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Czekając na stacji Radość
na SKM-kę, nie sposób nie zwró-
cić uwagi na piękny, ale popada-
jący w ruinę zabytkowy dom z fi-

gurą koguta na szczycie, stojący
na rogu Patriotów i Junaków. To
willa pochodząca sprzed I wojny
światowej, należąca później

do znanego aktora komediowego
Antoniego Ferntera, który w let-
niskowej Radości spędzał wszyst-
kie ciepłe dni. Z biegiem lat willa

stała się towarzyskim salonem
Warszawy, w którym bywali Mie-
czysława Ćwiklińska, Aleksander
Żabczyński, Eugeniusz Bodo
i Leopold Staff. Dla dodania kli-
matu Fertner kazał wybrukować
jedną z alejek w ogrodzie… bu-
telkami po szampanie. Nic dziw-
nego, że losami budynku od daw-
na interesują się lokalni społecz-
nicy i aktywiści.

– Społeczną akcję w obronie
Willi Pod Kogutkiem rozpoczęli-
śmy trzy lata temu – przypomina
Andrzej Rukowicz. – Podpisało
się wtedy 825 osób, wśród nich
wielu artystów.

17 kwietnia z inicjatywy Ruko-
wicza odbył się w Radości happe-
ning, podczas którego podał
do publicznej wiadomości, że wil-
la ma już nowego właściciela.

– Telefon od niego był ogrom-
nym, miłym zaskoczeniem – mó-
wi Rukowicz. – Po wielu latach
jest nadzieja na uratowanie po-
padającego w coraz większą ru-
inę budynku, jednego z historycz-
nie najcenniejszych w dzielnicy.
Wierzę, że nowy właściciel dołoży
starań, aby np. przywrócić bardzo
atrakcyjne elewacje. Oczywiście
mam, a nawet mamy, pomysły
o jego ewentualnym przeznacze-
niu. W gronie paru osób wielo-
krotnie o tym dyskutowaliśmy.
Teraz to decyzja właściciela bu-
dynku. Moim marzeniem jest, że-
by w jakimś zakresie służył kultu-
rze, społeczności lokalnej i był
świadectwem dziedzictwa, z przy-
pomnieniem postaci dawnego
właściciela i jego gości.

(dg)

Willa Pod Kogutkiem uratowana
� Zabytkowa willa przy stacji Radość ma nowego właściciela, który już planuje jej kapitalny remont.

Losami budynku od dawna interesują się lokalni społecznicy i aktywiści
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Punktualnie o 17.07 na peron
przystanku Warszawa Radość wje-
chał pociąg SKM, z którego wy-
siadł… Antoni Fertner. Pogoda
dopisała. Publiczność też. Fernera
witał spory tłum z transparentami
(najlepsze zostały nagrodzone).

Po happeningu na stacji Antoni
Fertner udał się pod swoją willę,
gdzie wsiadł do limuzyny, by odje-
chać do siedziby Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. W remizie Maciej
Damięcki, odgrywający postać An-
toniego Fertnera w emitowanym

właśnie na antenie TVP serialu
„Bodo”, na powrót przedzierzgnął
się w samego siebie i opowiedział
o swojej wielopokoleniowej rodzi-
nie aktorów, a potem wystąpił
z programem artystycznym.

(wk)

Antoni Fertner powrócił do Radości
� Happening „Powitajmy Fertnera” odbył się 17 kwietnia w Radości. Został zorganizowany, aby przypomnieć postać wybitnego aktora
komediowego przedwojnia, a także zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację willi, w której mieszkał.

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 WSZYSTKIE
PRACE, POSPRZĄTAMY, ZAJMIEMY SIĘ PIELĘGNACJĄ.

Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu

www.ogrodyprojektowanie.pl, tel. 607-617-744
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Do policjantów z Mrówczej
zgłosiła się kobieta, która zgłosiła
pobicie i kradzież samochodu. 30-
letni mężczyzna podszedł do niej
na ulicy, kilkakrotnie uderzył,
po czym zabrał kluczyki od volvo
i uciekł kradzionym samocho-
dem. Na podstawie podanego ry-
sopisu policjanci szybko ustalili,
że mógł to być Sebastian O. Dys-
kretnie obserwowali jego dom
i gdy mieli pewność, że jest w do-
mu – wkroczyli do środka. Go-
spodarz jednak postanowił nie
ułatwiać zadania mundurowym
i… się schował. Na własnym stry-
chu, co dość szybko odkryli po-
szukiwacze.

Odkryli zresztą nie tylko Seba-
stiana O. – natrafili na dziuplę,

gdzie 30-latek ukrywał rzeczy,
które zebrał podczas kilku kra-
dzieży i włamań. Były tam elek-
tronarzędzia, rower, a nawet…
okulary pływackie i łyżwy. Do te-
go dokumenty, sprzęt elektro-
niczny i kilka fotoaparatów.
Na nieszczęście głównego bohate-
ra – policjanci skojarzyli więk-
szość fantów z wcześniejszych
zgłoszeń okradzionych, więc tref-
ne rzeczy szybko wróciły do wła-
ścicieli. A Sebastian O. usłyszał
już zarzuty kradzieży, kradzieży
z włamaniem, gróźb karalnych
i uszkodzenia ciała.

No proszę – taka kumulacja to
i w totku się rzadko zdarza…

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Na rogu Patriotów i Gruntowej
znajduje się zapomniany budynek
falenickiej elektrowni. Powstała
pod koniec lat 20. ubiegłego wie-
ku i dostarczała prąd m.in.
do słynnej fabryki aparatów elek-
trycznych Kazimierza Szpotań-
skiego w Międzylesiu. Obecnie
budynek jest zamknięty na cztery
spusty i niszczeje. Przechodząc
obok nie sposób nie zwrócić uwa-
gi na oryginalną architekturę i nie
zainteresować się losami starej
elektrowni. Lokalni aktywiści
od lat czynią starania o przezna-
czenie malowniczych zabudowań
na cele kulturalne. Ostatnio spra-
wą zainteresował się burmistrz
Łukasz Jeziorski, który napisał
w tej sprawie do RWE Stoen.
Właściciel budynku ma jednak
zupełnie inne plany.

– Z uwagi na rozwój dzielnicy
Wawer konieczne jest uruchomie-
nie w jej południowej części stacji
wysokiego napięcia 110/15kV,
która zastąpi znajdującą się w bu-
dynku dawnej Elektrowni Faleni-
ca rozdzielnię węzłową średniego

napięcia – mówi Aleksandra
Smolarska z biura prasowego
RWE. – Rozbudowę obiektu
przygotowujemy już od kilku lat.
Po jej ukończeniu będzie ona

miała kluczowe znaczenie dla po-
prawy bezpieczeństwa energe-
tycznego dzielnicy, a także stwo-
rzy potencjał rozwojowy dla no-
wych inwestycji.

Po uruchomieniu nowej stacji
wysokiego napięcia RWE Stoen
wyremontuje elektrownię w Fale-
nicy, ale na razie nie ma szans

na powstanie tam centrum kultu-
ry ani nawet otwarcie miejsca dla
okolicznych mieszkańców.

– Budynek zostanie odnowiony,
dzięki czemu będzie mógł on peł-
nić swoją rolę w zasilaniu obszaru
przez następne lata – mówi Smo-
larska.

Z jednej strony cieszy, że 90 lat
temu budynek elektrowni został wy-
budowany na tyle solidnie, że
do dziś może służyć lokalnej spo-
łeczności. Z drugiej – tak malowni-
cze miejsce zasługuje na to, by przy-
najmniej od czasu do czasu stać się
areną wydarzeń kulturalnych.

(dg)

Zabytkowa elektrownia w Falenicy odżyje
� Samorząd Wawra i miejscowi aktywiści chcą, by 90-letni budynek starej elektrowni
w Falenicy stał się centrum kultury. RWE Stoen ma inne plany.
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Lokalni
aktywiści od lat czynią
starania o przeznaczenie
malowniczych
zabudowań na cele
kulturalne. Ostatnio
sprawą zainteresował się
burmistrz Łukasz Jeziorski,
który napisał w tej sprawie
do RWE Stoen. Właściciel
budynku ma jednak
zupełnie inne plany.

Pobicie w biały dzień
� Zaczęło się od kradzieży samochodu i pobicia
– skończyło na strychu.



Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

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

Z powodu prac nad tunelem
w ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegań-
skiej centrum Międzylesia jest
od miesięcy ogromnym placem
budowy. Wysiadając na stacji
SKM-ki i chcąc dostać się do Ferio
Wawer lub urzędu dzielnicy musi-
my nadłożyć kilkaset metrów drogi

po nawierzchni praktycznie unie-
możliwiajacej poruszanie się wóz-
kiem. Na Żegańskiej leży już nowy
asfalt, ale ulica jest jeszcze bardzo
daleka od docelowego stanu. Do-
brą informacją jest to, że w środku
placu budowy już wyraźnie widać
kształt tunelu. Nieoficjalnie do-

wiedzieliśmy się, że dzięki bardzo
łagodnej zimie 2015/2016 prace
idą bezproblemowo i wykonawca
prawdopodobnie zakończy je
w październiku, na miesiąc
przed terminem. Później czeka nas
okres odbiorów technicznych.

(dg)

Tunel w Międzylesiu nabiera kształtów
� Ogromne utrudnienia w centralnej części dzielnicy potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Wykonawca prawdopodobnie zakończy prace w październiku, na miesiąc przed terminem



Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje w godz.
od 9 do 19 pod numerami

tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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O budowie Biedronki w Aninie
mówi się już od dwóch lat. Inwe-
stor już dwa razy dostał decyzję
odmowną w tej sprawie. Wniosek
został odesłany do uzupełnienia
i złożony po raz trzeci.

Radni zastanawiali się, jak
przekonać inwestora do zaniecha-
nia inwestycji, bo protestują prze-
ciwko niej mieszkańcy. Argumen-
tują, że spadnie wartość nieru-
chomości w pobliżu sklepu,
wzmożony ruch będzie uciążliwy
dla całego sąsiedztwa, ulice Wy-
dawnicza i Poprzeczna II staną
się niedrożne, a ponadto- a może
przede wszystkim – budowa skle-
pu jest sprzeczna z zapisem miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycji nikt więc nie chce.-
Funkcjonowanie Biedronki jest
działalnością bardzo uciążliwą dla
okolicznych mieszkańców. Nie
tylko w dzień, ale również
po zmierzchu, ponieważ są nocne
dostawy. Poza tym mieszkańcy
słusznie zwracają uwagę na gigan-
tyczne problemy komunikacyjne
– mówi radny Andrzej Krasno-
wolski.

Po odwołaniu wnioskodawcy
sprawa jest przekazana do Woje-
wody Mazowieckiego. – Postępo-
wanie w tej sprawie jeszcze się nie
zakończyło. Konieczne było prze-
prowadzenie dodatkowej proce-
dury wyjaśniającej, w związku
z czym nie jest jeszcze znany ter-
min wydania ostatecznej decyzji

– informuje biuro prasowe woje-
wody mazowieckiego. Decyzji
wciąż nie ma, ale jak się wydaje
niemal wszyscy, poza samym
wnioskodawcą, mają nadzieję, że
i trzecie podejście Biedronki
do Anina zakończy się fiaskiem.

(wk)

Trzecie podejście do Biedronki w Aninie
� Ważą się losy budowy sklepu Biedronka przy Wydawniczej, róg II Poprzecznej.

Nie czarujmy się – oprócz poje-
dynczych zajęć w Wawerskim Cen-
trum Kultury starsi mieszkańcy nie
mają zbyt wielu dedykowanych dla
siebie wydarzeń. Teraz może się to
jednak zmienić – powstaje Klub Se-
niora, w Międzylesiu, przy Papro-
ciowej 2. Od 22 kwietnia codzien-
nie – między 12.00 a 16.00 – prowa-
dzący klub Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej będzie proponował różne
zajęcia. Raz będzie to aktywność fi-
zyczna (nordic-walking, basen,

srebrna zumba, aerobik), innego
dnia warsztaty plastyczne, kiedy in-
dziej wspólne gotowanie albo klub
dyskusyjno-filmowy. Wszystko dla
tych, którzy osiągnęli wiek słuszny
i nie chcą siedzieć w bamboszkach
przed telewizorem.

Zapisy przyjmuje Ewelina Bel-
ter, na Korkowej 119/123. Kon-
takt do niej: (22) 613 38 44
wew. 16 albo 515 526 917; e-mail:
ewelina.belter@opswawer.waw.pl.

(wt)

Atrakcje w klubie seniora
� Młodzi mają kinokawiarnie, kluby kultury, basen czy
lodowisko – a co z wawerskimi seniorami?

Zajęcia dla tych, którzy osiągnęli wiek słuszny i nie chcą siedzieć
w bamboszkach przed telewizorem
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Na tej parceli przy Wydawniczej miałaby powstać Biedronka



– Degustacyjne początki bywa-
ją niełatwe.

– Faktycznie, bogactwo sma-
ków i aromatów sprawia, że mo-
żemy poczuć się przytłoczeni…

– Wszystkie nuty zapachowe
i smakowe mieszają nam się, co
przeszkadza rozróżnić nawet te
podstawowe.

– Niestety, nie ma metody,
który pozwala zostać ekspertem
w dziedzinie wina w jedynie kil-
ku krokach. Co nie znaczy, że
nie warto próbować i zgłębiać
wiedzy związanej z winoznaw-
stwem.

– Jak zatem degustować?
– Z przyjemnością podam kil-

ka przydatnych wskazówek.
– Od czego zaczniemy?
– Przede wszystkim należy się

odprężyć. Poszerzanie wiadomo-
ści musi sprawiać przyjemność.

– Nie da się ukryć.
– A więc zaczynamy. Pierwszy

etap…
– … to zapewne wygląd wina.

– Otóż to! Sprawdzamy kolor,
przejrzystość i gęstość. Wystar-
czy na to jedynie chwila, bez
zbędnego zastanawiania się.

– Co potem?
– Oceniamy jego zapach. Wy-

bieramy co najmniej dwa aroma-
ty, nie spiesząc się z ich identyfi-
kacją. Czasem warto chwilę od-
począć i powtórnie wrócić
do aromatów z kieliszka. Ciągłe
wąchanie potrafi przynieść wię-
cej szkody niż pożytku.

– O czym jeszcze powinniśmy
pamiętać?

– Istnieją trzy grupy winnych
nut aromatycznych. Podstawowe
pochodzą z winogron i zawierają
niuanse owocowe, ziołowe
i kwiatowe.

– A pozostałe?
– To aromaty wtórne, pocho-

dzące z fermentacji. Trzeciorzęd-
ne zapachy biorą się z utleniania
i starzenia wina w beczkach – tu
wyczujemy m.in. przyprawy,
orzechy i wanilię.

– Odkryliśmy aromaty. Co da-
lej?

– Oczywiście smak. I tu też
mamy kilka niuansów.

– To znaczy?
– W pierwszej chwili szukamy

stricte smaku, np. cytrusów
(w winach białych) lub maliny
(w czerwonych).

– To nie wszystko?
– Następnie patrzymy na struk-

turę trunku. Interesuje nas po-
ziom słodyczy, „ciała”, alkoholu,
kwasowość oraz taniny. Ważna
jest również tzw. długość wina.

– Długość?
– Czasem wino ma zupełnie

inne nuty odczuwane na języku,

a inne głębiej, na podniebieniu
oraz podczas przełykania.

– Dużo informacji.
– Zgadzam się. Końcowym

etapem oceny wina jest podsu-
mowanie całokształtu trunku.

– Wiele nauki przed Czytelni-
kami.

– Ale jakże przyjemnej!

Rozwijamy winny smak
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Wspólne degustowanie bywa pomocne, wszak możemy wymieniać się odkrytymi smakami
i aromatami

źródło:http://w
w

w.harperw
ells.com

/our-services/w
ine-tastings
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KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

DOM I OGRÓD

Dekoracja Okien Szyte na miarę tekstylia
domowe Tel. 532 – 365-303,

www.marlenkubuj.pl,
marlena.kubuj@wp.pl

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·A.Antyki meble obrazy srebra platery pocztówki
książki bibeloty odznaki odznaczenia szable
bagnety mundury ryngrafy dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905

KURSY, SZKOLENIA
·Szkolenie dla wolontariuszy 60+ nieaktywnych
zawodowo 501-823-644

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

Elektryk 506-506-006

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615

OGŁOSZENIA DROBNE
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Na ostatnią zagadkę „Ciekawe-
go Wawra” otrzymałem odpo-
wiedź od pani Agaty Kukowka.
Pani Agata przysłała opis doty-
czący zaprezentowanego w pyta-
niu głazu, podała miejsce gdzie
on się znajduje oraz przytoczyła
historię, z jaką jest związany. Cy-
taty, jakie pani Agata zawarła
w odpowiedzi, pochodzą z „Ga-

wędy wawerskiej pisanej w cieniu
kasztanowców kościoła zerzeń-
skiego” Stanisława Zalecha.

„Kamień ten leży u podnóża
Krzyża Powstańczego w Wawrze,
który znajduje się obok dawnej
karczmy wawerskiej na ul. Płowiec-
kiej, między nr 83 a 85. Udało mi
się znaleźć taki oto opis tego kamie-
nia i wydarzeń, które upamiętnia:

Z wieży zerzeńskiej świątyni
doskonale widać jedno ze star-
szych osiedli tej okolicy – Wawer.
Krzyż drewniany i widoczny u je-
go podstawy głaz z napisem: „Po-
ległym za Ojczyznę w dniach 19
lutego i 31 marca 1831 r.” zasłu-
guje na uwagę rodaków i szcze-
gólną opiekę. W tej okolicy,
na terenie Wawra i łąk zastow-

skich, 19 lutego 1831 r. wojsko
polskie stoczyło kilkugodzinną
zwycięską bitwę, która była – jak
się później okazało – swoistym
preludium do walnej bitwy z Mo-
skalami na polach, łąkach i w la-
sku Grochowa 25 lutego 1831 r.
Tutaj również, w pobliżu istnieją-
cej wówczas karczmy wawer-
skiej, 31 marca 1831 r. wojska
polskie dowodzone przez genera-
ła Rybińskiego oraz pułkowników
Michała Kickiego i Romarino
rozniosły na bagnetach korpus
wojsk rosyjskich generała Gej-
smara „.

Historyk Władysław Smoleński
w Dziejach Narodu Polskiego
(wyd. w 1919 r., s. 483) podaje, że
w dwu wspomnianych bitwach po-
legło 6000 żołnierzy rosyjskich
i 3000 żołnierzy wojska polskiego.

Krzyż i kamień postawiono
w 1919 r. z inicjatywy Zarządu
Wawerskiego Kółka Rolniczego

w miejscu, gdzie złożone zostały
kości ludzi oraz szczątki umundu-
rowania i oporządzenia żołnierzy.
Znaleziono je w czasie prac me-
lioracyjnych i drogowych prowa-
dzonych w tym czasie na polach
Wawra i Zastowa. Po 1948 r.
miejsce to przez wiele lat było za-
niedbane. Wokół krzyża rosły wy-
sokie chwasty i krzewy dzikiego
bzu, które zasłaniały kamień z na-
pisem. Dopiero w la-
tach 1981–1984, staraniem księ-
dza prałata Wacława Karłowicza
z parafii pw. św. Wacława na Wy-
godzie, obiekt ten został zrekon-
struowany i odpowiednio zabez-
pieczony. Wielu ludzi mylnie są-
dzi, iż w tym miejscu był cmentarz
z grobami żołnierzy poległych
w Powstaniu Listopadowym”.

Pani Agato dziękuję za tę od-
powiedź. Nagroda jest do odebra-
nia w sklepie „Winiarnia Anin”
przy ul. Marysińskiej 3.

Kolejna zagadka dotyczy tablicy
Czy ktoś odgadnie, kto w 1979 roku został Misterem Warszawy?
Nagradzane będą najciekaw-

sze odpowiedzi lub też nagroda
zostanie rozlosowana wśród
osób, które nadeślą odpowiedzi
w ciągu tygodnia.

Nagrodą jest voucher o warto-
ści 40 zł na zakupy w sklepie
„Winiarnia Anin” przy ul. Mary-
sińskiej 3.

Informacje prosimy przesyłać
na adres redakcji lub pocztą
elektroniczną na adres: wlodek-
zalewski@gmail.com. Zapra-
szam również na Skypa – kon-
takt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski

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.

Jak zamieścić ogłoszenie lub
reklamę w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa
dyspozycji są nasi

handlowcy.

Maciej Chodkowski
e-mail:

mchodkowski@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720

Można też kontaktować się z Biurem
Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można
dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl




