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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

Badania obnażyły fatalną ja-
kość wawerskiego powietrza.
Przez dwa tygodnie listopada
trwały pomiary zanieczyszczenia
prowadzone przez aktywistów
z Warszawy bez Smogu. Pyło-
mierz znajdował się na terenie
szkoły przy ul. Bajkowej. Wyniki
badań potwierdziły wcześniejsze
przypuszczenia. W okresie zimo-
wym powietrze w dzielnicach
o przewadze zabudowy jednoro-
dzinnej jest dużo gorsze niż dziel-
nicach, w których znajdują się
bloki mieszkalne.

Rekordowe wyniki
Na 11 dni, w których prowa-

dzone były pomiary powietrza
w Wawrze, aż przez 7 dni poziom
zapylenia przekraczał normę
określoną na poziomie 50 µg/m3,
a na przestrzeni dziewięciu dni
był najwyższy ze wszystkich war-
szawskich stacji WIOŚ. W ciągu
trzech dni stężenie pyłu przez co
najmniej godzinę wynosiło po-
nad 200 µg/m3, czyli przekraczało
normę czterokrotnie.

Lekceważymy problem
Winne takiemu stanowi rzeczy

są kiepskiej jakości przydomowe
piece opalane często także nie
najlepszym gatunkowo węglem.
Domowe piece i opał nie są w ża-
den sposób sprawdzane, nie doty-
czą ich żadne regulacje (poza za-

kazem spalania śmieci). Najczę-
ściej problem bywa zwyczajnie
lekceważony, tymczasem dr Artur
Badyda z Laboratorium Badań
Środowiska Politechniki Warszaw-
skiej dowodzi, że koszty zdrowot-
ne zanieczyszczonego powietrza
są gigantyczne, liczba chorób wy-

woływanych przez substancje za-
warte w powietrzu rośnie lawino-
wo, podobnie jak liczba zgonów
przez owe choroby wywołanych.
Statystyki dotyczące całej aglome-
racji stołecznej są alarmujące.

– Do mieszkańców nie dociera
informacja o rzeczywistym zagro-

żeniu, a najbardziej narażone
na zanieczyszczenia grupy, czyli
kobiety w ciąży, dzieci, osoby star-
sze, chore cierpią na tym najbar-
dziej – mówi Monika Daniluk, ak-
tywistka z Warszawy bez Smogu.

Pomiary pokazują, że w War-
szawie potrzebne są stacje pomia-
rowe umieszczone w osiedlach
domów jednorodzinnych, system
zintegrowanej informacji, ale sy-
tuacja nie poprawi się, dopóki py-
lące piece nie zostaną wymienio-
ne na bardziej ekologiczne.

(wk)

Smog w Wawrze? Mamy palący problem
� Wawer jako zielona, ekologiczna dzielnica powinien mieć – jak mogłoby się wydawać – powietrze znacznie zdrowsze niż w centrum
zadymionego spalinami miasta. Tymczasem właśnie na „zielonym”, czystym Wawrze powietrze jest najbardziej zapylone w całej Warszawie.

Do mieszkańców
nie dociera informacja
o rzeczywistym zagrożeniu,
a najbardziej narażone
na zanieczyszczenia
grupy, czyli kobiety
w ciąży, dzieci, osoby
starsze, chore cierpią
na tym najbardziej – mówi
Monika Daniluk, aktywistka
z Warszawy bez Smogu.



Dziś kolejowe imprezy w Waw-
rze tylko przypominają o kolejo-
wych tradycjach okolicy. „Kolej
na Wawer” jest dziś dzielnicowym
festynem na cztery fajerki, a prze-
jazd zabytkowym pociągiem tylko
jedną z atrakcji, rajd rowerowy
„Śladami ciuchci” upamiętnia
dawną świetność nieistniejącej już
kolejki wąskotorowej. Znaczące
to, bo przecież prawie wszystkie
wawerskie osiedla bardzo dużo
kolei zawdzięczają.

Kolejka na letnisko
Niebywały wpływ na rozwój gmi-

ny miał fakt przeprowadzenia
przez jej tereny w la-

tach 70. XIX wieku linii kolejowej
zwanej Nadwiślańską. W 1877 r.
otwarto w Wawrze stację kolejową.
Jak grzyby po deszczu zaczęły po-
wstawać i rozwijać się kolejne let-
niska: w Świdrze, Józefowie, Mi-
chalinie, Falenicy, Miedzeszynie,
Radości, Międzylesiu, czy Aninie.
Na początku XX wieku stolicę
z Wawrem połączyła również ko-
lejka dojazdowa, zwana jabłonow-
ską, kursująca od mostu Kierbe-
dzia. 10 grudnia 1900 roku urucho-
miono pierwszy odcinek linii z Ja-
błonny do głównej stacji miejskiej
Warszawa Most, położonej
przy Moście Kierbedzia, a już 4
stycznia 1901 roku linię przedłużo-

no do Wawra. Na odcinku wawer-
skim na trasie znajdowały się na-
stępujące przystanki: Rogatka Mo-
skiewska, Grochów oraz Wawer.

Konne tramwaje
W 1907 roku rozpoczęły się

prace nad budową przedłużenia
linii z Wawra do Starej Miłosny,
tu jednak linia miała być już jed-
nak obsługiwana przez wozy kon-
ne. Po roku linia ruszyła. Konne
tramwaje kursowały z Wawra
wzdłuż dzisiejszych ulic Wydawni-
czej, Żegańskiej, Tramwajowej
i Traktu Brzeskiego do stacji Sta-
ra Miłosna. Na nowym odcinku
znalazły się przystanki Anin, Mię-

dzylesie, Kaczy Dół, Huta, Wiśli-
ce oraz Wiśniowa Góra.

W 1912 roku zapadła decyzja
o zastąpieniu tramwaju i przedłu-
żenia do Karczewa linii kolejki ja-
błonowskiej. Nowy odcinek uru-
chomiono w 1914 roku, krótko
przed wybuchem I wojny świato-
wej. Na trasie kolejki znalazły się
nowe stacje: Anin, Kaczy Dół,
Borków, Radość, Falenica, Jaro-
sław-Anielin, Józefów, Świder,
Otwock oraz docelowa stacja
Karczew. Przy okazji rozbudowa-
na została kolejowa infrastruktu-
ra. Pobudowane zostały nowe bu-
dynki stacyjne, a na Świdrze po-
wstał nowoczesny most kolejowy.

Rozbudowa kolejki w znacznym
stopniu przyczyniła się do rozwo-
ju terenów dzisiejszego Wawra.

Stacja Międzylesie
Podczas I wojny światowej ko-

lejka na kilka miesięcy stanęła, bo
rosyjskie wojska wywiozły część
taboru, a przy okazji wysadziły
kilka obiektów wzdłuż trasy.
Szybko jednak kursy zostały
wznowione. Po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 roku zmienio-
ne zostały nazwy dwóch stacji:
„Rogatka Moskiewska” została
Golędzinowem, a „Jarosław” Mi-
chalinem.

Gdy w 1925 roku ruszyła linia
tramwajowa wzdłuż ulicy Grochow-
skiej, zaczęły się dyskusje na temat
likwidacji kolejki, która uchodziła
za niebezpieczną. Kolejka kursowa-
ła jednak do Wawra dalej, niebez-

pieczne odcinki zostały ogrodzone,
a stacja Kaczy Dół zmieniła w poło-
wie lat 30. nazwę na Międzylesie.
Protesty otwockiego magistratu
spowodowały, że władze stolicy po-
stanowiły kolejkę zamknąć. Ostatni
pociąg miał pojechać przez Wa-
wer 1 listopada 1939 roku. Wybuch
wojny sprawił jednak, że kolejka
kursowała nadal przez cały okres
okupacji. Stała się wtedy ulubionym
środkiem lokomocji szmuglerów
dowożących nielegalnie żywność
do Warszawy. Ruch kolejki został

wstrzymany dopiero w dniu wybu-
chu powstania warszawskiego.

Zabrakło pasażerów
Już jednak we wrześniu 1944

roku ruszyły pierwsze kursy z Fa-
lenicy do Karczewa, a gdy Rosja-
nie zajęli lewobrzeżną część War-
szawy trasa została przedłużona
najpierw do stacji Wawer, a nie-
długo potem do stacji Most.
Po odbudowaniu mostu nad Ka-
nałem Żerańskim w maju 1945
roku znów można było kolejką
dojechać do Jabłonny.

Po wojnie jednak liczba pasaże-
rów kolejki systematycznie spada-
ła. Konkurencją była regularna li-
nia kolejowa i autobusy, które za-
częły kursować do Wawra.
W związku z tym w 1952 roku linia
ze stolicy przez Wawer do Otwoc-
ka została zamknięta. Cztery lata
później zlikwidowany został także
odcinek do Jabłonny, tylko na od-
cinku Otwock-Karczew kolejka
kursowała aż do 1963 roku.

Przetrwały budynki stacyjne
w Karczewie, Otwocku, Świdrze,
Józefowie, Falenicy, Międzylesiu
oraz Wawrze, do dziś istnieje wy-
budowany specjalnie na potrzeby
kolejki most na Świdrze, tyle że
dziś jeżdżą po nim samochody.
W dzielnicy Wawer widoczny jest
także dawny przebieg trasy kolejki
– zachowany został w układzie
ulic, np. Mrówczej, czy Mozaiko-
wej. Warto zatem pamiętać, że
kolej – ta dorosła i ta wąskotoro-
wa – w pewnym stopniu dzisiejszy
Wawer zbudowała i ukształtowała.

(wk)

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

Po wojnie
liczba pasażerów kolejki
systematycznie spadała.
Konkurencją była
regularna linia kolejowa
i autobusy, które zaczęły
kursować do Wawra.
W związku z tym w 1952
roku linia ze stolicy przez
Wawer do Otwocka
została zamknięta. Cztery
lata później zlikwidowany
został także odcinek
do Jabłonny, tylko
na odcinku
Otwock-Karczew kolejka
kursowała aż do 1963 roku.

Niezwykła historia wawerskiej kolejki
� Nie byłoby może rozwoju letniskowych osad, które dziś wchodzą w skład stołecznej dzielnicy, gdyby nie kolej…

Kolejka jabłonowska po wojnie Przejazd przez most na Świdrze

Tramwaj konny do Anina Dworzec Wawer 1914 r.
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Powiedzieć, że Wawer jest
dzielnicą mało obfitującą w ważne
i pamiętne wydarzenia, to nie po-
wiedzieć niczego. Na co dzień
mieszkańcy domów w Falenicy,
Radości czy Marysinie obywają
się bez kontrowersji, sporów
i konfliktów, towarzyszącym życiu
na blokowiskach i w centrum
Warszawy. Ot, czasem ktoś zechce
zbudować trzypiętrowy blok obok
domów jednorodzinnych, ktoś in-
ny przypomni, że budowa kanali-
zacji mogłaby przyspieszyć a jesz-
cze ktoś stwierdzi, że może warto
zbudować most na Urzeczu (zwa-
ny też mostem na zaporze, ale bez

zapory). Mimo wszystko udało
nam się dochować tradycji i wy-
brać pięć najważniejszych wyda-
rzeń Roku Betonowego Tunelu.

Mamy plażę dla wszystkich
Przez ostatnie lata hasło „sma-

żing-plażing w Wawrze” kojarzyło
się pozytywnie tylko nudystom,
którzy upodobali sobie kawałek
terenu przy ulicy – nomen omen
– Romantycznej. Tej wiosny bur-
mistrz stwierdził, że czas na plażę
demokratyczną, dla wszystkich.
Okolica zostały gruntownie
uprzątnięta, zebrano i wywieziono
sterty śmieci, nawieziono świeży

piasek. Latem przy Romantycznej
cumowały promy, a na brzegu od-
bywały się imprezy z grillem.

Aleja Dzieci Polskich otwarta
Dziś już trudno w to uwierzyć,

ale 350-metrowy odcinek ulicy
w lesie na granicy Międzylesia
i Starej Miłosnej powstawał
w wielkich bólach. W miejscu
zniszczonej drogi z betonowych
płyt powstała porządna ulica
z jezdnią, chodnikami, drogą dla
rowerów i rzędem latarń. Choć
trudno w to uwierzyć, to jedyne
połączenie między dwiema dziel-
nicami europejskiej metropolii:
Wawrem i Wesołą.

Śmierć czyha na Patriotów
Kilkanaście wypadków, kilka-

naście rannych osób i dwie zabite
– mamy nadzieję, że tragiczny bi-
lans roku na Patriotów nie wzro-
śnie. Jedna z najważniejszych ulic
w dzielnicy to wciąż pułapka
na pieszych i kierowców, którzy
nie znają dnia ni godziny. Stłuczki
i potrącenia są tam na porządku
dziennym.

Odzyskaliśmy pamięć
W dziedzinie kultury i historii

rok upłynął pod znakiem wspo-
mnień o Sanatorium im. Włodzi-

mierza Medema w Miedzeszynie.
Była wystawa, konferencja na-
ukowa, kilka koncertów i uroczy-
ste odsłonięcie pomnika obok
szkoły podstawowej przy Wolnej,
a artykuł „Korczak w spódnicy.
Niesamowita historia dr Toli
Mintz” stał się najczęściej czyta-
nym tekstem w historii portalu
TuWawer.pl Lokalna społeczność
w niesamowity sposób odzyskała
pamięć o wspaniałych ludziach
i ich młodych podopiecznych.

Tunelem pod torami
Budowa pierwszego tunelu

drogowego pod linią otwocką naj-

pierw paraliżowała Wawer, potem
dała mu odetchnąć. Mimo pew-
nych kontrowersji tunel w ciągu
Żegańskiej i Zwoleńskiej błyska-
wicznie wpisał się w krajobraz
dzielnicy i dziś trudno sobie wy-
obrazić Międzylesie bez niego.
Zdaniem niektórych to dobrze,
zdaniem innych – źle. Za 20–30
lat, gdy tuneli będzie więcej
a przez Wawer będą jeździć po-
ciągi dużych prędkości, emocje
towarzyszące budowie będą nas
pewnie śmieszyć. Cóż, żyjemy
w ciekawych czasach.

(dg)

Rok Betonowego Tunelu. Taki był 2016
� W Chinach Rok Ognistej Małpy, w Wawrze – Rok Betonowego Tunelu. Czas na podsumowanie ostatnich miesięcy.
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Kapliczki, krzyże przydrożne
i inne świątki to wdzięczny temat
fotografii. Te starsze przedwojen-
ne, te z czasów wojny i te już po-
wojenne. Nepomuki ustawiane
na skrzyżowaniach, przydrożne
samotne krzyże, maryjne rzeź-
by… na co dzień są niewidoczne,
wtopione w krajobraz, nieroze-
rwalnie z nim związane. Każda
jest inna, a jednocześnie wszyst-
kie wyrażają tę samą potrzebę od-
nalezienia Boga w codzienności.

Wszak ci, którzy kapliczki wysta-
wiali, pragnęli wyrazić wdzięcz-
ność, o coś prosić, błagać, o coś
się pomodlić albo zapewnić
wszelką pomyślność. Dziś często
trudno dociec, kto daną kapliczkę
postawił i w jakiej intencji. Nawet
ci, którzy przez lata się nimi opie-
kowali, pielęgnowali, nie pamię-
tają skąd się wzięły. Więc może
nie warto o to pytać… Grunt, że
są, trwają, jako świadectwo cza-
sów, wiary, nadziei…

Dlaczego w Wawrze kapliczek
jest tak dużo?

Są jednak i takie kapliczki,
o których wiadomo kto i dlaczego
je wystawił. Tak jest choćby z ka-
pliczką przy Wale Miedzeszyń-
skim – w miejscu, gdzie zbiega się
z nią ulica Przewodowa. Skrzyn-
kowa, drewniana kapliczka zamo-
cowana na metalowym słupku.
Umieszczono w niej kopię obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Postawili ją w 1917 roku miesz-

kańcy Julianowa, jako dziękczy-
nienie po szczęśliwym powrocie
synów, mężów i ojców z I wojny
światowej.

Genezy wystawienia innych wa-
werskich świątków czasem można
się domyślać, czasem nie, ale war-
to na nie zwrócić uwagę, na pro-
ste piękno, na to jak trwają zro-
śnięte z wawerskim pejzażem.
Dlaczego w Wawrze kapliczek
jest tak dużo? Wynika to z historii
i specyfiki terenu, który – późno
zabudowywany – nie zatracił pod-
miejskiego charakteru. Kapliczki
stawiano wszak na rozstajnych
drogach, na skraju osiedli i osad,
ale i przy domach, w zagrodach,
w sadach. Tam, gdzie tkanka
miejska wchłonęła dawną zabu-
dowę, ginęła i większość kapli-
czek. W Wawrze się uchowa-
ły. I są wyjątkowo malownicze.

Ktoś dba, pielęgnuje
Choćby taka figurka Matki Bo-

żej Kodeńskiej z 1931 roku,
w środku Anina, zarośnięta krza-

kami. Niby zapomniana, ale ktoś
o nią dba, pielęgnuje. Więc stoi
od blisko wieku przypominając
proszalną modlitwę. Albo ta w Fa-
lenicy na końcu ginącej wśród łąk
ulicy Szulczyka w Aleksandrowie,
także z figurą Matki Boskiej. Po-
noć wystawiona została oko-
ło 1920 roku. Jakiś czas temu ktoś
ją odnowił, pomalował figurę,
otoczenie wyłożył kostką. Albo ta
przy ulicy Chryzantemy z piękną
figurką. Także odnowiona, prawie
zawsze ozdobiona kwiatami.

Od lat piękne wawerskie ka-
pliczki fotografuje Włodzimierz
Zalewski. Zaczął prawie osiem lat
temu. – Zdałem sobie wtedy spra-
wę, że mamy w Wawrze ich bar-
dzo wiele i warto je wszystkie po-
kazać – mówi. I rzeczywiście co
jakiś czas pokazuje swoje zdjęcia
na wystawach. Najnowsze można
oglądać od połowy listopada
w Wawerskiej Strefie Kultury
przy ul. Żegańskiej 1a w Między-
lesiu. Warto.

(wk)
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Bardzo często zadajemy sobie
pytanie, dlaczego właśnie tu stoi ta-
ka kapliczka i w większości przy-
padków nie sposób się już tego do-
wiedzieć. W Wawrze kapliczki stoją
w wielu miejscach. Najczęściej mo-
żna je odszukać na prywatnych te-
renach. Właściciele budują je
z wdzięczności lub w trosce o przy-
szłość swoją lub bliskich. Stawiane
były również dla upamiętnienia ja-
kiegoś wydarzenia o szczególnym
znaczeniu np.: objawień.

Skąd pochodzi nazwa „kaplicz-
ka”? Możliwe, że wywodzi się

od łacińskiego wyrazu cappa
– płaszcz. Chodzi w tym przypad-
ku o płaszcz św. Marcina, biskupa
z Tours, który był noszony przez
królów francuskich i miał ich
chronić w czasie bitew. Płaszcz
ten był przechowywany w specjal-
nym pomieszczeniu wewnątrz
niewielkiego budynku o charakte-
rystycznych kształtach. Budowlę
nazywano „kaplicą”, a opiekunów
płaszcza „kapelanami”. Z czasem
podobne budowle stawały się
miejscami kultu. Na odprawianie
nabożeństw przy kapliczkach ze-

zwolił oficjalnie sobór w Agda
na początku VI wieku.

Ta dość charakterystyczna ka-
pliczka, zaprezentowana na zdję-
ciu, stoi w Falenicy przy ulicy Bar-
toszyckiej. Nie jest mi znana jej hi-
storia.

W listopadzie w Wawerskim
Centrum Kultury została zaprezen-
towana wystawa fotografii „Wawer-
skie Kapliczki”, na której pokazano
kilkanaście najładniejszych, stoją-
cych właśnie w naszej dzielnicy.

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
Gdzie jest ta tablica i kogo upamiętnia?

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

Migawka z okolicy

Liczne i wyjątkowo malownicze. Kapliczki z Wawra
� W naszej dzielnicy jest wiele kapliczek ulicznych, podwórkowych, krzyży przydrożnych… Wyjątkowo fotogenicznych.

Kapliczka z Marysina Wawerskiego Kapliczka z Zagórza
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– Wprowadzam nowe rozwią-
zanie i ułatwienie dla rodziców
najmłodszych warszawiaków
– mówi prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. – Mam nadzieję,
że ten projekt wzmocni poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców,
a co za tym idzie, wpłynie na de-
cyzję o posiadaniu dzieci.

Chodzi o tzw. bon żłobkowy,
którego wprowadzenie warszaw-
ski samorząd zapowiada na po-
czątek przyszłego roku. Wybrani
rodzice dzieci w wieku od 13 mie-
sięcy do trzech lat mają otrzymy-
wać miesięcznie 400 zł, które bę-
dą mogli przeznaczyć na prywat-
ny żłobek, klub malucha albo

dziennego opiekuna. To wsparcie
finansowe będą mogli otrzymać
rodzice, którzy płacą podatki
w Warszawie, nie są na urlopie
wychowawczym, zarabiają poni-
żej 1922 zł netto na jednego
członka rodziny, a ich dziecko jest
na liście oczekujących na miejsce
w publicznym żłobku. Otrzymując
ten bon rodzice będą musieli zre-
zygnować z miejsca lub z ubiega-
nia się o miejsce w żłobku pu-
blicznym lub dofinansowanym
przez miasto.

– Od 2006 roku powstało
w Warszawie 26 nowych żłobków,
a w ciągu dwóch lat przybędzie
jeszcze 15 – dodaje warszawska
radna Aleksandra Gajewska.
– Miasto musi sprawnie dopaso-
wywać się do zmieniających się
potrzeb rodzin. Dlatego do żłob-
ków publicznych, systemu opieku-
na dziennego i wykupu miejsc
w placówkach prywatnych dołączy
program bonów żłobkowych. Pro-
jekt ten może być bardzo wymier-
ny i pomoc rodzicom w powrocie
na rynek pracy. W przyszłym roku
mogą na nim zyskać aż 4 tys. ro-

dzin, które w Warszawie mieszka-
ją, pracują i płacą podatki.

Na bony żłobkowe wydamy
w przyszłym roku ponad 7 mln zł.
Choć Rada Warszawy nie podjęła
jeszcze odpowiedniej uchwały, jest
to najwyraźniej tylko kwestią cza-
su. Znacznie mniej zaawansowane
są prace nad innym prorodzinnym
projektem: darmową komunikacją
miejską dla uczniów podstawówek.

Darmowe bilety wciąż
przedmiotem analiz

Zgodnie z aktualną taryfą bile-
tową za bilety nie płacą m.in. se-
niorzy mający powyżej 70 lat, po-
słowie, 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 wy-
robić Kartę Miejską. Jeśli miesz-
kamy w Warszawie i płacimy tu
podatki, 30-dniowy bilet dla dziec-
ka kosztuje 49 zł. To problem nie
tylko finansowy. Warszawski ra-
tusz rozważa wprowadzenie dar-
mowej komunikacji miejskiej dla

uczniów podstawówek w okresie
od 1 września do 30 czerwca m.in
po to, by mniejsza liczba dzieci by-
ła odwożona do szkół samochoda-
mi. Gdyby zmiana weszła w życie,
prawo do 100-procentowej ulgi

przez większą część roku zyskało-
by ponad 110 tys. uczniów.

– W tym momencie analizuje-
my skutki finansowe wprowadze-
nia tego projektu i prowadzimy
ankiety w szkołach – mówi wice-
prezydent Renata Kaznowska.
– Jeśli zapadnie ostateczna decy-
zja, realnym terminem wprowa-
dzenia darmowych biletów jest 1
września.

(dg)

Darmowe bilety i 400+ na żłobek, czyli „ratusz dzieciom”
� Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłasza nową politykę prorodzinną. Jest szansa, że kilka tysięcy rodzin zaoszczędzi miesięcznie po 400 zł,
a kolejnych 100 tys. – po 50 zł.

Na bony
żłobkowe wydamy
w przyszłym roku
ponad 7 mln zł. Choć
Rada Warszawy nie
podjęła jeszcze
odpowiedniej uchwały,
jest to najwyraźniej tylko
kwestią czasu.

źródło:ZT
M



Wawerskie szkoły zyskają dzię-
ki temu dostęp do jednej, miej-
skiej sieci internetowej – Urzędu
Miasta. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu nie będą musiały ponosić do-
datkowych kosztów i płacić ze-
wnętrznym dostawcom za dostęp
do sieci. We wszystkich budyn-
kach została zmodernizowana in-
frastruktura, a szkoły zyskały 350
nowych komputerów

Prace nad poprawieniem infra-
struktury informatycznej wawer-
skiej oświaty rozpoczęły się
w 2015 roku. Wtedy moderniza-
cja objęła Szkoły Podstawowe
nr 109, 138, 218, Zespoły Szkół
nr 70, 114, 115 oraz XXV Liceum
Ogólnokształcące. W 2016 roku
modernizację wykonano w Szko-
łach Podstawowych nr 124 i 216
oraz Zespołach Szkół nr 111, 116
i 124. W Szkole Podstawowej
nr 138 sieć została zmodernizo-
wana z ramach budżetu partycy-
pacyjnego. Wszystkie prace pro-
wadzone były we współpracy
z wydziałem informatyki wawer-
skiego ratusza, by we wszystkich

placówkach zachowany był jedno-
lity standard.

Wawer jest pierwszą dzielnicą
Warszawy, w której we wszystkich
szkołach została zmodernizowana
i ujednolicona sieć teleinforma-
tyczna, a dzięki temu udało się
w nich wprowadzić nowe techno-
logie. Nauczyciele w każdej sali
lekcyjnej będą mieli dostęp

do dziennika elektronicznego
na bieżąco. Kilka placówek już
korzysta z nowoczesnej telefonii
IP, podłączanej wprost do sieci
komputerowej. W trzech lokaliza-
cjach działa też cyfrowy monito-
ring terenu wokół szkół z bezpo-
średnim podglądem w komisaria-
cie policji.

(wk)

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ

BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KREDYTY 664-003-072

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·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

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
·AA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety ryngrafy orzełki bibeloty 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 505-529-328

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

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!

GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

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

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

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
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·Przyłącza wodno-kanalizacyjne, firma Pat-Kop
Witam zajmujemy się kompleksowym
wykonaniem przyłączy wody i kanalizacji.
Załatwiamy wszystkie formalności
w wodociągach. Zadzwoń a przyjedziemy wycenić
przyłącze 793 – 616-012. Adam

KOMPUTERY
·Naprawa komputerów. Dojazd do klienta. tel.
667-624-990 www.b-comp.pl

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

Nowe technologie wkroczyły do szkół
� Wawer jest pierwszą dzielnicą w Warszawie, która przeprowadziła modernizacją
sieci teleinformatycznych we wszystkich szkołach, a także w przedszkolach
przy ul. Kadetów i Krupniczej.
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Sło wa „tram waj do Waw ra”
brzmią eg zo tycz nie. W dziel ni cy
nie ma gę sto ści za lud nie nia, uza -
sad nia ją cej wpro wa dze nie te go
ty pu ko mu ni ka cji miej skiej.
Miesz kań cy Waw ra ko rzy sta ją
jed nak z tram wa jów, do któ rych
prze sia da ją się naj czę ściej na Go -
cław ku lub ron dzie Wia tracz na.
Gdy oko ło 2020 ro ku od da na

do użyt ku zo sta nie no wa li nia
na Go cław, tram wa je przy bli żą
się do gra nic Waw ra na od le głość
„rzu tu be re tem”. Pę tla po wsta nie
tuż obok wę zła tra sy Sie kier kow -
skiej z Bo ra -Ko mo row skie go.

– Od stro ny wa wer skiej pro wa -
dzą tam dwie lo kal ne uli ce: Po -
praw na oraz Ła sa ka – przy po mi -
na na swo jej stro nie rad ny Ra fał

Czer won ka. – Mi zer na ko mu ni -
ka cja miej ska w po sta ci li nii 219
kur su je je dy nie tą dru gą. Oby -
dwie uli ce łą czą się tuż przed tra -
są Sie kier kow ską i oby dwie już
te raz są rów no za kor ko wa ne
w go dzi nach szczy tu.

Zda niem rad ne go od po wied ni
do jazd do pę tli tram wa jo wej
na Go cła wiu za pew ni ły by au to bu -

sy kur su ją ce no wą uli cą, bę dą cą
przed łu że niem Bo ra -Ko mo row -
skie go w kie run ku osie dli Las
i Ze rzeń. Zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi pla na mi dro ga ma prze ci nać
uli ce Ła sa ka i Po praw ną, a na -
stęp nie skrę cać na po łu dnie, od -
dzie la jąc Las od łąk Za stow skich.

– Wy star czy ło by wy bu do wać
krót ki od ci nek od tra sy Sie kier -
kow skiej do Ka de tów, aby roz -
wią zać wie le pro ble mów ko mu ni -
ka cyj nych miesz kań ców Waw ra
– uwa ża Czer won ka. – Część ru -
chu sa mo cho do we go od cho dzi ła -
by w stro nę tra sy Sie kier kow skiej
i nie ob cią ża ła by lo kal nych uli -
czek. Po nad to uli ca mo gła by ob -
słu żyć do dat ko we li nie au to bu so -
we do wo żą ce do pę tli tram wa jo -
wej. Po wsta ła by rów nież ście żka
ro we ro wa, któ ra łą czy ła by ze so bą
ist nie ją ce od cin ki.

Zgod nie z ak tu al ny mi pla na mi
przed łu że nie Bo ra -Ko mo row skie -
go bę dzie dro gą ka te go rii
Z (zbior czą). We dług współ cze -
snych stan dar dów więk szość ulic
tej kla sy ma jed ną jezd nię, je den
ogól ny pas ru chu w ka żdym kie -
run ku i osob ne pa sy dla ro we rów.
Mu szą po wstać ta kże chod ni ki,
sze ro kie na co naj mniej dwa me -
try. Pó ki co trud no jed nak mó wić
o ja kich kol wiek szcze gó łach, bo

uli ca nie wy szła po za etap pla no -
wa nia. Ra da War sza wy nie przy -
zna ła też pie nię dzy na jej bu do wę.

Gdy by w cią gu 4–5 naj bli ższych
lat rze czy wi ście uda ło się przed łu -
żyć Bo ra -Ko mo row skie go o 1,5 km
w stro nę Ka de tów, prze jazd au to -
bu sem z przy stan ku „Lu cer ny”
na pę tlę tram wa jo wą trwał by ok. 6

mi nut. Jak za po wia da ją Tram wa je
War szaw skie, po ko na nie tra sy
do sta cji me tra Cen trum zaj mie 17
mi nut, więc pod róż ze skrzy żo wa -
nia Trak tu Lu bel skie go z Lu cer ny
do ści słe go cen trum War sza wy
trwa ła by ok. 25 mi nut. Dziś zaj mu -
je ona (roz kła do wo) 35–40 mi nut
a naj mniej po dat ne na kor ki jest
po łą cze nie „na oko ło” z prze siad ką
do tram wa ju na Go cław ku.

(dg)

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

Tramwaj bliżej Wawra

W 25 minut do centrum, ale…
� …pod warunkiem, że powstanie 1,5 km nowej ulicy.

Gdyby
w ciągu 4–5 najbliższych
lat rzeczywiście udało się
przedłużyć
Bora-Komorowskiego
o 1,5 km w stronę
Kadetów, przejazd
autobusem z przystanku
„Lucerny” na pętlę
tramwajową trwałby ok. 6
minut.

źródło: ZT
M




