
– Dla nas wizyta u lekarza
z mamą to cała wyprawa albo sa-
mochodem albo komunikacją
miejską. Nie ma placówki, do któ-
rej możemy dojść na piechotę.

Najbliższe dwie przychodnie po-
łożone są przy Trakcie Lubel-

skim 167 (przy Przygodnej, mię-
dzy Bronowską a Zwoleńską)
oraz w bardzo ciasnym budynku
przy Żegańskiej 2a – pisze do nas
pani Agata i tłumaczy, że rodzice
z małymi dziećmi mają o tyle ła-
twiej, że mogą skorzystać z porad
lekarza w niepublicznej przychod-
ni współpracującej z NFZ
przy Zwoleńskiej 127. To jednak,
według pani Agaty, nie rozwiązu-
je problemu zbyt małej liczby le-
karzy i związanych z tym kolejek.

W SZPZLO Warszawa-Wawer
dowiedzieliśmy się są plany budo-
wy aż trzech nowych przychodni.
Niestety, sprawa jest odległa,
a terminy nieokreślone, bowiem
nie są nawet zabezpieczone dział-
ki pod budowę placówek. Według
zamierzeń, pierwsza powstanie
w rejonie hotelu Hilton w osiedlu
Nadwiśle i planowanego tu żłob-
ka i przedszkola (przy ul. Trakt

Lubelski pomiędzy hotelem a uli-
cą Peonii). Przeniesiona zostanie
tam przychodnia znajdująca się
obecnie przy ul. Trakt Lubelski
w rejonie ulicy Przygodnej.

Kolejna planowana jest pomię-
dzy ulicą Błękitną a Widoczną.
Czy jest to najlepsze miejsce
na tego typu placówkę? Po obu
stronach tej działki stoją domki
jednorodzinne. Trzecia, której
można spodziewać się najszybciej,
powstanie przy skrzyżowaniu
Mrówczej i Zwoleńskiej. To tutaj
przeniesiona mogłaby być pla-
cówka znajdująca się obecnie
po drugiej stronie torów przy uli-
cy Zwoleńskiej, która ma fatalne
warunki lokalowe, a teraz dodat-
kowo sąsiaduje z wylotem trasy
drogowej z tunelu pod torami.

– Przychodnia rejonowa to nie
jest biznes, ale musi również brać
pod uwagę rachunek ekonomicz-

ny. Zasadność budowy placówki
zdrowotnej i późniejsza „opłacal-
ność” jej funkcjonowania szaco-
wana jest podobno na 5 tysięcy
pacjentów. Sądzę, że potrzebna
byłaby jeszcze jedna placówka
(lub może nawet w miejsce tej
planowanej do wciśnięcia w zabu-
dowę jednorodzinną przy Błękit-
nej), która obsługiwałaby osiedle
Sadul, Wawer, Zastów i część
osiedla Zerzeń. Mogłaby być zlo-

kalizowana np. u zbiegu ulicy Lu-
cerny i ulicy Trakt Lubelski – mó-
wi radny Rafał Czerwonka, który
na prośbę mieszkańców rozpoczął
starania o nową placówkę dla
osiedli Sadul i Wawer.

W SZPZLO Warszawa-Wawer
usłyszeliśmy jedynie, że obecnie
„dyrekcja oczekuje na przekaza-
nie działek”.
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Wawer będzie budować trzy nowe przychodnie?
� Mieszkańcy osiedla Sadul i Wawer uważają, że dostęp do przychodni jest dla nich utrudniony. Dla starszych, schorowanych osób wizyta
u lekarza to cała wyprawa. Czy to się kiedyś zmieni?
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Przychodnia
rejonowa to nie jest
biznes, ale musi również
brać pod uwagę
rachunek ekonomiczny.
Zasadność budowy
placówki zdrowotnej
i późniejsza
„opłacalność” jej
funkcjonowania
szacowana jest podobno
na 5 tysięcy pacjentów
– mówi radny Rafał
Czerwonka.

Przychodnia przy Żegańskiej jest bardzo ciasna



Trakt Lubelski miejscami jest
w tak dramatycznym stanie, że za-
powiedziany remont ucieszył ka-
żdego kierowcę z Wawra. Radość
okazała się jednak przedwczesna,
bowiem Trakt – owszem – figuruje
w planach drogowców na
rok 2017, jednak modernizacja do-
tyczy tylko fragmentu od Zwoleń-
skiej do Borowieckiej. Pisaliśmy
o tym w marcu, a na komentarze
nie trzeba było długo czekać.

– Jak się czuje Trakt Lubelski
między Klimontowską i Płowiec-
ką? Przestał już istnieć? – pytał
jeden z naszych Czytelników.

– Długi fragment między Kli-
montowską a Płowiecką powinien
zostać wyłączony z ruchu kołowe-
go. Tam się nie da jeździć!

Czy władze nie mają żadnego
pomysłu na naprawę tej ulicy?
Kiedy te wybory… – wtórował mu
kolejny.

Światełko w tunelu
Po naszej publikacji sprawą za-

interesował się radny Rafał Czer-
wonka.

– Jako „światełko w tunelu” w tej
sprawie potraktowałem zasłyszaną
informację, iż MPWiK w najbli-
ższym czasie zamierza na tym od-
cinku budować przyłącza do sieci
kanalizacyjnej tj. od kanału głów-
nego do granic nieruchomości. Ist-
niejąca tam sieć kanalizacyjna nie
została w takowe wyposażona bez-
pośrednio przy budowie głównego
kanału (obowiązywały wówczas
przepisy, które nie przewidywały

takiej konieczności). Pomyślałem,
że jest to szansa na szybką budowę
tego odcinka Traktu Lubelskiego
– opowiada Rafał Czerwonka. We-
dług Zarządu Dróg Miejskich re-
mont ulicy powinien przeprowa-
dzić właśnie MPWiK po zakończe-
niu swoich prac, a tak w ogóle
przebudowa Traktu to zadanie Za-
rządu Miejskich Inwestycji Drogo-
wych. W międzyczasie na zapytania
radnego odpowiedziało MPWiK
potwierdzając, że budowa odcin-
ków sieci kanalizacyjnej
przy ul. Trakt Lubelski od Klimon-
towskiej do Płowieckiej znajduje
się w planach inwestycyjnych na la-
ta 2016–2023.

– Podkreślili, że choć wstępnie
termin zakończenia prac budow-
lanych przewidywany jest
na rok 2017, to ostatecznie może
się się on zdecydowanie wydłużyć,
trudno bowiem przewidzieć, kiedy
zakończą się prace projektowe
przeprowadzane osobno z każdym
właścicielem domu na ponad kilo-
metrowym odcinku Traktu – mówi
Rafał Czerwonka i dodaje, że ręce
opadły mu zupełnie, kiedy ZMID
poinformował, iż „w Wieloletniej
Prognozie Finansowej m.st. War-
szawy nie zostało ujęte zadanie
dotyczące przebudowy ul. Trakt
Lubelski na odc. od ul. Płowiec-
kiej do ul. Klimontowskiej”.

Kto wyremontuje zatem znisz-
czony kawałek Traktu? Za namo-
wą radnego mieszkańcy zarzucili
urzędników pismami w tej spra-
wie, co okazało się pomysłem do-
brym i skutecznym.

– Jak najbardziej bierzemy ten
odcinek pod uwagę. Musimy jed-
nak sprawdzić, czy nawierzchnia
nadaje się do frezowania, czy
w tym przypadku nie jest koniecz-
na generalna przebudowa jezdni
wraz z podbudową. Decyzję po-
dejmiemy po otrzymaniu eksper-
tyz – twierdzi Karolina Gałecka
z ZDM.
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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. 502-280-720

Zapomniany fragment Traktu jednak do remontu?
� Sukces? Wszystko wskazuje na to, że ZDM będzie remontował zapomniany do tej pory odcinek Traktu Lubelskiego od Płowieckiej
do Klimontowskiej.
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Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz
rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym
portalu TuStolica.pl!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.
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Co to właściwie jest? Pumptrack
to zapętlony tor do jazdy oraz pro-
fesjonalnych treningów przede

wszystkim na rowerze, ale także
na rolkach, hulajnodze czy desko-
rolce. Na pumptrack'u świetnie ba-
wić się mogą najmłodsi rowerzyści,
dzieci, młodzież i oczywiście doro-
śli. Składa się on z serii niewielkich
„górek”, ze specjalnie wyprofilo-
wanymi zakrętami z bandami. Tre-
ning polega na odpowiednim wy-
korzystaniu balansu ciała i wykony-
waniu intuicyjnych, skoordynowa-
nych ruchów „góra- dół” (tzw.
pompowania), dzięki którym poru-

szanie się po torze może odbywać
się bez pedałowania. Tego rodzaju
lokalna atrakcja może powstać
w następnym roku przy skrzyżowa-
niu Traktu Lubelskiego i Skalnico-
wej, w sąsiedztwie orlika. Miejsce,
które już dzisiaj przyciąga amato-
rów sportów i odpoczynku na świe-
żym powietrzu – jest tu nie tylko
boisko, ale też siłownia plenerowa
i plac zabaw, wydaje się być ideal-
ne dla tego typu obiektu.

Głosowanie od 14 czerwca
Na pomysł wpadł Andrzej

Miałczyński, którzy przygotował
odpowiedni projekt do tegorocz-
nego budżetu partycypacyjnego.
Zebrał pozwolenia, ustalił szcze-
góły wykonania i pozostało mu
czekać na głosy poparcia od oko-
licznych mieszkańców.

– Taki tor to nie tylko miejsce
do szaleństw na rowerze. Trening
uczy płynnej jazdy i przyspiesza-
nia bez konieczności pedałowa-
nia, szlifuje technikę wchodzenia
w bandy bez zwalniania. Dzięki
odpowiedniemu profilowaniu tra-
sy tor jest przejezdny na zróżnico-

wanych prędkościach zarówno
dla małych rowerków dziecięcych,
jak i dużych rowerów górskich.
Niemal każdy zatem będzie mógł
korzystać z pumptrack'a. Dzieci
będą się na nim świetnie bawić,
początkujący powoli i spokojnie
przejeżdżać tor, wprawni rowe-
rzyści rywalizować między sobą,
a najlepsi jeździć na jednym kole.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
korzystali z niego również użyt-
kownicy hulajnóg, deskorolek czy
rolek – zachwala.

Pumptrack zająłby powierzch-
nię ok. 500 m2, a sam tor osią-
gnąłby długość 100 metrów.
W projekcie nie przewidziano
ogrodzenia: atrakcja pozostałaby
zatem ogólnodostępna i bezpłat-

na. Koszt całego przedsięwzięcia
to ok. 150 tys. zł.

Swoje poparcie dla pomysłu
możemy okazać w jeden sposób:
głosując na niego za pośrednic-
twem strony www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pllub w urzę-
dzie dzielnicy Wawer w terminie
od 14 do 24 czerwca.

(AS)

Czym jest pumptrack? Ciekawy pomysł dla Wawra
� Bylibyśmy pierwsi w Warszawie. Czy w Wawrze powstanie tor pumptrack?

Pumptrack
zająłby powierzchnię
ok. 500 m2, a sam tor
osiągnąłby długość 100
metrów. W projekcie nie
przewidziano ogrodzenia:
atrakcja pozostałaby
zatem ogólnodostępna
i bezpłatna. Koszt całego
przedsięwzięcia to
ok. 150 tys. zł.

Pumptracki są coraz popularniejsze na całym świecie. Ten znajduje się w angielskiej
Whaley Bridge

źródło:w
ikipedia



Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.

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

Wszystko bowiem w naszych
– mieszkańców – rękach. 14 czerw-
ca rusza głosowanie na projekty ko-
lejnej edycji budżetu partycypacyj-
nego, czyli osobnej puli z finanso-
wej zasobów Warszawy przeznaczo-
nej wyłącznie na realizację własnych
pomysłów mieszkańców. Przy jego
pomocy pani Aleksandra, w imie-
niu Rady i Zarządu Osiedla Mię-
dzylesie, chce całkowicie odmienić
teren przy lasku w rejonie ul. Ode-
skiej i Mrówczej. Pomysłów jest
wiele. Za 10 tys. zł chciałaby stwo-
rzyć tu m.in. sąsiedzką przestrzeń
do relaksu i odpoczynku – ustawić
ławki, posadzić nowe rośliny. Obok
zaś wytyczyć ścieżkę edukacyjną.

– Projekt zakłada wytyczenie i za-
gospodarowanie leśnej ścieżki edu-

kacyjnej dotycząca przyrody, ekolo-
gii lub historii Warszawy lub same-
go Wawra. Podobna ścieżka została
wykonana przy placu zabaw na te-
renie Centrum Zdrowia Dziecka
i cieszy się dużym zainteresowa-
niem, ponieważ łączy rekreację
z edukacją i dbałością o lokalną kul-
turę i historię – przekonuje pani
Aleksandra. Kolejnym, również
zgłoszonym pod głosowanie pomy-
słem, jest urządzenie w tym miejscu
siłowni plenerowej. Na boisko nie
zgodził się bowiem zarządca terenu
– Lasy Miejskie Warszawy.

Na wszystkie projekty możemy za-
głosować w urzędzie dzielnicy a ta-
kże na stronie: www.twojbudzet.war-
szawa.plmiędzy 14 do 24 czerwca.

(AS)

Sąsiedzkie spotkania przy lasku
� Pani Aleksandra chce odmienić Zachodnie
Międzylesie i stworzyć tam miejsce do sąsiedzkich
spotkań. Damy jej szansę?

Ścieżka przy IPCZD cieszy się sporym zainteresowaniem

Nowe życie budce może przy-
nieść budżet partycypacyjny,
za sprawą Michała Pawłowskiego,
który wymyślił dla niej nowe prze-
znaczenie: R-Stację, czyli miejsce
gdzie rowerzyści będą mogli od-
począć na ławeczce, uzupełnić
wodę, napompować koło, dokrę-
cić śrubkę, albo schować się
przed burzą.

Choć ścieżki rowerowe w zielo-
nym Wawrze uznawane są za jed-
ne z lepszych w kraju, według Mi-
chała wciąż brakuje tu dodatko-
wej infrastruktury.

– R-Stacja – to propozycja uni-
wersalnej nazwy dla wszystkich
tego typu stacji przeznaczonych
dla rowerów. Tak jak kiedyś jeź-
dziło się na „CPN”, tak teraz mo-
żna umówić się przy R-Stacji.
W Falenicy, lub wszystkich innych
miejscach, które nazwę podchwy-
cą – wyjaśnia projektodawca.

Rowery w wielu rozwiniętych
miastach powoli zastępują samo-
chody. W Wawrze też coraz więcej
osób przesiada się na dwa kółka,
mamy wiele malowniczych tras ro-
werowych. Problem w tym, że rowe-
rzyści często muszą sobie radzić
w spartańskich warunkach. Potrze-
bują swoich stacji, gdzie naprawią
rower czy zwyczajnie odpoczną.
– Miejsce na stację dla rowerów jest
niemal gotowe. Dawna video-budka
popada w ruinę. Budynek musiałby
zostać odnowiony, bo dzisiaj zapada
się w nim dach, jest brudny i pookle-
jany ogłoszeniami. Jeśli projekt uda
się zrealizować, dookoła budki poja-
wiłaby się kostka, na niej ławeczka
i wiata. Byłaby przede wszystkim
stacja naprawy rowerów, stojak i ta-
blica informacyjna. Właścicielowi
obiektu pomysł się podoba i byłby
skłonny udostępnić go mieszkań-
com – zachęca Michał Pawłowski.

Gdyby jednak, mimo wstępnej
zgody, pojawiły się wątpliwości
natury prawnej, projekt można
zrealizować na terenie przylegają-
cym do ulicy Frenkla i mini-parku.

– W tym miejscu znajduję nieco
archaiczna mapa rowerowa. Ulica
Frenkla jest częścią niebieskiego
szlaku rowerowego. Jeden z projek-
tów budżetu partycypacyjnego 2016
przewiduje instalację oświetlenia
w tym miejscu. W lokalizacji zastęp-
czej projekt jest jednak uproszczony
– ogranicza się do wiaty, utwardze-
nia gruntu, montażu kompresora
z kluczami, podświetlanej tablicy
z mapą i prostej studzienki – wyja-
śnia Michał Pawłowski.

Na falenicką R-Stację można gło-
sować od 14 do 24 czerwca za po-
średnictwem strony internetowej:
www.twojbudzet.um.warszawa.pllub
osobiście w urzędzie dzielnicy.

(AS)

Osobliwą budkę z Falenicy przejmą rowerzyści?
� Na skrzyżowaniu Zabawnej i Margerytki od dłuższego czasu stoi sobie dziwna
budowla. Pisaliśmy o niej w zeszłym roku , pytając was, oczywiście żartobliwie, kto
przeniósł tu ją z Zakopanego. W nieczynnym kiosku była już wypożyczalnia kaset
video, był szewc i mini warzywniak. Teraz pojawiła się szansa na drugą, a może
i trzecią, młodość dla tego osobliwego punktu.



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
10, 12-17, 19-24 czerwca

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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30 maja obok bloku przy ul. Be-
gonii 7, przy ścieżce prowadzącej
na plac zabaw, jedna z mieszkanek
natknęła się na dość niezwykłe zna-
lezisko.

– Uwędzona głowa węgorza
i kiełbasa, oczywiście nadzia-
na odpowiednio haczykami, po-
dejrzewam, że również trutką.
Błagam, jeżeli ktoś wie coś na te-
mat, co za sadysta to robi, niech
się zgłosi… Proszę was ludzie,
przecież to się za chwilę źle skoń-
czy – apeluje pani Elwira na Face-
booku. Na reakcję internautów
nie trzeba było długo czekać. – Co
za idiota to rozkłada, trzeba mu to
podać na talerzu – niewybrednych
komentarzy nie ma końca.

Oburzenie trwa, komentarze
sypią się dziesiątkami, jednak

okazuje się, że na tym kończą się
działania mieszkańców. Do tej
pory nikt w Wawrze nie zgłosił
podobnych sytuacji policji.

– Nie odnotowaliśmy żadnego
zgłoszenia o takim zdarzeniu
– mówi Joanna Węgrzyniak
z KRP VII.

O sprawie nie wie nic także
straż miejska, która najczęściej ja-
ko pierwsza jest informowa-
na o trutkach i każdą taką pułap-
kę z automatu zgłasza policji.

– Znęcanie się nad zwierzęta-
mi jest przestępstwem i podlega
karze. W ostatnim czasie nikt
z Wawra nie zgłaszał nam tego
typu sytuacji – mówi Katarzy-
na Dobrowolska ze straży miej-
skiej.

AS

Uważajcie na psy! Trutki
w Marysinie Wawerskim
� W mediach społecznościowych mieszkańcy ostrzegają
się nawzajem przed śmiertelnymi pułapkami na zwierzęta.
Proceder kwitnie w całej Warszawie. Najnowsze przestrogi
pochodzą z Marysina Wawerskiego.

źródło:Facebook,M
arysin

W
aw

erski

Konstrukcja tunelu drogowe-
go w ciągu ulic Żegańskiej
i Zwoleńskiej jest już gotowa,
obecnie trwają prace wykończe-
niowe. Na powierzchni widać już
także nową siatkę ulic, a Żegań-
ska na odcinku między Dworco-
wą a Pożaryskiego została już
otwarta.

115 jeździ już nową trasą, koń-
czącą się przy urzędzie dzielnicy.
Autobusy kursują ulicami Kajki,
Pożaryskiego, Żegańską, zawra-
cają na rondzie na skrzyżowaniu
z Dworcową i kończą trasę na no-
wym przystanku „Wawer-Ra-
tusz”. W kierunku pętli „Mokry
Ług” jadą najkrótszą drogą przez

Żegańską, Pożaryskiego i dalej
poprzednią trasą.

Odcinek Żegańskiej pomiędzy
Dworcową a Patriotów zostanie
ukończony w przyszłym miesiącu.
Na budowę czekają jeszcze także
tunele dla pieszych i rowerzy-
stów. Otwarcie planowane jest
na listopad. (dg)

Migawka z okolicy

Ulica Żegańska jak nowa
� Odcinek ulicy między Dworcową a Pożaryskiego jest już gotowy. Kolejny zostanie
ukończony w przyszłym miesiącu.



NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha. Tel.
530-591-500

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

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

Elektryk 506-506-006

·Poszukujemy pracowników do ochrony,
sprzątania posiadających grupę
o niepełnosprawności.2263244w.615mail:biuro@
uniwersum.pl

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

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

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia orzełki ryngrafy
szable bagnety pocztówki dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

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

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

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.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

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

Ostatnia zagadka okazała się
być bardzo na czasie, każdy sły-
szał o strajku pielęgniarek w Cen-
trum Zdrowia Dziecka. A gdzie
stoi pomnik, o który pytałem?

Znajduje się on na parkingu
przy Centrum Zdrowia Dziecka
i przedstawia symbol niezwykle
związany z tym szpitalem – dar
serca z kropli krwi dla wszystkich
dzieci. Pomnik przypomina o ini-
cjatorach powołania szpitala, ge-

nezie powstania placówki i jej fun-
datorze, którym było całe społe-
czeństwo. Na pomniku jest napis:

„W dniu 4 marca 1972 roku
z inicjatywy młodocianych żołnie-
rzy uczestników II Wojny Świato-
wej – Synów Pułku, został powo-
łany do życia Bank Krwi Pomnika
Szpitala – Centrum Zdrowia
Dziecka. Inicjatywa ta znalazła
szerokie poparcie całego społe-
czeństwa polskiego, a w szczegól-
ności młodzieży. Bank Krwi im.”
Synów Pułku „stanowi dobro
ogólnonarodowe i służy ratowa-
niu życia oraz zdrowia najmłod-
szych”.

Jest to motto, o którym musimy
pamiętać, aby szpital mógł wypeł-
nić swój szczytny cel.

Z drugiej strony pomnika jest
inny napis: „Nie szczędzili krwi
w czasie wojny – gdy trzeba nie
szczędzą w czasie pokoju. Bank
Krwi i Stacja Krwiodawstwa im
Synów Pułku. Dziękujemy
za krew oraz dar życia ofiarowany
dzieciom polskim”.

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.

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

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

Kolejna zagadka
Gdzie stoi ten pomnik?
Nagradzane będą najciekawsze odpowiedzi lub też nagroda zostanie

rozlosowana wśród osób, które nadeślą odpowiedzi w ciągu tygodnia.
Nagrodą jest voucher o wartości 40 zł na zakupy w sklepie „Wi-

niarnia Anin” przy ul. Marysińskiej 3.
Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elek-

troniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam rów-
nież na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski

Sprzedam dom letniskowy
w Mężeninie nad Bugiem

Dom z bali, 70 m2, ogrzewany kominkiem.
Ogrodzona działka 900 m2, zagospodarowana
(drzewa, krzewy) z wiatą na dwa samochody.

Na parterze: salon z kuchnią i łazienką
o powierzchni 35m2.

Na użytkowym poddaszu: dwie sypialnie i duży
przedpokój. Wejście na poddasze schodami

na zewnątrz
Dom wyposażony i umeblowany

do zamieszkania od zaraz.
Cena 140 tys. zł. Informacje: 502 263 070.
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– Wielu mieszkańców okolicy
interesuje się teatrem. Działa tu
kilka zespołów teatralnych,
z Wawra pochodzi wielu artystów,
którzy chętnie zaprezentowaliby
się w swojej dzielnicy. Przeszkodą
jest jednak brak profesjonalnej
sceny. Dlatego do tegorocznego
budżetu partycypacyjnego napisa-
łam projekt, który może tę sytu-
ację zmienić w szczególny sposób.
Zakłada zbudowanie sceny z ple-
nerową widownią. Scena będzie
wprawdzie sezonowa, ale wpisze
się w letniskowe tradycje Faleni-
cy, podmiejski charakter tych
przestrzeni oraz koncepcję miasta
– ogrodu – opowiada Ola Jan-
kowska.

Pomysł obejmuje modernizację
istniejącej w Falenicy altany świ-
dermajer oraz zagospodarowanie
zaniedbanej przestrzeni przylega-
jącej do altany w celu stworzenia
kawiarni – ogrodu. Zaaranżowana
przestrzeń będzie miała charakter
otwarty i zostanie udostępniona
mieszkańcom w dni powszednie

w godz. 8.00–18.00 oraz w soboty
i niedziele podczas imprez.

– Celem projektu jest stworze-
nie sceny ogródkowej w Falenicy,
która będzie nawiązywać do for-
muły XIX wiecznych warszaw-
skich scen letnich oraz wawer-
skich tradycji letniskowych. Pod-
stawą pomysłu jest modernizacja

altany zlokalizowanej na placu
przy urzędzie na Włókienniczej.
Należy ona do Wawerskiego Cen-
trum Kultury i jest mocno zanie-
dbana. W ramach projektu zosta-
ną zakupione rośliny, oświetlenie
sceny oraz meble ogrodowe: sto-
ły, krzesła i ławki plenerowe. Za-

planowałam już nawet koncert in-
augurujący scenę – mówi Ola.

Jakie wydarzenia widziałaby
w Falenicy? – Spektakle muzyczne,
koncerty muzyki poważnej, mło-

dzieżowej, dziecięcej. Mieszkańcy
sami wybiorą repertuar – dodaje.

Czy Falenica potrzebuje plene-
rowego miejsca sąsiedzkiej inte-
gracji? Swój głos na projekt Oli

można oddać między 14 do 24
czerwca w urzędzie dzielnicy a ta-
kże za pośrednictwem strony:
twojbudzet.um.warszawa.pl.

(AS)

Letnia scena z ogrodem i kawiarnią ożywi Falenicę?
� Czego brakuje w Falenicy, od lat nazywanej osiedlem teatralnym? Według Oli Jankowskiej plenerowego miejsca, gdzie będą mogli
występować lokalni artyści. Szansę na wypełnienie tej luki widzi w napisanym przez siebie projekcie stworzenia sceny ogródkowej, która
corocznie, od maja do października, mogłaby funkcjonować przy Włókienniczej 54.

Jakie
wydarzenia widziałaby
Ola w Falenicy?
– Spektakle muzyczne,
koncerty muzyki
poważnej, młodzieżowej,
dziecięcej. Mieszkańcy
sami wybiorą repertuar.



– Na wielu etykietach możemy
odnaleźć oznaczenie „reserva”.
Cóż ono oznacza?

– Słowo „reserve”, „reserva”
bądź „riserva” może oznaczać
dużo lub całe nic.

– To znaczy?
– W Europie słowa te ozna-

czają swoiste surowe zasady,
którym winiarz musi się podpo-
rządkować. Jednak w niektórych
krajach zarówno „reserva” jak
i „old vine” czy „special” nie za-
wsze oznaczają to, co myślimy.

– Jak to?
– Zacznijmy od początku. Idea

win „reserva” zaczęła się prawdo-
podobnie w piwnicach, w których
winiarze przechowywali wino
i zatrzymywali szczególnie roku-
jące i wspaniałe w smaku roczni-
ki. Obecnie można mniemać, że
wino oznaczone tym symbolem
dłużej leżakowało, zarówno w dę-
binie, jak i później w butelce.

– Rozumiem, że nie zawsze
tak jest?

– Dokładnie. Przykładowo
w Hiszpanii wino oznaczone „rese-

rva” musi leżakować minimum
3 lata, z czego co najmniej rok
w beczce. Zazwyczaj stosowany
jest znacznie dłuższy okres starze-
nia. Włoska „riserva” to w więk-
szości co najmniej 2-letni okres le-
żakowania, chociaż są i wyjątki.

– Jakie?
– Ponieważ w tym kraju każdy

region winiarski ma inną definicję
„riserva”, to niektóre wina muszą
leżakować znacznie dłużej, nim
opuszczą piwnicę, np. Amarone
minimum 4 lata, Barolo – 5 lat.

– Czyli jest to swoista gwaran-
cja długości starzenia.

– Naturalnie. Przestrzegam
jednak przed ślepym ufaniu na-
pisowi na etykiecie, gdy wino po-
chodzi z Nowego Świata.

– Dlaczego?

– W pozaeuropejskich regio-
nach nie ma oficjalnych rozpo-
rządzeń dotyczących wykorzysta-
nia nazwy „reserva”. Zdarza się,
że słowo to jest po prostu zapa-
sowym tytułem i nie ma związku
z leżakowaniem.

RESERVA RESERVIE NIERÓWNA
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Leżakowanie wina w beczkach znajduje często znajduje odbicie
zarówno w jakości win, jak i cenie

Europa i Nowy Świat to dwa winiarskie, odmienne światy,
a co za tym idzie – dwie odmienne filozofie produkcji.

Różne jest ich podejście do miana „reservy”

źródło:http://healthylivew
orld.com

źródło:http://hom
ebrew

ingfun.blogspot.com


