa nych w bez po -
śred nim są siedz twie bu do wy tu -
ne lu w Mię dzy le siu, ta kich jak
Ro gat ko wa czy Mo drzy ko wa.
Dro gi te są wą skie, nie po sia da ją
chod ni ka ani ele men tów uspo ka -
ja ją cych ruch sa mo cho do wy,
a utwar dzo ne są je dy nie dziu ra -
wy mi pły ta mi be to no wy mi. Ta -

kich ulic w Waw rze jest bar dzo
du żo, ale tu taj do dat ko wą udrę ką
jest te raz wzmo żo ny ruch sa mo -
cho do wy spo wo do wa ny za mknię -
ciem uli cy Zwo leń skiej na od cin -
ku od Ro gat ko wej do Pa trio tów
oraz uli cy Mrów czej w re jo nie
Zwo leń skiej – mó wi rad ny Ra fał
Czer won ka i do da je, że py tał
w urzę dzie dziel ni cy o mo żli wo ści
roz wią za nia te go pro ble mu, ale
od po wiedź, ja ką otrzy mał, jest co
naj mniej la ko nicz na.

Na czel nicz ka wy dzia łu in fra -
struk tu ry Wan da Krze miń ska po -
in for mo wa ła go, iż „wzmo żo ny
ruch sa mo cho do wy w przed mio -
to wych uli cach wy ni ka z nie do sto -
so wa nia się kie row ców do wy ty -
czo nych ob jaz dów”.

– Nie mo żna wi nić kie row ców
za to, że ko rzy sta ją z pu blicz nych
ulic, utrzy my wa nych przez dziel -
ni cę Wa wer, a któ rych stan po zo -
sta wia wie le do ży cze nia – pod -
kre śla rad ny.

Jak to te raz wy glą da? Za -
mknię ta dla ru chu sa mo cho do we -
go jest ul. Zwo leń ska od Ro gat -
ko wej do Pa trio tów, oraz
ul. Mrów cza na od cin kach o dłu -

go ści ok. 150 m po oby dwu stro -
nach skrzy żo wa nia ze Zwo leń ską.
Ob jazd Zwo leń skiej po pro wa dzo -
ny jest uli ca mi: Szpo tań skie go,
Lu cer ny, Trak tem Lu bel skim. Za -
mknię ty frag ment ul. Mrów czej
mo żna ob je chać ul. Pa trio tów
i na stęp nie ul. Ode ską, a w prze -
ciw nym kie run ku – utwar dzo ną
uli cą bez na zwy (znaj du ją cą się
na po łu dnie od ul. Ode skiej)
i ul. Pa trio tów. Uli ca bez na zwy
oraz Ode ska są jed no kie run ko we
(Ode ska z kie run kiem jaz dy
na za chód od Pa trio tów, uli ca bez
na zwy na wschód).

Nie ste ty nic nie za po wia da
szyb kie go unor mo wa nia sy tu acji,
choć wcze śniej za sta na wia no się
nad zmia ną ob jaz dów.

– To opty mal ny wa riant.
Przy tak du żej i wa żnej dla Waw ra
in we sty cji nie spo sób unik nąć cza -
so wych utrud nień. Na bie żą co
mo ni to ru je my sy tu ację. W naj bli -
ższym cza sie pla no wa ne są bie żą -
ce na pra wy na wierzch ni ul. Ro -
gat ko wej i Ra domsz czań skiej
– za po wia da Kon rad Raj ca, rzecz -
nik pra so wy urzę du dziel ni cy.

AS

Budowa tunelu

Koszmar na ulicach Międzylesia
� Wiadomo było, że po zamknięciu części ulic na czas budowy tunelu w okolicy pojawią
się utrudnienia i zatory. Mieszkańcy nie spodziewali się jednak, że kierowcy notorycznie
będą ignorować wytyczone objazdy i na własną rękę poszukiwać najlepszego skrótu
nawet najmniejszymi i najbardziej kameralnymi uliczkami Międzylesia.

Przy tak dużej i ważnej dla Wawra inwestycji nie sposób uniknąć czasowych utrudnień.
Na bieżąco monitorujemy sytuację – mówi rzecznik dzielnicy.



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

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204
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Nie są zna ne chy ba żad ne zdję -
cia te go bu dyn ku. O wil li Fe iner
mil czą ta kże ksią żki. Dla te go kil -
ka lat te mu wy bra łem się do Fa le -
ni cy, by zba dać prze szłość te go
miej sca. Pa ni Ma ria Miel cza rek
z uli cy Tech nicz nej mia ła po nad
dzie więć dzie siąt lat, gdy w 2006
ro ku opo wia da ła mi o ta jem ni czej
bu dow li: – Wła ści cie lem był bo -
ga ty Żyd z War sza wy. Dom był
par te ro wy, ale pięk ny. Mo ja ko le -

żan ka przed woj ną pra co wa ła tam
ja ko go spo sia i miesz ka ła w stró -
żów ce. Ca ła po se sja ogro dzo na
by ła de ko ra cyj nym ogro dze niem
z drew na. Wil lę ro ze bra no
po woj nie, kie dy miesz kań cy po -
trze bo wa li ma te ria łu na opał
– wspo mi na ła pa ni Miel cza rek.

Wa ga ry pa ni Ire ny
Spo ro o wil li wie dzia ła ta kże pa -

ni Ire na Ku kle wicz, któ ra uro dzi ła

się tu taj w 1920 ro ku. Jej oj cem
był pierw szy wójt Fa le ni cy – ase sor
Ste fan Wron ko. Jak pod kre śla ła,
był on praw dzi wym in te li gen tem.
– To był pan, a nie stróż. Przez la ta
za sia dał w fa le nic kiej ra dzie. Sza -
no wa li go nie tyl ko Po la cy, ale ta -
kże licz ni na tych te re nach Ży dzi
– wspo mi na ła. A co z wil lą Fe iner?
Na zwa bu dyn ku po cho dzi ła od na -
zwi ska wła ści cie la. – Pan Fe iner
pro wa dził sklep z za sta wą sto ło wą

przy pla cu Te atral nym w War sza -
wie. Pa mię tam, bo jeź dzi łam
do szko ły w Śród mie ściu, na Zło -
tą, a gdy wraz z ko le żan ka mi
chcia ły śmy spóź nić się na ma te ma -
ty kę, cho dzi ły śmy na spa ce ry.
Sklep Fe ine ra mie ścił się ko ło pa -
ła cu Ja bło now skich, gdzie
przed woj ną był ra tusz war szaw ski
– opo wia da ła Ire na Ku kle wicz.

Te le fon do Fe ine ra
Tym cza sem co in ne go zdra dza

sto łecz na ksią żka te le fo nicz na
na rok 1939. Przy pla cu Te atral nym
nie od no to wa no żad ne go Fe ine ra!
Je dy ni, któ rych na zwi ska opu bli ko -
wa no, to: A. C. Fe iner, wła ści ciel
skła du ma te ria łów pi śmien nych
przy Na lew kach 39 (tel. 11–08–54)
i miesz ka nia przy ul. Na lew ki 25
(tel. 11–92–65), Adolf Fe ier (Cie -
pła 3, tel. 2–66–71) oraz Iza ak Fe -
iner (Ce gla na 17 – dziś Pe re ca,
tel. 6–86–89). Czy któ ryś z nich był
wła ści cie lem wil li w Fa le ni cy?

Fa le ni ca zna na by ła z licz nej
spo łecz no ści ży dow skiej. Przy uli -
cach Han dlo wej (dziś Wal cow ni -
czej) czy Wią zow skiej (dziś Tech -
nicz nej) miesz ka li Ży dzi – w do -
mach drew nia nych i mu ro wa nych.
Przy uli cy No wej (dziś Bam bu so -
wa) by ła sy na go ga, zaś w za cho -
wa nym do dziś bu dyn ku

przy Kłodz kiej 12/14 dzia ła ła my -
kwa. Z ko lei w wil li Baj ka
przy uli cy Lo kal nej 57 dzia łał ży -
dow ski ośro dek po mo cy spo łecz -
nej „Me de na” oraz dom star ców
„Ezra”. Dy rek to ro wał im pan
Grun baum.

Po dob ną do wil li Fe iner bra mę
mia ła wil la Ro se. Tkwi ła w le sie
jesz cze w la tach dzie więć dzie sią -
tych ja ko je dy na pa miąt ka po ist -
nie ją cym kie dyś na tej par ce li do -
mu. Rów nież rze ko mo na le ża ła
do Ży da. Ale kto dziś to wie?

Prze my sław Bur kie wicz

Zagadkowa brama do lasu przy ulicy Walcownicze

Tajemnica willi Feiner w Falenicy
� Ta brama jest naprawdę tajemnicza. Prowadzi w las. Murowana furtka z napisem
„Villa Feiner” stoi przy dzisiejszej ulicy Technicznej prawie osiemdziesiąt lat. Jest pamiątką
po ogrodzeniu stojącej tu niegdyś willi. Czy ktoś pamięta jeszcze ten budynek?
Próbowałem ustalić, jaka jest geneza tego nietypowego wawerskiego zabytku…

Pan Feiner
prowadził sklep z zastawą
stołową przy placu
Teatralnym w Warszawie.
Pamiętam, bo jeździłam
do szkoły w Śródmieściu,
na Złotą, a gdy wraz
z koleżankami
chciałyśmy spóźnić się
na matematykę,
chodziłyśmy na spacery.
Sklep Feinera mieścił się
koło pałacu
Jabłonowskich, gdzie
przed wojną był ratusz
warszawski – opowiadała
Irena Kuklewicz.



Na pły wal ni „Anin” 18 kwiet nia
o 20.00 zo stał wy świe tlo ny film
„Sco op” Wo ody'ego Al le na. Wi -

dzo wie przy nie śli wła sne ko ła,
ma te ra ce i pon to ny, z któ rych
oglą da li pro jek cję.

– Ma my na dzie ję, że je śli na szym
klien tom spodo ba ła się ta for ma
wy po czyn ku i wy ko rzy sta nia pły -

wal ni, to w okre sie póź no je sien nym
(od koń ca paź dzier ni ka) i zi mo -
wym bę dzie my kon ty nu ować ki no
na pły wal ni – mó wi Kon rad Ku rek,
kie row nik obiek tu. – Wy bór okre su
zi mo we go po dyk to wa ny jest go dzi -
ną za cho du słoń ca. Se an se mia ły by
się od by wać cy klicz nie raz w mie -
sią cu. Ma my też na dzie ję, że uda
nam się włą czyć klien tów do wy bo -
ru re per tu aru. Z ra cji kosz tów dys -
try bu cji fil mów, nie mo że my so bie
po zwo lić na su per no wo ści. Jed nak
fil mo te ka z lat po przed nich jest
w na szym za się gu. Li czy my, że na si

sta li klien ci wy ba czą nam tę nut kę
nie do god no ści, a mo że na wet po -
chwa lą za in no wa cyj ność. Jed no -
cze śnie z ak cją „Ki no na pły wal ni”
– a ra czej, jak to na zy wa my „Sport
i kul tu ra w jed nym do mu sto ją”

– pro po nu je my war sza wia kom
udział w kon kur sie fo to gra ficz nym
„Pły wal nia okiem Obiek ty wu” oraz
przy go to wu je my kon kurs pla stycz -
ny dla przed szko la ków, w któ rym
na gro da mi bę dą nie od płat ne za ję -
cia na pły wal ni – do da je.

(wt)

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

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
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·docieplenia, podbitka 510 482 699

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

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

DAM PRACĘ

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

660022--1188--9955--3366

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę 22 654-34-38

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

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl

lub 519-610-435

Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

„Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna

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

Kino na basenie w Aninie! Jesienią wróci?
� Wiele osób chodziło „do kina, a nie na film”. Wawer pokazał, że można na film, ale nie do kina. Pierwsza
„basenowa” projekcja pokazała, że pomysł ma potencjał…

Może uda się
włączyć klientów do
wyboru repertuaru



Za gad ka o ty le nie by ła trud na, że
mo żna wska zać w Waw rze wie le
miejsc, gdzie ro sną ta kie wierz by. Te
ze zdję cia są jed nak szcze gól nie oso -

bli we. Ro sną wzdłuż po lnej dro gi
na po łu dnie od uli cy Pod bia ło wej.
Nie da le ko te go miej sca w nie da le -
kiej przy szło ści zo sta nie zbu do wa na

au to stra da i znik ną te po la i ro sną ce
drze wa. Urba ni za cja te re nów Nad -
wi śla od Wa łu Mie dze szyń skie go
do uli cy Ce lu lo zy, Ta wuł ko wej i Li -
lio wej to nie ste ty kwe stia cza su.

W od po wie dziach wska zy wa li
Pań stwo rów nież in ne miej sca:
uli ca Si to wie, Ogór ko wa, te re ny
nad wi ślań skie. Bar dzo bli sko pra -
wi dło wej od po wie dzi by ła pa ni
Agniesz ka Ma kow ska, któ ra od -
po wie dzia ła: „Ta kie wierz by ro sną
w oko li cach ul. Ta wuł ko wej i Ka -
na łu Za góź dziań skie go. Da lej są
już no we osie dla… Wi dok
od stro ny Ta wuł ko wej.” Dzię ku ję
rów nież za od po wiedź pa nu Eli -
giu szo wi Ko złow skie mu.

Kon kurs wy gry wa pa ni
Agniesz ka Ma kow ska, któ rą za -
pra szam po od biór na gro dy
do skle pu „Wi niar nia Anin”
przy ul. Ma ry siń skiej 3.

A teraz kolejna zagadka
Gdzie stoi ten pomnik?
Na gra dza ne zo sta ną naj cie kaw sze od po wie dzi lub też na gro da zo sta nie

roz lo so wa na wśród osób, któ re na de ślą od po wie dzi w cią gu ty go dnia.
Na gro dą jest vo ucher o war to ści 40 zł na za ku py w skle pie „Wi niar nia

Anin” przy ul. Ma ry siń skiej 3.
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

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.

Zrób my ma ły test: za my ka my
oczy, mó wi my „przy sta nek” i opo -
wia da my, co so bie wy obra zi li śmy.
Na stęp nie po wta rza my ćwi cze nie
ze sło wem „sta cja”. Je śli w za da -
niu pierw szym zo ba czy li śmy to ry,
pe ro ny i pa sa że rów cze ka ją cych
na po ciąg, to zna czy, że pra cu je -
my na ko lei, ma my w ro dzi nie ko -
le ja rza al bo po pro stu je ste śmy
mi ło śni ka mi te go ty pu środ ków
trans por tu.

– Mię dzy le sie to nie sta cja, to
przy sta nek oso bo wy – sko men to -
wał nasz czy tel nik. – To jest ró żni -
ca du ża, bo wiem jest ró żni ca po -
mię dzy przy stan kiem oso bo wym
a sta cją. Na sta cji po cią gi mo gą
koń czyć i za czy nać bieg po przez
wsta wie nie tam to rów do dat ko -
wych bocz nych.

Rze czy wi ście, tak wła śnie jest, ale
nie wszy scy uży wa ją fa cho we go
słow nic twa ko le jo we go. Ba, w ję zy -
ku po tocz nym nie uży wa go pra wie
nikt. Ko mu ni ka ty ty pu „Na stęp ny
przy sta nek: War sza wa Ra dość” mo -
żna usły szeć w po cią gach miej skich
ko lei… i tyl ko tam. Zwy kły pa sa żer,
urzęd nik nie ko le jo wy, sa mo rzą do -
wiec, pra cow nik Za rzą du Trans por -
tu Miej skie go po wie po pro stu
„Sta cja Ra dość”. Z peł ną świa do -
mo ścią ist nie nia zwro tów spe cja li -
stycz nych na dal bę dzie pi sać o wa -
wer skich… sta cjach ja ko o sta cjach.
A gdy nie zbęd ne sta nie się uży cie
okre śleń ta kich, jak na staw nia dys -
po nu ją ca i po ste ru nek od ga łęź ny,
bę dzie my wy raź nie opi sy wać, o co
do kład nie cho dzi. Dla wza jem ne go
zro zu mie nia. Zgo da? DG

„Stacja!”, „Przystanek!”
– rozmówki wawerskie
� Po każdym artykule na temat linii otwockiej pojawia się
przynajmniej jeden komentarz typu „To nie stacja, to
przystanek”. Może już czas napisać słownik polsko-kolejarski?

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 7



– Wo ło wi na, ja gnię ci na, dzi -
czy zna…

– A do te go kie li szek wy śmie -
ni te go wi na.

– Czy mo gę za ry zy ko wać
stwier dze nie, że wi no jest do -

brym kom pa nem po traw z czer -
wo ne go mię sa?

– Jak naj bar dziej.
– Czy są ja kieś za sa dy łą cze nia

mię si wa i wi na? Czy ró żne ro dza je
„po trze bu ją” ró żnych trun ków?

– Jak naj bar dziej. In ne ka wał -
ki mięs ma ją od mien ną struk tu -
rę. Po nad to do bie ra jąc wi no mu -
si my pa mię tać o do dat kach,
z któ ry mi po da je my po tra wę,
np. so sach, czy pi kant nych skład -
ni kach ja kże czę sto po ja wia ją -
cych się w da niach z ró żnych
kuch ni świa ta.

– Jak za tem kom po no wać wi -
no z mię sną po tra wą?

– Jak wspo mnia łem, na le ży
pa mię tać o tym, z czym po da je -
my mię so. Gdy zaś jest ono naj -
wa żniej szym skład ni kiem, pod -
sta wo wą za sa dą jest łą cze nie
chud szych mię siw z de li kat niej -
szy mi wi na mi.

– Mniej tre ści wy mi?
– Nie ko niecz nie. Wa żne, by

nie miały in ten syw ne go garb ni -
ka. Mo gą mieć też nie co wy ższą
kwa so wość, któ ra „prze tnie”
tek stu rę chu de go mię sa.

– Co Pan po le ci?
– Do brym przy kła dem jest cho -

cia żby wszech stron ne can no nau
z Sar dy nii, przez nie któ rych uwa -
ża ny za od po wied nik hisz pań skie -
go gre na che. Do brym wy bo rem

mo że być rów nież sło necz na
Apu lia – np. ma lva sia ne ra.

– Po dob no mar mur ko we ka -
wał ki, po prze ra sta ne tłusz czem,
ma ją wię cej sma ku. Czy do nich
wy bie ra my bar dziej in ten syw ne
wi na?

– Głęb sze, o po tę żnej struk tu -
rze, np. z od mia ny ca ber net sau -
vi gnon.

– Doj rze wa ją ce w dę bo wych
becz kach?

– Cze mu nie.
– Co raz wię cej wśród nas

sma ko szy ja gnię ci ny.
– Do brze spraw dzi się z nią

ciem ny, przy pra wo wy shi raz,
bądź np. hisz pań ska mie szan ka
tem pra nil lo z ca ber ne tem, z po -
sma kiem doj rza łych owo ców
i lek ko pi kant nym ak cen tem.

– Dzi czy zna rów nież czę ściej
tra fia na pol skie sto ły.

– Na le ży pa mię tać, że w więk -
szo ści przy pad ków to chu de ka -
wał ki mię sa, ale in ten syw ne
w sma ku. War to skosz to wać doń
wi no zrów no wa żo ne, ale o ru sty -
kal nym cha rak te rze, np. pół noc -
ne Wło chy bądź Ro dan.

– Czy mo żna się po ku sić
o stwier dze nie, że do czer wo nych
mięs po da je my je dy nie czer wo ne
ety kie ty?

– A tu mo gę za sko czyć Czy -
tel ni ków, bo co raz wię cej jest
kom bi na cji z wi na mi bia ły mi.
De li kat na struk tu ra cie lę ci ny
spra wia, że mo żna ją śmia ło
po łą czyć z bia łym, a na wet ró -
żo wym trun kiem. Rów nież
wspo mnia na przed chwi lą dzi -
czy zna ma ma czę sto bo ga ty,
ko rzen ny po smak. Pi kant ny, al -
zac ki gewűrztra mi ner z nu ta mi
im bi ru i li czi lub ży wy, peł ny
rie sling z Au strii mo gą zdzia łać
cu da.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

Im prościej przyrządzone mięso, tym lepiej sprawdzą się
klasyczne wina, np. z Bordeaux, Rodanu czy tempranillo

z Hiszpanii. Bardziej skomplikowane połączenia smakowe, 
to większe możliwości degustacji i eksperymentowania

z wyrafinowanymi trunkami
źródło:

http://andersonw
ine.olhblogspace.com
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JAKIE WINO DO CZERWONEGO MIĘSA?


