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Budowa tunelu drogowego
w ciągu ulic Żegańskiej i Zwoleń-
skiej to bez wątpienia największa
i najważniejsza inwestycja, prowa-
dzona na terenie Wawra. Utrudnie-
nia w centrum Międzylesia trwały
od lutego 2015 roku i skutkowały
nie tylko ogromnymi korkami w ca-

łej okolicy, ale też kilometrowymi,
przymusowymi spacerami okolicz-
nych mieszkańców, chcących prze-
dostać się na drugą stronę torów.
Teraz tunel jest już gotowy.

– Obecnie trwa inwentaryzacja
i przygotowywanie organizacji ru-
chu – mówi Piotr Smoczyński, wi-

cedyrektor Zarządu Miejskich In-
westycji Drogowych. – Zakłada-
my, że sam tunel zostanie otwarty
na przełomie października i listo-
pada, natomiast na przejścia pod-
ziemne i drogę rowerową pod to-
rami poczekamy nieco dłużej.

Na zlecenie ZMID powstał
80-metrowy tunel i 480 m Żegań-
skiej i Zwoleńskiej, zaś 270 m

dróg zostało wyremontowanych.
Zbudowano także przejścia dla
pieszych pod torami i Patriotów
oraz pod Żegańską obok ratusza
i dwa ronda na skrzyżowaniach
z Mrówczą i Dworcową. Firma
Strabag otrzymała za wykonanie
prac budowlanych 87 mln zł.

(dg)

To ostatnie dni przed otwarciem

Tunel gotowy
� Prace w centrum Międzylesia dobiegły końca. Wkrótce pierwsze
samochody przejadą pod torami kolejowymi.

Utrudnienia
w centrum Międzylesia
trwały od lutego 2015
roku i skutkowały nie tylko
ogromnymi korkami
w całej okolicy, ale też
kilometrowymi,
przymusowymi
spacerami okolicznych
mieszkańców, chcących
przedostać się na drugą
stronę torów. Teraz tunel
jest już gotowy.



Gdy po I wojnie światowej Ra-
dość się rozrastała, pożary zaczęły
być sporym problemem. Drew-
niane w większości domy paliły
się dość często, płonęły także
od czasu do czasu okoliczne lasy.

A gasić nie bardzo było komu, bo
strażaków na miejscu i nie było
i trzeba było wzywać pomoc
z ościennych miejscowości.

W końcu grupka ochotników
zapaleńców założyła w 1926 roku

ochotniczą jednostkę straży. Po-
czątkowo strażaków było dwuna-
stu i działali wyłącznie dzięki da-
rom lokalnej społeczności. Dział-
kę, na której mieli i mają do dziś
swoją siedzibę, podarowała gmina

Falenica. Zaczynali niemal od ze-
ra. Nie było nawet strażnicy.
Na akcję zwoływał kolegów dy-
żurny strażak objeżdżający konno
okolicę i trąbiący na alarm.

Wtedy marzeniem była własna
strażnica. I udało się je zrealizo-
wać. Organizowali imprezy plene-
rowe, zabawy i kwesty wśród let-
ników. W końcu uzbierali pienią-
dze i w 1933 roku wybudowali
drewnianą strażnicę ze sceną. Ist-
nieje ona zresztą do dziś jako tzw.
„Stare Koszary”. W latach trzy-
dziestych mieszkańcy podarowali
strażakom z Radości motopom-
pę, a także ufundowali pierwszy
sztandar.

Podczas okupacji siedziba OSP
w Radości była punktem konspira-
cyjnych spotkań, działał w remizie
także amatorski teatr. Dochodziło
za to do sytuacji, w której straża-
kom …zabraniano gasić pożary.
Tak było, gdy Niemcy wytropili
akowski magazyn broni i amunicji.

Dom na skutek wybuchów zaczął
płonąć. Niemcy nie tylko zabronili
pożar gasić, ale też grozili spale-
niem całej Radości. Mediację
wzięli na siebie strażacy, którzy
wypłacili zebrany przez mieszkań-
ców okup. W czasie wojny zginęło
pięciu radościańskich strażaków
walczących w ruchu oporu.

Po wojnie jednostka OSP znów
zaczynała niemal od zera, bo
większość sprzętu przepa-
dła. I znów pomogli mieszkańcy.
W 1977 roku strażacy przeprowa-
dzili się do nowej siedziby, gdzie
urzędują do dzisiaj. Naczelnikiem
jednostki został w wieku osiemna-
stu lat Tomasz Borkowski. Jest
tym samym najmłodszym naczel-
nikiem w historii polskiego pożar-
nictwa.

(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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

Podczas
okupacji siedziba OSP
w Radości była punktem
konspiracyjnych spotkań,
działał w remizie także
amatorski teatr.
Dochodziło za to
do sytuacji, w której
strażakom …zabraniano
gasić pożary.

Strażacy z Radości świętują

Zaczynali niemal od zera
� Ochotnicza Straż Pożarna w Radości obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia.

źródło:radosc.osp.org.pl
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Wał Miedzeszyński i Patriotów to
najniebezpieczniejsze ulice Wawra
nie tylko z perspektywy pieszych
i kierowców, ale też motocyklistów.
W sobotę 8 października koło 19:00
doszło na Patriotów do groźnie wy-
glądającego zderzenia motocykla
z samochodem dostawczym. Kie-
rowca jednośladu doznał licznych

obrażeń, ale w momencie przyjazdu
karetki był przytomny. Trzy dni póź-
niej straż pożarna interweniowała
na Wale Miedzeszyńskim.

– Ratownicy zastali rozbite auto
osobowe i motocykl – pisze mł. ogn.
Marcin Rybski. – Obecne na miej-
scu pogotowie ratunkowe udzielało
pomocy poszkodowanemu kierow-

cy motocykla. Według informacji
uzyskanych od lekarza poszkodo-
wany posiadał poważne obrażenie
prawej nogi. Została ona wstępnie
opatrzona na miejscu zdarzenia.
Pacjenta przewieziono na dalsze
badania do szpitala. Działania Pań-
stwowej Straży Pożarnej polegały
na zabezpieczeniu miejsca akcji,

odłączeniu akumulatorów w rozbi-
tych pojazdach oraz zneutralizowa-
niu sorbentem płynów eksploatacyj-
nych wyciekających z motocykla.

Według policyjnych statystyk
za okres od 1 stycznia do 31 sierp-
nia motocykliści spowodowali
w Warszawie 16 wypadków
– mniej, niż kierowcy samochodów

osobowych (480), piesi (55), rowe-
rzyści (40), kierowcy ciężarówek
(26) czy kierowcy autobusów (24).

– Od początku roku do końca
września na ulicach Warszawy
zginęło pięciu motocyklistów
– dodaje asp. Rafał Retmaniak
z Komendy Stołecznej Policji.

Motocykli jest na pierwszy rzut
oka znacznie mniej, niż samocho-
dów osobowych, a liczba jednośla-
dów jeżdżących ulicami Warszawy
jest bardzo trudna do oszacowania.
Trudno jednoznacznie ocenić, czy
przeciętny motocyklista stwarza
większe zagrożenie na drodze
od przeciętnego kierowcy. Każdy ma
jednak własne doświadczenia. Co są-
dzą na ten temat nasi Czytelnicy?

(dg)

Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie

Dwa wypadki w trzy dni
� Stereotyp „dawcy nerek” ma się dobrze, choć znacznie łatwiej zginąć potrąconym przez samochód, niż motocykl.

Według
policyjnych statystyk
za okres od 1 stycznia
do 31 sierpnia motocykliści
spowodowali
w Warszawie 16 wypadków
– mniej, niż kierowcy
samochodów osobowych
(480), piesi (55), rowerzyści
(40), kierowcy ciężarówek
(26) czy kierowcy
autobusów(24).
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Nazwa Wawer pojawiła się po
raz pierwszy w historycznych źró-
dłach około roku 1720. Wtedy to
od Urszuli z Bielińskich Czermiń-
skiej, Elżbieta Sieniawska zakupi-
ła wsie Zastów, Las, Zbytki,
Olendry oraz… karczmę Wawer.

Karczma owa zbudowana zo-
stała u zbiegu szlaków komunika-
cyjnych. I była wtedy oblegana.
Tak przez podróżnych zmierzają-
cych do i ze stolicy w różnych kie-
runkach, jak i miejscowych, bo
konkurencji w pobliżu praktycz-
nie nie było. Wiadomo na pewno,
że była drewniana i początkowo
stała samotnie przy trakcie odda-
lona od dworu w Zastowie
o przeszło kilometr.

Jak Feniks z popiołów
Karczma prosperowała świet-

nie, ale po trzecim rozbiorze Pol-
ski zniknęła z pejzażu okolicy.
Granica między Prusami i Austrią,
która przecinała wpół tereny dzi-
siejszej dzielnicy Wawer, została
zamknięta, co skutecznie zabloko-
wało ruch na traktach nie tylko
głównych, ale i lokalnych. Dopiero
po przyłączeniu tych ziem do Księ-
stwa Warszawskiego, a potem
utworzeniu Królestwa Kongreso-
wego ruch na odnowionym zresztą
niedługo później trakcie brzeskim
ponownie ożył i karczma Wawer
została rychło odbudowana. Jak
wówczas wyglądała? Był to po pro-
stu prostokątny budynek „z bali

czterocalowych, na piwnicy,
na czterech słupach, gontami po-
kryty, bez komina, pieca i pułapu”.
Karczma miała dwa okna, była
ciemnawa i zadymiona, za to sły-
nęła z dobrej kuchni i napitków.
Gościem Wawra miał być ponoć
sam cesarz Napoleon Bonaparte,
której to niepotwierdzonej w źró-
dłach pogłosce dzisiaj funkcjonu-
jący zajazd zawdzięcza swą nazwę.

Okres prosperity znów prze-
rwała wojna. Karczma spłonęła
bowiem podczas dwóch wawer-
skich bitew powstania listopado-
wego. Tym razem odbudowano ją
niemal natychmiast, bo już
w 1834 roku. Wtedy Wawrem na-
zywano już całą okolicę.

Koniom woda – ludziom piwo
i zgoda

Kolejni zarządcy dzierżawiący
karczmę od Zarządu Dóbr Wila-
nowskich sukcesywnie ją rozwija-
li. W latach 40. XIX wieku Fran-
ciszek Kurkowski powiększył bu-
dynek o dodatkowe pokoje go-
ścinne, Teofil Pancer wybudował
duży dom mieszkalny, postawił
kuźnię, założył destylarnię wódek
i położył nowy bruk przed budyn-
kiem. Wokół wyrosło zaś niewiel-
kie osiedle zamieszkałe przez ży-
jących z karczmy rzemieślników,
kupców i najemnych pracowni-
ków. Karczma stała się pierwszą
siedzibą zarządu i sądu powołanej
w 1866 roku gminy Wawer. Osie-

dle wciąż się rozrastało i zyskiwa-
ło na znaczeniu, także dzięki
otwarciu Kolei Nadwiślańskiej
w 1877 roku oraz stacji kolejowej
Wawer.

Po 1867 r. dzierżawcą karczmy
wawerskiej była rodzina Moranto-
wiczów, a po I wojnie światowej
Konstanty Morantowicz wykupił
karczmę i przejął ją na własność. Po-
koje gościnne przekształcił w miesz-
kania czynszowe, restaurację zaś wy-
dzierżawił Szymonowi Walczakowi.
Lokal zachwalał w tamtym czasie
szyld o treści „Karczma pod Napo-
leonem. Koniom woda – ludziom
piwo i zgoda”.

W okresie międzywojnia plano-
wano przekształcić budynek
karczmy w siedzibę zarządu gmi-
ny Wawer i urządzić tu salę wido-
wiskową oraz muzeum. Ostatecz-
nie jednak karczma została
przy swojej dawnej funkcji i funk-
cjonowała do roku 1944, kiedy to

historyczny budynek karczmy zo-
stał zdewastowany i ograbiony.
Potem przez dziesiątki lat prze-
znaczony na mieszkania kwate-
runkowe niszczał coraz bardziej,
wreszcie w 1981 r. Skarb Państwa
wydzierżawił go rodzinie Walczy-
ków. Dawny, choć przecież wielo-
krotnie przebudowywany, budy-
nek karczmy wraz z otaczającym
terenem wpisany jest do rejestru
zabytków.

(wk)

żródła; Zajazd Napoleoński – strona internetowa,
J.Kasprzycki, J.S. Majewski – „Korzenie miasta”

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

Karczma Wawer

Tu wszystko się zaczęło
� Przy Płowieckiej stoi i wciąż działa Zajazd Napoleoński. I pewnie nic by w tym nie było ciekawego, gdyby nie
fakt, że właśnie owemu zajazdowi, a dawniej karczmie zawdzięcza swą nazwę dzisiejsza dzielnica Wawer.

W okresie
międzywojnia planowa-
no przekształcić budynek
karczmy w siedzibę zarzą-
du gminy Wawer i urzą-
dzić tu salę widowiskową
oraz muzeum. Ostatecz-
nie jednak karczma zo-
stała przy swojej dawnej
funkcji i funkcjonowała
do roku 1944, kiedy to hi-
storyczny budynek karcz-
my został zdewastowany
i ograbiony.

Budynek karczmy około roku 1915 Karczma Wawer w międzywojniu

Karczma Wawer początek XX wieku
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Konflikty między opiekunami
psów a osobami, które nie prze-
padają za czworonogami. Najczę-
ściej widowiskowe sceny rozgry-
wają się w parkach, gdzie wspólny
język znaleźć muszą „psiarze”,
rolkarze, rowerzyści, dzieci i se-
niorzy. Największe absurdy roz-
grywają się jednak w pojazdach
komunikacji miejskiej.

– Moja małżonka chciała wejść
do autobusu z pieskiem rasy bul-
dog francuski na smyczy – pisze
autor skargi do Zarządu Trans-
portu Miejskiego. – Została wy-
rzucona, bo pies nie miał kagań-
ca. Z naszym psem jeździmy au-
tobusem od prawie pięciu lat
i brak kagańca nigdy nie był pro-
blemem. W przypadku tej rasy
założenie go jest fizjologicznie
niemożliwe, bo pies się po prostu
udusi. Buldog ma skrócone prze-

wody nosowe i przy jakimkol-
wiek zmęczeniu oddycha tylko
przez pysk. Jest też nieagresyw-
ny.

– Pies to pies – odpowiadają na
portalu społecznościowym osoby
popierające kierowcę. – Kaganiec
mieć w pojeździe musi. Kierowca
to nie kynolog, na rasach i oby-
czajach psów znać się nie musi.

Szukając dobrych rozwiązań
warto szukać inspiracji za grani-
cą, zwłaszcza w miastach z do-
brze zorganizowaną komunikacją
miejską. W niektórych z nich
przepisy dotyczące przewożenia
zwierząt są łagodniejsze, niż
w Warszawie, w innych – surow-
sze. Jedno z najciekawszych roz-
wiązań stosowane jest w Nowym
Jorku.

– Zwierzę musi być zamknięte
w pojemniku i nie może prze-

szkadzać innym pasażerom – pi-
sze portal transportpubliczny.pl
– Pasażerowie radzą sobie z tym
przepisem na różne sposoby.
Niedawno na Twitterze dużą po-
pularność zyskało zdjęcie pasaże-
ra metra, któremu z torby zawie-
szonej na ramieniu wystaje… gło-
wa psa husky.

W Warszawie psy nie muszą
być przewożone w torbach, ale

poważne wątpliwości budzi obo-
wiązek założenia kagańca. Czy
jamnik, chihuahua i buldożek
francuski muszą nosić kaganiec?

– Przepisy dopuszczają przewo-
żenie psów pod warunkiem, że
nie zachowują się agresywnie, nie
są uciążliwe dla pasażerów oraz
mają założony kaganiec i trzyma-
ne są na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul. – Te

same przepisy określają też jak
przewozić inne małe zwierzęta
domowe: „jeżeli nie są uciążliwe
dla pasażerów i są umieszczone
w odpowiednim dla zwierzęcia
koszu, skrzynce, klatce itp., za-
pewniającym bezpieczeństwo pa-
sażerów i zwierząt”. Dla ras bar-
dzo małych psów, którym nie spo-
sób założyć kagańca, należy za-
pewnić odpowiedni transporter,
aby zarówno zwierzę, jak i pasa-
żerowie czuli się komfortowo.

W bieżącym roku odnotowali-
śmy 21 incydentów z psami w au-
tobusach komunikacji miejskiej.
W większości dotyczyły one psów,
które nie miały kagańców,
a w ocenie pasażerów zachowy-
wały się dość agresywnie.

(dg)

Przepisy
dopuszczają przewożenie
psów pod warunkiem, że
nie zachowują się
agresywnie, nie są
uciążliwe dla pasażerów
oraz mają założony
kaganiec i trzymane są
na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul.

Taki jest regulamin
Pies i właściciel usunięci z autobusu
� Czy buldożek francuski, jamnik i chihuahua muszą w mieć w autobusie kaganiec? Według niektórych
kierowców: tak.
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Nowość na P+R
�Samochód ma zazwyczaj 4-5 miejsc, ale jedzie nim
tylko kierowca. Czy parkingowa nowinka zmieni
obyczaje?

Kierowcy korzystający z P+R
w Wawrze i Aninie mogą od pew-
nego czasu zauważyć specjalne
miejsca, oznaczone symbolem
„2+” i znajdujące się blisko wyjść
z parkingów. Są one przeznaczo-
ne dla osób zabierających co naj-
mniej jednego pasażera i mają
w założeniu zachęcać do wzajem-
nego podwożenia się na stacje
SKM-ki. Na razie jest ich po pięć.

– Korzyści z takiego użytkowa-
nia samochodu jest sporo:
oszczędności, ograniczenie emisji
spalin czy mniejszy tłok na uli-
cach i parkingach – reklamuje
Zarząd Transportu Miejskiego.
– Już dziś warto zaprosić do swo-
jego samochodu rodzinę, sąsia-
dów czy znajomych i wspólnie do-
jechać do komunikacji miejskiej.

(dg)

źródło:ZT
M



…odnosimy wrażenie, że zasłu-
guje na zdecydowanie więcej
klientów, niż odwiedza je obec-
nie. Zbudowane z wykorzysta-
niem XIX-wiecznych murów fa-

brycznych Ferio Wawer prezentu-
je się znakomicie: stara część na-
daje sklepom niezwykły, przemy-
słowy klimat z minionych epok,
nowa – robi wrażenie wszech-

obecną bielą i przestronnym lob-
by. W obu działa w sumie po-
nad 40 sklepów i punktów usługo-
wych. To jedno z mniejszych, ale
naszym zdaniem zdecydowanie
najładniejsze centrum handlowe
Warszawy.

Ale nie samym pięknem czło-
wiek żyje. W piątkowe wieczory
czy w weekendy w Ferio nie widać
tłumów. W sklepach raczej nie
tworzą się kolejki, choć mieszczą-
ce się w zabytkowej części restau-
racje, cukiernie i kawiarnie zdecy-
dowanie nie narzekają na brak
klientów. Żadne inne centrum
handlowe w mieście – może poza
Klifem i oferującym obłędne ceny

Vitkacem – nie jest tak kameral-
ne, choć Ferio wyróżnia się
na plus ofertą gastronomiczno-
-kawiarnianą. Śmiało można po-

wiedzieć, że ogródek cukierni,
rozstawiony latem przy wejściu
od strony Żegańskiej był najpo-

pularniejszym miejscem spotkań
w Międzylesiu, a może i całej
dzielnicy. Teraz pogoda nie jest
już tak sprzyjająca.

Brak tłumów w Ferio to w du-
żej mierze skutek trwających
od wielu miesięcy utrudnień,
związanych z budową sąsiadują-
cego z centrum handlowego tune-
lu drogowego. Jego otwarcie, pla-
nowane na przełom października
i listopada, można będzie śmiało
uznać za ponowne otwarcie całe-
go Międzylesia. Osiedle wreszcie
odżyje… do czasu remontu linii
kolejowej, planowanego przez
PKP.

(dg)

·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE RYNGRAFY ORZEŁKI
DOKUMENTY ZDJĘCIA 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

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

BUDOWLANE

Elektryk 506-506-006

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

FINANSE
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
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zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..
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KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·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

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

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy (chłodnia). 

Europa Zachodnia 

tel. 531–385–393

NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

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

Ferio ma rok. Jest ładnie, kameralnie, czasem pusto
� Mija rok od otwarcia pierwszego w Wawrze centrum handlowego. Jest piękne, ale…

Otwarcie
tunelu, planowane
na przełom października
i listopada, można będzie
śmiało uznać
za ponowne otwarcie
całego Międzylesia.



Po cho dze nie furt ki (a w za sa -
dzie te go, co po niej zo sta ło) to
na dal tyl ko na sze do my sły
i strzęp ki in for ma cji. Pew ne jest,
że jest to po zo sta łość po ogro dze -
niu po sia dło ści, na któ rej sta ła
drew nia na wil la. Nie wia do mo,
czy bu do wa wil li zo sta ła ukoń czo -
na. Ogro dze nie by ło drew nia ne,
a wła ści cie lem po sia dło ści mógł
być bo ga ty Żyd – han dlo wiec lub
prze my sło wiec, któ ry w Fa le ni cy
praw do po dob nie bu do wał swój
let ni sko wy dom. Jed ni prze ko nu -

ją, że Fe iner pro wa dził sklep z za -
sta wą sto ło wą przy pla cu Te atral -
nym w War sza wie, a dru dzy, że
był za mo żnym prze my słow cem
i wy je chał do USA. Mó wią, że
po raz ostat ni ze swo imi do ra sta -
ją cy mi cór ka mi po ja wił się w Fa -
le ni cy w 1938 ro ku. Praw do po -
dob ne w okre sie oku pa cji nie -
miec kiej, w la tach 1941–1943, wil -
la zo sta ła ro ze bra na przez oko -
licz ną lud ność na opał lub in ne
po trze by.

Furt ka z na pi sem Vil la Fe iner
stoi przy uli cy Tech nicz nej. Je rzy
Ka sprzyc ki w ksią żce „Ko rze nie
mia sta, tom VI – „Nie da le ko
od War sza wy” prze ka zu je kil ka
cie ka wo stek na te mat do mnie ma -
ne go wła ści cie la wil li: „Na zwi sko
to (Fe iner) mia ło nie gdyś szcze -
ro zło ty dźwięk na war szaw skich
Na lew kach. Jed nym z głów nych
do staw ców bie li zny woj sko wej był
tam Izy dor Fe iner. Je go po tom -
ko wie, wy stę pu ją cy rów nież
pod na zwi skiem Fej ner, znacz nie
roz sze rzy li in te re sy (…).
W przed wo jen nym spi sie wła ści -
cie li nie ru cho mo ści w Fa le ni cy -
-Mie dze szy nie zna la złem na zwi -
sko Fe iner tyl ko przy uli cy No wej
nr 6, ale to prze cież nie by ła chy -
ba dzi siej sza Tech nicz na? Z opo -
wia dań miesz kań ców wy ni ka, że
wil la Fe ine rów (przyj mu ję na wia -
rę jej nie gdy siej sze ist nie nie za sa -
mot ną bram ką) by ła nie za miesz -
ka na już od po cząt ku oku pa cji hi -
tle row skiej i zo sta ła w póź niej -
szych la tach przez drob nych zło -
dzie jasz ków ro ze bra na – de ska
po de sce – na opał i do sta wia nia
przy bu dó wek, gdy roz nio sła się
wieść o wła ści cie li wy jeź dzie
na za wsze.”

Pra wi dło we od po wie dzi na de sła -
li Kon rad Osuch oraz We ro ni ka

Gi rys -Cza go wiec. Od Pa na Kon ra -
da Osu cha otrzy ma łem ta ką od po -
wiedź: „Na opu bli ko wa nym zdję -
ciu znaj du je się frag ment furt ki,
któ ra się znaj du je przy uli cy Tech -
nicz nej w Fa le ni cy po pra wej stro -
nie ja dąc w stro nę Alek san dro wa”.

Pa ni We ro ni ka rów nież roz po -
zna ła miej sce z fo to gra fii. Przy po -
mnia ła rów nież, że jej ta jem ni cę
na ła mach na sze go pi sma pró bo -
wał roz wią zać Prze my sław Bur -
kie wicz w ar ty ku le pt. „Ta jem ni ca
wil li Fe iner w Fa le ni cy”.

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.

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

Kolejna zagadka
Kto wie, czego dotyczy ten remont i gdzie znajduje się
ten remontowany budynek?

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

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




