
Dwa lata poważnych utrudnień
w Międzylesiu dobiegły końca. 28
października otwarto oczekiwany
od wielu lat tunel drogowy w ciągu
Zwoleńskiej i Żegańskiej, z które-
go korzystają pasażerowie autobu-
sów, kierowcy i rowerzyści. 4 listo-
pada zamknięto przejazd kolejowy
łączący Anin i Sadul. To zgodne
z polityką PKP Polskich Linii Ko-
lejowych, zgodnie z którą docelo-
wo wszyscy będą pokonywać linię
otwocką – rozbudowaną o trzeci
tor dla pociągów dalekobieżnych –
bezkolizyjnie. Dotyczy to także

pieszych, którzy musieli czekać
na swoją kolej niemal miesiąc.
Dopiero 23 listopada oddano
do użytku długie przejście pod-
ziemne, łączące okolice Ferio i ra-
tusza ze stacją SKM i zachodnią
częścią Międzylesia. Dzień później

otwarto także pochylnię dla tych
rowerzystów, którzy wolą unikać
jazdy wspólnym pasem z autobu-
sami. Po stronie Ferio jest ona jed-
nak zakończona windą.

Przejść podziemnych już nie
budujemy, ale…

Budowa przejścia pod torami
kolejowymi, na których dochodzi
do śmiertelnych wypadków
z udziałem pieszych, raczej nie
była kwestionowana przez miesz-
kańców dzielnicy. Fala krytyki
spadła za to na nowe podziemie
pod Żegańską. Przed wawerskim
ratuszem piesi muszą ustępować
miejsca na ziemi kierowcom, co
nie podoba się niektórym naszym
czytelnikom.

– Czym jest wygoda kierowców
w stosunku do męczarni, jakie

muszą przechodzić piesi pokonu-
jąc bezsensowne stopnie góra-
-dół-góra-dół? – pyta pan Robert.

Pojawiły się też głosy, że przej-
ście podziemne, tak jak ich więk-
szość w Warszawie, szybko stanie
się nieprzyjaznym miejscem i nie-
formalnym „szaletem”. Teraz jest
już jednak za późno na zmianę
decyzji. Zarząd Miejskich Inwe-
stycji Drogowych zdecydował, że
przebudowany odcinek Zwoleń-
skiej i Żegańskiej będzie mieć
w całości przekrój 2x2, choć
zmian w projekcie dokonywano
jeszcze w tym roku.

– Dwa pasy ruchu na rondzie
Żegańska-Pożaryskiego zostały
wprowadzone do projektu dopie-
ro 30 maja tego roku, wraz z roz-
buchaniem całego ronda – pisze
Maciej Sulmicki z Zielonego Ma-

zowsza. – Przedtem projekt prze-
widywał przynajmniej symbolicz-
ne zwężenie wylotu i zniechęce-
nie do wyprzedzania na przejściu
przy pomocy powierzchni pasko-
wanych. Teraz na rondzie obowią-
zuje zasada „szybko i dynamicz-
nie na pasach przy szkole, potem
można wolniej”.

Wiadukt byłby tańszy, ale…
– Zamiast trzech wiaduktów

w Międzylesiu, Aninie i Radości
po 20 mln mamy tunel za 150 mln
– uważa nasz czytelnik. – Chyba
jedynym powodem budowy tune-
lu zamiast wiaduktów było to, że-
by cały ruch przejeżdżał obok
centrum handlowego.

Wiadukt nad torami kolejowy-
mi rzeczywiście był rozważany,
ale już dziewięć lat temu wygrała
koncepcja z tunelem. Jak pisali-
śmy w czerwcu 2007 roku, wia-
dukt byłby o połowę (a nie 7–8
razy) tańszy. Pieniądze nie były
najważniejsze.

– Zwyciężyła koncepcja tunelu
droższa, ale mniej ingerująca
w układ urbanistyczny osiedla
i powodująca mniejsze problemy
dla ruchu pieszego – pisaliśmy. –
Budowa wiaduktu związana była-

by z koniecznością pokonania
znacznej wysokości i wykonania
stromych zjazdów o nachyleniu
około 8%. Wiadukt musiałby być
zbudowany ponad trakcją elek-
tryczną linii kolejowej. Taką ró-
żnicę poziomów musiałby poko-
nać pieszy, przechodząc przez to-
ry lub chcąc dostać się do przy-

stanku autobusowego, który byłby
zlokalizowany na wiadukcie.

W 2007 roku, gdy inwestycja
podlegała Zarządowi Dróg Miej-
skich, za najważniejsze argumen-
ty uznawano wygodę pieszych
i troskę o krajobraz Międzylesia.
Po podziale instytucji i utworze-
niu Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych projekt tunelu stop-
niowo zmierzał w kierunku tego,
co widzimy na własne oczy. Są-
dząc z komentarzy większość
mieszkańców jest bardzo zadowo-
lona z nowego tunelu i przejść
podziemnych.

– Niektórzy zdążyli zapomnieć
przez te ostatnie dwa lata, jakie

były tu korki i niebezpieczne
przejście – pisze pan Konrad. –

Świetna inwestycja. Być może
rzeczywiście zapomniano
uwzględnić na całym odcinku
ruch rowerowy, jednak ogólne
wrażenie dawniej i dziś jest pozy-
tywne.

(dg)
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Mieszkasz w Warszawie, interesujesz
się codziennymi wydarzeniami z życia

miasta?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego

samorządu, miejskich instytucji i komunikacji
publicznej, a przy okazji jesteś bystrym

obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa
do ciekawych akcji społecznych i lubisz

rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl

Koniec prac przy tunelu. Piesi schodzą pod ziemię
� Za nami otwarcie ostatniej części wielkiej inwestycji w centrum Wawra: kontrowersyjnego przejścia pod Żegańską.

Sądząc
z komentarzy większość
mieszkańców jest bardzo
zadowolona z nowego
tunelu i przejść
podziemnych. – Niektórzy
zdążyli zapomnieć przez
te ostatnie dwa lata, jakie
były tu korki
i niebezpieczne przejście
– pisze pan Konrad.
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. 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!

O kinie Szpak w Falenicy cał-
kiem niedawno pisaliśmy. Pamiąt-
ki po tym kinie, wspomnienia wi-
dzów, stare plakaty zbierają Ewa
Jaskólska z wyjątkowej „dworco-
wej” kinokawiarni Stacja Falenica
i Magdalena Mróz z fundacji Sta-
cja Kultura.

Kino Szpak działało w Falenicy
od lat pięćdziesiątych. Początko-
wo w drewnianym baraku, który
potem został wyburzony, a na jego
miejsce postawiono murowany
budynek. Wychowało kilka poko-
leń mieszkańców Falenicy i okolic.
Wieloletnia kierowniczka Szpaka
Marianna Ciecieląg stawała

na głowie, by zdobyć kopie filmo-
wych hitów. Bywało, że pożyczała
kopie w stołecznych kinach i orga-
nizowała nocne seanse, o których
z pomocą szeptanej propagandy
wieść rozchodziła się lotem bły-
skawicy. Sala zawsze była pełna.

– Falenica, jak większość pod-
warszawskich miejscowości, dzie-
liła się wówczas na tę inteligencką
i proletariacką. Ten podział znaj-
dywał odzwierciedlenie na sali ki-
nowej. Z tyłu, skąd dochodziły ży-
we komentarze do scen miło-
snych i podpowiedzi do tych
przedstawiających walkę: „uderz
go, z prawej, nie, nie tak”, zawsze

siadali ci niespokojni duchem.
Czasem nawet ktoś z ostatnich
rzędów rzucał przed siebie butel-
kę po wypitym właśnie tanim wi-
nie – wspomina scenarzysta i pi-
sarz mieszkający dawniej w Fale-
nicy Marek Ławrynowicz.

Kino przestało istnieć w poło-
wie lat osiemdziesiątych. Nie wy-
trzymało technicznej konkurencji
coraz bliższych z czasem i coraz
dostępniejszych warszawskich kin.

Słowik w Radości
Ale Szpak nie jest jedynym wa-

werskim kinem, którego dziś już
nie ma. Przy ulicy Tomaszowskiej

w Radości działało długo inne
„ptasie” kino Słowik. W nazew-
nictwie kin z tamtych czasów była
właśnie taka ciekawa prawidło-
wość – wszystkie kina spółdzielcze
miały nazwy pochodzące od ga-
tunków ptaków. Kino Słowik zo-
stało urządzone w odnowionej sali
teatralnej działającej przy siedzi-
bie jednostki OSP Radość.
Od 1941 roku przy straży działał
amatorski teatr konspiracyjny.
Grał także po wojnie, do czasu
gdy w 1959 roku otwarto kino. By-
ło jak na owe czasy bardzo nowo-
czesne – miało panoramiczny
ekran, niezłe nagłośnienie. Nie re-
montowane z czasem zaczęło sły-
nąć ze skrzypiących, drewnianych
foteli. Całkiem swoją drogą – wy-
godnych. Ono także nie przetrwa-
ło ery wideo, gdy Polacy do kin
zaczęli chodzić rzadziej i zostało
zlikwidowane w połowie lat 80.

Wrzos w Aninie
W Aninie tuż obok budynku pa-

rafialnego na terenie parafii Matki
Bożej Królowej Polski
przy ul. Rzeźbiarskiej działało kino
Wrzos. Budowę długiego budynku
parafialnego który miał stać się
ośrodkiem życia kulturalnego Ani-
na, rozpoczynał w 1949 roku pro-
boszcz Piotr Pieniążek. Gdy
w 1951 roku budynek był już ukoń-
czony w stanie surowym, władze
komunistyczne zarekwirowały go,
przekazując w przymusową dzie-
rżawę Zarządowi Kin. W 1953 ro-
ku kino Wrzos rozpoczęło swoją

działalność, podczas gdy na piętrze
budynku mieściła się plebania,
na zapleczu kancelaria i biblioteka
parafialna, a sale katechetyczne
w piwnicach. W latach 70. jako wi-
kary nad kinem mieszkał ksiądz
Jerzy Popiełuszko. W 1989 roku
budynek po byłym kinie, które
wcześniej z powodów finansowych
zakończyło swą działalność, został
zwrócony parafii. Po generalnym
remoncie przeprowadzonym w ro-
ku 2007 roku budynek zaczął słu-
żyć parafianom jako kulturalne
centrum. Ma tu swoją siedzibą
fundacja „Chata z pomysłami”,

a od maja 2015 roku działa tu klub
sportów walki Uniq Fight Club.

Dziś są inne kina, inne standar-
dy, a jednak trzeszczących projek-
torów, drewnianych krzeseł i lata-
jących butelek jakoś żal. Może
warto utrwalić w pamięci nie tyl-
ko falenickiego „Szpaka”, alei in-
ne dawne kina wawerskie?

(wk)

W starym kinie. Kinomani kochali Wawer
� Szpak, Słowik, Wrzos – kto dzisiaj jeszcze pamięta te kina?

W połowie listopada zakończy-
ła się budowa długo oczekiwane-
go placu zabaw przy ulicy Wi-
docznej. Plac został zbudowany
w ramach budżetu partycypacyj-
nego, nie wygląda może imponu-
jąco, niektórzy mówią nawet, że
ubogo, ale najważniejsze, że jest
i choć pewnie w chłodne jesienne
i zimowe dni niewiele dzieci
z niego skorzysta, na wiosnę bę-
dzie jak znalazł.

Do końca roku ma zostać za-
kończony remont placu zabaw

przy ulicy Izbickiej. Ma on zyskać
nową, poliuretanową nawierzch-
nię do koszykówki i nowe zabaw-
ki. W ramach budżetu partycypa-
cyjnego przy placu zabaw powsta-
nie także siłownia plenerowa.
Również do końca roku zmoder-
nizowany zostanie mocno wyeks-
ploatowany plac zabaw
przy przedszkolu nr 107 na ulicy
Wilgi. Także i tu pojawią się nowe
zabawki, a nawierzchnia zostanie
wymieniona. Nic tylko się cieszyć!

(wk)

Migawka z okolicy

Nowe place zabaw
� Ostatnimi czasy w naszej dzielnicy przybywa nowych
placów zabaw…
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tel. 502-280-720

10 listopada podpisana została
umowa na zaprojektowanie i wy-
konanie drogi rowerowej wzdłuż
ulicy Marsa. Wykonawcą jest fir-
ma Budimex. Koszt budowy ma
wynieść ponad 2,2 mln. zł. W ra-
mach tej kwoty wykonawca ma

przygotować kompletny projekt
budowlany, następnie na jego
podstawie wybudować drogę ro-
werową po południowo-wschod-
niej stronie jezdni od skrzyżowa-
nia z ul. Żołnierską do ul. Ilskie-
go. Termin wykonania robót mija
z końcem lipca 2017 roku.

– Po zakończeniu prac i odda-
niu do użytku kładek dla rowerzy-
stów pod mostem Łazienkow-
skim, w połowie wakacji powsta-
nie nieprzerwana trasa rowerowa
o długości 10 km łącząca Rem-
bertów, Wawer i Pragę Południe
ze Śródmieściem – zapowiada en-
tuzjastycznie pełnomocnik prezy-
denta Warszawy ds. komunikacji
rowerowej Łukasz Puchalski.

Brzmi to optymistycznie, ale
fakt, że trasa zahacza administra-
cyjnie o Wawer, niewiele miesz-
kańcom dzielnicy pomaga. Ten
fragment może się przydać na wy-
cieczkę do Rembertowa, a nie
w dojazdach do centrum. Sytu-
acja rowerzystów, którzy wydosta-
ją się z Wawra przez Płowiecką
albo Gocław na razie się nie
zmieni. Owszem, można jechać
opłotkami albo wjechać na nie-
bezpieczną, dwupasmową arterię.
Tymczasem ścieżka wzdłuż Pło-
wieckiej, choć wpisana w plan
Programu Rozwoju Tras Rowero-
wych do roku 2020, na razie nie
jest planowana. Żeby z Wawra
można było się dojechać do od-
cinka na Marsa, musiałaby po-
wstać ścieżka wzdłuż Patriotów
i Wydawniczej. Tymczasem ta naj-
bardziej potrzebna ścieżka w tej
części Warszawy ma powstać do-
piero po 2019 roku.

(wk)

Niewielka pociecha dla Wawra
Rowerem wzdłuż Marsa
� Już w przyszłe wakacje będzie się można wybrać
na dłuższą wycieczkę nowym szlakiem rowerowym,
choć na naprawdę dobrą trasę do Śródmieścia trzeba
będzie poczekać.

Klub Sportowy L.A.S. powstał
w lutym 2013 roku. Siedzibę ma
przy ul. Kadetów. Stowarzyszenie
założyli sami mieszkańcy, którzy
postanowili stworzyć w swoim
osiedlu warunki do uprawiania
sportu i rekreacji, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.

Od września 2013 klub zaczął
prowadzić regularne zajęcia dla
trzech sekcji – tenisa stołowego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, fit-
nessu dla młodzieży i dorosłych
oraz piłki nożnej dla dzieci i mło-
dzieży z roczników 2001–2009.
W tym roku drużyna KS L.A.S.
po raz pierwszy wystartowała roz-
grywkach mazowieckiej VI ligi Or-
lików. Chłopcy wygrali na razie tyl-
ko jedno z pięciu rozegranych spo-
tkań, w pozostałych ponosząc wy-
sokie porażki. Ale liczy się nie tyl-
ko wynik, ale sama możliwość gry.

Z tą myślą klub bierze udział
w licznych imprezach kolarskich,
biegowych, w biegach na orienta-
cję, organizuje także imprezy
sportowo rekreacyjne. Rodzinny
piknik sportowo-rekreacyjny

o nazwie „Sportowa Niedziela”
przyciąga corocznie około 500
uczestników. W tym roku zaczęły
się zajęcia baletu, a także treningi
judo dla zawodników trenujących
inne dyscypliny.

Zwłaszcza piłkarzom zrobiło
się na boisku przy Skalnicowej,
gdzie trenują i rozgrywają mecze
za ciasno. W dodatku brak
sztucznego oświetlenia uniemo-
żliwiał treningi wieczorne.

Mieszkańcy wpadli zatem
na pomysł zbudowania nowego
boiska przy ulicy Łasaka. W grud-
niu zeszłego roku, w trakcie pik-
niku rodzinnego, wspólnie
uprzątnęli niezagospodarowany
do tej pory teren, przy okazji roz-
poczynając fundament pod budo-
wę nowego boiska. W tym roku
skończyli urządzanie trawiastej
płyty treningowej. W lipcu pomysł
podchwyciły władze dzielnicy.
W przetargu na wykonawcę wy-
brana została firma Gardenia
Sport, która w listopadzie wkro-
czyła na teren budowy. Przy Łasa-
ka powstaje profesjonalne boisko

ze sztuczną nawierzchnią, piłko-
chwytami, trybunami, oświetle-
niem oraz wiatami stadionowymi.
Z boiska będą mogli korzystać
mieszkańcy i zawodnicy lokalne-
go klubu. Podbudowa pod sztucz-
ną trawę jest już gotowa, skończy-
ły się prace przy układaniu kostki.

Trwają także prace w budynku
przy Łasaka 46, gdzie będą się
mieścić klubowe szatnie, magazyn
i garaż. Całość ma być gotowa
w połowie grudnia.

(wk)

Boisko prawie gotowe
� W połowie grudnia, akurat na Gwiazdkę, mieszkańcy osiedla Las dostaną boisko
ze sztuczną nawierzchnią. Na co dzień ma służyć zawodnikom działającego
od trzech lat klubu L.A.S.

Przy Łasaka
powstaje profesjonalne
boisko ze sztuczną
nawierzchnią,
piłkochwytami,
trybunami, oświetleniem
oraz wiatami
stadionowymi. Z boiska
będą mogli korzystać
mieszkańcy i zawodnicy
lokalnego klubu.

źródło:K
S

L
as

źródło:K
S

L
as

Po zakończeniu
prac i oddaniu do użytku
kładek dla rowerzystów
pod mostem
Łazienkowskim,
w połowie wakacji
powstanie
nieprzerwana trasa
rowerowa
o długości 10 km łącząca
Rembertów, Wawer
i Pragę Południe ze
Śródmieściem –
zapowiada
entuzjastycznie
pełnomocnik prezydenta
Warszawy ds. komunikacji
rowerowej Łukasz
Puchalski.
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26 listopada w bibliotece
w Miedzeszynie przy Agrestowej
wystawę artefaktów podniesio-
nych podczas rozbiórek, ocalałych
ze zgliszczy drewnianej architek-
tury drewnianej zaprezentował
oraz o nich opowiadał twórca

strony archiwumotwockie.pl. Spo-
tkanie Skarby Letniska udało się
zorganizować przy współpracy Bi-
blioteki Publicznej m.st. Warsza-
wy Dzielnicy Wawer oraz Funda-
cji Ochrony Dziedzictwa Kulturo-
wego.

Drewniane wille, nie tylko te
w stylu „świdermajer”, stopniowo
znikają z krajobrazu Wawra
i Otwocka. Czasem na strychach
czy w ruinach domów można zna-
leźć przedmioty pozostawione
przez dawnych mieszkańców.
Podczas spotkania miłośnicy hi-
storii pokazali unikalną kolekcję
„skarbów” i artefaktów z prze-
szłości Otwocka, Wawra i okolic.
Wśród nich wiele dokumentów,
także unikalnych, stare butelki,
judaika, części garderoby…

Wśród eksponatów była m.in.
kartka pocztową do otwockiego
rabina Lejnera i kartka z życze-
niami na żydowski Nowy Rok,
czapka i spodnie, pochodzące
najprawdopodobniej z getta. Inne
eksponaty znalezione w starych
domach można zobaczyć na stro-
nie internetowej Archiwum

Otwockiego (www.archiwumo-
twockie.pl). Jak mówi twórca
strony, wciąż przybywa nowych,
stare domy linii „otwockiej”

z pewnością kryją jeszcze wiele
historycznych skarbów czekają-
cych na odnalezienie.

(wk)
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Początek listopada, skrzyżowa-
nie Powstańców Śląskich z Wro-
cławską. Kierujący alfą romeo za-
trzymuje się na czerwonym świe-
tle, wkurzony wysiada z samocho-
du i podbiega do stojącego
przed nim mercedesa. Pięścią wy-
bija szybę. W środku uszkodzone-

go pojazdu siedzi niepełnospraw-
ny, który – według napastnika –
„sam się o to prosił, bo jechał

zbyt wolno”. Burzliwa wymiana
zdań kończy się przyjazdem poli-
cji i karetki pogotowia.

To zaledwie jedna z setek nie-
przyjemnych sytuacji drogowych,

o jakich co miesiąc informowani
są stołeczni policjanci. O ilu nie
słyszeli? Agresja wśród kierowców
rośnie, a wzmagają ją korki, po-
śpiech, brak cierpliwości i empatii.

– Zdają tacy na prawko w Ło-
mży, gdzie egzamin kończy z suk-
cesem praktycznie każdy kierow-

ca, a potem ruszają do stolicy.
A tu kilka pasów, dziesiątki tram-
wajów, światła na rondzie, stan-
dardowy wypadek na S8. I wszę-
dzie liczy się prędkość, każdy się
spieszy – mówi kierowca passata
z kilkuletnim doświadczeniem.

Widzisz? Reaguj!
Akcję „Stop agresji drogowej”

Komenda Stołeczna Policji pro-
wadzi od dwóch lat, zachęcając
warszawiaków do przesyłania na-
grań, na których zarejestrowano
nieodpowiednie zachowania
na drodze. W tym roku do końca
września przesłano im już po-
nad 2500 filmów, w zeszłym ro-
ku 1745. Każdy jest dokładnie
sprawdzany, co zwykle kończy się
wezwaniem kierowcy do komisa-
riatu i sprawą w sądzie. Jak infor-
muje asp. szt. Mariusz Mrozek,
rzecznik prasowy Komendanta
Stołecznego Policji, w 90% przy-
padków są to zwykłe wykroczenia
drogowe takie jak np. niesygnali-
zowanie zmiany pasu ruchu czy

niewłaściwe przejście przez przej-
ście dla pieszych. Zdarzają się
jednak i bardziej szokujące – jak
samochód wyprzedzający inne au-
to po chodniku, którym spacero-

wała matka z dzieckiem. – Filmy
należy wysyłać na adres stopagre-
sjidrogowej@ksp.policja.gov.pl.
Materiały muszą zawierać datę,
godzinę i miejsce zdarzenia, do-
kładne dane pojazdu (numer re-
jestracyjny/marka) i dane zgłasza-
jącego – zachęcają policjanci.

(jt)

Furiat za kierownicą? Policja zachęca: nagraj agresora
� Dźwięk klaksonu jest w stolicy na porządku dziennym, podobnie jak i kamera rejestrująca pozostałych uczestników ruchu. Do Komendy
Stołecznej Policji, prowadzącej akcję „Stop agresji drogowej”, wpłynęło w tym roku ponad 2500 filmów, na których możemy podziwiać nie
tylko nie najlepsze umiejętności, ale wściekłość i złośliwość kierowców, poruszających się po warszawskich drogach.

Filmy
należy wysyłać na adres
stopagresjidrogowej@ksp
.policja.gov.pl. Materiały
muszą zawierać datę,
godzinę i miejsce
zdarzenia, dokładne
dane pojazdu (numer
rejestracyjny/marka)
i dane zgłaszającego –
zachęcają policjanci.

Skarby letniska
� …czyli co udało się znaleźć w starych domach Wawra
i Otwocka.
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…wywalczone przez szkołę tań-
ca Shock Dance. Medale przy-
wiózł młodzieżowy zespół tanecz-
ny pod kierownictwem Roberta
Jakubowskiego.

– Spektakularne zakończenie
sezonu tanecznego – napisał
na Facebooku kierownik szkoły. –
19 miejsc medalowych: siedem

tytułów mistrzów Polski, pięć wi-
cemistrzów i siedem II wicemi-
strzów Polski, miejsca w ścisłych
finałach oraz półfinałach napawa-

ją optymizmem na przyszłość.
Drugi sezon w Polskim Związku
Tańca Sportowego po dłuższej
przerwie był bardzo obiecujący.

Prowadzone przez szkołę zaję-
cia odbywają się m.in. w Wawer-
skim Centrum Kultury przy Że-
gańskiej. W imieniu mieszkańców
dzielnicy medalistom pogratulo-
wali wiceburmistrz Leszek Bara-
niewski i dyrektorka WCK Barba-
ra Karniewska.

(red)

Tancerki z Międzylesia
mistrzyniami Europy
� Do Wawra przyjechało mistrzostwo Europy w kategorii
zespołów młodzieżowych tańca nowoczesnego…

Lada chwila zacznie się budowa
oczekiwanej przez mieszkańców
osiedla Żerzeń ulicy Wiązanej
na odcinku od Zwoleńskiej do Le-
biodowej. Prawie kilometrowy od-
cinek ulicy zostanie zmodernizowa-
ny, powstanie dwumetrowy chod-
nik, oświetlenie i odwodnienie.
Na skrzyżowaniu Wiązanej i Kom-
bajnistów planowane jest rondo.
Równolegle Miejskie Przedsiębior-

stwo Wodociągów i Kanalizacji pla-
nuje budowę na tym odcinku sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej. Za-
kończenie całej inwestycji planowa-
ne jest w grudniu 2017 roku.

Zarząd Dzielnicy Wawer pod-
pisał także umowę na budowę uli-
cy Jeziorowej na odcinku od Wału
Miedzeszyńskiego do Przygodnej.
Plan przewiduje wytyczenie kilo-
metrowego odcinka ulicy z asfal-

tową nawierzchnią, a także wyko-
nanie chodników z płyt betono-
wych, wjazdów do posesji z kostki
betonowej, ogrodzenia, progów
zwalniających, budowę oświetle-
nia i telekomunikacyjnej kanali-
zacji kablowej. Także i tutaj rów-
nolegle zostanie poprowadzona
kanalizacja. Droga ma być goto-
wa do końca listopada 2017 roku.

(wk)

Nowe ulice już w przyszłym roku
� Niebawem ruszy budowa dwóch nowych ulic w naszej dzielnicy.
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Międzynarodowa Wystawa
Kotów Rasowych zgromadzi ho-
dowców nie tylko z Polski, ale ta-
kże z zagranicy. Obejrzymy m.in.
koty brytyjskie, maine coony, ro-
syjskie niebieskie, syberyjskie,
norweskie leśne, tajskie czy bez-
włose sfinksy petersburskie.

W sobotę 10 grudnia zwiedza-
jący będą mogli głosować
na swojego faworyta, przyznając
mu tytuł „Kota Publiczności”.
Niewątpliwą atrakcją dla zwie-
dzających będą dodatkowe kon-
kursy, które odbędą się zarówno

w sobotę jak i w niedzielę ok.
godz. 14.30. Najlepsi z najlep-
szych staną do rywalizacji
ok. 16.30, w konkursie Best In
Show.

Wystawa będzie otwarta dla
zwiedzających w godz. 10.00–
17.00, będą towarzyszyć jej targi
zoologiczne. Bilety: normal-
ny 15 zł, ulgowy 8 zł (dzieci, stu-
denci, emeryci, renciści), malu-
chy do lat 4 – wstęp bezpłatny.
Szczegółowe informacje
www.pzf.pl.

(red)

Święto kotomaniaków
� 10 i 11 grudnia do hali sportowej Koło
przy Obozowej 60 na Woli zawitają najpiękniejsze koty
rasowe. Wystawa to nie tylko święto hodowców
pasjonatów, ale świetny sposób na rodzinne
spędzenie weekendu.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ

BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
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KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
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 SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI BIBELOTY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
MUNDURY RYNGRAFY ORZEŁKI ZA GOTÓWKĘ
TEL. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

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

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 INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww  ttaappiicceerreekk  wwyykkłłaaddzziinn..
KKaarrcchheerr..  55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141

DOM I OGRÓD
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

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

FINANSE
·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

Ubie gło rocz ny okrą gły ju bi le -
usz Miej skie go Przed się bior stwa
Usług Ko mu nal nych roz po czął
se rię zmian w spół ce. Ja ko pierw -
sza zmie ni ła się sie dzi ba fir my.
W spół ce po ja wił się wi ce pre zes
Wi told Sie le wicz, któ ry wpro wa -
dził ko lej ne zmia ny, zwią za ne
z wi ze run kiem i ko mu ni ka cją fir -
my na ze wnątrz.

– Nie je ste śmy tą sa mą fir mą,
któ rą by li śmy kil ka lat te mu, nie

mó wiąc o się ga niu do na szych ko -
rze ni. Dla te go do tych cza so wy wi -
ze ru nek prze stał być już ak tu al ny
– mó wi Wi told Sie le wicz.

Jak pod kre śla, w po dej ściu fir -
my przede wszyst kim zmie ni ły się
war to ści. Od nie gdy siej sze go sku -
pie nia głów nie na śmier ci i smut -
ku, wa żniej sze sta ło się ży cie. Sza -
cu nek do śmier ci wy pły wa z umi -
ło wa nia ży cia – ta ką te zę sta wia
war szaw skie MPUK.

– War sza wia cy ko rzy sta ją
z usług MPUK już od po nad 70
lat – ca łe po ko le nia prze ży wa ły
trud ne chwi le ze wspar ciem na -
szych pra cow ni ków – ko men tu je
Wi ce pre zes Sie le wicz. – I choć
oko licz no ści po grze bu to trud ny
mo ment, my po ma ga my prze -
brnąć przez nie go jak naj ła god -
niej i wy rę cza my na szych klien -
tów w wie lu spra wach. Oni mo gą
się sku pić na so bie i swo ich bli -
skich. Przed śmier cią nikt z nas
nie umknie, ale ro la MPUK -u jest
ta ka, by umo żli wić na szym klien -
tom, aby pa mię ta li o swo ich bli -
skich zmar łych ta kich, ja ki mi by li
za ży cia. Bez tych wszyst kich oko -
ło po grze bo wych kom pli ka cji.

No we wła dze
W ubie głym mie sią cu na stą pi ła

ko lej na zmia na w MPUK-u
– na sta no wi sku pre ze sa za rzą du
za siadł Mi chał Am bro ziak.
Za no wym Pre ze sem stoi do -

świad cze nie w re struk tu ry za cji
spół ek (za rzą dzał War szaw ski mi
Za kła da mi Sprzę tu Or to pe dycz -
ne go S.A. i Cen tra lą Far ma ceu -
tycz ną CE FARM S.A.) i ka rie ra
na uko wa na Uni wer sy te cie War -
szaw skim (jest dok to rem na uk
eko no micz nych i ad iunk tem
na Wy dzia le Za rzą dza nia).

– Zo sta łem po wo ła ny na sta no -
wi sko pre ze sa za rzą du w mo men -
cie prze ło mo wym dla spół ki, fir -
ma wy ma ga grun tow ne go prze -
mo de lo wa nia spo so bu funk cjo no -
wa nia – mó wi Mi chał Am bro ziak
– Wy ko rzy stam mo je do tych cza -
so we do świad cze nia w za rzą dza -
niu i re struk tu ry za cji przed się -
biorstw do wpro wa dze nia
MPUK -u na ście żkę roz wo ju.

MPUK w War sza wie
No wy wi ze ru nek spół ki bę dzie

do strze gal ny stop nio wo. Na te re -
nie War sza wy la da chwi la po ja wią
się no we ta bli ce in for ma cyj ne

MPUK, a z po cząt kiem ro ku pre -
mie rę bę dzie mia ła no wo cze sna
stro na in ter ne to wa spół ki. W mię -
dzy cza sie zmia ny bę dzie mo żna
ob ser wo wać w punk tach usług.

Miej skie Przed się bior stwo
Usług Ko mu nal nych po wsta ło
w 1945 ro ku ja ko Miej ski Za kład
Po grze bo wy, któ ry po rząd ko wał
kwe stie zwią za ne z cho wa niem
zwłok i nie le gal ny mi miej sca mi
po chów ku – po zo sta ło ścia mi
po woj nie. W 1951 ro ku zmie ni ła
się na zwa fir my na Miej skie
Przed się bior stwo Po grze bo we.
Dzi siej szą na zwę MPUK otrzy -
mał w 1976 ro ku wraz z prze -
kształ ce niem w przed się bior stwo
pań stwo we. 2002 rok przy niósł
ostat nią zmia nę – spół ka zy ska ła
oso bo wość praw ną ja ko spół ka
z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią. Je dy nym udzia łow cem i wła -
ści cie lem spół ki jest Mia sto Sto -
łecz ne War sza wa.

(red)

Zmiany w miejskiej spółce

Pierwsza warszawska firma pogrzebowa
� 71 lat działania na rzecz mieszkańców Warszawy, 12 punktów na terenie całego miasta i tysiące historii
ludzkich. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zmienia władze i wizerunek.

źródło: w
w

w.m
puk.w

aw.pl

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką
miejską

oraz handlowców
do sprzedaży
powierzchni
reklamowej 
w gazetach

bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Czy ta łam ostat nio Pań stwa tekst,
opi su ją cy skar gę mat ki na nie od po -
wied nie – jej zda niem – za cho wa nie
kie row cy, któ ry nie po zwo lił jej wejść
do au to bu su z dzie cię cym wóz kiem.
Po wód był pro za icz ny. Au tor ka za -
ża le nia mia ła pe cha wy brać kurs,
na któ ry wcze śniej zde cy do wa ła się
też in na mat ka pod ró żu ją ca z wóz -
kiem, kie row ca zaś uznał, że wa run -
ki w po jeź dzie nie po zwa la ją na bez -
piecz ną jaz dę obu ko biet jed no cze -

śnie. Roz go ry czo nej i do tknię tej
„cham skim za cho wa niem kie row -
cy” pa sa żer ce nie uda ło się wsiąść
do au to bu su, ale szyb ko da ła upust
„obu rze niu” w in ter ne cie, na Fa ce -
bo oku i li ście do Wa szej re dak cji,
zy sku jąc po par cie i współ czu cie.

Ja tej Pa ni nie współ czu ję, dra żni
mnie ta ka po sta wa. Nie je stem mat -
ką, stu diu ję i – uprze dza jąc kry ty kę,
któ rej się spo dzie wam – nie je stem
sa mot na, nie szczę śli wa i aspo łecz na.

Je żdżąc co dzien nie na uczel nię, je -
stem re gu lar nie zgnia ta na przez wóz -
ki, któ re sto ją w przej ściu, a na pew -
no po za ozna czo ną pi kro gra mem
prze strze nią. Przy naj mniej raz w ty -
go dniu do wia du ję się, że je stem
„za mło da, aby sie dzieć”, a mi mo
wszyst ko swo ich ża li nie wy le wam
na Fa ce bo oku. Czy przy jem nie mi
się pod ró żu je? By wa ró żnie. Przy -
zwy cza iłam się do ści sku, do tło ku.
Ro zu miem bo wiem, że ka żdy z nas

chce gdzieś szyb ko do je chać. Je stem
zwy kłym pa sa że rem, któ ry prze wi du -
je, że 511 bę dzie ra no za pcha ne,
więc na przy sta nek wy cho dzę 15 mi -
nut wcze śniej. Ustę pu ję miej sca star -
szym lu dziom, ko bie tom w cią ży
i dzie się cio lat ko wi, któ ry zzia ja ny
wy biegł z pod sta wów ki. Mo gę stać
przez te pół go dzi ny, mo gę zo stać
przy ci śnię ta do ba rier ki, mo gę wy tłu -

ma czyć ob ce mu tra sę, je śli znam
roz kład i ko lej ne przy stan ki. Sta ram
się pod ró żo wać w spo ko ju, na ta -
kich sa mym wa run kach jak po zo -
sta li. Dla cze go ro dzi ce ma łych dzie ci
mie li by ocze ki wać wię cej? Ku pu jąc

bi let ka żda oso ba au to ma tycz nie
sta je się pa sa że rem i ma pra wa wy -
ni ka ją ce z re gu la mi nu.

„War sza wa mści się na ro dzi -
cach (i ro bi to na koszt kie row ców)
za rzą do wy pro gram” Ro dzi -
na 500+? „,” Ma jąc w przy szło ści
dzie ci zo ba czysz, że pew ne rze czy to
nie kwe stia upodo bań a ko niecz -
no ści! „,” Wó zek zaj mu je miej sce
dla pię ciu osób? No i co? Na ple -
cach go no sić, na da chu prze wo zić
czy też nie mow la ka no sić wszę dzie
na rę kach? – ta kie ko men ta rze
wid nie ją pod Wa szym tek stem.
Ostat nio w li nii 509 jed na z ko biet
na rze ka ła: „Kie dyś mie ści ły się tu
trzy wóz ki, a te raz po sta wi li tam bi -
le to ma ty i miesz czą się tyl ko dwa”.

Ro dzi ce, prze stań cie za cho wy -
wać się jak by ście by li sa mi na tym
świe cie, a pod je żdża ją cy au to bus
był li mu zy ną pod sta wio ną spe cjal -
nie dla was. Wszy scy je dzie my
na tym sa mym wóz ku.

Czy tel nicz ka

List do redakcji

Wózki w autobusie. Mamy problem?
� – Czy podróżowanie autobusem z dzieckiem w wózku to rzeczywiście problem? Niektórzy domagają się specjalnego traktowania tylko
dlatego, że pewnego dnia mogą oficjalnie nazwać się „rodzicem” – pisze nasza Czytelniczka.

Ostatnio
w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś
mieściły się tu trzy wózki,
a teraz postawili tam
biletomaty i mieszczą się
tylko dwa”.

Ście żka, o któ rą py ta li śmy
w ostat niej za gad ce, pro wa dzi
przez las, któ re go daw niej praw do -

po dob nie tu nie by ło. Po zo sta ło ści
po oświe tle niu wska zu ją, że dla
miesz kań ców mia ła istot ne zna cze -

nie. Ście żka jest zbu do wa na głów -
nie z ce gieł i bie gnie od skrzy żo wa -
nia uli cy Pa ję czej z Trak tem Na po -
le oń skim, na skos, przez las w kie -
run ku uli cy Pla ne to wej. Szcze gól ną
uwa gę zwra ca ją ist nie ją ce na nie -
któ rych ce głach li te ry CW. Mo gą
one wska zy wać na wy twór cę ce gieł.
Być mo że jest to sym bol Ce giel ni
Wo la? By ło by to o ty le dziw ne, że
prze cież w po bli żu funk cjo no wa ła
du że ce giel nia – Gran zo wa na Ka -
wę czy nie. Czy by ła to ście żka
do wil li Be tel, przy ul. Szczyt now -
skiej 35/39, gdzie od 1923 ro ku
mie ści ła się Szko ła Bi blij na zbo ru
Bap ty stów? Być mo że tak. Po woj -
nie w tym miej scu pro wa dzo no
rów nież fi lię I Zbo ru Ko ścio ła
Chrze ści jan Bap ty stów w War sza -
wie, a w la tach 90. XX wie ku wy bu -
do wa no kom pleks Ośrod ka Ko -
ścio ła Chrze ści jan Bap ty stów wraz
z se mi na rium.

Pra wi dło wą od po wie dzi na de słał
pan Kon rad Osuch, któ ry na pi sał:
„Ście żkę mo żna od szu kać wę dru -
jąc po wa wer skich la sach, opusz -
cza jąc Ma zo wiec ki Park Kra jo bra -
zo wy, do cho dząc do uli cy Pla ne to -
wej. Praw do po dob nie pro wa dzi ła
do ka pli cy Bap ty stów w Ra do ści.”

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
Jest ich wiele wokół nas – wawerskie kapliczki. Czy
ktoś zgadnie, gdzie stoi ta pokazana na zdjęciu?

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




