
Trwają prace projektowe
nad mostem, który do 2020 roku
połączy Wawer z Wilanowem
w ciągu południowej obwodnicy
Warszawy. Za 757 mln zł turecka
firma G? lermak zbuduje trasę
szybkiego ruchu między Przyczół-
kową a Wałem Miedzeszyńskim,
która na samej przeprawie będzie
mieć po cztery pasy ruchu w ka-
żdym kierunku. Trasę S2 finansu-
ją podatnicy z całej Polski, jest
ona bowiem budowana przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Wawerski sa-
morząd chce budowy jeszcze jed-
nej przeprawy, która powstałaby
już z budżetu Warszawy.

Odświeżają stare plany
Mowa o tzw. moście „na zapo-

rze”, którego nazwa pochodzi
od planowanego jeszcze w la-
tach 80. wiślanego stopnia wodne-
go na wysokości Augustówki i Mię-
dzylesia. Zapory nie będzie, ale
most wciąż jest marzeniem niektó-

rych mieszkańców i samorządow-
ców. Temat jest co kilka lat odświe-
żany. Powstał już nawet projekt
budowlany, jednak jest on nieaktu-
alny. Czy budowa mostu „na zapo-
rze” ma sens wobec zbliżającej się
budowy mostu na trasie S2?

– Po otwarciu mostu w ciągu
południowej obwodnicy Warsza-
wy między nim a mostem Siekier-
kowskim wciąż pozostanie 8-kilo-
metrowa luka – mówi burmistrz
Łukasz Jeziorski. – Chcemy do-
prowadzić do budowy w tym miej-
scu lokalnej przeprawy dla miesz-
kańców Wawra i Wilanowa, nie
dla tranzytu.

– Najpierw należy budować
drogi i mosty, dopiero później
osiedla – dodaje radny Michał
Żebrowski. – Nasze dzielnice nie
są tak gęsto zabudowane, jak Żo-
liborz i Bródno, więc obędzie się
bez protestów. Przesunięcie pie-
niędzy z budowy mostu Krasiń-
skiego pozwoli ożywić tę część
Warszawy.

Radny przedstawia szacunki,
według których sam most powi-
nien kosztować ok. 460 mln zł.
Konieczne będzie jednak dobu-
dowanie do niego dróg dojazdo-
wych, które podwyższą koszt bu-
dowy. Wciąż będzie to jednak
znacznie mniej, niż przewidziano
na budowę mostu Krasińskiego,
wywołującego ogromne protesty
na Żoliborzu.

– Optymalne byłoby połączenie
Augustówki i Mrówczej za pomo-
cą ulic mających po dwa pasy ru-
chu w każdym kierunku – mówi
radny Sławomir Kacprowicz.
– I tak trasa wiodłaby przez tzw.
Nowo-Zwoleńską i Zwoleńską.
Jeśli zapadnie decyzja o budowie,
poczekamy na otwarcie 10 lat.

Zarówno dokładny przebieg
trasy, jak i jej parametry będą
jeszcze analizowane. Wiadomo,
że zapisana w studium wykonal-
ności sprzed dziewięciu lat budo-
wa mostu ze 115-metrowym pylo-
nem, podobnym konstrukcyjnie
do Świętokrzyskiego, jest nieak-
tualna.

Mieszkańcy nie są zgodni
W marcu pisaliśmy o petycji

mieszkańców Wawra i Wilanowa,
domagających się przyspieszenia
prac nad mostem. Do tej pory
podpisało się pod nią 2150 osób,
czyli około 2% mieszkańców obu
dzielnic. Po lekturze komentarzy
zamieszczanych w Internecie mo-

żna śmiało powiedzieć, że zdania
w sprawie inwestycji są podzielone.

– W Wawrze mieszka coraz
więcej osób i bez powstania takiej
lokalnej przeprawy dzielnica
utknie całkowicie w korkach – pi-
sali autorzy petycji. – Także
zwiększająca się liczba mieszkań-
ców Wilanowa oraz duży poten-
cjał inwestycyjny tzw. łuku sie-
kierkowskiego wymaga dodatko-
wej przeprawy przez most. Most
na Zaporze, łączący Wawer i Wi-
lanów, planowany jest od lat 80.
ubiegłego wieku.

– Zastanawiam się nad sensem
tego mostu – to jeden z głosów
przeciwnych, zamieszczonych
na naszym forum. – Jest trasa te-
respolska, za kilka lat powstanie
obwodnica. Po co tworzyć nową,
szeroką arterię, przecinającą let-
niskowo-kameralny Wawer?
Do szewskiej pasji doprowadzają
mnie kilometrowe korki pojedyn-
czych kierowców, których można
zmieścić w kilku autobusach lub
dwóch SKM-kach. Nie chcę tego
mostu ani zmiany Zwoleńskiej
czy Żegańskiej w jakieś pseudo-
autostradowe drogi.

Zbadamy potrzeby
transportowe

28 września ratusz w Międzyle-
siu odwiedził wiceprezydent War-
szawy Michał Olszewski, prywat-
nie mieszkaniec dzielnicy Wawer.
Spotkał się z radnymi komisji in-

westycji z Wawra i Wilanowa, któ-
rzy podjęli wspólną uchwałę, wzy-
wającą do przyspieszenia prac
nad inwestycją.

– Przeanalizujemy sens budowy
– obiecał. – Konieczne będzie
przeprowadzenie symulacji ru-
chu, więc ponownie możemy spo-
tkać się wiosną. Chciałbym wyraź-
nie powiedzieć, że most „na zapo-
rze” znajduje się w dalekosię-
żnych planach inwestycyjnych,
choć data jego budowy nie jest
jeszcze znana. Obecnie prioryte-
tem jest budowa mostu na trasie
S2, który jest jedyną brakującą
przeprawą w ciągu naszych ob-
wodnic. O budowie mostu „na za-
porze” zdecyduje szkiełko i oko,
a nie serce, bo sztuką nie jest bu-

dowa ulicy od punktu A do B, ale
skuteczne rozwiązanie proble-
mów transportowych i rozprowa-
dzenie ruchu.

Olszewski przypomniał także,
że absolutnym priorytetem trans-
portowym jest rozwój komunika-
cji miejskiej, czego efektem jest
choćby niemal gotowy tunel
w Międzylesiu. Budowa tego i in-
nych bezkolizyjnych przejść przez
tory ma umożliwić wprowadzenie
do rozkładu jazdy nowych SKM-
-ek, będących podstawowym
środkiem transportu mieszkań-
ców Wawra. Warto odnotować, że
podczas dwugodzinnego spotka-
nia zwrot „komunikacja miejska”
nie padł z ust radnych obu dziel-
nic ani razu.

(dg)

Zdecydują szkiełko i oko

Dwa mosty z Wawra do Wilanowa?
� Wraca temat mostu łączącego Międzylesie z Augustówką. Wkrótce powstanie analiza, mająca pomóc w podjęciu
decyzji o budowie lub jej odłożeniu.
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W marcu
pisaliśmy o petycji
mieszkańców Wawra
i Wilanowa,
domagających się
przyspieszenia prac
nad mostem. Do tej pory
podpisało się
pod nią 2150 osób, czyli
około 2% mieszkańców
obu dzielnic. Po lekturze
komentarzy
zamieszczanych
w Internecie można
śmiało powiedzieć, że
zdania w sprawie
inwestycji są podzielone.
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Plebiscyt na artystę 150-lecia
Wawra zorganizowała wśród miesz-
kańców Podkarpacka Fundacja

Rozwoju Kultury. Niektórych może
to trochę dziwić, bo co ma Podkar-
pacie do Wawra? Ale wtajemnicze-

ni wiedzą, że fundacja organizuje
choćby koncerty w ramach Wawer
Music Festival. Pomysł świetny
i chwycił, lista kandydatów stworzo-
na została przez samych wawerczy-
ków, a w trwającym od czerwca
do początku września głosowaniu,
oddano prawie 1,5 tys. głosów.
Pierwsza dziesiątka wygląda tak:
10. Tadeusz Drozda – aktor,

satyryk (55 głosów)
9. Konstanty Ildefons

Gałczyński – poeta (63 głosy)
8. Anna-Maria Jopek

– piosenkarka (65 głosów)

i Ryszard Rynkowski
– piosenkarz (65 głosów)

6. Tatiana Szebanowa
– pianistka (70 głosów)

5. Agnieszka Osiecka – pisarka
(71 głosów) oraz Katarzyna
i Cezary Żakowie – aktorzy
(71 głosów)

3. Marian Opania – aktor
(73 głosy)

2. Kayah – piosenkarka (82 głosy)
1. Julian Tuwim – poeta (87

głosów)
Laureatów przedstawiać nie

trzeba. Nazwiska mówią same

za siebie. Od znakomitości daw-
nych i dzisiejszych aż się tutaj roi.
A fakt, że zwyciężył Tuwim najle-
piej świadczy o samej idei plebi-
scytu, dowodzi, że kultura wciąż
może być arką przymierza między
dawnymi a dzisiejszymi laty. Po-
eta nie tylko uznany za wielkiego,
ale naprawdę wielki, do dziś aktu-
alny. No i zakochany w Aninie
bez pamięci. A za nim wielka
gwiazda piosenki i wybitny aktor.
Serce rośnie!

Wypada jeszcze wymienić tych,
którzy zajęli miejsca poza pierw-
szą dziesiątką, a tam również sa-
me znane twarze.
11. Wojciech Malajkat – aktor

(54 głosy)
12. Agnieszka Kurowska-Janecka

– wokalistka (52 głosy)
13. Andrzej Skarżyński – malarz

(43 głosy)
14. Marta Wiatr – dyrygent chóru

(41 głosów)
15. Ewa Szykulska – aktorka

(39 głosów) i Stan Borys
– piosenkarz (39 głosów)

17. Janusz Rewiński- aktor
(34 głosy)

18. Robert Gawliński
– piosenkarz (22 głosy)
i Aleksander Kulikowski
– kompozytor (22 głosy)

20. Leon Kruczkowski
– dramaturg (20 głosów)

Uroczysty finał plebiscytu wraz
z wręczeniem laureatom dyplo-
mów nastąpi 11 grudnia w hotelu
Boss. Tego dnia odbędzie się ta-
kże premierowa prezentacja hej-
nału wawerskiego skomponowa-
nego przez Garego Guthmana,
który podczas gali osobiście za-
prezentuje swe dzieło.

(wk)

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

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!

Zwycięzca plebiscytu zaskoczeniem?

Znane twarzeWawra
� Od nazwisk naprawdę wybitnych i naprawdę głośnych aż się na liście zwycięzców roi. Nic dziwnego, wszak już
przed wojną chętnie się tu artyści osiedlali, a i dziś mieszka ich w naszej dzielnicy wielu. Było więc z kogo wybierać…
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Obok Szkoły Podstawowej
nr 216 Klonowego Liścia przy ul.
Wolnej stoi nowy pomnik. Ma on
formę tablicy ze szkła o bardzo
skomplikowanej i ciekawej faktu-
rze, na której umieszczono zdję-
cie przestawiające wychowanków
sanatorium oraz napis w trzech
językach (po polsku, w jidysz
i po angielsku): „Pamięci dzieci
i wszystkich pracowników Sanato-
rium im. Włodzimierza Medema,
które działało w latach 1926–1942
przy ul. Lokalnej”.

Pamiątkowa tablica została od-
słonięta przez córkę pracownicy
sanatorium i redaktorkę mie-
sięcznika „Midrasz” Bellę
Szwarcman-Czarnotę, burmistrza
Łukasza Jeziorskiego oraz ucznia
Szymona Charemzę.

Sanatorium Dziecięce im. Wło-
dzimierza Medema działało w la-
tach 1926–1942 przy Lokalnej,
tuż obok miejsca, w którym stanął
pomnik. Placówka ta była uzna-
wana za niezwykle nowoczesną
w skali europejskiej i do wybu-

chu II wojny światowej przewinę-
ło się przez nią prawie 10 000
dzieci.

W latach 30. sanatorium pro-
wadzone przez Szlojme Gilińskie-
go stosowało nieznane wcześniej
metody wychowawcze, np. prak-
tycznie nie stosowało kar.

– Zgodnie ze statutem była to
placówka leczniczo-wychowaw-
cza, w której prowadzono zajęcia
szkolne, zespoły zainteresowań,
w tym kółka artystyczne oraz bi-
bliotekę – podaje portal histo-

ryczny Wirtualny Sztetl. – Naukę
prowadzono głównie w języku ji-
dysz. Życie w sanatorium poma-
gały organizować dziesięciooso-
bowe wybierane demokratycznie
dziecięce samorządy.

Jednym z młodych pensjonariu-
szy był Marek Edelman (1919
lub 1922–2009), późniejszy le-
karz, jeden z przywódców powsta-
nia w getcie warszawskim i kawa-
ler Orderu Orła Białego. W od-
słonięciu pomnika wzięli udział
jego przyjaciele, którzy bez trudu
odnaleźli go wśród młodzieży,
uwiecznionej na tablicy pamiąt-
kowej.

Odsłonięty pomnik to wspólne
dzieło lokalnej społeczności. Ta-
blicę zaprojektował popularyza-
tor historii Wawra i architekt An-
drzej Rukowicz we współpracy
z Tomaszem Tuszko, wykonała
wawerska firma Wirtaże, zaś
ufundowały Stowarzyszenie Ży-
dowski Instytut Historyczny,
Urząd Dzielnicy Wawer i prywat-
ni darczyńcy. Umieszczona na ta-
blicy fotografia pochodzi ze zbio-
rów państwa Sawickich: Pauli, wi-
ceprezeski Otwartej Rzeczypo-
spolitej – Stowarzyszenia przeciw
Antysemityzmowi i Ksenofobii
oraz Mirosława, zmarłego
w styczniu byłego ministra eduka-
cji narodowej.

W prywatnych rozmowach pod-
czas spotkania, które odbyło się
w szkole Klonowego Liścia, go-
ście chętnie rozmawiali o historii
sanatorium. Powszechna była opi-
nia, że nowoczesny i skromny po-
mnik to godne upamiętnienie,
na które ofiary ludobójstwa cze-
kały aż 74 lata. Tablica jest usta-
wiona tak, że najmłodsi miesz-
kańcy Miedzeszyna będą ją co-
dziennie mijać w drodze do szko-
ły. W słoneczne dni szkło będzie
mienić się wszystkimi kolorami
tęczy.

Dominik Gadomski

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

Wyjątkowe miejsce w Miedzeszynie

Historia wyryta w szkle
� Miedzeszyn, Wawer i cała Warszawa odzyskała pamięć o wspaniałych ludziach
i ich młodych podopiecznych, zamordowanych w Treblince.

Sanatorium
Dziecięce im.
Włodzimierza Medema
działało w latach
1926–1942 przy Lokalnej,
tuż obok miejsca,
w którym stanął pomnik.
Placówka ta była
uznawana za niezwykle
nowoczesną w skali
europejskiej
i do wybuchu II wojny
światowej przewinęło się
przez nią prawie 10 000
dzieci.
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reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204

– Najważniejsze działania w ogrodach
w październiku to…?

– Sadzenie. Większość drzew
i krzewów, zwłaszcza tych kupo-
wanych z odkrytymi korzeniami,
powinno się sadzić właśnie te-
raz. Szczególnie dobrze jest po-
sadzić w tym miesiącu róże,
które zdążą się ukorzenić
przed zimą. Dla nich wybiera-
my miejsca słoneczne i osłonięte
przed wiatrem, z podłożem o du-
żej zawartości próchnicy. – A jeśli
nasz ogród to niekoniecznie krzewy?

– Jeśli wolimy byliny, rośliny cebulowe
i jednoroczne, to także dobry czas na zajęcie

się nimi. Wiele roślin jednorocznych za-
kwitnie wcześniej po zimie, jeśli po-

siejemy je jesienią. Do połowy mie-
siąca sadzimy też niektóre rośliny

cebulowe, a te, które nie powin-
ny zimować – wykopujemy
i odpowiednio przechowuje-
my.

– A gdy już wszystko jest wy-
kopane, posadzone i posiane?

– Wtedy pozostaje nawoże-
nie. Pamiętajmy jednak, że nie

wszystkie nawozy nadają się
do używania jesienią. Dlatego

najlepiej powierzyć swój ogród fachow-
cowi. To nieprawda, że zatrudnienie archi-

tekta krajobrazu związane jest z ogromnymi kosztami.
Zyskujemy za to pewność, że nasz ogród będzie miał pro-
fesjonalną opiekę, rośliny będą długo cieszyły oczy
a wszystko będzie się składało na harmonijną całość.

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.

Za kilka lat wawerski i wila-
nowski brzeg Wisły zostaną spięte
mostem obwodnicy ekspresowej,
a jeśli spełnią się życzenia samo-
rządowców – wkrótce również
mostem „na zaporze”. Dziś dwie
dzielnice najbardziej łączy… hi-

storia. Kilka wieków temu miesz-
kańcy Falenicy czy Kępy Zawa-
dowskiej stanowili wspólnotę, wy-
różniającą się na tle innych spo-
łeczności Mazowsza m.in. ubio-
rem, kultywowaniem tradycyjnych

zawodów czy nawet pochodze-
niem. Byli Urzeczanami.

Dr Łukasz Stanaszek, który sta-
ra się przywrócić nam pamięć
o niemal zapomnianej kulturze
Urzecza, za początek historii tego
regionu uważa przybycie olender-
skich osadników na począt-
ku XVII wieku. Olendrzy orygi-
nalnie byli protestantami z Ho-
landii i Fryzji, a później także
Niemiec, zaś później stali się bar-
dzo zróżnicowaną społecznością.
Wciąż unosił się jednak nad nimi
niderlandzki duch. „Bóg stworzył
świat, ale Holandię stworzyli Ho-
lendrzy” głosi popularne w tym
kraju przysłowie. Łatwo w to
uwierzyć, patrząc na jej stworzony
przez człowieka krajobraz z tysią-
cami kanałów i grobli. Również
nadwiślański pas w Wawrze i Wi-
lanowie jest w dużej mierze dzie-
łem nie natury, ale olenderskich
mistrzów melioracji. Cztery wieki
temu dolina Wisły od Saskiej Kę-
py po ujście Pilicy zaczęła pokry-
wać się kanałami, drogami
na groblach, rowami, stawami

i domami na sztucznych pagór-
kach. Rosły wierzby i topole, sa-
dzone przez olendrów jako zapo-
ry przed krą.

Tradycyjnym zajęciem Urze-
czan było flisactwo. Przed erą
przemysłu głównymi drogami,
po których transportowano towa-
ry, były rzeki. Flisacy, nazywani
też orylami, pełnili funkcję po-
dobną do dzisiejszych pracowni-
ków kolejowych, zajmujących się
obsługą składów towarowych.
Handel na Wiśle kwitł, a bliskość
rynku w rozwijającej się Warsza-

wie sprzyjała bogaceniu się Urze-
czan.

Urzecze miało nawet własne
stroje ludowe. Mężczyźni nosili
białe koszule, granatowe sukma-
ny z czerwonym kołnierzem, su-
kienne spodnie, czarne skórzane
buty i czarne filcowe kapelusze.
Skomplikowany strój damski
składał się z czepka albo chusty,
białej koszuli, zielonego gorsetu,
wełnianej spódnicy i np. sznuro-
wanych trzewików. Kobiety za-
kładały także po kilka sznurów
korali.

Choć w Wilanowie i Wawrze re-
gularnie odbywają się imprezy,
mające przypomnieć o kulturze
Urzecza, w świadomości miesz-
kańców takie pojęcie nie istnieje.
Brakuje namacalnego, charaktery-
stycznego symbolu, świadczącego
o wspólnej historii. Może już czas
na pomnik flisaka, skwer z ele-
mentami o tematyce ludowej albo
– skoro zapory na Wiśle nie ma
i nie będzie – most na Urzeczu?

Dominik Gadomski

Na podstawie: „150 lat gminy Wawer. Vademecum
krajoznawcze Wawra i okolic”, pod red. D.M. Koziel-
skiej, Warszawa 2015.

Urzecze – mała Holandia nad Wisłą
� Wawer i Wilanów łączy znacznie więcej, niż projekty dwóch mostów. Nadwiślańskie części obu dzielnic mają kilkaset lat wspólnej historii.

Choć
w Wilanowie i Wawrze
regularnie odbywają się
imprezy, mające
przypomnieć o kulturze
Urzecza, w świadomości
mieszkańców takie
pojęcie nie istnieje.
Brakuje namacalnego,
charakterystycznego
symbolu, świadczącego
o wspólnej historii.
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Policjanci z komisariatu z Ani-
nie otrzymali informację o pedo-
filu od ojca 12-latki, która rozma-
wiała ze starszym o jedenaście lat
mężczyzną na portalu społeczno-
ściowym.

– Jak wyjaśnił funkcjonariu-
szom, komunikowała sie z kimś,
kto w bardzo specyficzny i niepo-
kojący sposób prowadził rozmowy
– informuje Komenda Stołeczna
Policji. – Ich treści mogły wskazy-
wać na skłonności pedofilskie.

Mundurowi zastawili na podej-
rzanego zasadzkę. 12-latka została
poproszona o umówienie się ze
swoim „znajomym”. Na miejscu
spotkania pojawiła się w towarzy-
stwie ojca i policjantów, którzy za-
trzymali 23-letniego mężczyznę.
Po zebraniu materiału dowodowego
prokurator postawił mu zarzut zmu-
szania do określonego zachowania,
objął dozorem policyjnym i zakazał
zbliżania się do dziewczynki.

(dg)

Chciał umówić się z 12-latką

Pedofil zatrzymany
� Dzięki czujności ojca dziewczynki wawerscy policjanci
zatrzymali mężczyznę, któremu grożą trzy lata więzienia.

Tegoroczna, ósma już edycja fe-
stiwalu, który na dobre już wrósł
w kulturalny pejzaż naszej dziel-
nicy zapowiada się wyjątkowo.
Nie tylko dlatego, że ma
uczcić 150-lecie gminy, ale przede
wszystkim ze względu na pro-
gram. Na Inaugurację w Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowym
Hotelu Boss przy ul. Żwanowiec-
kiej 20 usłyszymy nowe brzmienia
muzyki ethno-folk-jazzu w wyko-

naniu zdobywającego popular-
ność na świecie – Krzysztofa Ko-
bylińskiego z fenomenalną solist-
ką Rivk Shabi z Izraela.

Przy okazji koncertu będzie
można podziwiać nowe dzieła
malarza Andrzeja Skarżyńskiego
z cyklu „Wawer, moja miłość”,
a gośćmi honorowymi będą akto-
rzy Marian Opania i Cezary Żak,
którzy zajęli miejsca w czołówce
plebiscytu na Artystę 150-lecia
Wawra.

20 listopada o 17.30 wystąpi ze-
spół wokalny Affabre Concinue,
który zaprezentuje repertuar

od baroku po Bolero Ravela i te-
maty związane z The Beatles.
W styczniu natomiast na scenie
zobaczymy zespół Sokół Orkestar
z muzyką grecką i bałkańską oraz
Maję Sikorowską. Gościem bę-
dzie ojciec Mai – lider grupy
„Pod Budą” Andrzej Sikorowski,
który także wystąpi wraz z córką.
Po wszystkich koncertach, trady-
cyjnie już, kolacja z artystami.

(wk)

Muzyczny festiwal startuje w Wawrze
� Już 9 października inauguracja kolejnej edycji Wawer Music Festiwal. Wyjątkowego.

Tegoroczna,
ósma już edycja
festiwalu, który na dobre
już wrósł w kulturalny
pejzaż naszej dzielnicy
zapowiada się
wyjątkowo. Nie tylko
dlatego, że ma
uczcić 150-lecie gminy,
ale przede wszystkim ze
względu na program.

źródło:w
w
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Podczas patrolu policjanci za-
uważyli w Marysinie domowy ogró-
dek, w którym rosła całkiem pokaź-
na plantacja krzewów konopi indyj-
skich. Natychmiast zatrzymali 19-
letniego mężczyznę, który został
podejrzany o hodowlę roślin. Chło-
pak twierdził, że krzewy to samo-
siejka, a on nie ma z tym nic wspól-
nego. Policja nie znalazła przy na-
stolatku żadnych środków odurza-
jących ani sprzętu, który mógłby
służyć do wytwarzania narkotyków.

– Policjanci zniszczyli łącz-
nie 47 krzewów. Mężczyzna nie

ma na razie postawionych zarzu-
tów, ponieważ dowody nie wska-
zują jednoznacznie, że był on wła-
ścicielem roślin. Dopiero po ba-
daniach określających, czy fak-
tycznie były to samosiejki, będzie
możliwość postawienia zarzutów.
Za taki czyn grozi do trzech lat
więzienia – mówi oficer prasowy,
kom. Joanna Węgrzyniak.

Od początku roku policjanci
z Wawra zlikwidowali już siedem
plantacji z konopiami indyjski-
mi.

(mk)

Policjanci zniszczyli 47 krzewów

Marihuana w Marysinie
� Policja zlikwidowała kolejną hodowlę konopi
indyjskich w naszej dzielnicy. Właścicielowi posesji,
na której rosły krzaki, może grozić więzienie.



Jest jeden uważny czytelnik
„Ciekawego Wawra”, któremu
nawet błąd redakcji nie przeszko-

dził w udzieleniu poprawnej od-
powiedzi. Pan Konrad Osuch bar-
dzo dobrze zna Wawer i bez tru-

du potrafił wskazać, gdzie znajdu-
je się monument ze zdjęcia. Oczy-
wiście jest to pomnik na cmenta-
rzu w Zerzniu, poświęcony pa-
mięci żołnierzom września. Po-
mnik postawiono nad zbiorową
mogiłą 107 (27 znanych i 80 nie-
znanych) żołnierzy WP z 13 Dy-
wizji Piechoty Strzelców Kreso-
wych i oddziałów współdziałają-
cych poległych 19 i 20 wrze-
śnia 1939 r. Żołnierze śpieszyli
na pomoc walczącej Warszawie
i w okolicach Zerznia spotkali się
w walce z wojskami niemieckimi,
które okrążały stolicę.

Pomnik, autorstwa ukrywają-
cych się przed Niemcami Sewery-
na Nirnsztejna i Wiesława Chara-
siewicza, powstał jeszcze w czasie
wojny. Wieńczącą monument
rzeźbę orła wykonał wawerski pla-
styk Wacław Piotrowski.

Kolejna zagadka
Mamy w Wawrze wiele magicznych miejsc. Jedno
z nich prezentujemy na zdjęciu. Gdzie się ono
znajduje i co przedstawia?

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.

·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587

·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587

·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587

·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624

·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

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

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNACZENIA RYNGRAFY MUNDURY
BIBELOTY TEL. 504-017-418

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  GGrryyccaann  ddoo  sswwoojjeejj  PPrraaccoowwnnii  CCuukkiieerrnniicczzeejj
ww WWaarrsszzaawwiiee  WWaawweerr  zzaattrruuddnnii  pprraaccoowwnniikkóóww
pprroodduukkccjjii  cciiaasstt  ii wwyyppiieekkaanniiaa  rruurreekk..  ZZaakkrreess

oobboowwiiąązzkkóóww::  ppoommoocc  ww pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiuu  cciiaasstt,,
rruurreekk  oorraazz  ppóółłpprroodduukkttóóww,,  ppaakkoowwaanniiee

ii ppaalleettyyzzoowwaanniiee  pprroodduukkttóóww  ggoottoowwyycchh..  WWyymmaaggaammyy
kkssiięężżeecczzkkii  SSaanneeppiidd..  ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  kkoonnttaakkttuu

oossoobbyy  sszzuukkaajjąąccee  ssttaałłeeggoo  zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssuummiieennnnee
ii zzaaaannggaażżoowwaannee  ww pprraaccęę..  KKoonnttaakktt::  tteell..

779955--552299--115500  lluubb  mmaaiill  pprraaccaa@ggrryyccaann..ppll

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

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

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

Ta ką wia do mość – o pi ja nym
mę żczyź nie w au to bu sie na pę tli
Utra ta – wy sła ła w pią tek po po łu -
dniu pa sa żer ka z Tar gów ka. Kie -
dy stra żni cy po ja wi li się przy uli cy
Gwar ków, w sto ją cym na pę tli po -
jeź dzie zo ba czy li kom plet nie pi ja -
ne go mę żczy znę w uni for mie li -
sto no sza, z prze wie szo ną przez
ra mię pocz to wą tor bą. Li sto nosz
zo stał od da ny w rę ce po li cji,
a o je go wy bry ku do wie dzie li się
prze ło że ni.

To skom pli ko wa ne?
Stra żni cy miej scy za chę ca ją

do ko rzy sta nia z plat for my, któ ra
mi mo wie lu za let wciąż nie jest
szcze gól nie po pu lar na. Być mo że
dla te go, że na pierw szy rzut oka jej
ob słu ga wy da je się dość skom pli ko -
wa na. SMS in ter wen cyj ny to sło wo
PO MOC, któ ry na le ży wy słać
pod nu mer 723 986 112. W od po -
wie dzi zgła sza ją cy otrzy ma sza blon
do uzu peł nie nia, w któ rym na le ży

wpi sać nu mer bocz ny po jaz du, nu -
mer li nii, kie ru nek pod ró ży, miej -
sce zda rze nia (np. na zwę przy stan -
ku lub cha rak te ry stycz ny punkt
za oknem), ro dzaj za gro że nia i licz -
bę spraw ców. Na lep ki z nu me rem
li nii i po jaz du są wi docz ne na szy -
bach i na ścia nach au to bu su (lub
tram wa ju). Go to wą od po wiedź wy -
sy ła my pod ten sam nu mer.

Od po cząt ku ro ku do stra ży
miej skiej wpły nę ło 677 zgło szeń
wy sła nych za po mo cą wia do mo ści
tek sto wej. Naj rza dziej w ta ki spo -
sób in ter we nio wa li miesz kań cy

Waw ra, od po cząt ku ro ku za le d -
wie czte ry ra zy. Naj chęt niej
z „dys kret ne go” SMS -a ko rzy sta -
no na Tar gów ku – od po cząt ku
ro ku wy sła no ich 35.

– Miesz kań cy War sza wy SMS -y
wy sy ła ją wte dy, gdy bo ją się za -
dzwo nić i gło śno za re ago wać
na nie bez piecz ną sy tu ację – mó wi
Ka ta rzy na Do bro wol ska z biu ra
pra so we go Stra ży Miej skiej.
– Naj czę ściej zgło sze nia do ty czą
za gro że nia bez pie czeń stwa i nie -
trzeź wych osób – do da je.

(mk)

Awantura lub pijaństwo w autobusie?

Wyślij SMS do straży miejskiej
� Każdy lubi podróżować w spokoju, bez głośnych zachowań, odoru alkoholowego
i nachalnych zaczepek współpasażerów. Wiele osób boi się jednak w takich
przypadkach interweniować. Dla nich straż miejska uruchomiła platformę, dzięki której
szybko i dyskretnie można poinformować funkcjonariuszy, że czujemy się zagrożeni.

źródło: ZT
M

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

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

Elektryk 506-506-006

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

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy (chłodnia). 

Europa Zachodnia 

tel. 531–385–393
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso -
by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo -
żli wość na uki w przy ja znej at -
mos fe rze oraz ukoń cze nia na sze -

go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral ne -
go, już dziś ser decz nie za pra szam
do na szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99

W ostat nich la tach kil ka z kra -
jo bra zu Waw ra, Ani na, czy Ra do -
ści zo sta ło usu nię tych kil ka cie ka -
wych przed wo jen nych bu dyn ków.
Z zie mią zrów na ny zo stał mię dzy
in ny mi dom przy uli cy Stra dom -
skiej, w któ rym miesz kał ma larz,
gra fik i ka ry ka tu rzy sta Je rzy Za -
ru ba, ro ze bra no sto ją cą przy uli cy
Rzeź biar skiej wy jąt ko wo cen ną
drew nia ną wil lę Ba to rów ka
z 1911 ro ku. Bul do że ry zmia żdży -
ły też ma lut ką wil lę w sty lu dwor -
ko wym przy uli cy Wi docz nej,
w któ rej pod czas woj ny miesz kał
wy bit ny ak tor Ste fan Ja racz,
a któ ra po tem słu ży ła ja ko sta cja
ko lej ki wą sko to ro wej. Wy da wa ło
się do nie daw na, że ten sam los
spo tka Wil lę pod Ko gut kiem

w Ra do ści na le żą cą do An to nie go
Fert ne ra. Być mo że jed nak uda
się ją oca lić, tak jak uda ło się ura -
to wać kil ka in nych przed wo jen -
nych wa wer skich wil li.

Kar pi żan ka już nie za chwy ca?
Jed ną z naj cen niej szych ura to -

wa nych jest du ża wil la z koń ca
lat 20. w pa ła co wym sty lu we nec -
kim, po ło żo na nie opo dal sta cji
PKP Wa wer przy Wi docz nej 51,
zwa na kie dyś „Kar pi żan ką”. Jesz -
cze kil ka lat te mu jej stan tech -
nicz ny bu dził zgro zę, choć bu dy -
nek za cho wał reszt ki daw nej
świet no ści. Po noć pod czas oku pa -
cji był tu lo kal kon spi ra cyj ny AK.
Po woj nie bu dy nek po dzie lo no
na lo ka le kwa te run ko we. Nie re -

mon to wa ny dom nisz czał, w koń -
cu ostat ni lo ka to rzy się wy pro wa -

dzi li, a wil la zo sta ła wy sta wio na
na sprze daż. No wa wła ści ciel ka
mia ła za miar wpi sa ny do ewi den -

cji za byt ków dom wy re mon to wać
już w 2009 ro ku. Z pla nów nic nie
wy szło i wy da wa ło się, że „Kar pi -
żan ki” nic nie oca li przed wy bu -
rze niem. W koń cu w ubie głym ro -
ku do cze ka ła się ka pi tal ne go re -
mon tu, któ ry nie ste ty po zba wił ją
w czę ści daw ne go uro ku. W miej -
sce drew nia nych okien po ja wi ły
się pla sti ko we, znik nę ły ta ra sy
i za da sze nia par te ru, a ob ra mo -
wa nia i gzym sy okien zo sta ły ob -
ło żo ne sty ro pia nem. Je dy nie
gzym sy dzia ło we uda ło się za cho -
wać w daw nym kształ cie. Cóż, wy -
pa da się cie szyć, że w ogó le stoi.

Win cen ty Pol przy Błę kit nej
Za gro żo na za gła dą by ła ta kże

wil la przy uli cy Błę kit nej 29

na ro gu z Uro czą. Zbu do wa na
zo sta ła w 1923 ro ku ja ko je den
z pierw szych do mów wznie sio -
nych po par ce la cji. Na pierw szy
rzut oka ni czym szcze gól nym się
nie wy ró żnia, mo że po za cha rak -
te ry stycz ną wie życz ką i śród -
ziem no mor ską sty li za cją. Ale,
gdy spoj rzeć uwa żniej, na za cho -
wa nych ory gi nal nych ró żo wa -
wych ścia nach da się wy pa trzeć
reszt ki ma lo wi deł, któ ry mi wil la
po kry ta by ła kie dyś w ca ło ści.
Nie wie le wi dać, ma ło z tych ob -
ra zów oca la ło, in ne są moc no za -
tar te, ale coś jed nak jesz cze się
osta ło. Nie któ re frag men ty zo -
sta ły póź niej przy kry te tyn kiem,
bo wil la by ła czę ścio wo prze bu -
do wy wa na. Na po łu dnio wej ścia -
nie za cho wał się oko lo ny wień -
cem por tret po ety Win cen te go
Po la. Chcia ło by się przy wró cić
dom przy Błę kit nej do daw nej
świet no ści, ale i tak naj wa żniej -
sze, że nie po dzie lił lo su wie lu
znisz czo nych przed wo jen nych
wa wer skich wil li.

(wk)

Wydawało się
do niedawna, że zagłada
czeka także Willę
pod Kogutkiem
w Radości należącą
do Antoniego Fertnera.
Być może jednak uda się
ją ocalić, tak jak udało się
uratować kilka innych
przedwojennych
wawerskich willi.

Wciąż widać resztki dawnej świetności

Ocalone wille Wawra
� Z pejzażu Wawra zniknęło wiele pamiątkowych willi, na szczęście są też takie, które udało się ocalić.

Wil la „Kar pi żan ka” przed re mon tem, fot. Mi chał Mro ziń ski
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Wil la „Błę kit na” 29, fot. Ra fał Czer won ka

Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na -
tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt -
no ścią bez błęd ne go do tar cia
do źró dła cho ro by oraz tym, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach




