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Ekrany akustyczne pośrodku Wawra?
��Ko le ja rze pla nu ją bu do wę na li nii otwoc kiej trze cie go to ru dla po cią gów da le ko bie żnych, zaś rad ni pro po nu ją...
ogro dze nie jej ekra na mi aku stycz ny mi, prze ci na ją cy mi ca łą dziel ni cę.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
przed sta wi ły no we in for ma cje,
do ty czą ce nad cho dzą cej prze bu -
do wy li nii otwoc kiej. Pod czas spo -
tka nia z wa wer ski mi rad ny mi Ma -
te usz Ma li now ski, przed sta wi ciel
ko le ja rzy, mó wił o pla nach bu do -
wy trze cie go to ru, któ ry po wstał -
by na wschód od dwóch już ist nie -
ją cych i był prze zna czo ny dla po -
cią gów da le ko bie żnych, je żdżą -
cych z pręd ko ścią do 160 km/h
i na te re nie Waw ra za trzy mu ją -
cych się tyl ko w Fa le ni cy. Rad ni
ko mi sji in we sty cji za pro po no wa li,
by zo stał on od gro dzo ny od za bu -

do wań ekra na mi aku stycz ny mi,
któ re cią gnę ły by się na dłu go ści
oko ło je de na stu ki lo me trów.

– Nie je stem prze ko na ny
w 100% co do ko niecz no ści tych
ekra nów, tak sa mo jak i do gro -
dze nia to rów – przy znał na Fa ce -
bo oku rad ny Mi chał Że brow ski,
od po wia da jąc ostro kry ty ku ją cym
po mysł miesz kań com. – Co jed -
nak gdy bę dzie huk, al bo go rzej:
gdy bę dą ofia ry wśród prze cho -
dzą cych przez to ry w miej scach
nie do zwo lo nych? To są py ta nia,
na któ re trud no zna leźć jed no -
znacz ne od po wie dzi.

Z ko niecz no ści bu do wy no wych
przejść przez to ry zda ją so bie
spra wę ta kże ko le ja rze, któ rzy
pla nu ją, że na ka żdy pe ron bę dą
pro wa dzić po dwa przej ścia pod -
ziem ne, zaś ko lej ne po wsta ną
m.in. przy Kor ko wej i w po ło wie
dłu go ści mię dzy sta cja mi Mię dzy -
le sie i Ra dość. W Ra do ści po zo -
sta nie prze jazd przez to ry, zaś
w Fa le ni cy na przed łu że niu Wer -
be ny praw do po dob nie po wsta nie
wia dukt. Sta cja Go cła wek ma zo -
stać przy su nię ta do Mar sa, gdzie
po wsta nie mo żli wość prze siad ki
do au to bu su, a w przy szło ści ta -

kże tram wa ju. Nie tknię te po zo -
sta ną oczy wi ście za byt ko we wia ty
na pe ro nach, ob ję te po sta ra niach

miesz kań ców ochro ną kon ser wa -
tor ską.

Wa wer scy rad ni za pro po no wa li
m.in. bu do wę wind i scho dów
na wia dukt Cze cha i bu do wę do -
dat ko wych przejść pod ziem nych
w miej scach, w któ rych miesz kań -
cy naj czę ściej ła mią prze pi sy
prze cho dząc przez to ry.

PKP PLK nie ma jesz cze osta -
tecz ne go pro jek tu prze bu do wy li -
nii otwoc kiej, choć wy da no już
dla niej część nie zbęd nych po -
zwo leń, na cze le z de cy zją śro do -
wi sko wą.

(dg)

Wawerscy 
rad ni za pro po no wa li
m.in. bu do wę wind i scho -
dów na wia dukt Cze cha
i bu do wę do dat ko wych
przejść pod ziem nych
w miej scach, w któ rych
miesz kań cy naj czę ściej
ła mią prze pi sy prze cho -
dząc przez to ry.



Jesz cze kil ka mie się cy te mu
miesz kań cy Mie dze szy na by li
prze ko na ni, że po łu dnio wa ob -
wod ni ca War sza wy prze bie gnie
pod to ra mi ko le jo wy mi i uli cą Pa -
trio tów w tu ne lu, po dob nym
do pla no wa ne go pod Ur sy no -
wem. W mar cu oka za ło się, że
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad i ma ją ca bu do -
wać wa wer ski od ci nek fir ma War -
bud pro po nu ją po pro wa dze nie
tra sy w od kry tym wy ko pie. Naj -
wa żniej szym ar gu men tem prze -
ma wia ją cym za re zy gna cją z tu ne -
lu są oczy wi ście oszczęd no ści, bo
wy kop by ły by znacz nie tań sze za -
rów no w bu do wie, jak i utrzy ma -
niu.

Wciąż re al na jest ta kże bu do wa
ekra nów aku stycz nych, któ re mia -
ły by od gra dzać od do mów trze ci
tor li nii otwoc kiej, z któ re go ko -
rzy sta ły by po cią gi da le ko bie żne,
je żdżą ce z pręd ko ścią 160 km/h.
W du ecie z wy ko pem, z któ re go
przez ca łą do bę wy do by wa ły by się

py ły, spa li ny i ryk sil ni ków, ekra ny
oszpe ci ły by Mie dze szyn w nie by -
wa łym stop niu. Po nie waż za rów -
no GDD KiA, jak i PKP Pol skie
Li nie Ko le jo we to in sty tu cje cał -
ko wi cie nie za le żne od sa mo rzą -

dów, ra da dziel ni cy mo że te raz
tyl ko pi sać li sty.

– Przy kry cie tra sy S2 na węź le
z ul. Pa trio tów po zwo li na mo żli -
we przy szłe mo dy fi ka cje ukła du
dro go we go i in nych ele men tów
in fra struk tu ry, zmniej sze nie pro -
ble mu od pro wa dze nia wód opa -

do wych, zmniej sze nie ha ła su
i emi sji spa lin w kie run ku miesz -
kań ców oraz bę dzie bar dziej es te -
tycz ne i mniej wpły nie na ob ni że -
nie war to ści grun tów są sia du ją -
cych z tą in we sty cją – na pi sa li
rad ni w swo im sta no wi sku, prze -
sła nym do GDD KiA, mi ni stra bu -
dow nic twa An drze ja Adam czy ka
i pre mier Be aty Szy dło.

– Ist nie ją cy pro jekt kon cep cyj -
ny za kła dał od za wsze prze bieg
tra sy pod li nią ko le jo wą
i pod jezd nia mi ul. Pa trio tów, lecz
bez peł ne go przy kry cia prze strze -

ni po mię dzy wia duk ta mi – pi sze
GDD KiA w od po wie dzi na pi smo
rad ne go Woj cie cha Go dlew skie -
go. – Przy ta kich za ło że niach pod -
pi sa na zo sta ła umo wa z wy ko -
naw cą ro bót, fir mą War bud.

GDD KiA tłu ma czy, że re zy -
gna cja z wy ko pu na rzecz tu ne lu
ozna cza ła by kil ku let nie opóź nie -
nie w bu do wie, zwią za ne z wy stą -
pie niem o no wą de cy zję śro do wi -
sko wą. Tym cza sem na mar co wym
spo tka niu przed sta wi ciel dro go -
wców tłu ma czył miesz kań com
Mie dze szy na, że tech nicz nie

rzecz bio rąc wy kop (tzw. wan na)
i tu nel to to sa mo.

Po za od cin kiem przez Mie dze -
szyn ogrom ne kon tro wer sje bu dzi
też pla no wa ny prze bieg ob wod ni -
cy przez Ma zo wiec ki Park Kra jo -
bra zo wy. Wstę pie mó wi się o wy -
cię ciu w tym ce lu 66 ha la su.

Umo wa z War bu dem na pro -
jekt i bu do wę wa wer skie go od cin -
ka ob wod ni cy jest już pod pi sa na.
In we sty cja bę dzie kosz to wać pra -
wie 562 mln zł. Pra ce po win ny za -
koń czyć się za czte ry la ta.

Do mi nik Ga dom ski

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta
fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -

pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -

nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

Za dzwoń i umów się na spo -
tka nie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

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. 502-280-7202

No wy, pięk ny Mie dze szyn
Ekra ny wzdłuż to ro wi ska i ob wod ni ca na wia duk tach 
��Podle ga ją cy bez po śred nio rzą do wi dro go wcy i ko le ja rze pro jek tu ją in we sty cje nie li cząc się z in te re sem war sza wia ków.
Sa mo rząd mo że tyl ko ape lo wać o roz są dek.

Istniejący
pro jekt kon cep cyj ny za -
kła dał od za wsze prze -
bieg tra sy pod li nią ko le -
jo wą i pod jezd nia mi ul.
Pa trio tów, lecz bez peł ne -
go przy kry cia prze strze ni
po mię dzy wia duk ta mi
– pi sze GDD KiA
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Ka mie ni ca przy skrzy żo wa niu
ulic Pło wiec kiej i Edi so na po wsta ła
w la tach 1936-37. By ła czę ścią pla -
nu bu do wy mu ro wa nych bu dyn -
ków, któ re w la tach trzy dzie stych

za stę po wa ły daw ną dzie więt na sto -
wiecz ną za bu do wę ko lo nii. 

Co w niej nie zwy kłe go? Otóż to,
że bu do wa na by ła dla ro dzi ny
Emi la Wol fra ma, wój ta gmi ny Wa -
wer, któ ry za pi sał się w pa mię ci
wa wer skiej spo łecz no ści ja ko po -

stać nie zwy kła. Po cho dził z tej sa -
mej ho len der skiej ro dzi ny, co zna -
ni Wol fra mo wie z Sa skiej Kę py,
czy Go cła wia, przy by li do War sza -
wy z Ku jaw. Emil Wol fram był nie
tyl ko wój tem, po słem do sto łecz ne -
go sej mi ku po wia to we go, ale

przede wszyst kim nie stru dzo nym
spo łecz ni kiem. 

Fakt, że ka mie ni ca, w któ rej
miesz kał, stoi wła śnie przy uli cy
Edi so na, nie jest wca le do koń ca
przy pad ko wy. Uli ca mia ła bo wiem
– zgod nie z wo lą rad nych – na zy -

wać się uli cą Wol fra ma. Ty le że za -
pro te sto wał sam nie do szły pa tron.
Po wie dział, że Edi son jest znacz nie
lep szym pa tro nem uli cy, tym bar -
dziej że wy na lazł ża rów kę, a ka żdy
wie, że w ża rów kach jest... wol -
fram. 

Po cząt ko wo na par te rze do mu
od za ple cza dzia ła ła na le żą ca
do ro dzi ny Wol fra mów ma sar nia.
Ka mie ni ca wpa so wy wa ła się
w ten spo sób w po wsta ją cy
przy Pło wiec kiej wa wer ski pa saż
han dlo wy. 

W cza sie woj ny świa to wej syn
Emi la Wol fra ma, Eu ge niusz,
dzia łał w AK i ka mie ni ca słu ży ła
ja ko miej sce prze cho wy wa nia
pism kon spi ra cyj nych, bro ni, gra -
na tów. W ro ku 1944 mie ścił się tu
punkt ob ser wa cyj ny Ko ściusz -
kow ców, a ta kże żyw no ścio wy
punkt roz dziel czy. Po woj nie
w ka mie ni cy dzia ła ła fir ma apro -
wi za cyj na, po tem za kład pro duk -
cji za ba wek i ma te ria łów odzie żo -
wych. 

Za miast ma sar ni po wsta ła zaś
pierw sza w Waw rze ap te ka, pro -
wa dzo na przez ca łe la ta przez ro -
dzi nę Jan kow skich. Dziś jest za -
mknię ta na głu cho kłód ką wi szą -
cą na skąd inąd kunsz tow nej, pa -
mię ta ją cej lep sze cza sy kra cie. Sa -
ma ka mie ni ca do ma ga się zaś re -
mon tu. Nie jest mo że spe cjal nie
oka za ła i re pre zen ta cyj na. Ot,
skrom na, ta ka ja kim był sam Emil
Wol fram. A pa mięć o le gen dar -
nym wój cie po win na chy ba zo bo -
wią zy wać...

(wk)

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

– Czy je sień nie jest głów nie okre sem zbio -
rów?

– Jak naj bar dziej, ale ta kże naj lep szą
po rą na sa dze nie i roz mna ża nie ro -
ślin. Do te go do cho dzą ko niecz ne
za bie gi pie lę gna cyj ne i po rząd ko -
we – trze ba dzia łać spraw nie, by
za po biec cho ro bom grzy bi czym
ro ślin i odży wić gle bę.

– Nie le piej no we ro śli ny po sa -
dzić wio sną, na no wy se zon?

– To wła śnie wrze sień jest naj lep -
szym cza sem, aby za dbać o wy gląd na -
sze go ogro du na wio snę! Te raz sa dzi my
ro śli ny ce bu lo we, zi mu ją ce w grun cie, sa dzi -
my i prze sa dza my drze wa i krze wy. To do sko na ła
po ra na za kła da nie i uzu peł nie nie traw ni ka – wil goć i cie -

pło po zwo lą mu się ład nie za ko rze nić. Nie za -
po mi naj my o roz mna ża niu ro ślin: roz mna -

ża my przez po dział i sa dzi my na no wo
wie le by lin – przede wszyst kim te,

któ re kwi tły wio sną i la tem oraz tra -
wy ozdob ne.

– Czy je sie nią sto su je my
w ogro dzie ja kie kol wiek na wo zy?

– Tyl ko wy bra ne, gdyż nie któ re
przed łu ża ją okres we ge ta cji drzew

i krze wów – pę dy nie zdą żą
przed zi mą zdrew nieć i pod czas

mro zów prze mar z ną. Przede wszyst -
kim na le ży do kład nie wy gra bić opa dłe li -

ście, chwa sty, zgni łe owo ce – i zli kwi do wać,
bo wiem w tych po zo sta ło ściach mo gą zi mo wać

szkod ni ki lub za rod ni ki grzy bów.

– Czy wła ści cie le ogro dów mo gą to zro bić sa mo dziel -
nie?

– Pie lę gna cję – jak naj bar dziej. Za le cam jed nak ogrom -
ną roz wa gę w ko rzy sta niu z na wo zów i opry sków.

Wie le osób oba wia się współ pra cy z ar chi tek tem kra jo -
bra zu, z oba wy przed kosz ta mi. Nie po trzeb nie. Pro fe sjo -
nal na eki pa jest gwa ran cją sta ran nej pie lę gna cji oraz od -
po wied nie go do bo ru ro ślin do gle by i na sło necz nie nia.

Raz po sa dzo ne ro śli ny bę dą kwi tły la ta mi, a za pro jek -
to wa ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry – ław ki, stud nie,
oczka wod ne, rzeź by ogro do we, al ta ny, ście żki, pla ce za -
baw, kom po stow ni ki itd. spra wią, iż ogród bar dzo dłu go
bę dzie wy glą dał ele ganc ko i es te tycz nie.

Nareszcie wrzesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników. O zabiegach pielęgnacyjnych, które należy
wykonać właśnie w tym miesiącu, rozmawiamy z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu.

Ka mie ni ca Wol fra ma. Co w niej wy jąt ko we go?
��Stoi so bie przy skrzy żo -
wa niu Pło wiec kiej i Edi so -
na nie po zor na ka mie ni ca.
Z bar dzo cie ka wą i sym bo -
licz ną nie ja ko hi sto rią...

Fakt,
że ka mie ni ca, w któ rej
miesz kał Wol fram, stoi
wła śnie przy uli cy Edi so na
nie jest wca le do koń ca
przy pad ko wy. Uli ca mia ła
bo wiem zgod nie z wo lą
rad nych na zy wać się uli -
cą Wol fra ma. Ty le że za -
pro te sto wał sam nie do -
szły pa tron.
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Wil la Dia na w Ra do ści to je den
z le piej za dba nych wa wer skich
drew nia ków. Jak po da je na pis
nad furt ką, po wsta ła w 1916 ro ku,
jed nak we dług jej przed wo jen nej
wła ści ciel ki, pa ni Ku liń skiej (pań -

stwo Ku liń scy by li dru gi mi z ko lei
wła ści cie la mi), zo sta ła zbu do wa -
na w ro ku 1912. W ka żdym ra zie
ma my do czy nie nia prak tycz nie
ze stu lat ką!

Bu dy nek peł nił kie dyś funk cję
let niej wil li my śliw skiej i po my -
śliw sku był urzą dzo ny: w środ ku
znaj do wa ły się licz ne tro fea oraz
ko lek cja bro ni. Dzię ki var sa via ni -

ście Ja ro sła wo wi Zie liń skie mu
wie my, że „w sa lo nie na stro pie
ist nia ły ma lo wa ne, se ce syj ne
„sztu ka te rie”, po ko je zdo bi ły
wiel kie pie ce i sty lo we ume blo wa -
nie, w tym wie deń ski for te pian,
a in tar sjo wa ne po sadz ki wzo ro -
wa no na wi la now skich. 

W la tach trzy dzie stych wła ści -
cie le wznie śli na te re nie po se sji
trzy nie du że do my czyn szo we.
Po woj nie pa ni Ku liń ska prze nio -
sła się do wil li na sta łe. Wkrót ce
po ja wi li się tu też lo ka to rzy
z kwa te run ku (13 ro dzin!), któ rzy
do pro wa dzi li do my do ru iny, li -
cząc na przy dział no wych miesz -
kań.” Ta kim cy ta tem ze stro ny
www.ha lo tu wa wer.blog spot.com
od po wie dział na za gad kę Pan
Kon rad Osuch.

Wil lę mo żna po dzi wiać przy
uli cy Żwa no wiec kiej 120.

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

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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!

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.

Kolejna zagadka
Ślady po kolejce wąskotorowej wciąż można
odszukać w wielu miejscach w Wawrze.
Niedawno pojawił się jeszcze jeden symbol
nawiązujący do tej historycznej ciekawostki.
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
udostępniło naszej dzielnicy zabytkowy wagon,
który jeździł na tej linii. Gdzie stoi ten wagon?

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

Willę
mo żna po dzi wiać przy
uli cy Żwa no wiec kiej 120.

74 lata po Zagładzie
Mieszkańcy uczcili pamięć sąsiadów
�20 sierpnia 1942 naziści zlikwidowali getto w Falenicy i
wywieźli 6500 osób do obozu zagłady.

Sie dem dzie siąt dwa la ta po li -
kwi da cji fa le nic kie go get ta pa -
mięć o tra gicz nych wy da rze niach
z II woj ny świa to wej jest wciąż ży -
wa. W nie dzie lę 21 sierp nia
miesz kań cy zgro ma dzi li się
przed upa mięt nia ją cym Za gła dę
po mni kiem, sto ją cym na skwe rze
obok sta cji ko le jo wej. Mi mo rzę -
si ste go desz czu fa le ni cza nie zgro -
ma dzi li się licz nie, by uczcić pa -

mięć po mor do wa nych i wy słu chać
mo dlitw dwóch du chow nych, ży -
dow skie go i ka to lic kie go.

Od wie dzi ny przy po mni ku to
oka zja nie tyl ko do upa mięt nie nia
ofiar lu do bój stwa, ale obej rze nia
po świę co nej Sa na to rium im. Wło -
dzi mie rza Me de ma wy sta wy hi -
sto rycz nej, przy go to wa nej przez
fun da cję Eu ro pej ski In sty tut Kul -
tu ry.                                            (dg)

Z mieszkańcami Falenicy spotkał się 
m.in. ksiądz Wojciech Lemański.

źródło: E
uropejski Instytut K

ultury / P
iotr Szcześniak

źródło: E
uropejski Instytut K

ultury / P
iotr Szcześniak



reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

Projekty ogólnodzielnicowe
* Stacja naprawy rowerów
* Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"
* Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer
* Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra
* Podpórki dla rowerzystów czekających na przejazd 

przez skrzyżowanie
* Tablice informacyjne
* Filmowe Wieczory
* Gimnastyka dla kobiet - bądź sprawna do 100 lat
* Zakup gier planszowych do wypożyczalni gier Zgrany Wawer
* Nauka pływania dzieci od niemowląt do 6 roku życia
* Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wawra
* Multimedia dla dzieci-filmy i audiobooki w 2017 roku
* Spotkanie z podróżnikiem dla dzieci w wieku 6-12 lat w 2017 r.
Europa - Historia, kultura i obyczaje

Aleksandrów
* Remont nawierzchni płytowej ulicy Zagórzańskiej od nr 50d 

do końca w stronę lasu
* Artystyczna pracownia letnia

Anin
* W zdrowym ciele zdrowy duch. Darmowe zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży
* Nowości i serie wydawnicze dla biblioteki w Aninie
* Audiobooki dla biblioteki w Aninie
* Aniński Piknik Jubileuszowy
* Bezpiecznie do anińskiego lasu
* Czasopisma dla całej rodziny: dziecka, mamy i taty w 2017 r.

Falenica
* Rewitalizacja zieleni i tworzenie systemu informacji miejskiej 

w Falenicy Obszar III
* Bezpieczne przejście dla pieszych przy PKP Falenica
* R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa
* Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Włókienniczej (droga dzieci 
do szkoły 76) poprzez wyznaczenie ruchu jednokierunkowego
* Zakup nowości książkowych, audiobooków i książek 
z dużym drukiem do wypożyczalni nr 25 w Falenicy 
* Rewitalizacja zieleni i tworzenie systemu informacji miejskiej 

w Falenicy Obszar I
* Anamorficzne graffiti 3D - pierwszy projekt  
z cyklu Kreatywna Falenica

Las
* Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw
* Street workout (pol. uliczny trening)
* Biblioteka plenerowa
* Święto Osiedla Las
* Osiedlowa wigilia Leśna

Marysin Wawerski
* Remont ul. Króla Maciusia I i wjazd od ul. Korkowej 
* Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer 

ul. Starego Doktora 1
* Nowości książkowe dla Wypożyczalni nr 59 

w Marysinie Wawerskim
* Dogodne dojście PKP Gocławek - Park Matki Mojej 

(modernizacja chodnika na Korkowej i Gąsienicowej)
* Aktywny Mieszkaniec Marysina- zajęcia z Nordic Walkingu

Angielski 50+

Miedzeszyn
* Liliowy Zakątek - plac zabaw przy ul. Brodnickiej
* Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Osiedlu
Miedzeszyn
* Artystyczny krąg - Rozwijanie i wspieranie pasji plastycznych

Międzylesie
* Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzylesiu
* Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa
* Zieleń i ławeczki w Zachodnim Międzylesiu
* Plac zabaw w Zachodnim Międzylesiu
* Ścieżka edukacyjna w Zachodnim Międzylesiu
* Zakup nowości książkowych dla biblioteki publicznej 

w osiedlu Międzylesie

Nadwiśle
* Chodnik na ul. Wacława Wojtyszki
* Budki lęgowe dla jerzyków- fruwających pogromców komarów

- ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54
* Latarnia ul. Wojtyszki
* Budki lęgowe dla jerzyków- fruwających pogromców komarów

- ul. Wojtyszki działka ew. 18 obręb 3-13-54
* Gabloty ogłoszeniowe 3 szt.

Radość
* Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbicka 3
* Zakup książek do biblioteki wypożycz. 47
* Bezpieczeństwo, estetyka
* Plenerowy kalejdoskop kulturalny 
* Radosne dźwięki
* Multimedialne odtwarzanie

Sadul
* Rozbudowa Sadulskiego Zakątka
* Chodnik przy Sadulskim Zakątku

Wawer
* Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkół nr 116 
* Nowości książkowe do wypożyczalni nr 26
* Rekreacja ruchowa dla osób 50+ 

Zerzeń
* Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze

7,6% miesz kań ców Waw ra wzię -
ło udział w czerw co wym gło so wa -
niu, wy bie ra jąc do re ali za cji
w przy szłym ro ku aż 65 pro jek tów
z pu li ogól no dziel ni co wej i z nie -
wiel kich bu dże tów po szcze gól nych
osie dli. Dość za ska ku ją cy jest fakt,
że naj wię cej gło sów w dziel ni cy

(1190) zdo by ła sa mo ob słu go wa
sta cja na pra wy ro we rów, któ ra ma
sta nąć w cen trum Fa le ni cy,
przy Wal cow ni czej. Wy ja śnie niem
nie spo dzian ki mo że być ni ski
koszt pro jek tu – to tyl ko 5100 zł.

W czo łów ce naj po pu lar niej -
szych pro jek tów zna lazł się ta kże

pump track przy Trak cie Lu bel -
skim, pod pór ki dla ocze ku ją cych
na świa tło na dro dze ro we ro wej
na Wa le Mie dze szyń skim i or ga ni -
za cja im prez pro mu ją cych tu ry -
stycz ne szla ki w la sach Waw ra.
Peł na li sta wy bra nych pro jek tów
– obok. (dg)

65 projektów dla Wawra

Pumptrack już za rok 
� Aż 65 projektów z budżetu partycypacyjnego wybrali w głosowaniu mieszkańcy
Wawra. Najwięcej głosów zdobyły pomysły ułatwiające życie rowerzystów.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka budowlana blisko Warszawy (Garwolin).
Sprzedam działkę bud. prostokątna wym: szer.
23,38 m, dł. 35,20 m o pow. 793 m2. Bezp. przy
drodze (ul. Zawady). Okolica cicha, w pobl. nowa
zab. jednorodzinna. Niezadrzewiona. Stan prawny
uregulowany. W pełni uzbrojona. Cena 95000
PLN. Polecam. Kontakt Maria kom 739-641-225

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Poszukuję domu do wynajęcia w Falenicy lub
w okolicy 690 – 334-986

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

NAUKA
·Matematyka, fizyka, chemia dojazd tel.
518-810-630

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

DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno
kominkowe i opałowe, świeże i sezonowane,
zapewniamy transport i dogodne godziny dostaw,
kontakt 606-852-706
·Projektujemy i zakładamy ogrody, wykonujemy
stolarkę ogrodową, systemy nawadniające,
oświetlenie LED, założenia wodne
– www.marcinmusur.pl, tel. 602-109-056

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

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

Elektryk 506-506-006

FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na dowolny
cel 664-041-429
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

·Opiekunki, pielęgniarki, siostry PCK do opieki
nad osobami starszymi, 22 815-30-62

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Praca przy sprzątaniu sklepu odzieżowego w CH
Promenada przy ul. Ostrobramskiej. Godziny
poranne 7:0--10:00. Tel. 799-015-320
·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na
terenie Warszawy. Prosimy kontaktować się za
pomocą e-maila biuro@knowhow.waw.pl lub
telefonicznie 22 614-01-55. Praca w różnych
dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem.

Tel. 516-104-576

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki szable bagnety mundury orzełki
odznaki odznaczenia 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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

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.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

DAM PRACĘ

„Sklepy Doroty Plus Sp. z o.o.” sp.k. do
placówki w Warszawie przy ulicy Trakt

Lubelski 131 poszukuje osób na
stanowiska: KASJER SPRZEDAWCA,
SPRZEDAWCA MIĘSO-WĘDLINY. Od

Kandydatów oczekujemy: uczciwości
i odpowiedzialności, dyspozycyjności,

posiadania książeczki do celów
sanitarno – epidemiologicznych. Naszym
Pracownikom oferujemy: konkurencyjne
wynagrodzenie, zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę, możliwość rozwoju
zawodowego. Osoby zainteresowane

prosimy o przesłanie cv na adres e-mail:
rekrutacja@sklepydoroty.pl

·Agencja Ochrony poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni
robocze godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych
32 lok. U12 Tel. 601-586-387

·Do sklepu z odzieżą przyjmę panie w charakterze
sprzedawcy. Praca w Łomiankach. Cv na adres:
office@nous.org.pl z dopiskiem ŁOMIANKI

·Firma poszukuje osób do sprzątania sklepu
odzieżowego w CH Ferio (przy stacji PKP
Międzylesie). Praca w godzinach porannych 7:0--
9:00. Tel. 799-015-320

·Firma zatrudni panie do pracy w sklepie
w Warszawie – Galeria Żoliborz. Tylko osoby
z doświadczeniem w handlu. Cv proszę wysyłać
na adres:sklepwarszawa.rek@gmail.com

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 35 m2. 

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.

Sprzedam dom letniskowy w Mężeninie nad Bugiem

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
mchodkowski@gazetaecho.pl, tel. 502-280-720

Biuro 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
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik

graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



Pier wot nie no wo cze sne graf fi -
ti 3D mia ło po wstać na as fal cie
przy Wal cow ni czej. Trój wy mia ro -
we ob ra zy, na ma lo wa ne na dro -
dze, zmu sza ły by kie row ców
do zdję cia no gi z ga zu. Pró ba

przed sta wie nia te go po my słu
urzęd ni kom od by ła się na Mar ge -
ryt ki, tuż po po ło że niu as fal tu
w ze szłym ro ku. W ak cji po ko lo -
ro wa nia kre dą uli cy z chę cią po -
mo gły dzie ci. Nie ste ty przed sta -
wi ciel Za rzą du Dróg wy klu czył

mo żli wość na ma lo wa nia cze go -
kol wiek na no wym as fal cie, choć
ta kie roz wią za nia są bar dzo efek -
tow ne i spraw dza ją się w in nych
mia stach. 

Przy Fren kla szu mi mo rze
Nie ba cząc na fia sko przed się -

wzię cia, Mi chał Paw łow ski – pro -
jek to daw ca i miesz ka niec Fa le ni -
cy – zna lazł no wą lo ka li za cję dla
graf fi ti – na nie este tycz nej ścia nie
bu dyn ku przy pla cu za baw
przy Fren kla. 

– Za su ge ro wa ne miej sce przez
Ra dę Osie dla jest świet ne, bo
dzie cia ki za słu gu ją na lep sze oto -
cze nie niż ma ją w tej chwi li. Mo -
tyw wan da lo od por ne go graf fi ti
skon sul to wa łem z mło dzie żą
i wspól nie wy bra li śmy pla żę i mo -
rze z da le kim ho ry zon tem. Do -

dat ko wo na ścia nie po ja wi się
kod QR, któ ry prze kie ru je smart -
fo na na stro nę YouTu be z szu -

mem fal mor skich – mó wi Mi chał
Paw łow ski. 

Ana mor ficz ne graf fi ti bę dzie
kosz to wać po nad 7 tys. zło tych
i zo sta nie sfi nan so wa ne z bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Dzię ki gło -
som 150 miesz kań ców po wsta nie
już w przy szłym ro ku. Na pro po -
zy cje mu ra lu bę dzie mo żna gło so -

wać na Fa ce bo oku, choć osta tecz -
ną de cy zję po dej mie pro jek to -
daw ca z Ra dą Osie dla. Jak pod -
kre śla Mi chał Paw łow ski, pro jekt
Kre atyw na Fa le ni ca za kła da ko -
lej ne zmia ny wi ze run ku dziel ni cy,
jed nak do pó ki mu ral nie po wsta -
nie, chce utrzy mać je w tajemnicy.

(mk)

tel. 502-280-720 7

W je den z lip co wych wie czo rów
stra żni cy miej scy z Pa tro lu Eko zo -
sta li we zwa ni na Wrzo so wą w Fa le -
ni cy, gdzie spo dzie wa li się za stać
żmi ję zyg za ko wa tą. Spra wa po to -
czy ła się jed nak w zu peł nie nie -
ocze ki wa nym kie run ku.

– Zgła sza ją ca wska za ła nam
skrzyn kę, któ rą przy kry ła ga da.
– opo wia da mł. insp. Ma riusz Bras -
se. – Oka za ło się, że ga dem tym

nie by ła żmi ja, lecz aga ma bro da ta.
Zwie rzę by ło za dba ne i spo koj ne.

Aga my po cho dzą z Au stra lii, ale
ja ko ga dy o nie zwy kłym wy glą dzie
są chęt nie ho do wa ne w Eu ro pie.
Zna le zio na w Fa le ni cy jasz czur ka
mu sia ła uciec z miesz ka nia ho dow -
cy, któ ry nie do kład nie za bez pie czył
drzwi i okna. Te raz za miesz ka
w pra skim ZOO.

(dg)

Eg zo tycz na jasz czur ka w ogród ku
� Miesz kan ka ul. Wrzo so wej schwy ta ła do skrzyn ki ga -
da, któ re go wzię ła za żmi ję, i we zwa ła na po moc straż
miej ską.

Plaża, morze i szum fal w Falenicy
� Dawniej słynąca z bazaru, dziś ma szanse odciąć się od wizerunku przedmieścia z
targowiskiem, a pomóc w tym ma ciekawy projekt "Kreatywna Falenica". Jego
autorzy marzą, że anamorficzne graffiti 3D, które powstanie przy Frenkla, stanie się
znakiem rozpoznawczym całej dzielnicy.

Pier wot nie no wo cze sne graf fi ti 3D 
mia ło po wstać na as fal cie przy Wal cow ni czej. 

Na ścianie
po ja wi się kod QR, któ ry
prze kie ru je smart fo na
na stro nę YouTu be z szu -
mem fal mor skich – mó wi
Mi chał Paw łow ski. 

O spra wie po in for mo wa ła or -
ga ni za cja Straż dla Zwie rząt
w Pol sce, któ rej ak ty wi ści przy by -
li do Waw ra na we zwa nie miesz -
kań ców, oska rża ją cych są sia da
o za bi cie wła sne go psa. We dług
re la cji 40-let ni mę żczy zna po sta -
no wił za osz czę dzić na le cze niu
zwie rzę cia i za ko pał je żyw cem
na oczach dzie ci. Do pro ku ra tu ry

wpły nę ło już za wia do mie nie
o mo żli wo ści po peł nie nia prze -

stęp stwa. Mę żczyź nie gro zi ka ra
do trzech lat wię zie nia.            (dg)

� Pro ku ra tu ra zaj muje się
spra wą 40-lat ka, któ ry
po pi ja ne mu miał za ko -
pać psa żyw cem. Gro żą
mu trzy la ta wię zie nia.

Zakopał psa żywcem na oczach dzieci?

źródło:Facebook / Straż dla Zw
ierząt w

 Polsce 

źródło: straz m
iejska

źródło:Facebook / budzet partycypacyjny W
arszaw

a 

reklama w „Informatorze”




