
Po wielu miesiącach oczekiwań
mieszkańcy Wawra korzystają
wreszcie z największej inwestycji
ostatnich lat: przebudowy ulic Że-
gańskiej i Zwoleńskiej w centrum
Międzylesia. 80-metrowy tunel
pod linią otwocką jest tylko jednym
z jej elementów, choć zdecydowanie
najważniejszym – dzięki niemu au-
tobusy i samochody już nie tkwią
w korkach, powodowanych zamyka-
niem szlabanu na przejeździe przez
tory. Oprócz tego Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych przebudował
ok. 800 m ulic oraz ronda na skrzy-
żowaniach z Mrówczą i Dworcową.
Same prace budowlane kosztowa-

ły 87 mln zł, a wraz z wykupem
gruntów koszt budowy znacznie
przekroczył 100 mln zł.

Przed przebudową Zwoleńska
i Żegańska miały po jednym pasie
ruchu w każdym kierunku, ale
ZMID zdecydował się poszerze-
nie fragmentu pod torami
do przekroju 2×2.

– Dodatkowe pasy ruchu
na przejściach dla pieszych przez
wyloty z turbinowego ronda kończą
się za pasami, zarówno w kierunku
torów, jak i w kierunku Wisły – za-
uważa Maciej Sulmicki z Zielonego
Mazowsza. – Również Mrówcza ma
przekrój 1×2 poza skrzyżowaniem.

Aktywista przypomina, że
przejścia przez dwa pasy ruchu są
pułapkami na pieszych: samo-
chód na prawym pasie może się
zatrzymać, ale ten na lewym
– niekoniecznie. Zielone Mazow-
sze proponowało, by dodatkowe
pasy kończył się przed przejścia-
mi, co wyeliminowałoby niebez-
pieczne manewry. Fala krytyki
spadła też na przejście podziem-
ne pod Żegańską, na wysokości
wawerskiego ratusza. Brak nor-
malnego przejścia może ozna-
czać, że piesi będą przechodzić
w niedozwolonym miejscu, nara-
żając się na potrącenie. Jeszcze

bardziej zaskakujące są rozwiąza-
nia dla rowerzystów.

– Aby wydostać się z tunelu
po stronie Żegańskiej, trzeba
wnieść rower po dwudziestu-kilku
schodach lub czekać na windę,
pod warunkiem, że będzie akurat
działać – pisze Sulmicki zwracając
uwagę, że to drugie warszawskie
„schody na drodze rowerowej”
po tych na rondzie Zesłańców Sy-
beryjskich obok dworca Zachod-
niego.

Zaskakująco wyglądają trasy
autobusów, które Zarząd Trans-
portu Miejskiego skierował no-
wym tunelem. Linie 199 i 147 do-

jeżdżają do ronda tuż obok torów
kolejowych, zawracają, zatrzymu-
ją się na przystanku, przejeżdżają
tunelem i znowu robią kółko
na rondzie. Na pierwszy rzut oka
wygląda to na zbędne skompliko-
wanie tras, ale dzięki temu roz-
wiązaniu autobusy podjeżdżają
dość blisko stacji SKM.

Sama stacja została połączona
z obiema stronami torów za po-
mocą nieczynnego jeszcze przej-
ścia podziemnego. Warto pamię-

tać, że w najbliższych latach czeka
ją remont, a obok dzisiejszych
dwóch torów powstanie trzeci,
umożliwiający ominięcie Między-
lesia. Pociągi mają przyspieszyć,
a autobusy, samochody i piesi
zniknąć w tunelach pod torami
– taka przyszłość czeka linię
otwocką. Na razie ofiarą nowej
polityki padł… przejazd w Ani-
nie, otwarty na czas budowy mię-
dzyleskiego tunelu.
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Tunel gotowy. Czy to będzie centrum Wawra?
� Autobusy i samochody jeżdżą już z tunelem w Międzylesiu, piesi i rowerzyści skorzystają z niego za kilka tygodni.

Dodatkowe
pasy ruchu na przej-
ściach dla pieszych przez
wyloty z turbinowego ron-
da kończą się za pasami,
zarówno w kierunku to-
rów, jak i w kierunku Wisły
– zauważa Maciej Sulmic-
ki z Zielonego Mazowsza.
– Również Mrówcza ma
przekrój 1×2 poza skrzyżo-
waniem.
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Wszystkie osoby, które nie ukoń-
czyły w przeszłości szkoły średniej,
mogą zapisać się do naszego Li-
ceum. Natomiast osoby, które po-
siadają już wykształcenie średnie,
mają szansę powtórzenia materiału
na kursie maturalnym. Postarali-
śmy się, aby naukę w naszej pla-
cówce łatwo można było pogodzić
z pracą zawodową i obowiązkami
życia codziennego. Zajęcia odby-
wają się w cyklu weekendowym
dwa razy w miesiącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to osoby
czynne zawodowo. Wykształcenie
średnie jest im często potrzebne ja-
ko warunek uzyskania lepszego
stanowiska w pracy i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przycho-
dzą do nas także słuchacze, którzy
decydują się na zmianę szkoły jesz-
cze w trakcie trwania semestru. Ta-
kie osoby mają możliwość nauki
w przyjaznej atmosferze oraz ukoń-

czenia naszego Liceum, nie pono-
sząc kosztów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym. Nie-
którzy korzystają z możliwości zda-
wania 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
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni
moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

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

Informacje :www.aschools.pl , 22 110-00-99

Mając w pamięci korki na Wale
Miedzeszyńskim i innych prowa-
dzących do centrum drogach,
wiele osób słusznie kalkuluje, że
samochód trzeba zostawić najda-
lej obok stacji kolejowej, a dalszą
część podróży do pracy odbyć
SKM-ką. Auto można zostawić
na parkingach P+R tuż obok sta-
cji Wawer (ok. 150 miejsc) i Anin
(ok. 80), dostępnych dla posiada-
czy Warszawskiej Karty Miejskiej.
O dwóch lat funkcjonują także
parkingi z eko-kratki w Radości
(ok. 100 miejsc), na wawerskim

Gocławku (ok. 90) i w Międzyle-
siu (ok. 55), na których pozosta-
wienie auta jest bezpłatne. Ich
budowę sfinansował urząd dziel-
nicy. Ponieważ się sprawdziły, te-
raz powstaną kolejne.

Zaawansowane prace trwają
w Miedzeszynie, gdzie powstaje
parking na 100 samochodów.

– Budowa parkingu powinna
rozwiązać problem bardzo liczne
grupy mieszkańców naszej dziel-
nicy, korzystających z SKM i od-
wiedzających centrum handlowe
w Miedzeszynie u zbiegu ulic Pa-

triotów i Lawinowej – uważa wa-
werski ratusz. – Powinien zniknąć
także problem parkowania w po-

bliskich, wąskich uliczkach Mie-
dzeszyna.

W tym roku zbudowany zosta-
nie także parking po zachodniej
stronie stacji w Falenicy, na któ-
rym znajdzie się ok. 80 miejsc po-
stojowych. Wszystkie parkingi
zbudowane przez urząd dzielnicy
będą działać do przebudowy linii
kolejowej, podczas której powsta-
nie trzeci tor, a otoczenie stacji
zostanie urządzone na nowo.

(dg)

Kolejny parking obok SKM-ki
� Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Gocławek – przy tych stacjach działają już
parkingi. Będą następne.

Wszystkie
parkingi zbudowane
przez urząd dzielnicy
będą działać
do przebudowy linii
kolejowej, podczas której
powstanie trzeci tor,
a otoczenie stacji
zostanie urządzone
na nowo.
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Uzdrowiciel znajduje zaburze-
nia energetyczne różnych orga-
nów w ciele człowieka i skutecz-
nie je eliminuje. Wzmacnia na-
turalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały
energetyczne.

Pacjenci są zdumieni umiejęt-
nością bezbłędnego dotarcia
do źródła choroby oraz tym, jak

szybko ustępują ich wieloletnie
schorzenia. Pani Małgorzacie
z Lublina już w czasie pierwszej
wizyty pomógł w dolegliwościach
kobiecych. Wystarczyły trzy wizyty,
by innemu pacjentowi przestały
doskwierać bóle w kręgosłupie.
Pan Michałowi w ciągu dwóch se-
ansów zlikwidował problemy
z prostatą.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu innych chorób m.in.:
nowotworowych, zapaleniu sta-
wów, problemach i zmianach reu-
matycznych, chorobach układu
nerwowego, udarze mózgu, migre-
nie.

Uzdrowiciel przyjmuje na Zaci-
szu, ale dojeżdża też do domu pa-
cjenta oraz szpitala, jeśli chory nie
jest w stanie dotrzeć do gabinetu.

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
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Ceny biletów komunikacji
miejskiej to jeden z najbardziej
drażliwych tematów w Warszawie.
Każda podwyżka wiąże się z pro-
testami, a temat zniesienia opłat
na wzór np. estońskiego Tallinna
regularnie powraca w wypowie-
dziach miejskich aktywistów.
Zgodnie z aktualną taryfą bileto-
wą za bilety nie płacą m.in. senio-

rzy mający powyżej 70 lat, posło-
wie, niektóre osoby niepełno-
sprawne i najmłodsze dzieci, dla
których bezpłatne przejazdy koń-
czą się 30 września w roku, w któ-
rym kończą siedem lat. Uczniom
szkół podstawowych trzeba już
wyrobić Kartę Miejską.

30-dniowy bilet dla dziecka
kosztuje 49–105 zł, w zależności

od tego, czy płacimy podatki
w Warszawie i w której strefie
mieszkamy. To problem nie tylko
finansowy. Już na pierwszy rzut
oka widać, że bardzo dużo dzieci
jest odwożonych do szkół samo-
chodami, co wpływa m.in. na ja-
kość powietrza i powiększa korki.
Dlatego warszawska radna Pauli-
na Piechna-Więckiewicz propo-

nuje, by uczniowie szkół podsta-
wowych korzystali z komunikacji
miejskiej za darmo w okresie od 1
września do 30 czerwca. Gdyby
zmiana weszła w życie, prawo

do 100-procentowej ulgi przez
większą część roku zyskałoby po-
nad 110 tys. uczniów.

– Projekt bezpłatnych przejaz-
dów komunikacją miejską dla
uczniów szkół podstawowych byłby
najlepszą promocją konsultowanej

właśnie polityki mobilności – napi-
sał na Facebooku pełnomocnik
prezydent Warszawy d/s rowerów
Łukasz Puchalski. – Inwestowanie
w społeczeństwo zawsze ma sens,
a w przypadku komunikacji naj-
bardziej opłaca się inwestować
w najmłodszych, u których dopiero
kształtują się nawyki.

– Bardzo ważne jest oswajanie
dzieci z komunikacją miejską
i przyzwyczajenie ich do podróżo-
wania po mieście metrem czy au-
tobusami, a nie samochodem
– dodaje rzecznik ZTM Igor
Krajnow. – Jeśli nabierze się
w dzieciństwie nawyku wybiera-
nia transportu zbiorowego, zosta-
nie on na całe życie.

Największą przeszkodą są oczy-
wiście pieniądze. Wiceprezydent
Renata Kaznowska poprosiła
o przeanalizowanie kosztów.
ZTM i biuro edukacji warszaw-
skiego ratusza przygotowują się
do przeprowadzenia w szkołach
podstawowych ankiet, które po-
zwolą oszacować, ilu uczniów ko-
rzysta z komunikacji miejskiej
oraz – co może być jeszcze wa-
żniejsze – ilu może zacząć
po zniesieniu opłat. ZTM zapo-
wiada, że będzie to możliwe już 1
września 2017 roku.

(dg)

Bardzo
ważne jest oswajanie
dzieci z komunikacją
miejską i przyzwyczajenie
ich do podróżowania
po mieście metrem czy
autobusami, a nie
samochodem – mówi
rzecznik ZTM Igor Krajnow.
– Jeśli nabierze się
w dzieciństwie nawyku
wybierania transportu
zbiorowego, zostanie on
na całe życie.

Darmowa komunikacja dla dzieci?
� Ratusz rozważa zniesienie opłat za bilety dla uczniów podstawówek. ZTM uważa, że może to
odzwyczaić dzieci od podróżowania z rodzicami samochodem.

źródło:ZT
M



Niby wszyscy świdermajery
z Wawra, Józefowa, Otwocka lu-
bią, hołubią, zachwycają się ich
urokiem. Co chwila ktoś odezwie
się z lamentacją o kolejnych do-
mach, które poszły z dy-
mem. I dobrze, bo na jakiś czas
jest przynajmniej jakieś zaintere-
sowanie, jakaś rozmowa. Tylko,
co z tego, skoro świdermajery na-
dal płoną…

Może mają historycznego
pecha?

Może. W PRL charakterystycz-
ne drewniane wille z ażurowymi
zdobieniami balkoników, werand,
okiennic ochrzczone przez Gał-
czyńskiego nieco ironicznym mia-

nem „świdermajerów”, władze
oddawały lokatorom z kwaterun-
ku. A ci nierzadko wykańczali je,
dewastowali i rujnowali, po czym
wyprowadzali się gdzie indziej.
A władze spisywały protokoły
zniszczeń i z remontami się nie
kwapiły. Bo kto by tam sobie gło-
wę zawracał burżuazyjnymi prze-
żytkami. W końcu na ich miejscu
można było zbudować blok. I za-
miast dwóm rodzinom dać miesz-
kanie pięćdziesięciu. W efekcie
do ustrojowej transformacji świ-
dermajerów przetrwała może set-
ka. I wydawało się, że mogą teraz
odetchnąć. Część odzyskali dawni
właściciele, część pozostała w za-
sobach komunalnych z lokatora-

mi albo i bez, bo ruina. Ale wyda-
wałoby się, że bezsprzeczną war-
tość historyczną drewnianych willi
muszą dostrzec wszyscy, wyre-
montują, zadbają i świdermajery
znów będą cieszyć oczy w wawer-
skim pejzażu.

Spalić budę w diabły
Tymczasem różnie z tym bywało

i wciąż bywa. Część właścicieli – no-
wych, starych albo z odzysku – fak-
tycznie wyremontowała, zadbała,
wychuchała i sobie mieszka. Ale czę-
ściej zdarzało się tak, że zwłaszcza te
co bardziej zrujnowane świdermaje-
ry stały się niepotrzebną zawalidro-
gą. Bo oto dostał człowiek, kupił al-
bo odziedziczył działkę z takim sta-

rociem i chciałby sobie porządną wil-
le sprawić. A tu ani rusz – zabytku
tknąć nie wolno, remontować się nie
opłaca albo nie ma na to pieniędzy,
zwłaszcza że zmienić prawie nic nie
można, lokalna władza umywa ręce,
tłumacząc, że to prywatne i nic nie
może zrobić. Sprzedać też trudno,
bo amatora z kasą na taki cudaczny

drewniany dom trudno znaleźć. No
i świdermajery musiały zacząć pło-
nąć… To było jedyne logiczne wyj-
ście: spalić budę w diabły, postawić
dom marzeń albo sprzedać działkę
i kłopot z głowy…

Dwa pożary w ciągu tygodnia
Co jakiś czas zatem kolejne wil-

le zaczęły płonąć w tajemniczych
pożarach i to zarówno te opusto-
szałe jak i zamieszkałe. Niektórzy
tłumaczyli, że pożary to skutek
złego stanu technicznego budyn-
ków, że instalacja elektryczna sta-
ra albo gazowa albo jeszcze co in-
nego. Albo, że koczujący w pusto-
stanach menele zaprószyli, wszak
wódka lubi dym. Ale w aż takiego
pecha świdermajerów to już mi
się nie chce wierzyć. Zapewne
w niektórych wypadkach tak by-
wało, ale też w wielu innych to
po prostu musiały być podpale-
nia. Po pladze pożarów w ubie-
głym roku prasę, tę lokalną
i ogólnopolską, obiegła fala arty-
kułów na ten temat, Internet hu-

czał z oburzenia. Przycichło. Ale
nie na długo. W kwietniu tego ro-
ku w ciągu jednego tygodnia spło-
nęły dwa świdermajery. Najpierw
opuszczony dom u zbiegu ulic Pa-
triotów i Owocowej, potem duża,
piękna willa przy Rejtana. Była
zamieszkała, na szczęście jednak
nikomu z 17 mieszkańców nic się
nie stało. Tylko sam dom nadawał
się tylko do rozbiórki.

Biedronka zamiast zabytku?
Dziwnym trafem jakiś czas

po pożarach właściciele działki
już bez kłopotliwego zabytku
sprzedają, albo bez przeszkód bu-
dują coś innego, albo jak z pod-
ziemi znajduje się inwestor chęt-
ny pobudować sklep albo coś
równie potrzebnego na miejsce
bezwartościowej drewnianej bu-
dy. Słyszę, że w miejscu świder-
majera na rogu Patriotów i Owo-
cowej ma powstać Biedronka.

Powstanie czy nie, to w gruncie
rzeczy mało ważne. Ważne, że świ-
dermajery usuwane są z wawerskie-
go pejzażu, przynajmniej po części,
celowo, i nikt nie robi nic. Władze
po dawnemu wzruszają ramionami,
bo co prywatne, to nie do nich, a co
ich – komunalne – to pieniędzy nie
ma, są pilniejsze potrzeby. Były już
mazowiecki konserwator zabytków,
Rafał Nadolny, zapowiadał kilka lat
temu wdrożenie planu rewitalizacji
wyjątkowej drewnianej architektu-
ry. Wyremontowane miały zostać
przy udziale środków samorządo-
wych zarówno budynki prywatne,
jak i komunalne. I co? I nic. Obie-
canki, cacanki. O nowym planie ra-
tunkowym jakoś nic nie słychać.
Zdarzają się rodzynki, jak dawne
sanatorium Guriewicza w Otwocku,
które odzyskać ma dawną świet-
ność. Część prywatnych domów jest
w dobrym stanie, ale inne świder-
majery wciąż szczęścia nie mają.
Dalej się będą paliły? Albo wreszcie
się rozpadną? W ewidencji zabyt-
ków zostało ich już tylko około
pięćdziesięciu.

(wk)

Spalić budę i po kłopocie

Świdermajery znikają z pejzażu Wawra
� Tajemnicza plaga pożarów trawiących stare drewniane domy charakterystyczne dla całej linii otwockiej trwa
od dawna. Jest hałas, protesty. Jakiś czas spokój, po czym znów w pożarach bezpowrotnie giną kolejne domy…

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

W kwietniu
tego roku w ciągu
jednego tygodnia
spłonęły dwa
świdermajery. Najpierw
opuszczony dom
u zbiegu ulic Patriotów
i Owocowej, potem duża,
piękna willa przy Rejtana.
Była zamieszkała,
na szczęście jednak
nikomu z 17 mieszkańców
nic się nie stało. Tylko sam
dom nadawał się tylko
do rozbiórki.
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Nadchodząca zima nie oznacza,
że Stadion Narodowy przestanie
pełnić funkcje sportowe. Przeciw-
nie, już 5 listopada otwarte zosta-
ną trzy lodowiska (w tym jedno
z górką lodową), górka do zje-
żdżania na pontonach i tor
do curlingu. Dla dzieci przygoto-
wano „Poranki z Kinder Pingui”,
naukę jazdy na łyżwach prowa-
dzoną przez instruktorów ze
szkółki Ice&Fun, dla dorosłych
– Disco Lodowisko z 4Fun.TV.
Oprócz tego na gości odwiedzają-
cych Zimowy Narodowy czekają
liczne imprezy tematyczne, kon-
kursy i niespodzianki.

– W ubiegłym roku odwiedziło
nas ponad pół miliona gości
– mówi Katarzyna Ziemska, dy-
rektorka Testa Communications,
organizatora zimowych atrakcji
na stadionie. – W tym roku Zimo-
wy Narodowy potrwa aż do
5 marca, dlatego liczymy na kolej-
ne rekordy. Tym bardziej, że przy-
gotowaliśmy mnóstwo atrakcji

i pomysłów na aktywny wypoczy-
nek.

Imprezom odbywającym się
na stadionie będzie towarzyszyć
skatepark, urządzony na terenie
parkingu podziemnego. Oprócz jaz-
dy na rolkach, deskorolce czy long-
boardzie, będą odbywać się tam ta-
kże warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Godziny otwarcia:
• poniedziałek

– czwartek: 15.00–23.00
• piątek: 15.00–00.45
• sobota i niedziela” 9.00–00.00

Ceny biletów:
• lodowisko: normalne od 13 zł,

ulgowe od 10 zł
• górka lodowa: od 5 zł
• wejście na płytę: 5 zł
• curling: 25 zł bilet

normalny, 20 zł bilet ulgowy
• skatepark: 7 zł

Więcej informacji na www.zi-
mowynarodowy.pl

(red)

Ogromne lodowisko i moc atrakcji

Stadion Narodowy zimą
� Nasz stadion już po raz czwarty zmienia się w największe
w Polsce centrum zimowych sportów i rozrywek.

źródło:m
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Profesor Prończuk wykładał
przez długie lata łąkarstwo
na Wydziale Melioracji warszaw-
skiej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. Dziś rodzinną
tradycję kontynuują trzej jego
wnukowie – Piotr, Krzysztof
i Maciej. Mają firmę specjalizują-
cą się w wytwarzaniu trawników

z rolek. Ich trawniki leżą m.in.
na błoniach Stadionu Narodowe-
go. Nad uprawą różnych gatun-
ków traw na trawniki zajmuje się
zaś najstarszy syn pana Józefa, też
profesor Sławomir Prończuk.

Profesor Józef Prończuk uro-
dził się we wsi Kamionka w pobli-
żu Białegostoku. Rodzice prowa-

dzili małe gospodarstwo, a ojciec
dodatkowo dorabiał jako krawiec.
Skończył Średnią Szkołę Rolniczą
w Bydgoszczy, potem studiował
w Państwowej Wyższej Szkole
Gospodarstwa Wiejskiego w Cie-
szynie, a po powrocie do rodzin-
nego Białegostoku rozpoczął pra-
cę w tamtejszej Izbie Rolniczej.

Tam zaczął specjalizować się w łą-
karstwie.

Jego karierę przerwała wojna.
Profesor w kampanii wrześniowej
służył w Korpusie Ochrony Pogra-
nicza, dostał się do niewoli. Uciekł
i wrócił do domu. Ukrywał się. Gdy
weszli Niemcy zaczął pracować ja-
ko kierownik mleczarni, a potem
w prywatnej garbarni. Po wyzwole-
niu był nękany przez UB. Wyjechał
z rodziną do Warszawy. Zamiesz-
kał na Pradze, w częściowo wypalo-
nym mieszkaniu.

Zajmował się początkowo
…produkcją zamków błyskawicz-
nych. Syn znalazł maszynę, profe-
sor nauczył się ją obsługiwać i za-
robił na działkę w podwarszaw-
skim wówczas Zastowie. Nieba-
wem pobudował tam dom.

W międzyczasie Józef Prończuk
ukończył w 1950 roku nauki rolni-
cze na UMCS w Lublinie, dziesięć
lat później zrobił doktorat
na SGGW, potem habilitację,
a w 1976 roku uzyskał tytuł profe-
sora. Wykładał w Katedrze Łąkar-
stwa na Wydziale Rolniczym, zo-
stał kierownikiem zakładu w Ka-

tedrze Torfoznawstwa na Wydzia-
le Melioracji Wodnych. Na eme-
ryturę przeszedł w 1979 r., ale na-
ukowej kariery nie zakończył. Pi-
sał podręczniki, jeszcze w wie-
ku 100 lat bywał na konferencjach
naukowych PAN.

Do dziś mieszka na wybudowa-
nym za zyski na zamkach błyska-
wicznych okazałym domu w Za-
stowie, tyle że dziś to już Warsza-
wa. Żona Irena zmarła w wie-
ku 102 lat. Pomysł syna Sławomi-
ra, aby produkować rolowane
trawniki, wypalił. Obecnie rodzi-
na ma 150 hektarów świetnie pro-
sperującej trawnikowej plantacji,
a profesor wciąż doradza wnu-
kom prowadzącym łąkowy biznes.

(wk)

Najstarszy mężczyzna Mazowsza mieszka w Wawrze
� W Wawrze mieszka najstarszy mężczyzna na Mazowszu. Profesor Józef Prończuk skończył 105 lat.

źródło:w
bis.sggw.pl

Pomysł
syna Sławomira, aby
produkować rolowane
trawniki, wypalił. Profesor
wciąż doradza wnukom
prowadzącym łąkowy
biznes.



Ostatnia zagadka dotyczyła bu-
dynku o niezwykłej architekturze,
stojącego przy ul. Lokalnej 57/59.
Willa „Bajka” doczekała się re-
montu. Działka wraz zabudowania-
mi to dawna własność Władysława
Bąka, byłego pracownika firmy wy-
dawniczej Arct. Budynek został
w spadku przekazany kuzynowi za-
konnikowi, a następnie stał się wła-
snością Karmelitów Bosych. Za-
konnicy zostali zmuszeni do opusz-
czenia obiektu. Po wojnie pokoje
w domu zostały podzielone lokato-
rom z kwaterunku. Przez wiele lat
nikt nie troszczył się o stan tech-
niczny budynku, który ulegał dewa-
stacji. Jeszcze przed 1995 r. karme-
lici podjęli starania o odzyskanie
zabytku. Dziś stanowi ich własność.
Remont ma zmienić charakter willi
z domu mieszkalnego na lokale
biurowe. Budynek znajduje się

w rejestrze zabytków, dlatego
wszelkie prace muszą być uzgad-
niane z konserwatorem zabytków.

Prawidłowe odpowiedzi nade-
słali Tomasz Laskus, Konrad
Osuch i 1961Luciolucio.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.

DAM PRACĘ
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·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki orzełki ryngrafy szable bagnety
mundury dokumenty zdjęcia gotówka tel.
504-017-418

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

CCyykklliinnoowwaanniiee,,  rreennoowwaaccjjaa  sscchhooddóóww  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

·VRILBUD – Profesjonalna, terminowa ekipa
budowlana. Istniejemy od 26 lat! t: 504-948-950

FINANSE
·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

4-POKOJOWE SPRZEDAM

MMiieesszzkkaanniiee  LLeeggiioonnoowwoo  CCeennttrruumm,,  uull..
SSiieemmiirraaddzzkkiieeggoo,,  44 ppookkoojjee  9933,,1177 mm22,,  22 ppiięęttrroo  rrookk

bbuuddoowwyy  22000077  –– 550044--112200--776600

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Kolejna zagadka
Tym razem zagadka dotyczy miejsca pamięci.
Kto wie, z jakim wydarzeniem jest ono związane i
gdzie znajduje ta płyta?

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



Dziś Sta cja Fa le ni ca wy ro bi ła
so bie mar kę jed ne go z naj wa -
żniej szych cen trów kul tu ry w oko -
li cy. Or ga ni zo wa ne tu wy da rze -
nia, im pre zy, pre mie ry ma ją swój
cha rak ter, at mos fe rę, wa gę.

Dru gie ży cie sta re go dwor ca
Tym cza sem jesz cze przed sze -

ścio ma la ty dwo rzec był za nie dba -
ny, stra szył odra pa ny mi ścia na mi,
wy bi ty mi szy ba mi. I wte dy Ewa
Ja skól ska da ła bu dyn ko wi, któ ry
prze trwał nie jed no, dru gie ży cie.
Szu ka ła w sto li cy do bre go miej sca
na za ło że nie wy ma rzo ne go ki na.
Przy pad kiem tra fi ła na ogło sze nie
PKP o sprze da ży bu dyn ku fa le -
nic kie go dwor ca. Przy je cha ła,
obej rza ła i nie tyl ko nie prze ra zi ła
się opła ka nym sta nem bu dyn ku,
ale zo ba czy ła w nim wy ma rzo ne
miej sce „z du szą”.

Re mont był pra co chłon ny,
a przede wszyst kim kosz tow ny.
W znacz nej mie rze sfi nan so wa ła

go sa ma pa ni Ewa z ma łżon kiem
Ar ka diu szem i przy ja cie lem.
Opła ci ło się. Dziś w daw nym ho lu
znaj du je się sa la ki no wa miesz -
czą ca kil ka na ście ele ganc kich sto -
li ków z wy god ny mi fo te la mi
i ekran ki no wy. Sie dząc przy sto li -
ku mo żna oglą da jąc film na pić się
do brej ka wy, za miast obo wiąz ko -
we go ze sta wu ki no we go – co la
plus po pcorn. Nie wiel ka zmia na
ara nża cji i sa la mo że zmie nić się
w te atral ną al bo ga le rię. Od by wa -
ją się tu wer ni sa że i wy sta wy,
a od cza su do cza su ki no za mie -
nia się w sa lę ban kie to wą.

Je dy ne ta kie ki no w Pol sce
Sta cja Fa le ni ca jest je dy nym ki -

nem stu dyj nym i jed no cze śnie ki -
no -ka wiar nią w Waw rze i je dy -
nym ki nem na dwor cu w Pol sce.

– Gdzie in dziej mo żna obej rzeć
do bry film na ekra nie, za któ rym
kur su ją po cią gi, w ki nie, do któ re -
go wejść mo żna wprost z pe ro nu?

– py ta pa ni Ewa. – Na sza prze -
strzeń jest mak sy mal nie ela stycz -
na, w kil ka chwil za mie nia się
w sa lę te atral ną, kon cer to wą kon -
fe ren cyj ną, czy par kiet do tań ca.
Obok sa li ki no wej, w po miesz cze -
niach daw ne go ba ru dwor co we go
znaj du je się też ka wiar nia, ser wu -
ją ca zim ne prze ką ski, świet ną ka -
wę i rów nie szla chet ną her ba tę
oraz księ gar nia.

No wo ści po ja wia ją się na ekra -
nie Sta cji wkrót ce po pre mie rze.
O re per tu arze de cy du ją rów nież

sa mi wi dzo wie, zgła sza jąc wła sne
po my sły. – Tyl ko kiep skie fil my
ma ją u nas szla ban – mó wią wła -
ści cie le. W li sto pa dzie w re per tu -
arze tyl ko zna ko mi te ki no – „Wo -
łyń Woj cie cha Sma rzow skie go”,
zdo byw ca can neń skiej Zło tej Pal -

my „Ja, Da niel Bla ke” Ke na Lo -
acha, na gro dzo ny w Gdy ni „Je -
stem mor der cą” Ma cie ja Pie przy -
cy, czy gło śna „Prze łęcz oca lo -
nych” Me la Gib so na.

Wiel kie uzna nie!
Ale re per tu aro we se an se to nie

wszyst ko. W Sta cji cią gle się coś
dzie je – no we cy kle, prze glą dy,
spo tka nia z twór ca mi i go ść mi. Są

też im pre zy dla dzie ci. W ka żdą
so bo tę li sto pa da w Sta cji od by wać
się bę dą po ka zy fil mów z se rii „Pa -
rau szek i przy ja cie le”, a po pro jek -
cjach warsz ta ty pla stycz ne. Wła ści -
ciel ce i jej am bit ne mu ze spo ło wi
wciąż przy cho dzą do gło wy no we
po my sły. Roz głos zdo by ła ak cja
oca la nia pa mią tek po daw nym ki -
nie „Szpak”, kon ty nu ują kil ka cy -
kli te ma tycz nych, w grud niu star -
tu ją z no wym po świę co nym sta rym
pol skim fil mom. Do te go do cho -
dzą licz ne im pre zy oko licz no ścio -
we. Z oka zji Świę ta Nie pod le gło -
ści, 10 li sto pa da w Sta cji od bę dzie
się spe cjal na pro jek cja fil mu do -
ku men tal ne go „Syl we ster” opo -
wia da ją ce go dzie je Syl we stra Bar -
dziń skie go, któ ry był żoł nie rzem 1.
Dy wi zji Pan cer nej. Po pro jek cji
od bę dzie się spo tka nie z Hra bią
Gu il lau me de Lo uven co urt Po nia -
tow skim, ko pro du cen tem fil mu.
Tu się sta le dzie je coś cie ka we go.
Dzia ła ta kże fa le nic ka Aka de mia
Fil mo wa – Przy sta nek Ki no zaj -
mu ją ca się edu ka cją fil mo wą dzie -
ci i mło dzie ży.

PKP ma wie le ta kich bu dyn -
ków, w któ rych mo gło by się coś
dziać. Ale rzad ko uda je się coś ta -
kie go jak w Fa le ni cy. Wiel kie
uzna nie!

(wk)

Kino na stacji działa prężnie
� Przedwojenny dworzec stoi na szczęście do dziś, tyle że nie jest już dworcem. Od sześciu lat działa w nim oryginalna
kinokawiarnia nazwą nawiązująca do poprzedniego kolejowego życia – Stacja Falenica. I radzi sobie świetnie.

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

Do wy pad ku do szło po go dzi -
nie 7 ra no. Na wy so ko ści Dusz -
nic kiej (któ ra nie łą czy się z Pa -
trio tów) kie row ca sko dy po trą cił
pie sze go. Mę żczy zna zgi nął
na miej scu. Kie ru ją cy sa mo cho -
dem był trzeź wy.

Od po cząt ku ro ku na Pa trio tów
do szło już do dzie się ciu wy pad ków,
w któ rych po wa żne ob ra że nia od nio -

sło 11 osób, dwie stra ci ły ży cie. Uli ca
wciąż znaj du je się w nie chlub nym
ran kin gu naj bar dziej nie bez piecz -
nych dróg w War sza wie. We dług sta -
ty styk po li cji, w 90% przy pad ków to
kie row cy są spraw ca mi wy pad ków.
Naj czę ściej do cho dzi do nich
w czwart ki i piąt ki, a naj bez piecz -
niej szym dniem jest po nie dzia łek.

(mk)

Kolejna śmierć na Patriotów
� Na Patriotów znów zginął człowiek. To kolejna śmierć
na jednej z najniebezpieczniejszych ulic Wawra.

PKP ma wiele
takich budynków,
w których mogłoby się
coś dziać. Ale rzadko
udaje się coś takiego jak
w Falenicy. Wielkie
uznanie!

źródło: Stacja Falenica




