
Trwają przygotowania do budowy
„kulturotek”, czyli miejsc, w któ-
rych nie tylko wypożyczymy ksią-

żkę, ale wysłuchamy koncertu i we-
źmiemy udział w zajęciach plastycz-
nych czy muzycznych. Największa
z nich powstanie w Falenicy,
przy skrzyżowaniu Patriotów z Wal-
cowniczą. Pomieści nie tylko biblio-
tekę, ale i Wawerskie Centrum Kul-
tury. Ma ambicję stać się funda-

mentem osiedlowego Centrum Lo-
kalnego, którego wizję nakreślono
podczas konsultacji społecznych.
Pozostałe dwa projekty projekty
wyglądają równie imponująco.

Studio nagrań i kino
przy Błękitnej

W zmodernizowanej wypoży-
czalni o pow. 860 m2 swoje miej-
sce znajdą: biblioteka, szatnia, ka-
wiarnia, pokój na wydawanie
książek, dwie sale do ćwiczeń
(w tym jedna z lustrami), studio
nagrań i sala wielofunkcyjna, któ-
ra będzie mogła pełnić funkcję ki-
na. Przy budynku, tuż obok siłow-
ni pod chmurką, powstanie ple-
nerowa czytelnia. Szczególną
atrakcją wizualną będzie elewacja

budynku, która ma przypominać
regały na książki.

Nowości przy Powojowej
Mieszkańcy Panny Wodnej

do nowej kulturoteki będą mieli
dosłownie krok. W mało malow-
nicze, choć dobrze skomunikowa-
ne miejsce dzielnica postanowiła
przenieść wypożyczalnię z Rado-
ści i filię WCK z Planetowej. No-
wy budynek w kształcie litery L

zajmie 600 m2, a w nim znajdzie
się biblioteka, czytelnia, kącik in-
ternetowy i cztery sale do zajęć.
Część terenu będzie miała cha-
rakter parku.

Sala widowiskowa
przy Patriotów

Najdroższą inwestycją będzie
kulturoteka w Falenicy. Do nowe-
go budynku za 6 mln zł przepro-
wadzi się falenickie WCK z Włó-

kienniczej i biblioteka znajdująca
się w spółdzielni Fala. Kulturote-
ka, która stanie się jednym z ele-
mentów Centrum Lokalnego, za-
prosi mieszkańców do nowocze-
snej sali widowiskowej, zdolnej
pomieścić około 100 osób.

Prace projektowe trwają, bu-
dowlane – według zapowiedzi
dzielnicy – powinny rozpocząć się
w przyszłym roku.

(mk)

Nowoczesne, o niezwykłej architekturze

Wawer buduje kulturoteki
� Osiedlowe wypożyczalnie książek w Radości, Falenicy i na osiedlu Wawer w kolejnych latach
zmienią się nie do poznania. W przyszłym roku rusza budowa trzech „kulturotek”.
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Najdroższą
inwestycją będzie
kulturoteka w Falenicy.
Do nowego budynku za
6 mln zł przeprowadzi się
m.in. falenickie WCK.

Wizualizacja budynku w Radości



Edmund Chrzanowski zawitał
do Kaczego Dołu, jak wówczas
nazywano Międzylesie, na przeło-
mie XIX i XX wieku. Zachwycił
się tutejszym krajobrazem, a po-
nadto chciał obniżyć koszty pro-
dukcji prowadzonej przez siebie

fabryki artykułów żelaznych, tzw.
„Drucianki”. Założył ją w połowie
lat 80-tych XIX wieku w Warsza-
wie przy ulicy Bielańskiej. Zaczy-
nał niemal od zera, ale szybko się
rozwinął, jego wyroby zaczęły zdo-
bywać uznanie w całej Europie,

a sam Chrzanowski stał się czło-
wiekiem majętnym i wpływowym.

W Kaczym Dole zajął najpierw
budynek nieczynnej huty szkła.
W 1905 roku natomiast zbudował
pałacyk, w którym zamieszkał
– właśnie ten stojący przy ówcze-

snej ulicy Głównej, a dzisiejszej
Żegańskjej 21/23, naprzeciwko
zaś postawił budynek produkcyj-
ny. Sztandarowym wyrobem fa-
bryki Chrzanowskiego były ogro-
dzenia. Te wyprodukowane w Ka-
czym Dole założone zostały m.in.
w warszawskich łazienkach
i ogrodzie Saskim.

Podwaliny dzisiejszego
Międzylesia

Kiedy Chrzanowski przybył
do Kaczego Dołu, było to niemal
całkowite pustkowie. Rzadko za-
lesione piaskowe wydmy miały
jednak swój urok. Chrzanowski
namówił kilku innych przemy-
słowców do zakupu działek z dóbr
parcelowanych przez rodzinę Ry-
chłowskich. Zbudował kilka par-
terowych domków letniskowych
pod wynajem, zakładał ogrody
i sady. W 1911 roku po wielkim
pożarze założył Ochotniczą Straż
Pożarną. W pewnym sensie był
człowiekiem, który stworzył pod-
waliny dzisiejszego Międzylesia.

Fabryka Chrzanowskiego dzia-
łała w pałacyku przy Głównej
do wybuchu I wojny światowej.
W 1915 roku Niemcy spalili i zra-
bowali „druciankę”, która nie zdo-
łała już podnieść się z upadku.
W 1931 roku do opuszczonych bu-
dynków pofabrycznych Chrzanow-
skiego przeniesiona została szkoła
powszechna. Budynek został

zniszczony we wrześniu 1944 roku,
więc po wyzwoleniu szkołę prze-
niesiono do budynku po drugiej
stronie ówczesnej ulicy Głównej,
czyli właśnie do stojącego do dziś
pałacu Chrzanowskiego. Od 1955
roku w znacjonalizowanym pałacu
mieścił się ośrodek zdrowia,
a w 2007 roku budynek powrócił
do spadkobierców, którzy sprzeda-
li go w 2012 roku. Po generalnym
remoncie pomieszczenia pałacu
przeznaczone zostały na wynajem.

Działa tu dziś kilkanaście firm, jest
też sala konferencyjno-bankieto-
wa. Mało kto pamięta, że ten pa-
łac to właściwie kolebka dzisiejsze-
go Międzylesia, pamiątka po nieco
zapomnianym człowieku, który dla
tego osiedla zrobił być może wię-
cej niż ktokolwiek inny w historii.

(wk)

Kolebka dzisiejszego Międzylesia

Niepozorny pałacyk przy Żegańskiej
� Jest w Międzylesiu, przy Żegańskiej taki sobie może niepozorny pałacyk. Kiedyś należał do znanego
warszawskiego przemysłowca Edmunda Chrzanowskiego…

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

Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–
47, 605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Dziś w pałacyku
działa kilkanaście firm,
jest też sala
konferencyjno-bankietow
a. Mało kto pamięta, że
ten pałac to właściwie
kolebka dzisiejszego
Międzylesia, pamiątka
po nieco zapomnianym
człowieku, który dla tego
osiedla zrobił być może
więcej niż ktokolwiek inny
w historii.

Pałac w Kaczym Dole
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Po dwóch latach budowy udało się
otworzyć oczekiwany od wielu lat tu-
nel w Międzylesiu. Autobusy i samo-
chody korzystają z przejazdu
pod ulicami Patriotów i Szpotańskie-
go oraz torami kolejowymi od 28
października. Na otwarcie czekają
jeszcze przejścia podziemne i droga
rowerowa, zakończona po stronie
ratusza schodami. Rozwiązanie, któ-
re Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych tłumaczy brakiem miejsca,
ostro krytykują rowerowi aktywiści.
Potrzeba budowy tunelu nie jest
kwestionowana, ale inwestycji dosta-
je się z wielu powodów.

– Gdzie są drzewa na rondzie?
Gdzie są drzewa wokół ronda?
Gdzie są pasy na wszystkich kie-
runkach ronda? Gdzie jakaś ma-
ła, miła, ładna architektura? – to
jeden z komentarzy na facebo-
okowej stronie ZMID. – Robicie
wiochę z Warszawy. Może wam
odpowiada estetyka rodem z dro-
gi krajowej. Co dobre w polu, nie
przystoi w mieście. Nie czujecie?

Choć wszystkie ulice w Między-
lesiu mają jeden pas ruchu w jed-
nym kierunku, a Żegańska i Zwo-
leńska to drogi z dość niską kate-
gorią Z (zbiorczą), pośrodku
znajduje się tunel z czterema pa-
sami ruchu. To pierwsze od lat
przejście podziemne w Warsza-
wie, które nie prowadzi na stację
metra.

– Przejście podziemne pod
jezdnią Żegańskiej powstało z po-

trzeby zapewnienia pieszym bez-
pieczeństwa – twierdzi ZMID.
– Kierowcy pojazdów wyjeżdżają-
cych z tunelu mają w tym miejscu
ograniczoną widoczność. Nie jest
prawdą, że nie ma w tunelu miej-
sca dla rowerzystów. Ruch rowe-
rowy jest w tunelu dozwolony
na zasadach ogólnych.

– Kierowcy trąbią na rowerzy-
stów, bo „przecież tam na górze
mają jakąś pochylnię dla peda-
łów”. To cytat – piszą aktywiści
Warszawskiej Masy Krytycznej.
– Jeździliśmy trzyosobowo, każdy
rower osobno, a trąbieniu i brzyd-
kim słowom z okien mijanych au-
tek końca nie było.

ZMID odpowiada na krytykę
podając liczby: 120 drzew, 10 tys.
krzewów, 5 tys. róż 8,5 tys. m2 tra-
wy. Drogowcy piszą też, że tylko
wykonują założenia projektowe
ujęte w miejskich planach i strate-
giach, a tunel jest z nimi jak naj-
bardziej zgodny. Teoretycznie ma
on stanowić część trasy mostu
„na zaporze”, która w przyszłości
może przeciąć Międzylesie. Trasa
znajduje się w planach od lat, ale
na jej projekt i budowę Rada
Warszawy nie przyznała ani gro-
sza. Czy krytycy nowego tunelu
mają rację?

– Oczywiście powinien powstać,
ale jako dwa razy węższy, jako
droga lokalna z dwoma pasami
dla samochodów i dwoma dla ro-
werów – komentuje specjalista

transportu Marcin Banach. – Jeśli
ZMID sam przyznaje, że po stro-
nie ratusza jest problem ze słabą

widocznością i dlatego wyrzuca
pieszych pod ziemię, to przyznaje
się do skandalicznego błędu pro-

jektowego. Budując szeroki
na dwa pasy wyjazd z tunelu i spy-
chając pieszych pod ziemię otrzy-
mujemy nie ulicę, ale autostradę.
Ta inwestycja doskonale wpisuje

się w politykę władz Warszawy,
w której faworyzowani są kierow-
cy, a dyskryminowani piesi i ro-
werzyści.

Budowa tunelu kosztowała 87
mln zł. Kolejnych kilkadziesiąt
milionów wydaliśmy na wykup
gruntów.

(dg)
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Hit czy kit?

Tunel połączył ulice, podzielił mieszkańców
� Tunel drogowy jest już czynny, ale wciąż czekamy na otwarcie przejść podziemnych.
Tymczasem w Internecie trwa spór o inwestycję.

Tunel
powinien powstać, ale
jako dwa razy węższy,
jako droga lokalna
z dwoma pasami dla
samochodów i dwoma
dla rowerów – komentuje
specjalista transportu
Marcin Banach.

źródło:ZM
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórze-
nia materiału na kursie matural-
nym. Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo można
było pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

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

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

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

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

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

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matural-
nego, już dziś serdecznie zapra-
szam do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży
naukę rozpoczynają także dorośli. To właśnie od-
powiedni moment, aby zdecydować się na na-
ukę w AS Liceum.

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

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

Prawdopodobnie każdemu pa-
sażerowi warszawskich autobu-
sów choć raz w życiu przytrafiło
się bycie „wywiezionym” za dale-
ko, bo kierowca – z powodu awa-
rii lub roztargnienia – nie zatrzy-
mał się na przystanku na żądanie.
Zanim nastała era autobusów na-
szpikowanych elektroniką,
po prostu podchodziliśmy do ka-
biny kierowcy i wołaliśmy „Panie
kierowco, poproszę na żądanie!”

a skinienie głowy było jasnym
i oczywistym sygnałem, że auto-
bus zatrzyma się na naszym przy-
stanku.

Dziś nawet w komunikacji
miejskiej rządzi technologia, czę-
sto sprawiająca problemy. W sta-
rych Jelczach niemal wszystkie
poręcze są uzbrojone w niedziała-
jące przyciski z napisem „stop”,
zaś w nowszych Solarisach zda-
rzają się awarie. Ani naciśnięcie

przycisku, ani wyświetlenie się
komunikatu „stop” na wiszącym
pod sufitem ekranie nie oznacza-
ją, że sprawa jest załatwiona.

Najśmieszniejsze „wywiezie-
nie”, z jakim się spotkałem, miało
miejsce może dziesięć lat temu
na Nowym Świecie. Kierowca nie
zareagował na „żądanie” starsze-
go pana, który zaczął wołać „Pa-
nie, gdzie mnie pan wieziesz?
Do Domu Partii, do komu-

chów?!”. Do bardziej spektaku-
larnych porwań dochodzi na przy-
kład wtedy, gdy 509 nie zatrzyma
się „na żądanie” na Śliwicach
i wywiezie pasażera aż na rondo
Starzyńskiego. Jednak nawet wte-
dy, gdy następny przystanek znaj-
duje się 300–400 metrów za obra-
nym na cel, dochodzi do nerwo-
wych sytuacji, wyzwisk i kłótni.
Nie zawsze są one winą kierowcy.

– Poprawne działanie przyci-
sków „stop” jest sprawdzane
przez naszych pracowników pod-
czas każdej kontroli – mówi Mag-
dalena Potocka, rzeczniczka Za-
rządu Transportu Miejskiego.
– W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości na przewoźnika
nakładane są kary finansowe.
Niestety w ostatecznym rozra-
chunku nie prowadzimy aż tak
szczegółowych statystyk, aby wy-
odrębnić nieprawidłowości zwią-
zane tylko z przyciskami „stop”.
Wszystkie trafiają do kategorii
„nieprawidłowości w pojazdach”.
Podobnie funkcjonuje to w przy-
padku skarg. Tego typu problem
jest klasyfikowany jako „skarga

na zachowanie prowadzącego po-
jazd”.

ZTM zachęca do pisania skarg
na na stronie internetowej secu-
re.ztm.waw.pl/? c=115&l=1, ze

względów formalnych zawierają-
cych pełne imię i nazwisko oraz
adres. Jeśli uda się zidentyfiko-
wać konkretny autobus i wykryć
przyczynę „wywiezienia”, na prze-
woźnika nałożona zostanie kara
za zachowanie kierowcy lub awa-
rię pojazdu.

Dominik Gadomski

Panie kierowco, przycisk STOP nie działa!
� Przystanki na żądanie powinny przyspieszać przejazd autobusu, ale wywołują karczemne awantury.

Do bardziej
spektakularnych porwań
dochodzi na przykład
wtedy, gdy 509 nie
zatrzyma się „na żądanie”
na Śliwicach i wywiezie
pasażera aż na rondo
Starzyńskiego. Jednak
nawet wtedy, gdy
następny przystanek
znajduje się 300–400
metrów za obranym
na cel, dochodzi
do nerwowych sytuacji,
wyzwisk i kłótni.
Nie zawsze są one winą
kierowcy.
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Uwieczniona na zdjęciu tablica
leży w miejscu, gdzie 29 kwietnia
1942 roku Niemcy rozstrzelali
więźniów Pawiaka – żołnierzy AK
i harcerzy Szarych Szeregów.
Tragiczne zdarzenie z okresu II
wojny światowej upamiętnia
również stojący w tym miejscu
krzyż.

Tę historię przypomina również
tablica stojąca przy ulicy Kajki.
Ciekawe, że umieszczony na niej
napis informuje o rozstrzelaniu w
kwietniu 1942 roku dwunastu
więźniów Pawiaka, co jest
niezgodne z prawdą. Otóż w nocy
z 26 na 27 lutego 1942 roku
stacjonujące w Aninie oddziały
SS prowadziły akcje
przeczesywania okolic w

poszukiwaniu żołnierzy AK. W
wyniku tego natknęli się na bliżej
nieokreślony polski oddział. W
walce zginęło trzech Niemców. W
odwecie Niemcy zamordowali
dwie osoby, które zostały
schwytane w czasie potyczki.
Grupę dwunastu więźniów:
żołnierzy AK i harcerzy Szarych
Szeregów przewieziono 29
kwietnia z więzienia przy ulicy
Daniłowiczowskiej do Anina. W
lesie położonym naprzeciwko
skrzyżowania ulicy Kajki i VIII
Poprzecznej mężczyźni zostali
rozstrzelani. Tablica przy ulicy
Kajki nie uwzględnia zatem
dwóch osób, które zginęły w nocy
z 26 na 27 lutego. Idąc od tablicy
wzdłuż pobliskiego kanału
wawerskiego, można dotrzeć do
dokładnego miejsca tragedii.
Znajdziemy tam symboliczny
grób, z krzyżem i tablicą
upamiętniającą 14 ofiar mordu.

Prawidłową odpowiedzi
nadesłał Pan Konrad Osuch:
„Tablica znajduje w pobliżu ulicy
Niemodlińskiej 51.W dniu 29
kwietnia 1942 roku rozstrzelano
w tym miejscu 12 więźniów
przywiezionych z aresztu przy ul.
Daniłowiczowskiej w Warszawie.
Hitlerowcy dokonali rozstrzelania
w odwecie za zabicie lub
zranienie w dniu 26 lutego 1942
roku kilku niemieckich
policjantów przeprowadzających
aresztowania przy ul. VIII
Poprzecznej w Aninie.
Rozstrzelani pochowani są na
Cmentarzu Ofiar Wojny przy
ulicy Kościuszkowców w dzielnicy
Wawer”.

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.

Kolejna zagadka
Kto zgadnie, gdzie można znaleźć tę ceglaną, leśną
ścieżkę?

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

Gdy rok temu otwarto Ferio
Wawer, nazwaliśmy je najładniej-
szym centrum handlowym War-
szawy. Ostatnie miesiące upłynęły
zarówno dla Ferio, jak i całego
Międzylesia pod znakiem utrud-
nień, związanych z budową tune-
lu. Tunel otwarty, więc można
świętować.

Podczas weekendu 26–27 listo-
pada Ferio cofnie się w czasie
do dwudziestolecia międzywojen-
nego. Centrum handlowe odwie-
dzą m.in. osoby w strojach epoki,
które wmieszają się w odwiedzają-
cych. Będzie wystawa starych sa-
mochodów, strojów i eksponatów,
będzie pucybut i fotograf, robiący
pamiątkowe stylizowane zdjęcia.

Nie zabraknie piosenek
z lat 30., znanych i lubianych
do dziś, jak „Miłość ci wszystko
wybaczy” Hanki Ordonówny ze
słowami Juliana Tuwima. Piosen-
ki z repertuaru Hanki Ordonów-
ny i Zuli Pogorzelskiej zaśpiewa
Dorota Szczepańska. Koncert od-

będzie się w Ferio w sobotę
o 16:00 (wstęp wolny).

Tradycyjnie w Ferio nie może
zabraknąć akcentów związanych
z historią Fabryki Aparatów Elek-
trycznych Kazimierza Szpotań-
skiego, przekształconej później
w Zakłady Wytwórcze Aparatury
Rozdzielczej.

– Jeśli ktoś dysponuje zdjęciami
pracowników FAE Szpotańskiego
lub późniejszego ZWAR-u, bar-

dzo prosimy o ich przyniesienie
– mówi przygotowujący koncert
Andrzej Rukowicz. – Będziemy
w sobotę od 14:00 do 16:00
przy wystawie zdjęć archiwalnych.
Wraz ze Zbigniewem Filingerem
ze Stowarzyszenia Elektryków
Polskich chcemy porozmawiać
o historii fabryki, w której mieści
się dziś Ferio. Sami chętnie do-
wiemy się czegoś nowego.

(dg)

Ferio ma rok.

Weekend pełen atrakcji
� Czas uczcić powrót do normalności po budowie tunelu. 26–27 listopada czeka nas
podróż w czasie do przedwojennej Warszawy.
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666688--004488--113388

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

RÓŻNE
·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 KSIĄŻKI
POCZTÓWKI BRĄZY SREBRA PLATERY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI TEL. 504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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 i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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
·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843

·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 22 835-66-18,
502-255-424

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.

Mariola Stasiak
mariola.stasiak@gazetaecho.pl,

tel. 519–610–523
Biuro Reklamy

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

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenów Puszczy
Kozienickiej. Tel. 721-833-721

NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

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

Tra dy cyj nie już dla mi ło śni cy ły -
żew ma ją do dys po zy cji 600 m2 lo -
do wi ska pod da chem przy aniń -
skiej pły wal ni. Lo do wi sko jest
czyn ne przez ca ły ty dzień od 9.00
do 21.00, ale prze wi dy wa ne są

pół go dzin ne prze rwy tech nicz ne
na od świe że nie ta fli o 12.00, 15.00
i 18.00. Nor mal ny bi let wstę pu
kosz tu je 8 zł, ulgo wy – 4 zł. Wy po -
ży cze nie ły żew kosz tu je 5–7 zł.

(red)

Na łyżwy do Anina
� Zima już niedługo, ale tym razem nikogo nie
zaskoczy. Lodowisko już działa.
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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!

Nie wiem jak Pań stwu, ale
mnie ta kie ak cje przy wra ca ją wia -
rę w nie mod ną war tość – ludz ką
so li dar ność. Aż się wsty dzę, że
tak póź no do wie dzia łem się o tej
ak cji. Cóż, le piej póź no niż wca le.

Kil ka mie się cy w szpi ta lu
Ini cja tor ką ak cji jest miesz kan -

ka Mię dzy le sia An na Ojer. Sa ma
kil ka mie się cy spę dzi ła w CZD
z cho rą cór ką. Mia ła bli sko, więc
gdy w szpi ta lu dy żu ro wał mąż,

mo gła wpaść do do mu, wy ką pać
się, prze brać, przy wieźć ubra nia
na zmia ny, zro bić za ku py. Ale
więk szość ro dzi ców ma łych pa -
cjen tów CZD nie mia ło tej mo żli -
wo ści. In ne ma my dzie ci z ró -
żnych od dzia łów by ły czę sto nie -
przy go to wa ne do dłu go trwa łe go
po by tu. By ły go to we na ty go dnio -
wy po byt, a po tem oka zy wa ło się,
że mu szą zo stać znacz nie, znacz -
nie dłu żej. Nie mia ły więc pod sta -
wo wych rze czy – choć by ubrań

dla sie bie i dzie ci. Pa ni An na po -
ma ga ła już wte dy. Ro bi ła za ku py
nie tyl ko dla sie bie, ale i in nych
mam, przy wo zi ła ubran ka, pra ła,
po ma ga ła jak mo gła.

3400 chęt nych do po mo cy
A kie dy wy szła z cór ką ze szpi -

ta la za ło ży ła na Fa ce bo oku pro fil
„SOS Miesz kań cy Waw ra – Ro -
dzi com z CZD”. Oka za ło się, że
po ma gać chce wie le osób. Dziś
stro na li czy 3400 człon ków. Po -
ma ga ją. Prze ka zu ją po trze bu ją -
cym ro dzi com uży wa ne ubra nia,
za baw ki, ko ce, wóz ki, ale ta kże
mo gą po móc w pra niu, za pew nić
noc leg, pod wieźć ko goś sa mo cho -
dem, po ży czyć ma te rac do spa nia,
bo za wy po ży cze nie go w cen trum
trze ba pła cić. Nie wszyst kich stać,
wiec śpią na szpi tal nej pod ło dze.
– Ot, drob ne spra wy, któ re spra -
wia ją, że lżej jest opie ko wać się
cho ry mi dzieć mi. Ro dzi ce w szpi -
ta lu bo ry ka ją się nie tyl ko z cho -

ro bą dziec ka i nie po ko jem, prze -
ra że niem, ale ta kże z pro ble ma mi
zwy kły mi, co dzien ny mi, w któ rych
miesz kań cy mo gą po móc – mó wi
pa ni An na.

Od zew jest bły ska wicz ny
Za sa dą na czel ną jest ta, że nie

prze ka zu ją po trze bu ją cym pie nię -
dzy, w ra mach gru py in for mu ją
się co i ko mu jest po trzeb ne. Od -
zew jest naj czę ściej bły ska wicz ny.
Gdy np. oka za ło się, że na jed -
nym z od dzia łów nie ma pral ki
i ro dzi ce le żą cych tu dzie ci nie
ma ją gdzie prze prać rze czy, na -
tych miast kil ka osób za ofe ro wa ło
wła sne pral ki. Po dob nie jest
w wie lu in nych przy pad kach.

Ser ce ro śnie, gdy się czy ta wpi -
sy wdzięcz nych mam, czy cza sem
ta tu siów cho rych dzie ci. Dzię ku ją
za po moc, in for mu ją o po trze -
bach. Cza sem ma łych, cza sem
więk szych, cza sem dziw nych. Je -
den z oj ców wy znał np., że nie ma

cza su wyjść do fry zje ra i się
ostrzyc. W szpi ta lu na tych miast
po ja wi ła się fry zjer ka z za kła du
w Mię dzy le siu i za ła twi ła spra wę.
Miesz kań cy Waw ra i nie tyl ko
zbie ra ją rze czy dla ma łych pa -
cjen tów, uma wia ją się, kto mo że
je do star czyć do kon kret nych po -
trze bu ją cych, kto jest w sta nie za -
pew nić noc leg na jed ną noc, kto

mógł by za ła twić ja kąś spra wę
na mie ście al bo pod wieźć gdzieś
szyb ko… Sło wem, dzie ją się ni by
ma łe, ale tak na praw dę wiel kie
rze czy. Mo bi li za cja, chęć nie sie -
nia po mo cy, ofiar ność i ta zwy kła
nie mod na so li dar ność. Wiel kie
uzna nie dla pa ni An ny i miesz -
kań ców Waw ra, któ rzy przy stą pi li
do ak cji.

(wk)

Tysiące chętnych do pomocy

Kapitalna akcja w Wawrze
� Kilka miesięcy temu mieszkańcy Wawra (i nie tylko) powołali na Facebooku grupę SOS – mieszkańcy Wawra
rodzicom z Centrum Zdrowia Dziecka. Niosą pomoc rodzicom dzieci przebywających w szpitalu. Bezinteresownie!

Rodzice
w szpitalu borykają się nie
tylko z chorobą dziecka
i niepokojem,
przerażeniem, ale także
z problemami zwykłymi,
codziennymi, w których
mieszkańcy mogą
pomóc – mówi
pani Anna.
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