
Położone w Aleksandrowie
Morskie Oko dawniej nie mogło
opędzić się od turystów, było ide-
alnym miejscem wypoczynkowym.
Głęboka na ponad trzy metry wo-
da sięgała z jednej strony do czer-
wonej tabliczki informującej o te-

renach nadleśnictwa, z drugiej
do ostrzegawczych znaków „za-
chowaj ostrożność” i „czarny
punkt wodny”. Parenaście lat te-
mu jeden śmiałek po alkoholu
postanowił przepłynąć z jednego
brzegu na drugi. Próba zakończy-

ła się poszukiwaniami ciała mę-
żczyzny przez ratowników i usta-
wieniem znaków zakazujących
kąpieli. Dziś w Morskim Oku wo-
dy jest coraz mniej i opadowe je-
ziorko niknie w oczach. Wpływ
na to ma oczywiście pogoda, co-

raz częstsze susze i – według
mieszkańców – autorka zeszło-
rocznej rewitalizacji miejsca Jo-
anna Waligóra.

– Zasypali piachem miejsce,
gdzie kiedyś była woda. Położyli
kamyki, które nijak są tu potrzeb-
ne. Ławki, które tu stoją, są nie-
skromnie mówiąc naszej roboty.
Mogliby tylko wyciąć tę trawę
i zostawić Morskie Oko w spoko-
ju – komentuje mieszkaniec.

Plac zabaw i lampy wokół
„kałuży”?

Jeziorko w przyszłym roku zyska
zupełnie inne oblicze. Wygrany
w tym roku projekt w budżecie
partycypacyjnym zakłada wybudo-
wanie tam dwóch drewnianych po-
mostów o długości 24,5 m i 11 m,
wymianę ławek, postawienie koszy
na śmieci, ustawienie tablic infor-
macyjnych i stojaków rowerowych.
Wokół wody staną lampy, a obok
zostanie zbudowany mini plac za-
baw i siłownia plenerowa. W pro-
jekcie brakuje pomysłu na pogłę-

bienie lub powiększenie samego
jeziorka, które jest przecież głów-
ną atrakcja tego miejsca. Niestety,
nie zajmie się tym również zarząd-
ca miniakwenu.

– Nadleśnictwo Celestynów,
które zarządza Morskim Okiem,
nie podejmuje się prowadzenia
żadnych dodatkowych działań,
które mogłyby kolidować z pro-
jektem realizowanym przez Dziel-
nicę Wawer – mówi Agnieszka
Kadłubowska, referent ds. ochro-
ny przyrody i łowiectwa z Nadle-
śnictwa Celestynów. – Jeśli chodzi
o uporządkowanie terenu wokół
stawu, czyli usunięcie części krze-
wów ograniczających dostęp do li-
nii brzegowej, uzupełnienie ubyt-
ków gruntu i piasków, oczyszcze-
nie dna stawu, naprawę skarpy
– Dzielnica Wawer również się
do tego zobowiązała – dodaje.

Na rewitalizację Morskiego
Oka zagłosowało blisko 1000
osób. Koszt modernizacji oszaco-
wano na 83 tys.
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Morskie Oko wysycha? Kiedyś tętniło życiem
� – Dziesięć lat temu woda była głęboka na ponad trzy metry i sięgała do znaków zakazu pływania. Dziś wody brak,
a okolicę piachem podsypują, nazywając to rewitalizacją – mówi mieszkaniec. W przyszłym roku Morskie Oko może
zmienić się nie do poznania, z jednym wyjątkiem: nie przybędzie wody.

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



Jakiś czas temu na polanie
w lesie przy ul. Lucerny i ul.
Trakt Lubelski powstała siłownia
plenerowa. Urządzenia te zostały
wybudowane jako realizacja zwy-
cięskiego projektu budżetu par-
tycypacyjnego pod nazwą „Budo-
wa siłowni pod chmurką” w ob-
szarze Zerzeń na 2016 rok. Za-
dowolenie mieszkańców nie
trwało długo.

– Na tę siłownię czekało wielu
ludzi. Sport na świeżym powie-
trzu cieszy się coraz większą po-
pularnością, a na osiedlu Zerzeń
brakowało takiego miejsca. Nie-
stety, to co zostało postawione
w lasku, budzi zdziwienie a nie-
kiedy nawet złość wielu osób
– mówi radny Rafał Czerwonka.

– Miała to być normalna siłow-
nia pod chmurką, taka jak w osie-

dlu „Las”. Tymczasem powstała
jakaś konstrukcja z bali, która
może służyć jedynie do ćwiczeń
typu podciąganie. Nawet młode
osoby nie wiedzą, jak z tego ko-
rzystać! To pieniądze wyrzucone
w błoto. Kto wpadł na taki po-
mysł i dlaczego powstała siłownia
inna niż była w projekcie? Mam
wrażenie, że zostaliśmy oszukani
– skarży się jedna z mieszkanek,
a inni dodają, że zmarnowano
pieniądze, bowiem projekt opie-
wał na 55 tys. złotych. – Moi ro-
dzice są emerytami i też by chęt-
nie ćwiczyli, ale nie na takich
sprzętach. Żeby skorzystać z tych
urządzeń trzeba być silnym i wy-
sportowanym.

Zgłoszona do budżetu partycy-
pacyjnego i poddana głosowaniu
siłownia przewidywała standardo-
wy zestaw: drabinkę, rowerek, or-
bitreka, wioślarza i urządzenie
określone jako „wyciskacz siedzą-
cy”, z których mogą korzystać
wszyscy: dzieci, dorośli i seniorzy.
Niestety, okazało się, że w tej czę-
ści Wawra obowiązują inne stan-
dardy – zgodne z wytycznymi za-
rządcy terenu czyli Lasów Miej-
skich.

– Siłownia powstała z funduszy
Urzędu Dzielnicy w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego. Siłownia
znajduje się w lesie, więc urządze-
nia zostały wykonane zgodnie ze
standardami Lasów Miejskich-
-Warszawa, z zastosowaniem na-
turalnych i ekologicznych mate-
riałów – wyjaśnia Konrad Rajca,
rzecznik prasowy Urzędu Dzielni-
cy, a my zapraszamy do dyskusji:
czy drewniane urządzenia w ple-
nerowej siłowni spełniają swoją
funkcję?

(AS)
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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.

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

Osobliwa siłownia plenerowa w Wawrze

„Tu są inne standardy”
� Na tę siłownię czekali wszyscy mieszkańcy okolic lasku przy Lucerny. Głosowali na nią w budżecie
obywatelskim. W końcu powstała, ale zamiast standardowych urządzeń treningowych pojawiły się sprzęty,
z których niewiele osób potrafi korzystać.
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– Pod pretekstem budowy no-
woczesnego transportu kolejowe-
go spółka PKP Polskie Linie Kole-
jowe, właściciel stacji kolejowych,
planuje za unijne pieniądze zbu-
rzenie przystanków i budowę wą-
skich peronów. – pisaliśmy
w kwietniu 2010 roku. – Tak stało
się na linii od Rembertowa do Ha-
linowa, gdzie pod hasłem dostoso-
wania linii dla pociągów mogących
poruszać się z szybkością 160 km/h
wyburzono podobne przystanki.
Teraz podróżnych straszą tam bla-
szane wiaty.

Gdy kolejarze ogłosili swoje pla-
ny, w Wawrze zawrzało. Protesto-
wali historycy sztuki, architekci,
miłośnicy zabytków i mieszkańcy
dzielnicy, przyzwyczajeni do cha-
rakterystycznych stacji, odwiedza-
nych codziennie w drodze do pra-
cy. Popularyzator historii Wawra
Andrzej Rukowicz organizował
na peronach protesty, zbierał pod-
pisy za wpisaniem wiat do rejestru
zabytków. Udało się. Wojewódzka
konserwatorka Barbara Jezierska
wzięła je pod opiekę.

Stacje kolejowe są bezdyskusyj-
nie jednym z symboli Wawra. Gdy
jadąc SKM-ką miniemy już kole-
jarskie królestwo na Olszynce
Grochowskiej i potężny wiadukt
Marsa, przenosimy się do krainy
przedwojennych letnisk, podmiej-
skich willi i świdermajerów, a na-
szymi przewodnikami są skrzydla-
te wiaty peronów.

Gdy je budowano, w drugiej po-
łowie lat 30., były jak powiew wiel-
kiego świata. Kolejarze zapropo-
nowali zadaszenia i poczekalnie
w modnym wówczas stylu, którego
perełkami były przepiękny model
samochodu Airflow od Waltera
Chryslera czy – pozostając w te-
matyce kolejowej – pociąg ekspre-
sowy 20th Century Limited
od Henry'ego Dreyfussa. Stylisty-

ka okrętu na pełnym morzu i pę-
dzącej, nowoczesnej lokomotywy.
Ukłon dla techniki, ale wykonany
z gracją nieznaną w XXI wieku.

– Architektura wiat i poczekal-
ni nawiązuje do funkcjonalizmu
lat 30. XX w. i jego analogii

do maszyny i świata techniki – pi-
sali sześć lat temu Andrzej Skali-
mowski i dr Zbigniew Tucholski.
– Podobne tendencje odnaleźć
można w architekturze polskiej,
szczególnie w powstającej wów-
czas Gdyni. W Warszawie do ta-
kich obiektów zaliczyć można np.
trybunę główną Toru Wyścigów
Konnych czy domy na Żoliborzu
Dziennikarskim.

Skrzydlate zabudowania stacji
powstały podczas elektryfikacji
i remontu linii otwockiej. Zadasze-
nia zostały wykonane żelbetu, zaś
poczekalnie są murowane, jednak
całość została pokryta tynkiem, za-
cierającym różnice konstrukcyjne.
Oryginalnie system informacji dla
pasażerów składał się z drewnia-
nych tablic i okrągłych, elektrycz-
nych zegarów. Znalezienie właści-
wego toru ułatwiały tabliczki z na-
pisami „kierunek do Warszawy”

i „kierunek do Otwocka”. Fanta-
stycznie i bardzo modnie prezento-

wały się nazwy stacji, zapisane sty-
lizowanymi literami, umieszczony-

mi na żelbetowych ramach wiat.
Po zniszczeniach II wojny świato-
wej budynki na stacjach zostały
odbudowane, choć część z nich
straciła stylizowane litery z na-
zwami. Sześć lat temu udało się
uratować je od zniszczenia. Teraz
kolejarze rozważają ustawienie
wzdłuż linii otwockiej, rozbudo-
wanej o trzeci tor, 11-kilometro-
wej ściany ekranów akustycznych.
Jeśli tak się stanie, wawerskie
skrzydła zostaną zasłonięte.
Z jednej połowy Wawra ich nie
zobaczymy, z drugiej – nie zrobi-
my zdjęcia bez tła w postaci
szpetnej ściany.

Kiedyś kolejarze potrafili budo-
wać modnie, funkcjonalnie i po-
nadczasowo. Było to bardzo daw-
no temu.

Dominik Gadomski

Na podstawie: Andrzej Skalimowski, Zbigniew Tu-
cholski, „Modernistyczne wiaty i przystanki kolejowe
warszawskiego Węzła Kolejowego: o konieczności
ochrony konserwatorskiej”, „Ochrona Zabytków”,
t. 58, nr 1–4 (2010) s. 73–84

Zburzyć, zasłonić, zapomnieć?

80 lat wawerskich skrzydeł
� Kiedyś były dumą Wawra. Sześć lat temu chciano je burzyć, teraz – zasłonić ekranami akustycznymi.
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Stacje
kolejowe są
bezdyskusyjnie jednym
z symboli Wawra. Gdy
jadąc SKM-ką miniemy
już kolejarskie królestwo
na Olszynce
Grochowskiej i potężny
wiadukt Marsa,
przenosimy się do krainy
przedwojennych letnisk,
podmiejskich willi
i świdermajerów,
a naszymi
przewodnikami są
skrzydlate wiaty peronów.



Urodzinowy prezent był dla
Łukasza Kojro początkiem wiel-
kiej przygody z piwem. Brewkit

czyli nachmielony ekstrakt słodo-
wy, półprodukt służący do szyb-
kiego uwarzenia piwa w warun-

kach domowych, stał się inspira-
cją do dalszych działań.

– Ekstrakt ten znajduje się
w puszce, do której dołączona
jest saszetka z drożdżami oraz in-
strukcja warzenia. Uwarzyłem
pierwsze piwo i od razu zaintere-
sowałem się technologią, surow-
cami i wszelkimi informacjami
na temat piwa, a to naprawdę ob-
szerna tematyka. Wcześniej nie
zdawałem sobie z tego sprawy
– opowiada Łukasz.

Szybko okazało się, że w domu,
przy użyciu prostych narzędzi mo-
żna zrobić piwo nie ustępujące
smakiem najlepszym i najdro-
ższym komercyjnym odpowiedni-
kom. Pan Łukasz zauważa, że pi-
wowarstwo sprzyja ogólnemu
trendowi slow food (czyli ochrona
tradycyjnej kuchni, przeciwień-
stwo fast food). W kraju jest wiele
małych browarów, zaczął tworzyć
się rynek na piwa rzemieślnicze,
organizowane są piwne festiwale.

– Naturalnym krokiem dla mnie,
jak dla prawie każdego piwowara
domowego, były marzenia o wła-
snym browarze. Pierwsze rozważa-
nia i koncepcje pojawiły się jakieś
pięć lat temu. W międzyczasie oj-
ciec przeszedł na emeryturę i poja-
wił się rodzinny problem: co z ro-
bić z przydomową częścią warszta-
tową. Wtedy plan browaru się
zmaterializował – opowiada Łu-
kasz. Dodaje, że od momentu de-

cyzji do uwarzenia pierwszej warki
minęły dwa lata. Dużo czasu zajęło
uzyskanie wszelkich pozwoleń,
szczególnie tych związanych z ar-
chitekturą. Browar w piwnicy
na Marysinie ma 70 m2. Jest więc
stosunkowo nieduży – jeden
z mniejszych w całym kraju.

– Piwa warzone są w oparciu
o moje sprawdzone, domowe re-
ceptury, przez ostatnie lata zrobi-
łem ponad 200 różnych trunków.
Charakterystyczne dla piw rze-
mieślniczych jest to, że dużo się
eksperymentuje i poszukuje no-
wych smaków np. ostatnio zrobi-
łem piwo pszeniczne, ale w ra-
mach urozmaicenia do piwa zo-
stał dodany imbir i galangal.
Przy następnej okazji może to być
miąższ z owoców lub jakieś przy-
prawy. Tu w zasadzie nie ma gra-
nic – mówi wawerski piwowar
i podkreśla, że gdyby należało ja-
koś zakwalifikować piwa wytwa-
rzane w Browarze Palatum, to są

to przede wszystkim piwa górno-
fermentacyjne.

Warzenie piwa trwa cały dzień.
Jest to praca w ciągłym ruchu
i wymagająca niemałej siły. – Po-
tem takie piwo potrzebuje około
pięć tygodni na fermentację i doj-
rzewanie – w tym czasie wymaga
tylko doglądania i korekty tempe-

ratury oraz ciśnienia. Następnie
jest rozlew – też około jednego
dnia i od nowa – opowiada.
– Moje rzemiosło można spokoj-
nie zakwalifikować jako weeken-
dowy browar, nie zajmuje mi wię-
cej czasu niż hobbystyczne warze-
nie w domu. Polecam, można się
przy tym nieźle nabiegać i schud-
nąć – śmieje się Łukasz.

(as)
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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!

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Znany w całej Polsce

Mały browar w wawerskiej piwnicy
� Osiem lat temu na 30. urodziny Łukasz Kojro, mieszkaniec Marysina, dostał od znajomych zestaw do warzenia
piwa. Dziś produkty jego rzemieślniczego mikrobrowaru urzekają oryginalnością nawet najbardziej
wymagających i wybrednych miłośników złotego trunku.

Pierwsze
rozważania i koncepcje
pojawiły się jakieś pięć lat
temu. W międzyczasie
ojciec przeszedł
na emeryturę i pojawił się
rodzinny problem: co
z robić z przydomową
częścią warsztatową.
Wtedy plan browaru się
zmaterializował
– opowiada Łukasz.
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Jak ko lej to po ko lei. W ra -
mach ob cho dów 150-le cia Gmi ny
Wa wer 25 wrze śnia przez dziel ni -
cę prze je dzie za byt ko wy po ciąg
pa ro wy. I to czte ry ra zy – po dwa
ra zy w ka żdym kie run ku. Wy star -
tu je przed po łu dniem ze sta cji
War sza wa Gdań ska, a na stęp nie
za trzy ma się na sta cjach Wa wer,
Mię dzy le sie, Ra dość i Fa le ni ca,
po czym za wró ci i prze je dzie raz
jesz cze. Pod czas te go dru gie go
po po łu dnio we go prze jaz du
na po szcze gól nych sta cjach od by -
wać się bę dą roz ma ite wy da rze nia
ar ty stycz ne.

Na dwor cu Gdań skim wy stą pi
Te atr Akt i gru pa War saw Di xie -
lan ders wy ko nu ją ca, jak sa ma na -
zwa wska zu je, mu zy kę di xie lan -
do wą, w Waw rze po ciąg po wi ta
ze spo łu Ro ken drol ki z WCK fi lia
Za stów, w Mię dzy le siu bę dzie
mo żna obej rzeć in sta la cję fo to -
gra ficz ną „Hi sto ria i współ cze -
sność”, a przy oka zji po słu chać
kon cer tu pe ro no we go or kie stry
dę tej. W Ra do ści na sta cji PKP
po ka za na bę dzie wy sta wa
„W obiek ty wie mło de go wa wer -
czy ka”, wresz cie na me cie w Fa le -
ni cy z re ci ta lem pio se nek ko le jo -

wych wy stą pi Te atr Fa le ni ca, od -
bę dzie się wy sta wa po świę co na
wspo mnie niom o daw nym fa le -
nic kim ki nie „Szpak”, a w ki no ka -
wiar ni Sta cja Fa le ni ca bę dzie mo -
żna mię dzy in ny mi obej rzeć spek -
takl dla dzie ci w wy ko na niu Te -
atru Wa ria cje. W po cią gu
i na wszyst kich sta cjach pod róż
uroz ma icać bę dą ak to rzy te atru
Akt, a ga ze cia rze roz da wać bę dą
oko licz no ścio wą ga ze tę.

Na tym wca le nie ko niec, bo
po prze ja żdżce po cią giem mo żna
się bę dzie wy brać na pik nik ro -
dzin ny „Wa wer. Ma gia Ró żno -
rod no ści”, któ ry od by wać się bę -
dzie od 15.00 na par kin gu
przy urzę dzie dziel ni cy. Bę dzie tu
spek takl dla dzie ci te atru „Cza ry -
-Ma ry”, wy stę py mło dych wa wer -
skich ta len tów, tur niej wie dzy
o Waw rze z udzia łem ak to rów:
Mał go rza ty Ostrow skiej -Kró li -
kow skiej, Ilo ny Ostrow skiej
i Paw ła Kró li kow skie go, kon kurs
na Ciast ko Wa wer skie, pa ra da
ulicz na, wie czór po ezji, po kaz
tań ca no wo cze sne go, ma lo wa nie
wiel ko for ma to we go po cią gu, wy -
bi ja nie oko licz no ścio wej mo ne ty
i wie le in nych jesz cze wy da rzeń.

Uli ca mi Waw ra prze ja dą w ten
dzień ta kże za byt ko we sa mo cho dy
i mo to cy kle, a na fi nał na pik ni ku za -
śpie wa miesz ka niec dziel ni cy – Ry -
szard Ryn kow ski. Czy li za po wia da
się naj więk sza im pre za te go ro ku,
na bo ga to. Grzech nie sko rzy stać.

(wk)

Kolej na Wawer
„Największa impreza tego roku”
� Z występami, wystawami, kiermaszami, zabawami, przejazdem pociągu
prowadzonego przez parową lokomotywę i koncertem Ryszarda Rynkowskiego na deser.

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

Nad wi śle w naj bli ższych la tach
wzbo ga ci się o no wy ze spół szkol -
no -przed szkol ny. Jak już wcze -
śniej in for mo wa li śmy, pra ce
przy bu do wie pla ców ki mia ły za -
koń czyć się w 2017 ro ku. Wia do -
mo już, że dziel ni ca nie do trzy ma
te go ter mi nu.

Ze spół szkol no -przed szkol ny
ma po wstać przy skrzy żo wa niu
Cy kla me nów i Skal ni co wej. Pla -
ców ka skła dać się bę dzie z trzech
bu dyn ków: ha li spor to wej, szko ły
i przed szko la. Do dat ko wo na par -
te rze jed no po miesz cze nie prze -
zna czo ne zo sta nie na mul ti me -

dial ną bi blio te kę. Koszt bu do wy
prze wi dzia no na po nad 15 mln zł.

– Bu do wa po win na ru szyć jesz -
cze w tym mie sią cu, we wrze śniu
– mó wi Kon rad Raj ca, rzecz nik
Urzę du Dziel ni cy Wa wer.

Ucznio wie i przed szko la ki z no -
wych pla có wek sko rzy sta ją nie
wcze śniej niż we wrze śniu 2018 r.
W po dob nym cza sie do użyt ku
po wi nien być już ta kże od da ny
żło bek, któ ry sta nie przy Trak cie
Lu bel skim. Na je go bu do wę za re -
zer wo wa no już 10 mln zł.

– Żło bek jest jesz cze w fa zie pro -
jek to wa nia – do da je Raj ca. (mk)

Budujemy żłobek,
przedszkole i szkołę
� W 2017 roku mieszkańcy Wawra mieli posłać dzieci
do nowej szkoły. Niestety tak się nie stanie, bowiem
prace budowlane w Nadwiślu jeszcze się nie zaczęły.

źródło: udostępnione zdjęcie przez rzecznika
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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 MOTORYZACYJNE
·Zdiagnozujemy oraz naprawimy Twój
samochód, szybko i profesjonalnie. Pokaż to
ogłoszenie, a otrzymasz rabat. 500-822-113

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

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

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

Elektryk 506-506-006

Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę na
pełny etat, na podstawie umowy o pracę

w nowoczesnych placówkach
przedszkolnych. Poszukujemy nauczycieli
wychowania przedszkolnego, którzy lubią

swój zawód i wykonują go z pasją.
Wymagamy, aby osoba miała ukończoną

pedagogikę wczesnoszkolną lub
przedszkolną. Zatrudnienie od 1 października

i od 1 listopada 2016 roku. Proszę
o nadsyłanie aplikacji z zaznaczeniem
preferowanej lokalizacji (Białołęka i/lub
Bemowo). CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

ANTYKI
·ANTYKI OBRAZY SREBRA PLATERY BRĄZY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNAKI ODZNACZENIA MUNDURY RYNGRAFY
ORZEŁKI TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  pprroodduukkuujjąąccaa  ssłłooddyycczzee  zz ssiieeddzziibbąą
ww RReemmbbeerrttoowwiiee  zzaattrruuddnnii  nnaa  uummoowwęę  zzlleecceenniiaa  oossoobbyy

zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..
WWyymmaaggaannaa  aakkttuuaallnnaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  bbaaddaańń  SSaanneeppiidduu,,

ddyyssppoozzyyccyyjjnnoośśćć,,  ssuummiieennnnoośśćć..  PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz..
KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu odzieżowego w CH FERIO
WAWER w Warszawie (przy stacji Międzylesie).
Praca w godzinach porannych 7:00 – 9:00.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
telefoniczny. 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
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

„Pa mię ci 6500 Ży dów z get ta
w Fa le ni cy de por to wa nych
na śmierć 20 sierp nia 1942 r.” to

frag ment na pi su, ja ki zna lazł się
przy sym bo licz nym po mni ku
miesz kań ców get ta w Fa le ni cy.

Po mnik w kształ cie pęk nię te go
gła zu po wstał sta ra niem człon ków
Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li -
dar ność” w 50. rocz ni cę li kwi da cji
get ta w Fa le ni cy. Do Fa le ni cy spę -
dzo no ta kże Ży dów z get ta
w Rem ber to wie. Oko ło godz. 14
ze bra no ich na pla cu po mię dzy
sy na go gą a to ra mi ko le jo wy mi,
gdzie wcze śniej spę dzo no lud ność
z Fa le ni cy. Oko ło go dzi ny 18
ufor mo wa no ko lum nę i ode skor -
to wa no ją na ram pę ko le jo wą,
gdzie cze kał już po ciąg to wa ro wy.
W za ła dun ku Niem cy wy rę cza li
się Gra na to wą Po li cją, Szau li sa mi
i Ży dow ską Słu żbą Po rząd ko wą.
Po za koń cze niu wci ska nia lu dzi
do wa go nów, Niem cy we pchnę li
do nich ta kże po li cjan tów ży dow -
skich. W trak cie ca łej ak cji
do miesz kań ców get ta strze la no,
bi to ich pał ka mi. Na stęp nie po -
ciąg od je chał do Otwoc ka, gdzie
po za bra niu Ży dów z otwoc kie go
get ta wy wie zio no wszyst kich
do obo zu kon cen tra cyj ne go
w Tre blin ce

W rocz ni cę tych wy da rzeń
przy po mni ku od by wa ją się ce re -
mo nie de dy ko wa ne fa le nic kim Ży -
dom, za mor do wa nym w la -
tach II woj ny świa to wej.

Za gad kę po praw nie od ga dli
Ma rek Ła pay i Kon rad Osuch.

Kolejna zagadka
Gdzie znajduje się ten grób?

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

Ciekawy Wawer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami
zastanawiamy się, co to za miejsca i jaką kryją tajemnicę.
W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa
dyspozycji są nasi

handlowcy.

Maciej Chodkowski
e-mail:

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

Można też kontaktować się z Biurem
Reklamy

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

2. Reklamę można
dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl



W mia stach Eu ro py Za chod niej
wspól ne do jaz dy do pra cy lub wę zła
prze siad ko we go jed nym sa mo cho -
dem od daw na są zja wi skiem po -
wszech nym. Je den sa mo chód za -
miast kil ku zaj mu je mniej miej sca,
w od po wied nio mniej szym stop niu
za nie czysz cza śro do wi sko, mniej ha -
ła su je i zu ży wa mniej pa li wa. War -
sza wa jest bar dziej za nie czysz czo na
od prze cięt ne go mia sta za Od rą, ale

po mia ry mó wią, że w więk szo ści aut
sie dzi sam kie row ca. Aby za chę cić
do wza jem ne go pod wo że nia się
na sta cje SKM -ki Za rząd Trans por -
tu Miej skie go po sta no wił za sto so -
wać me to dę mar chew ki.

W naj bli ższych dniach na par kin -
gach w Waw rze i Ani nie wy zna czo -
nych zo sta nie po pięć miejsc ozna -
czo nych sym bo lem „2+”, z któ rych
po win ni ko rzy stać wy łącz nie kie -

row cy prze wo żą cy co naj mniej jed -
ne go pa sa że ra. Bę dą one zlo ka li zo -
wa ne bli sko wyjśc z par kin gów, co
po win no być za chę tą do za bie ra nia
w dro dze do pra cy człon ków ro dzi -
ny lub są sia dów.

To w tym ro ku ko lej na no win ka
par kin go wa po stre fach K+R,
w któ rych do zwo lo ny jest po stój
na mak sy mal nie dwie mi nu ty.

(dg)

Parking tylko dla życzliwych

Podrzuć sąsiada do SKM-ki
� Czemu jechać autem samemu, skoro mamy 4–5 miejsc? Na parkingach w Wawrze
i Aninie powstanie strefa dla kierowców wiozących pasażerów.

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

– Naj wa żniej sze dzia ła nia w ogro dach
w paź dzier ni ku to…?

– Sa dze nie. Więk szość drzew
i krze wów, zwłasz cza tych ku po -
wa nych z od kry ty mi ko rze nia mi,
po win no się sa dzić wła śnie te -
raz. Szcze gól nie do brze jest po -
sa dzić w tym mie sią cu ró że,
któ re zdą żą się uko rze nić
przed zi mą. Dla nich wy bie ra -
my miej sca sło necz ne i osło nię te
przed wia trem, z pod ło żem o du -
żej za war to ści próch ni cy. – A je śli
nasz ogród to nie ko niecz nie krze wy?

– Je śli wo li my by li ny, ro śli ny ce bu lo we
i jed no rocz ne, to ta kże do bry czas na za ję cie

się ni mi. Wie le ro ślin jed no rocz nych za -
kwit nie wcze śniej po zi mie, je śli po -

sie je my je je sie nią. Do po ło wy mie -
sią ca sa dzi my też nie któ re ro śli ny

ce bu lo we, a te, któ re nie po win -
ny zi mo wać – wy ko pu je my
i od po wied nio prze cho wu je -
my.

– A gdy już wszyst ko jest wy -
ko pa ne, po sa dzo ne i po sia ne?

– Wte dy po zo sta je na wo że -
nie. Pa mię taj my jed nak, że nie

wszyst kie na wo zy na da ją się
do uży wa nia je sie nią. Dlatego

najlepiej po wie rzyć swój ogród fa chow -
co wi. To nie praw da, że za trud nie nie ar chi -

tek ta kra jo bra zu zwią za ne jest z ogrom ny mi kosz ta mi.
Zy sku je my za to pew ność, że nasz ogród bę dzie miał pro -
fe sjo nal ną opie kę, ro śli ny bę dą dłu go cie szy ły oczy
a wszyst ko bę dzie się skła da ło na har mo nij ną ca łość.

Spra wa za kłó ceń w ru chu dro -
go wym na uli cy Mie czy sła wa Fren -
kla, w ob rę bie ulic: Pa trio tów, Kę -
dzie rzyń skiej i By strzyc kiej cią gnie
się już nie mal rok. Par ku ją ce
na nie zbyt sze ro kiej ulicz ce sa mo -
cho dy utrud nia ły, a nie raz cał ko -
wi cie unie mo żli wia ły prze jazd.
Dzię ki na gło śnie niu pro ble mu
przez lo kal ne me dia pod ko niec
sierp nia, czy li „za le d wie” po 10
mie sią cach, na Fren kla zo sta ły
usta wio ne zna ki dro go we za ka zu
za trzy my wa nia się i po sto ju.

Czy li w po rząd ku. Spra wa za ła -
twio na. No, jed nak nie do koń ca.

Bo, jak do no szą na si czy tel ni cy,
sa mo cho dy par ku ją na dal, cał ko -
wi cie igno ru jąc zna ki. Do wie dzie -
li śmy się, że od koń ca sierp nia
stra żni cy miej scy in ter we nio wa li
w tym miej scu osiem ra zy. W wy -
ni ku pod ję tych dzia łań wsz czę -
to 19 pro ce dur zmie rza ją cych
do uka ra nia kie row ców pod ich
nie obec ność. Czy to du żo?

– Zna ki są ma ło wi docz ne, za -
sło nię te przez ga łę zie drzew i zbyt
płyt ko wko pa ne. Czy li spra wa za -
ła twio na po pol sku – mó wi roz go -
ry czo ny czy tel nik.

(wk)

Rozgoryczenie w Falenicy
� Parkingowe problemy na ulicy Frenkla.

źródło: ZT
M

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja

ogrodów
607-617-744

Jak przygotować ogród do zimy?
� Październik w ogrodach to czas przygotowań do zimy. Z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym, co
zrobić, by nasze rośliny zdrowo przezimowały.




