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Falenica będzie mieć prawdziwe centrum
�Po ponad roku dyskusji i konsultacji budowa nowego centrum osiedla jest już
pewna. Będzie kosztować 14 mln zł.

Mieszkańcy, kupcy, architekci
i urzędnicy – wszystkie te grupy
od ponad roku dyskutowały
nad kształtem nowego bazaru
w Falenicy i jego najbliższego oto-
czenia. Wszystko zaczęło się, gdy
warszawski samorząd we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Archi-
tektów Polskich rozpoczął poszu-
kiwania w mieście miejsc, mają-

cych potencjał do stania się lokal-
nymi centrami. Bazar w Falenicy
znalazł się w finałowej dziesiątce.

– Ten teren to dziś popularne
miejsce zakupów mieszkańców,
nie tylko z Wawra – mówi Ewa
Masny-Askanas, wiceprzewodni-
cząca Rady Warszawy. – Wymaga
ono modernizacji i uzupełnienia
oferty dla zainteresowanych spę-

dzaniem czasu w miejskiej prze-
strzeni. Od lat robię na falenic-
kim bazarze zakupy, spotykając
znajomych. Może nowy projekt

tego miejsca da nam szansę
na wspólne zjedzenie śniadania
w sobotni ranek.

W skład nowego centrum Fale-
nicy wejdzie zupełnie nowy bazar,
biblioteka oraz kilka skwerów z si-
łownią plenerową i placem zabaw.

Prace nad inwestycją mają rozpo-
cząć się w przyszłym roku. Rada
Warszawy zabezpieczyła już
na nią 14 mln zł.

Swoje trzy grosze do wielkiego
planu nowego centrum Falenicy
dorzucają też mieszkańcy, głosu-
jący nad budżetem obywatelskim.
Dzięki nim w ubiegłym roku sta-
nęły nowe ławki, zaś w przyszłym

powstaną dwie samoobsługowe
stacje naprawy rowerów, przejście
dla pieszych przez tory kolejowe
zostanie doświetlone oraz przybę-
dzie zieleni. Warto przypomnieć
też o arcyciekawym projekcie
graffiti 3D, które powstanie
w pewnym oddaleniu od ścisłego
centrum Falenicy.

(dg)

W skład
nowego centrum
Falenicy wejdzie zupełnie
nowy bazar, biblioteka
oraz kilka skwerów z
siłownią plenerową i
placem zabaw. Prace
nad inwestycją mają
rozpocząć się w przyszłym
roku. Rada Warszawy
zabezpieczyła już na nią
14 mln zł.
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Kino Szpak działało w Falenicy
od lat pięćdziesiątych. Początko-
wo w drewnianym baraku, który
potem został wyburzony, a na jego
miejsce postawiono murowany
budynek. Wychowało kilka poko-
leń mieszkańców Falenicy i okolic.
Było prawdziwą mekką filmoma-
niaków, oknem na świat, wszak ki-
no naprawdę, a nie tylko w leni-
nowskiej frazie było wtedy najwa-

żniejszą ze sztuk. Przychodzili tu
wszyscy – młodzi, starsi, czasem
do kina, czasem na film. Popcor-
nu nie było, coli też nie, był terkot
starego projektora i magia sali ki-
nowej.

Kino przestało istnieć w poło-
wie lat osiemdziesiątych. Nie wy-
trzymało technicznej konkurencji
coraz bliższych z czasem i coraz
dostępniejszych warszawskich kin.

Została pamięć. Ci, którzy tu
przychodzili, przeżywali pierwsze
wzruszenia, dramaty, fascynacje,
miłości, czasem przydarzały im się
ciekawe historie. Zostały też stare
plakaty, inne pamiątki. To wszyst-
ko postanowiły ocalić od zapo-
mnienia Ewa Jaskólska z wyjątko-
wej „dworcowej” kinokawiarni
„Stacja Falenica” i Magdalena
Mróz z fundacji Stacja Kultura.

Ostatni seans w kinie Szpak
Ich projekt „Ostatni seans w ki-

nie Szpak” ruszył w marcu. Zaczę-
ły po prostu zbierać nostalgiczne
wspomnienia z kina, katalogować
ocalałe plakaty, artefakty, pamiąt-
ki. Po co? – Aby zbudować po-
most pomiędzy sentymentalnymi
czasami dzieciństwa i młodości
mieszkańców Falenicy i okolicz-
nych osiedli, a dniem dzisiejszym
– tłumaczy Ewa Jaskólska.

Historii i wspomnień dociera
do nich mnóstwo. W głównej roli
często występuje w nich wielolet-
nia kierowniczka kina Marianna
Ciecieląg, niestrudzenie walcząca
o to, by do kina przyciągnąć jak
największą publiczność. Jeden
z jej synów, Jerzy Ciecieląg wspo-
mina, że jego mama stawała
na głowie, by zdobyć kopie filmo-
wych hitów. Bywało, że wsiadała
wieczorem w samochód, jechała
do centrum stolicy, czekała aż
po godzinie 22 skończy się ostatni
seans w którymś z większych kin,
dzięki znajomościom z operatora-
mi „pożyczała” kopie i przywoziła

do Falenicy. Po czym organizowa-
ła nocny pokaz, o którym z pomo-
cą szeptanej propagandy wieść
rozchodziła się lotem błyskawicy.
Sala zawsze była pełna, a po sean-
sie kopia wracała do kina, które
ją eksploatowało.

Kinowe opowieści
Z ludzkiej pamięci wydobywają

się różne fakty i opowieści. Nie-
które dotyczą filmów – szczegól-
nie zapamiętanych, ważnych,
wspominanych z nostalgią, senty-
mentem. Inne całej otoczki filmo-
wych seansów. – Ktoś na przykład
przypomniał sobie, że znalazł tor-
bę czekoladek pod fotelem, a mo-
ja sąsiadka zgubiła tam portfel
– mówi Magdalena Mróz. – Ale
nie ma właściwie mieszkańca Fa-
lenicy w pewnym wieku, który nie
pamiętałby tego kina i nie miał
stamtąd jakiegoś wspomnienia”.

Ktoś przypomniał sobie, że
w kinie „Szpak” kręcony był tele-
dysk zespołu Lombard „Czeski
film”. Wszystkie te wspomnienia
autorki chcą spisać i umieścić
na witrynie internetowej projektu.

Powrót trzeszczących
projektorów

Ale nie tylko. Synowie pani Ma-
rianny Ciecieląg przechowali
ogromną liczbę plakatów filmo-
wych, z których autorki projektu
przygotowały wystawę, Można ją
oglądać we wnętrzu „Stacji Faleni-
ca”. Elementem projektu są też
specjalne projekcje w Stacji Fale-
nica filmów wyświetlanych kiedyś
w kinie Szpak z oryginalnych
taśm 35 mm i starych, trzeszczą-
cych projektorów. W ramach cyklu
pokazane zostały już „Akademia
pana Kleksa” i „Podróże pana
Kleksa”. Kolejne seanse mają się
odbyć we wrześniu i październiku.

Jednym z elementów legendy
kina jest także książka Marka
Ławrynowicza „Kino Szpak”,
w której tytułowe kino jest me-
dium spajającym wspomnienia
o dawnej Falenicy. Zaproszona
grupa teatralna zrealizuje przed-
stawienie w reżyserii Szczepana
Szczykno na podstawie tej kulto-
wej książki, a sama premiera
zbiegnie się z otwarciem wystawy
pamiątek i wspomnień o kinie
„Szpak”. Piękna inicjatywa. Na-
wet odrobinę zazdroszczę pomy-
słu.

(wk)
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórzenia
materiału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę w na-
szej placówce łatwo można było
pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to oso-
by czynne zawodowo. Wykształ-
cenie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia nasze-

go Liceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs matural-
ny przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalne-
go, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.

Historia

Ostatni seans w kinie Szpak. Kultowe miejsce Falenicy
�Fundacja Stacja Kultury w partnerstwie z Kinokawiarnią Stacja Falenica przywołuje pamięć o kultowym, falenickim Kinie Szpak.

Elementem
projektu są też specjalne
projekcje w Stacji Faleni-
ca filmów wyświetlanych
kiedyś w kinie Szpak z ory-
ginalnych taśm 35 mm
i starych, trzeszczących
projektorów. W ramach
cyklu pokazane zostały
już „Akademia pana Klek-
sa” i „Podróże pana Klek-
sa”. Kolejne seanse mają
się odbyć we wrześniu
i październiku.
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Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczy-
nają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment, aby zdecy-
dować się na naukę w AS Liceum.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.aschools.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 110-00-99
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80-metrowy tunel pod ulicą Pa-
triotów i torami kolejowymi jest
na ukończeniu. Zniknęły hałdy
piachu gruzu, rur i materiałów bu-
dowlanych, trwają jeszcze prace
wykończeniowe, rozpoczęło się
już wylewanie asfaltowej na-
wierzchni. Rzecznika Miejskiego
Zarządu Inwestycji Drogowych

zapewnia, że jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, do końca
września wszystko będzie gotowe.
Zostaną jeszcze odbiory technicz-
ne i w październiku, a najpóźniej
w listopadzie, tunel zostanie od-
dany do użytku. Wytęskniony bez-
kolizyjny przejazd pod torami ko-
lejowymi wreszcie odkorkuje wa-

werskie ulice i odblokuje „leniwe”
przejazdy kolejowe w Międzyle-
siu, Radości, Miedzeszynie, czy
w Falenicy.

Już dziś widać gołym okiem, że
inwestycja zmierza ku szczęśliwe-
mu finałowi. Wreszcie na dobre
ukończono ulicę Żegańską mię-
dzy Patriotów a Pożaryskiego,
gdzie pojawiły się miejsca parkin-
gowe i przystanki. Gotowe jest też
rondo na skrzyżowaniu ul. Żegań-
skiej z ul. Dworcową z przejściem
podziemnym, które ma być udo-

stępnione pieszym w najbliższym
czasie.

Przejezdna jest wreszcie w obu
kierunkach ulica Patriotów z no-
wą nawierzchnią i nowym ron-
dem, z którego można zjechać
do Ferio Wawer. Jest już nowy
chodnik i ścieżka rowerowa.
Przed urzędem dzielnicy przybyło

miejsc parkingowych. Trwają pra-
ce wykończeniowe w podziemnym
przejściu dla pieszych, którym bę-
dzie można się dostać na peron
stacji PKP Międzylesie. Na koniec
zlikwidowany zostanie przejazd
kolejowy i budka dróżnika, a kolej
uporządkuje teren wokół stacji.

(wk)
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Inwestycje

Kończą tunel w Międzylesiu
�Trwają ostatnie prace przy budowie tunelu w Międzylesiu. Pierwsze samochody ma-
ją przejechać nim już w listopadzie.

Wytęskniony
bezkolizyjny przejazd
pod torami kolejowymi
wreszcie odkorkuje wa-
werskie ulice i odblokuje
„leniwe” przejazdy kolejo-
we w Międzylesiu, Rado-
ści, Miedzeszynie, czy
w Falenicy.

Zabierz piesia do Międzylesia
�18 września odbędzie się druga edycja
charytatywnego biegu Zabierz PIESia do Międzylesia.

Bieg przeznaczony jest przede
wszystkim dla właścicieli psów.
Trasa wyznaczona jest przez tere-
ny leśne, więc jest bardzo przyja-
zna dla wszystkich psiaków ze
względu na otwartą i bezpieczną
przestrzeń. Ale organizatorzy za-
praszają też wszystkich tych, któ-
rzy psów nie mają, a chcą pobie-
gać albo pospacerować z przyja-
cielem, rodziną, dziećmi, narze-
czoną lub w błogiej samotności.

Do wyboru są dwa dystanse: 5
i 10 km dla biegających z psem

lub bez psa oraz dla tych, którzy
za bieganiem nie przepadają albo
obawiają się, że nie dadzą rady
spacer na dystansie 5 km.

Oprócz mile i zdrowo spędzone-
go czasu organizatorzy oferują dla
wszystkich uczestników, w tym też
psów, upominki, zaś dla zwycięz-
ców nagrody. Wpisowe wyno-
si 20 zł, a podczas biegu zbierane
będą także datki na dwie organiza-
cje pro zwierzęce – Fundację AST
oraz Fundację dla Zwierząt Argos.
Warto się wybrać. (wk)
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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!

Pływalnia Anin z wodnym placem zabaw
�Po miesięcznej przerwie pływalnia Anin została na nowo otwarta. Jak zmienił się
basen po remoncie i kto wystąpi na pikniku rodzinnym 10 września?

Pływalnia Anin, jak twierdzą
urzędnicy, jest obecnie jednym
z najnowocześniejszych komplek-
sów w Polsce. Znajdujący się
na parterze budynku kompleks
oferuje sześć torów pływackich
o długości 25 m, słupki startowe,
jacuzzi, saunę, zjeżdżalnie, basen
rekreacyjny w środku i niewielki
półotwarty na zewnątrz. Otwarty
od 6:05 do 21:45 siedem dni w ty-
godniu basen został w wakacje
poddany sporemu remontowi.
Zmodernizowane zostały szatnie,
sauny, mozaika w basenie rekre-
acyjnym i zewnętrznym. Dodat-
kowo na trzech torach pływa
wodny plac zabaw, z którego mo-
żna korzystać od 6. roku życia.
Dmuchaniec jest zwycięskim pro-
jektem z poprzedniej edycji bu-
dżetu partycypacyjnego. Platfor-
ma rozłożona jest w wakacje, fe-

rie i – w zależności od decyzji
ośrodka – będzie dostępna także
w weekendy. Od tego roku pły-
walnia wzbogaciła się także o de-
fibrylator AED.

Ceny po remoncie nie uległy
zmianie. Bilet normalny kosztu-
je 14-15 zł, ulgowy 8-9 zł, cało-
dzienny 31 zł. Basen honoruje
Kartę Warszawiaka, Młodego
Warszawiaka, Dużej Rodziny jak
i różnego rodzaju karnety m.in.:
OK System, Fit Sport czy Benefit
System.

150 lat gminy Wawer
W sobotę 10 września na placu

zabaw pływalni odbędzie się pik-
nik rodzinny z okazji 150 lat po-
wstania gminy Wawer. Od godzi-
ny 10:00 na mieszkańców będą
czekały dmuchańce, gry i zabawy
dla dzieci i różne konkursy. Pod-

czas imprezy swoje umiejętności
zaprezentuje szkoła tańca Mat
Dance i aktorzy z teatru Złoty
Dukat. Hitem uroczystości mają
być zawody w siłowaniu na rękę,

w których udział wziąć będzie
mógł każdy pełnoletni. Na zawod-
ników czekają cztery kategorie:
amatorzy waga do 90 kg, amato-
rzy open, kobiety open i zawo-
dowcy open. Całość rywalizacji
uświetni Jan Żółciński, mistrz Pol-
ski w armwrestlingu z 2014 roku.

(mk)

Ceny
po remoncie nie uległy
zmianie. Bilet normalny
kosztuje 14-15 zł, ulgowy 8-
9 zł, całodzienny 31 zł.
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Rajd rowerowy i niezwykły koncert
�Wawer znowu świętuje. W tym miesiącu czeka nas m.in.
koncert jednej z najoryginalniejszych polskich artystek.

150-lecie powstania gminy Wa-
wer i 100. rocznica nadania
Otwockowi praw miejskich to do-
bra okazja do wspólnego święto-
wania, którego motywem prze-
wodnim będzie to, co łączy dawne
letniska: kolej. Trzecia edycja raj-
du rowerowego Śladami Ciuchci
odbędzie się w niedzielę 18 wrze-
śnia.

Chętni do pokonania trasy, któ-
rą niegdyś kursowała wąskoto-
rówka, powinni wybrać się
na 12:00 pod pomnik ciuchci
w Karczewie, gdzie imprezę
otworzy burmistrz Władysław Ło-
kietek. W dniu rajdu specjalnie
otwarte będzie także (od 10:30)
muzeum Stara Plebania, miesz-
czące się – jak wskazuje nazwa
– w budynku XIX-wiecznej pleba-
nii. Jedna z sal jest poświęco-
na Michałowi Elviro Andriolle-
mu, znanemu ilustratorowi
i współtwórcy otwockiej tradycji
letniskowej, którego obrazy mo-
żna oglądać w karczewskim ko-
ściele św. Wita.

Rowerzyści przejadą „śladami
ciuchci” m.in. przez most na Świ-
drze i obok józefowskich świder-
majerów do Falenicy, gdzie odbę-
dzie się festyn. Na terenie Wawer-
skiego Centrum Kultury
przy Włókienniczej 54 obejrzymy
m.in. pokaz żonglerki, zaś dzieci
nauczą się sztuczek cyrkowych

i wezmą udział w warsztatach pla-
stycznych. Podczas finału rajdu
prezentowany będzie nowy prze-
wodnik książkowy,, Falenica
w wielu odsłonach” Barbary
i Zbigniewa Wizimirskich, który
wybrani szczęśliwcy dostaną
na własność.

Wszystkie te wydarzenia będą
jednak tylko wstępem do koncer-
tu Karoliny Skrzyńskiej. Pocho-
dząca z Górnego Śląska artystka
tworzy i wykonuje niezwykle cie-
kawą muzykę, którą można okre-
ślić jako alternatywny folk. Kon-
cert zatytułowany „Palcem po wo-

dzie” rozpocznie się o 16:00
na terenie WCK.

– Do rajdu będzie można dołą-
czyć w dowolnym momencie, bez
brania udziału w całej imprezie
– mówi Andrzej Rukowicz, pomy-
słodawca i organizator rajdu Śla-
dami Ciuchci. – Mam nadzieję, że
dzięki promowi Gassy-Karczew
odwiedzą nas także sąsiedzi zza
Wisły, z drugiej połowy historycz-
nego Urzecza. Mam też prośbę,
aby wszyscy chętni mieli na sobie
jakiś akcent pomarańczowy. Tak
jak plakat, niech rajd ma swój ko-
lor. Najbardziej,, pomarańczowy”
uczestnik zostanie przez nas na-
grodzony.

(dg)

Trzecia
edycja rajdu rowerowe-
go Śladami Ciuchci od-
będzie się w niedzielę 18
września. Chętni do poko-
nania trasy, którą niegdyś
kursowała wąskotorówka,
powinni wybrać się
na 12:00 pod pomnik
ciuchci w Karczewie.
Rowerzyści przejadą „śla-
dami ciuchci” m.in. przez
most na Świdrze i obok jó-
zefowskich świdermaje-
rów do Falenicy, gdzie
odbędzie się festyn.
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Tragiczna II wojna światowa
i towarzyszące jej ludobójstwa
stawiały ludzi przed najtrudniej-
szymi wyborami. Niektórzy z nich
postanawiali poświęcić swoje ży-
cie dla dobra ludzkości, nie pa-
trząc na podziały etniczne czy po-
lityczne, i choć dziś ich biografie
powinno znać na pamięć każde
dziecko, historia bywała bezlito-
sna. Dr Tola Mintz, lekarka
z miedzeszyńskiego Sanatorium
Dziecięcego im. Włodzimierza
Medema, mając zaledwie 41 lat
zginęła w obozie zagłady wraz ze
swoimi podopiecznymi. Biografia
tej i innych postaci została wydo-
byta z zapomnienia dzięki projek-
towi Fundacji Europejski Instytut

Kultury pt. „GAN EDEN
– Raj?”, dokumentującego histo-
rię Sanatorium Medema.

– Dziś ta wyjątkowa placówka
jest niemal całkowicie zapomnia-
na – piszą organizatorzy. – Nie-
obecna w ogólnym dyskursie
oświatowo-wychowawczym, nie
istnieje także w świadomości
obecnych mieszkańców Miedze-
szyna i linii otwockiej. Nie zacho-
wały się zabudowania sanatorium
przy dzisiejszej ul. Lokalnej 51
w Miedzeszynie. Miejsce to jest
w znaczącej części niezabudowa-
nym nieużytkiem, porośniętym
krzewami i zaniedbanym.

Dzięki staraniom fundacji
w ciągu kilku miesięcy udało się

zainteresować upamiętnieniem
Sanatorium Medema historyków,
dziennikarzy i lokalne społeczno-
ści Wawra. Jeszcze w tym miesią-
cu pomnik upamiętniający wy-
chowanków i pracowników stanie
na terenie Szkoły Podstawowej
nr 216 Klonowego Liścia, obok
miejsca zajmowanego dawniej
przez zabudowania sanatorium.
Szklaną tablicę zaprojektował
Andrzej Rukowicz, zaś wykonała
pracownia szkła artystycznego
Witraże s.c. z Miedzeszyna, zało-
żona przez jedną z najlepszych
polskich witrażystek Teresę Marię
Reklewską. Na tablicy znajdą się

napisy po polsku, angielsku i w ji-
dysz oraz reprodukcja zdjęcia,
przedstawiająca młodych pensjo-
nariuszy sanatorium (w tym Mar-
ka Edelmana), pochodząca ze
zbiorów państwa Sawickich: Pau-
li, wiceprezeski Otwartej Rzeczy-
pospolitej – Stowarzyszenia prze-

ciw Antysemityzmowi i Ksenofo-
bii oraz Mirosława, zmarłego
w styczniu byłego ministra eduka-
cji narodowej.

Uroczyste odsłonięcie pomnika
odbędzie się 22 września o 16:00
przy ul. Wolnej 36/38.

Dominik Gadomski
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Zabytkowy wagon kolejki wą-
skotorowej, o który pytaliśmy
w ostatnim wydaniu, stojący
przed budynkiem Murowanki
przy ul. Płowiecka 77 użyczyło wa-
werskiej bibliotece Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej w Sochaczewie.
Na potrzeby mobilnego punktu
bibliotecznego ułożono nawet 25
metrów torów.

Kolejka wąskotorowa, zwana
jabłonowską, dotarła do Wawra
w 1901 roku, rok po tym jak uru-
chomiono linię z Jabłonny

do Mostu Kierbedzia (jego na-
stępcą jest most Śląsko-Dąbrow-
ski). Linia kolejowa prowadziła
ulicą Grochowska i Zamojskiego
przez Wawer i Otwock. Do Kar-
czewa kolejka docierała od 1914
roku. Parowóz ciągnął wagony
z prędkością około 22 km/h.
W czasie okupacji kolejka stano-
wiła ważny element zaopatrzenia
stolicy w żywność. W wagonach
na drewnianych ławkach podró-
żowali głównie handlarze i prze-
kupki wiozące do stolicy wiejskie
produkty oraz mięsa i wędlin
z Karczewa. Po wojnie trasę
ciuchci skracano i ostatecznie po-
został tylko czterokilometrowy
fragment między Otwockiem
a Karczewem. W 1963 roku i ten
fragment został rozebrany.

Zagadkę poprawnie odgadła
Pani Paulina Ziółkowska i Pan
Konrad Osuch

Kolejna zagadka
Gdzie stoi ten pomnik i co upamiętnia?

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

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.

Historia

Tragiczna historia z Miedzeszyna. Upamiętnienie po 74 latach
�Ponad 70 lat czekali na upamiętnienie młodzi pensjonariusze miedzeszyńskiego Sanatorium Medema i ich opiekuno-
wie, pomordowani w obozie zagłady w Treblince.

Dr Tola Mintz
lekarka z miedzeszyńskie-
go Sanatorium Dziecięce-
go im. Włodzimierza Me-
dema, mając zaled-
wie 41 lat zginęła w obo-
zie zagłady wraz ze swo-
imi podopiecznymi.
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Na ciekawy pomysł wpadła dy-
rekcja wawerskiej biblioteki. Chce
zdopingować mieszkańców do nie-
typowego poznawania historii
dzielnicy. Podczas spotkań konsty-
tuującego się klubu odkrywców
przeszłości uczestnicy będą wędro-
wać po całym Wawrze odkrywając
ślady minionych lat. Podczas eks-

ploracji terenu członkowie klubu
będą szukali starych traktów, linii
kolejowych, śladów po dworach
i folwarkach, dawnych założeniach
urbanistycznych, fortyfikacjach itp.
Zaproponowany program pierw-
szych wycieczek zakłada poszuki-
wanie śladów m.in: rosyjskiego po-
mnika Bitwy o Olszynkę Grochow-

ską z 1831 roku, folwarku Wólka
Zerzeńska, kolejki jabłonowskiej
w Falenicy, folwarku Czaplowizna
i korczakowskiej „Różycki”, linii
Bruckenkopf – Warschau, dworu
Grochów i Gocławek, Gór Milo-
wych. Dalszy program zaproponu-
ją sami przyszli odkrywcy
pod okiem przewodników.

Spotkania klubowe będą odby-
wały się dwa razy w miesiącu. Jedno
z nich będzie poświęcone na przy-
gotowanie się merytoryczne do wyj-
ścia w teren, natomiast drugie pole-
gać będzie na odszukaniu konkret-
nego miejsca czy obiektu.

A więc wycieczki. Ale nie tylko.
Uczestnicy zajęć klubowych na-

uczą się przy okazji rozróżniać
podstawowe style architektonicz-
ne, rodzaje pomników, elementy
założeń parkowych i ogrodowych,

elementy rzeźby terenu, odczyty-
wania starych map (w tym map ro-
syjskich, niemieckich i austro-wę-
gierskich) i wielu innych umiejęt-
ności. Pomysłodawcy klubu liczą
na aktywny udział młodzieży, ale
także osób starszych i całych ro-
dzin. Już we wrześniu pierwsze
odkrywanie historii Wawra. War-
to się wybrać.

(wk

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

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

DAM PRACĘ
·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

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

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

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

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

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

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee

ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,
tteell..  551166--116655--444499  

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

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

Ru szył klub od kryw ców prze szło ści Waw ra
�Przy wa wer skiej bi blio te ce po wsta je Klub Od kryw ców Prze szło ści.

Spotkania
klu bo we bę dą od by wa ły
się dwa ra zy w mie sią cu.
Jed no z nich bę dzie po -
świę co ne na przy go to wa -
nie się me ry to rycz ne
do wyj ścia w te ren, na to -
miast dru gie po le gać bę -
dzie na od szu ka niu kon -
kret ne go miej sca czy
obiek tu.

"Murowanka" 1938 rok
Budynek stacji Falenica dawnej kolejki wąskotorowej

Warszawa - Karczew.
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– 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.

Kierowcy wciąż zabijają

Wawer w niechlubnej czołówce
�Wał Miedzeszyński i Patriotów wciąż są w czołówce najniebezpieczniejszych ulic
Warszawy. Do poważnego wypadku dochodzi tam co tydzień.

Wszy scy do sko na le wie dzą,
na któ rych uli cach do cho dzi
do naj więk szej licz by wy pad ków,
ale wie lu kie row ców na dal nie chce
sto so wać się do obo wią zu ją cych
prze pi sów. Skut kiem są ko lej ne
nie bez piecz ne sy tu acje, roz gry wa -
ją ce się cią gle w tych sa mych miej -
scach. Do koń ca lip ca war szaw ska
dro gów ka od no to wa ła trzy na ście

wy pad ków i pięt na ście ran nych
osób na Wa le Mie dze szyń skim
oraz dzie więć wy pad ków, w tym je -
den śmier tel ny na Pa trio tów. Obie
naj ru chliw sze uli ce Waw ra od lat
nie scho dzą z li sty naj nie bez piecz -
niej szych w War sza wie, choć tym
ra zem Wał zo sta ły wy prze dzo ny
przez Ale je Je ro zo lim skie i Pu ław -
ską. Fa tal nie wy glą da sy tu acja też

na Cze cha (pięć wy pad ków) i Trak -
cie Lu bel skim (rów nież pięć wy -
pad ków, ale je den z nich był śmier -
tel ny). Na te re nie Waw ra znaj du je
się też trze cie spo śród naj nie bez -
piecz niej szych skrzy żo wań w War -
sza wie: na ro gu Cze cha i Kaj ki
w dwóch wy pad kach ran nych zo -
sta ło sześć osób.

Naj częst sze przy czy ny wy pad -
ków dro go wych w War sza wie po -
zo sta ją od lat nie zmien ne, a zde cy -
do wa nie naj czę ściej gi ną pie si.
Spraw ca mi naj tra gicz niej szych wy -
pad ków są naj czę ściej kie row cy sa -
mo cho dów oso bo wych (18
od stycz nia do lip ca) i cię ża ró wek
(6) oraz pie si (5), któ rzy za bi ja ją
w wy pad kach tyl ko sie bie. Do koń -
ca lip ca ani jed ne go śmier tel ne go
wy pad ku nie spo wo do wa li ro we -
rzy ści.

Z po li cyj nych sta ty styk wy ni ka,
że spraw ca mi naj więk szej licz by
śmier tel nych wy pad ków są kie row -
cy sa mo cho dów oso bo wych w wie -
ku 25-39 lat, zaś zde cy do wa na
więk szość ofiar to pie si w wie ku
po wy żej 60 lat. (dg)

Lipcowy wypadek na Patriotów
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Złodzieje przyłapani w mieszkaniu
�Po powrocie z pracy mieszkanka Falenicy zastała w
domu troje intruzów.

Gdy jed na z miesz ka nek Fa le -
ni cy wró ci ła w piąt ko we po po łu -
dnie do do mu, na kry ła na miej scu
dwóch mę żczyzn i ko bie tę, okra -
da ją cą miesz ka nie. Na szczę ście
zło dzie je nie by li agre syw ni i wo -
le li uciec przez bal kon ze skra -
dzio ny mi z pó łek dro bia zga mi,
niż skon fron to wać się z ofia rą.
Ko bie ta na tych miast za dzwo ni ła
na po li cję i zgło si ła wła ma nie
z kra dzie żą. Bły ska wicz na in ter -
wen cja po li cjan tów z Mrów czej

do pro wa dzi ła do za trzy ma nia
wła my wa czy już kil ka na ście mi nut
po zgło sze niu. Zło dzie je nie zdą -
ży li po zbyć się skra dzio nych rze -
czy, więc nie by ło pro ble mu z roz -
po zna niem ści ga nych. Łup o war -
to ści kil ku set zło tych wró cił
do wła ści ciel ki.

48-let nia Ewa B., 55-let ni Woj -
ciech S. i 35-let ni Ro bert K. od po -
wie dzą za kra dzież z wła ma niem.
Gro zi im po pięć lat wię zie nia.

(dg)
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