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Komunikacja miejska do poprawki
 Autobusy na kolejnych ulicach, nowa pętla, poprawki tras – jakie poprawki w wawerskiej komunikacji miejskiej są najbardziej realne?
źródło: warszawa.wikia.com/Kakarakak

Linia kolejowa jako kręgosłup
i autobusy dowożące do pociągów
– Wawer ma wyjątkowo czytelny
układ komunikacji miejskiej.
Kwestia, którymi ulicami i jak
często powinny kursować „dowozówki” do SKM-ki i linie lokalne,
to jednak temat do poważnej dyskusji. Mieszkańcy regularnie
zwracają się do Zarządu Transportu Miejskiego z mniej lub bardziej racjonalnymi propozycjami
poprawek. Zapytaliśmy rzeczniczkę ZTM, co jest realne, a co nie.

Wozów wciąż brak
Prośba o dodatkowe kursy ulubionej linii to jedna ze spraw,
z którymi warszawiacy zgłaszają
się do ZTM najczęściej. Rozkład
jazdy jest jednak uzależniony
od liczby dostępnych autobusów,
która rośnie bardzo powoli, bo
nowy tabor zastępuje zazwyczaj
stary, wycofywany z użytkowania.
Dlatego zwiększenie częstotliwości można osiągnąć tylko skracając trasę albo zabierając autobusy
z innej linii. W Wawrze problem
dotyczy m.in. linii 119, 147, 213
i 305.
– Nie dysponujemy obecnie
wolnymi autobusami, które moglibyśmy skierować na wymienione linie – odpowiada Magdalena
Potocka. – Wzmocnienie linii
wiązałoby się z wycofaniem autobusów z innych linii.

Potrzebny autobus na Alpejską
Duża część Anina jest wciąż
pozbawiona komunikacji miejskiej, co utrudnia nie tylko codzienne dojazdy do pracy, ale też
dotarcie do Instytutu Kardiologii
przy Alpejskiej. W listopadzie
radny Włodzimierz Zalewski zaproponował zabranie linii 115
z odcinka Kajki i skierowanie jej
przez Alpejską, Wierzchowskiego
i Czecha.
– Ze względów technicznych
nie jest to możliwe – mówi Potocka. – Autobusy musiałyby dwukierunkowo przejeżdżać przez skrzyżowanie Wierzchowskiego i Czecha. Jest to niemożliwe z kilku
powodów: duże natężenie ruchu
na Czecha, duża prędkość pojazdów oraz brak możliwości skrętu
autobusu w lewo z Wierzchowskiego w Czecha. Zaproponowaliśmy urzędowi dzielnicy obsługę
komunikacyjną Alpejskiej bez
przejazdów przez skrzyżowanie

Wierzchowskiego z Czecha, ale
wymagałoby to realizacji kilku inwestycji. Przede wszystkim urząd
musiałby zapewnić pętlę do zawracania autobusów w rejonie Instytutu Kardiologii, przystanki
na Alpejskiej oraz pełną drożność
ulicy dla autobusów.

Pół Aleksandrowa bez dojazdu
Lokalizacja pętli w Aleksandrowie sprawia, że cała północno-wschodnia część osiedla nie ma
dostępu do komunikacji miejskiej. O potrzebie budowy nowej
zawrotki mówi się od lat. Miałaby
powstać również na Podkowy, ale
przy samej granicy z Wiązowną.
Niestety „ostatnie osiedle Warszawy” ciągle oddaje miejsce
w kolejce po pieniądze bardziej
zaludnionym rejonom miasta,
w tym Falenicy, w której pętla została gruntownie przebudowana.
– Nowa pętla w Aleksandrowie
jest potrzebna i planujemy jej budowę, ale niestety, ze względów
finansowych, w perspektywie kilku- lub kilkunastoletniej – wyjaśnia rzeczniczka. – Jeżeli dzielnica zdecyduje się samodzielnie
zrealizować tę inwestycję oraz
udrożnić ulicę Podkowy, uruchomimy komunikację miejską
w głąb osiedla.

Nowa linia szkolna?
Radny Michał Żebrowski proponuje uruchomienie nowej linii,
która kursowałaby m.in. ulicami
Jeziorową, Wiązaną, Południową

i Borków oraz dowoziła do szkoły
podstawowej przy Przygodnej
i zespołów szkół przy Wichrowej,
Bajkowej i Cyklamenów. Mogłaby kursować tylko w dni powszednie w roku szkolnym, bo jej
główną funkcją byłoby oczywiście
dowożenie dzieci.
– Generalna zasada jest taka,
że w uzasadnionych przypadkach,
w zależności od możliwości taborowych, uruchamiany komunikację miejską pod warunkiem, że
spełnione są wymagania dotyczące infrastruktury: jezdnia o 7-metrowej szerokości, przystanki
(ewentualnie zawrotka), 12-metrowe promienie łuków oraz brak
pełnych progów zwalniających
– odpowiada Potocka.

nej, to z której. Czekamy na ich
stanowisko.

Do metra czy dworca?
Do ZTM spływają głosy, że 146
i 147 trzeba zabrać z Kijowskiej
i pętli przy Dworcu Wschodnim,
by skierować je na pętlę „Stadion”. Jak mówi Potocka, główna
zaleta tego rozwiązania to skomunikowanie linii z Wawra i Saskiej Kępy z nową linią metra.
Jest ona jednak na razie kadłubkiem, do którego opłaca się przesiadać w zasadzie tylko po to, by
dotrzeć na rondo Daszyńskiego.
Prawie we wszystkich relacjach

dużo ciekawszym rozwiązaniem
jest przesiadka do tramwaju
na rondzie Waszyngtona. Co więcej, 146 i 147 zostałyby odcięte
od Targowej, która wciąż jest
główną ulicą prawobrzeżnej Warszawy i Dworca Wschodniego,
z którego odjeżdżają nie tylko pociągi dalekobieżne, ale też
SKM-ki. Tymczasem przy stacji
Stadion wieje pustką.
Nic dziwnego, że zdania w temacie tras 146 i 147 są wśród
mieszkańców podzielone. A jakie
jest zdanie naszych Czytelników?
Zapraszamy do dyskusji.
(dg)

Kółeczka wokół tunelu
Od otwarcia tunelu w ciągu Żegańskiej i Zwoleńskiej linie 119
i 147 mają w centrum osiedla bardzo skomplikowane trasy. W obu
kierunkach autobusy zatrzymują
się na przystanku „PKP Międzylesie” dwukrotnie. Część pasażerów proponuje, by zostawić tylko
po jednym przystanku w każdym
kierunku, co miałoby nieco skrócić czas przejazdu. Czy 119 i 147
rzeczywiście muszą podjeżdżać
do PKP Międzylesie z obu stron
torów?
– Nie jest to konieczne – mówi
rzeczniczka. – W listopadzie radni zobowiązali się, że poinformują
nas, czy chcą, aby autobusy podjeżdżały z obu stron. A jeśli z jed-

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

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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Laboratoria na kółkach tropią trucicieli
 Od początku roku strażnicy miejscy skontrolowali już 950 posesji. Na co jedenastej spalane były śmieci.
Zanieczyszczenia
powietrza
wielokrotnie przekraczające bezpieczne dla zdrowia normy nie są
wielu osób argumentem za tym,
by zmienić swoje przyzwyczajenia
na bardziej ekologiczne. Z biedy
czy z braku edukacji, część warszawiaków wrzuca na swoich pieców wszystko, co powinno trafić
–
najlepiej
po
segregacji
– do śmietnika: papier, odpady
biologiczne a nawet plastik.
W tropieniu i karaniu trucicieli
miały pomóc specjalistyczne radiowozy, które w ubiegłym miesiącu otrzymała straż miejska.
Nowoczesny sprzęt ma już
na koncie pierwsze sukcesy.
– Od początku roku skontrolowaliśmy 950 posesji – mówi Monika Niżniak, rzeczniczka straży
miejskiej. – Na co jedenastej
z nich stwierdziliśmy nieprawidłowości. Kontrolujemy nie tylko piece węglowe, ale też gospodarkę
odpadami: czy właściciel ma podpisaną tzw. deklarację śmieciową
i czy segreguje śmieci. Bardzo źle
wypadają warsztaty samochodowe

i wszystkie miejsca, w których
przetwarzane jest drewno, takie
jak stolarnie. Zdarza się, że ich
właściciele sprzedają drewniane
odpady na opał albo sami pozbywają się ich za pomocą pieca.
Kontrole straży miejskiej wynikają często ze zgłoszeń mieszkańców, zaniepokojonych czarnym
dymem wydobywającym się z komina sąsiedniego domu. Przoduje
Białołęki, gdzie od 1 do 16 stycznia takich zgłoszeń było 141, zaś
stawkę zamyka Żoliborz.
W Wawrze tegoroczny bilans to
pięć mandatów, dwa wnioski
do sądu i trzy pouczenia.

Jak działają mobilne
laboratoria?
Pięć radiowozów straży miejskiej
jest wyposażonych w najnowocześniejsze dostępne urządzenia pomiarowe, pozwalające badać stężenie pyłów zawieszonych PM2,5
i PM10 w powietrzu oraz obecność
ścieków bytowych lub przemysłowych w wodzie. Strażnicy mają
do dyspozycji także przenośne de-

tektory tlenku węgla, lotnych
związków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu oraz wytwornice dymu, pomocne w wykrywaniu nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. Z kolei fotopułapki
i obrotowe kamery są wykorzystywane do szukania osób, wyrzucających śmieci w niedozwolonych
miejscach. Zamontowane w pojazdach komputery umożliwiają ob-

Dusimy się w smogu
 Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.

róbkę danych z pomiarów i nagrań
jeszcze w trakcie interwencji.
– Nasi funkcjonariusze podjeżdżają „mobilnym laboratorium”
w miejsce, w którym spodziewamy się zanieczyszczeń, uruchamiają aparaturę i dokonują pomiarów – wyjaśnia rzeczniczka.
– Jeden pomiar nie pozwala
stwierdzić, czy normy są przekroczone przez całą dobę, ale jeśli

jest nietypowy, zazwyczaj oznacza
emisję zanieczyszczeń na jednej
z pobliskich posesji. Przeprowadzona zostaje wtedy kontrola
w terenie.
Zakup mobilnych laboratoriów
kosztował ponad 2,2 mln zł i został sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych.

– Niedawno miałam awarię
pieca gazowego i podczas wizyty
konserwatora nasłuchałam się
historii o tym, czym palą ludzie
– mówi moja przyjaciółka,
mieszkająca
w
kamienicy
na Grochowie. – Do pieców węglowych trafiają dosłownie
wszystkie śmieci, w tym plastik.
Podobno jest też sporo osób,
które palą sobie w mieszkaniach
małe ogniska.
Właściciele pieców węglowych
mogą dostać od samorządu nawet 7000 zł na ich wymianę na gazowe. Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł. Wielu
osób na to nie stać. Dofinansowanie dla warszawiaków nie rozwiązuje też problemu pieców w sąsiednich gminach, z których zanieczyszczenia regularnie przedostają się do miasta.

derskiego pomysłu. – Trudno sobie wyobrazić, jaka byłaby sytuacja, gdyby największy mróz nałożył się na największe korki.
W niedzielny poranek normy
najgroźniejszych dla zdrowia pyłów PM2,5 były przekroczone
wielokrotnie. Stacja pomiarowa
na Bródnie wykazywała 576%
normy, w al. Niepodległości
– 752%, zaś na Marszałkowskiej
– 844%. Zainteresowanie wynikami było tak ogromne, że strona
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska wciąż ma
problemy techniczne.
– Kolejny dzień paniki – kpi
na Twitterze publicysta „Super
Expressu” Łukasz Warzecha. – To
się już robi groteskowe.
Czy rzeczywiście? Według szacunków każdego roku 45 tys. Pola-

„Informator Wawra”
www.gazetaecho.pl

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

A samochody?

Jeszcze kilka lat temu zanieczyszczenia
powietrza
były
w Warszawie tematem tabu,
a znajomość takich pojęć, jak
„pyły zawieszone” czy „benzoapiren” zastrzeżona dla grupy najlepiej wtajemniczonych. Dziś temat
nie schodzi z pierwszych stron gazet, ale ani władze państwowe,
ani samorząd nie wymyśliły dotąd
skutecznej metody przeciwdziałania smogowi. Wprowadzanie darmowej komunikacji miejskiej
na jeden dzień czy dofinansowywanie wymiany pieców węglowych na gazowe to wciąż za mało.

Niektórzy nadal nie wierzą
– Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycz-
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nych w sytuacji, kiedy styl życia,
jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. Znaczna
część Polaków ciągle pali papierosy – powiedział o smogu w polskich miastach minister zdrowia
(!) Konstanty Radziwiłł. W przeciętnym kraju Europy taka wypowiedź poskutkowałaby natychmiastową dymisją.
W przeciętnym kraju – ale
w nie Polsce – problemu smogu
się nie bagatelizuje, a normy zanieczyszczeń są znacznie ostrzejsze. Gdyby stacje pomiarowe
w Paryżu czy Amsterdamie wykazały takie zanieczyszczenie, jakie
odnotowano w poniedziałek rano
w Warszawie, w miastach tych zostałby ogłoszony alarm. Alarm

prawdziwy, a nie pozorowany: zamknięte szkoły i urzędy, zakaz
wjazdu samochodem do centrum,
wzmożone kontrole. W Warszawie
samorząd
poprzestaje
na wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej…

„Hanka, oddaj moje 6,53 zł”
…na co wielu warszawiaków
reaguje… żądaniem zwrotu niewykorzystanej sumy z doładowania Karty Miejskiej. Dla osób płacących za bilet 30-dniowy dwa dni
darmowej komunikacji miejskiej
oznaczają „stratę” w wysokości 6,53 zł. Zdaniem niektórych to
wystarczająco dużo, by dyskutować o pieniądzach zamiast o realnych problemach.

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

Przy trzaskającym mrozie uwaga dziennikarzy i samorządowców
skupia się na właścicielach pieców
węglowych. Zimy są coraz krótsze
i łagodniejsze, zaś normy zanieczyszczeń mamy przekroczone
przez około 300 dni w roku. To
wina samochodów, które wypełniły każdy skrawek wolnej przestrzeni w centrum Warszawy. Każdego dnia rano w granice Warszawy wjeżdża 800 tysięcy aut, zaś
w przeciętnym samochodzie jedzie sam kierowca.
– Największe zanieczyszczenie
odnotowano w niedzielę podczas
długiego weekendu Trzech Króli,
gdy ruch samochodów był w Warszawie mały – przypomina białołęcki radny Filip Pelc, starający
się o ustawienie w dzielnicy „wieży antysmogowej” według holen-

(dg)

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.
ków umiera przedwcześnie z powodu smogu, a spośród 50 najbrudniejszych miast Unii aż 33 leżą
w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia pyły PM2,5 przedostają się bezpośrednio do krwi,
powodując choroby układu oddechowego i w rezultacie skracając
życie. Szacuje się, że po zmniejszeniu problemu smogu średnia długość życia w Polsce wzrosłaby
o około dziewięć miesięcy.
Dominik Gadomski

To będzie dobry rok

60 mln zł dla Wawra
 Rekordowo duży budżet dzielnicy i początek budowy obwodnicy – jak zmieni się Wawer w 2017 roku?
źródło zdjęć: UD Wawer

re przeznaczone zostaną na potrzeby filii Wawerskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Ma być
nowocześnie: z salami komputerowymi, kawiarniami i salami do zajęć plastycznych i muzycznych.
WCK otrzyma także 1,7 mln zł
na przebudowę sali gimnastycznej
przy Żegańskiej pierwszą w dzielnicy salę widowiskową.
W tym roku powstaną także trzy
Miejsca Aktywności Lokalnej, stanowiące miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Do połowy roku
wyremontowana zostanie pochodząca z początku XX wieku szkoła
Murowanka przy Płowieckiej 77.
Zmieni się ona w miejsce spotkań
mieszkańców oraz – jak zapowiada urząd dzielnicy – symbol lokalnej tożsamości i tradycji. Po wielu
latach przerwy do Wawra wróci
budownictwo komunalne. Trzy
bloki dla 180 rodzin powstaną
w Falenicy i Marysinie.
Rok 2017 będzie też okazją
do „odzyskania” wawerskiego
brzegu jako miejsca rekreacji
i wypoczynku. Ten rok został oficjalnie ogłoszony Rokiem Rzeki

W tym roku
Rok Rzeki Wisły z pewnością będzie świętowany także na nowej
Plaży Romantycznej
Poprzedni rok upłynął pod znakiem budowy tunelu w ciągu Żegańskiej i Zwoleńskiej – pierwszego bezkolizyjnego połączenia
pod linią otwocką. To jednak dopiero początek wielkich zmian,
na które Wawer czekał od wielu
lat. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnego odcinka południowej obwodnicy Warszawy, której

częścią będzie most między Nadwiślem a Kępą Zawadowską i Wilanowem. Trasa ta będzie powstawać z budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Kolejne drogi powstaną z budżetu dzielnicy. Do końca roku
zakończy się budowa Wiązanej,
Jeziorowej i Mydlarskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego na Bysław-

Tak będzie wyglądać kulturoteka w Radości
skiej (od Wału Miedzeszyńskiego
do Poezji). Powstanie także długo
oczekiwany parking dla 80 samochodów po zachodniej stronie
stacji Falenica. Dzielnicowe inwestycje to jednak nie tylko drogi.
– Trwa budowa bardzo potrzebnego zespołu szkolno-przedszkolnego dla prawie pół tysiąca dzieci
przy Cyklamenów w Nadwiślu –

mówi Łukasz Jeziorski, burmistrz
Wawra. – Ruszamy także z budową
przedszkola i żłobka przy Trakcie
Lubelskim. Obie inwestycje będą
gotowe do 2018 roku.
Będziemy mieć także nowe miejsca kultury. W tym roku rozpocznie
się budowa trzech kulturotek –
wielofunkcyjnych budynków
w Wawrze, Falenicy i Radości, któ-

rozpocznie się budowa
kolejnego odcinka
południowej obwodnicy
Warszawy, której częścią
będzie most między
Nadwiślem a Kępą
Zawadowską
i Wilanowem.
Wisły, co z pewnością będzie
świętowane także na nowej Plaży
Romantycznej.
(dg)

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.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o bogatych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyeliminować przez naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organizmu. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią duchową wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reumatycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta 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
reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720
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77 lat po rzezi w Wawrze

Zbrodnia, która wstrząsnęła Polską
 W odwecie za śmierć dwóch żołnierzy zginęło 107 cywilów. Minęło 77 lat od głośnej zbrodni w Wawrze.
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 37-278-1

Był dzień św. Szczepana, 26
grudnia 1939 roku. Po zaledwie 19 latach przerwy przez
przedmieścia Warszawy znowu
przetoczyła się wojna, a teraz
trwała niemiecka okupacja. Najstarsi mieszkańcy Wawra, dobrze
pamiętający
Wielką
Wojnę
i ostatnie lata przed niepodległością, byli już przyzwyczajeni
do przechodzących frontów, okupacji i zaborów. Nikt nie spodziewał się wówczas terroru, który
miał się wkrótce rozpętać.
Wszystko zaczęło się jak w westernie. W świąteczny wieczór
do nieczynnej karczmy przy Widocznej 85 weszło dwóch podejrzanie wyglądających mężczyzn,
domagających się jedzenia i alkoholu. Gdy przybysze odmówili

opuszczenia lokalu, właściciel
karczmy Antoni Bartoszek postanowił wezwać miejscowego policjanta. Ten szybko rozpoznał
w intruzach zbiegłych z więzienia
przestępców: Stanisława Dąbka
i Mariana Prasułę. Do lokalu wezwano wojsko. Jedyne, jakie było
wówczas w Wawrze – niemieckie.
Na widok uzbrojonych Niemców Dąbek i Prasuła natychmiast
sięgnęli po broń i zaczęli strzelać,
zabijając jednego z żołnierzy i raniąc drugiego, który zmarł później w drodze do szpitala. Informacja o Polakach zabijających
Niemców szybko dotarła do Warszawy, do ppłk Maxa Daume, zastępcy dowódcy 31. pułku Ordnungspolizei. Daume wysłał
do Wawra mjr Friedricha Wenzla,

który rozpętał w spokojnych podwarszawskich letniskach prawdziwe piekło.
Funkcjonariusze „policji porządkowej” najpierw powiesili
niewinnego właściciela karczmy,
a następnie przez cały wieczór
chodzili po ulicach Wawra i Anina, wyciągając z domów niczego
nie podejrzewających mężczyzn,
w tym nastolatków i starców.
Przy trzaskającym mrozie doprowadzili przed komendę około 120
osób, wśród których byli zarówno
Polacy, jak i Żydzi, a nawet
dwóch Amerykanów i Rosjanin.
Część z nich stanowili mieszkańcy
Wawra i Anina, inni byli po prostu gośćmi, odwiedzającymi rodziny na Boże Narodzenie. Wszyscy zostali oskarżeni o współpracę
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z bandytami i stanęli teoretycznie
przed sądem, ale ppłk Daume
i mjr Wenzel nie byli zainteresowani słuchaniem jakichkolwiek
zeznań. Nad ranem 27 grudnia 114 mężczyzn usłyszało wyrok
śmierci, zaś pozostałym kazano
kopać groby. Egzekucję przeprowadzono na placu przy ulicy noszącej dziś imię 27 Grudnia.
– Gdy w pewnym momencie posłyszałem strzały z karabinu maszynowego i zobaczyłem, że mój sąsiad Wieszczycik pada naprzód,
upadłem i ja twarzą na ziemię –
wspominał fryzjer Stanisław Piegat. – Po chwili posłyszałem pojedyncze strzały. Zorientowałem się,
że ktoś idzie i dobija ocalałych rannych. Widziałem kątem oka, jak
doszedł do leżącego obok mnie,
poświecił latarką i oddał strzał. Ten
sąsiad jeszcze w tym momencie
rzęził. Ja nawet nie drgnąłem
przy tym strzale. Gdy Niemiec zbliżył się do mnie, oświetlił mnie i zaglądał mi w twarz, to ja przestałem
oddychać. Oglądał mnie, jak mi się
wydawało, bardzo długo, gdyż zaglądał z różnych stron. Potem oddalił się.
W sumie zginęło 107 mężczyzn
i nastolatków, spośród których
najmłodszy miał 15 lat. Pochowano ich początkowo we wspólnej
mogile w Wawrze, z której wkrótce „wykradziono” część ciał, by
pochować je w grobach rodzinnych, i która szybka stała się miej-

scem patriotycznych manifestacji
miejscowych Polaków i Żydów.
W czerwcu 1940 niemieccy lekarze dokonali ekshumacji. Większość ciał przeniesiono na cmentarz wojenny przy dzisiejszej ulicy
Kościuszkowców, pozostałe – na
kirkut przy Okopowej i inne warszawskie cmentarze.
Po zakończeniu II wojny światowej mjr Wenzel i Max Daume,
który zdążył zostać pułkownikiem

Wszystko
zaczęło się jak
w westernie. W świąteczny
wieczór do nieczynnej
karczmy przy
Widocznej 85 weszło
dwóch podejrzanie
wyglądających
mężczyzn,
domagających się
jedzenia i alkoholu.
SS, zostali przekazani komunistycznej Polsce jako podejrzani
o dokonanie zbrodni wojennej.
Obaj zostali skazani na śmierć
i powieszeni.
Dziś w miejscu zbrodni w Wawrze znajduje się cmentarz-pomnik, na którym ustawiono 96
krzyży i 11 macew.
Dominik Gadomski
Na podstawie: Bartosz Bolesławski, „Tragiczne święta
w Wawrze [zeznanie Stanisława Piegata]”, Ośrodek
Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
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źródło: FB Za torami - Targówek Fabryczny, Utrata, Elsnerów

Bliżej siebie – bliżej świata

Wielki koncert w Międzylesiu
 3 lutego czeka nas koncert jednej z najoryginalniejszych polskich artystek i okazja
do „spotkania integracyjnego”. Takiego wydarzenia jeszcze w Wawrze nie było.
źródło: www.karolinaskrzynska.pl

na Kamer, absolwentka kilku
uczelni muzycznych i uczestniczka kursów interpretatorskich
m.in. w Wiedniu i Sapporo. Samej Karoliny Skrzyńskiej nie muszę zapowiadać. To głos, poezja
i urok.
Andrzej Rukowicz
współorganizator wydarzenia

3 lutego 2017 r., godz.14.00,
Wawerskie Centrum Kultury,
ul. Żegańska 1A
Mam nadzieję na liczne przybycie osób niepełnosprawnych
w różnym zakresie, ich rodzin,
przyjaciół i tych wszystkich, którzy chcą razem uczestniczyć
w tym wydarzeniu. To nie powinno być pierwsze i ostatnie takie
spotkanie. Pani Barbara Karniewska, dyrektorka WCK, przywiązuje bardzo dużą wagę do tego przedsięwzięcia, które wspólnie wymyśliliśmy, a Karolina
Skrzyńska z wielkim entuzjazmem podeszła do sprawy.

Wydarzenie 3 lutego będzie
czymś więcej, niż tylko koncertem. Zaprezentują się osoby spośród zaproszonych grup niepełnosprawnych. Będzie także część
warsztatowa,
poprowadzona
przez Karolinę. Jeśli chodzi o sam
występ, warto zwrócić uwagę
na instrumentarium zespołu.
Oprócz popularnego akordeonu
usłyszymy lirę korbową, fidel
płocką, sukę biłgorajską, bęben
obręczowy i duduk. Wokalistce
będzie towarzyszyć m.in. Katarzy-

OGŁOSZENIA DROBNE

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@kancelariedoradcze.pl

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141

ZDROWIE I URODA
·Jeśli Twój bliski potrzebuje opiekunki –
zadzwoń 730-344- 341. Pomagamy ludziom
starszym i chorym

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

DAM PRACĘ
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

FINANSE
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
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725
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ANTYKI
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
szable bagnety ryngrafy gotówka tel.
504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

Wystąpią
• Karolina Skrzyńska – wokal,
lira korbowa
• Katarzyna Kamer – fidel,
suka biłgorajska, wiolonczela
• Hubert Giziewski – akordeon
• Wojciech Lubertowicz
– bęben obręczowy, duduk
Wstęp wolny. Dojazd pociągami (Warszawa Międzylesie) oraz
autobusami 115, 119, 147 (Wawer-Ratusz), 213, 219, 305 i 521
(PKP Międzylesie)

Migawka z okolicy

Osiedlowe lodowisko i górka

 Na Osiedlu Wilno od grudnia działa pokaźnych
rozmiarów ślizgawka. Dzieci mogą także skorzystać ze
zbudowanej specjalnie dla nich górki saneczkowej.
Bezpłatną ślizgawkę przygotował Dom Development, inwestor
Osiedla Wilno. Do dyspozycji odwiedzających jest wypożyczalnia
łyżew, a także food trucki, w których dostępne są przekąski i ciepłe napoje. Na terenie osiedla
można także skorzystać z górki
do zjazdów saneczkowych.
Podczas zimowych ferii mniej
zaawansowanym łyżwiarzom co-

dziennie będą pomagać instruktorzy. Ponadto na weekendy zaplanowano rodzinne atrakcje np.
mecz curlingu, ice-party z muzyką
DJ-a, jazdę na łyżwach dla najmłodszych pod okiem maskotki –
Koziołka Matołka czy rywalizację
Czar Par na lodzie.
Lodowisko przy Wiernej będzie
działało do końca lutego.
(red)

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Nowa kawiarnia w starym pałacu
 Pisaliśmy niedawno o pałacu w Międzylesiu, przy Żegańskiej. Kiedyś należał do znanego
przemysłowca Edmunda Chrzanowskiego. W grudniu otworzyła się tam kawiarnia z duszą.
źródło: Kawiarnia Kino Pałac Międzylesie / facebook

W 2007 roku budynek powrócił
do spadkobierców, którzy sprzedali go w 2012 roku. Obecny właściciel Dariusz Puławski odbudowywał pałac przez cztery lata własnym nakładem środków. Udało
mu się podnieść dawną chlubę
Międzylesia ze zniszczeń, mimo
walącego się dachu, oczywiście
w wersji, która przetrwała wojnę,
bez przedwojennej wieży – najwyższego
punktu
Międzylesia.
W grudniu otworzył tu kawiarnię.
Nietypową, bo jednocześnie stylową i staroświecką, w dodatku wie-

czorami można tu oglądać stare
kultowe filmy.

Kawa w otoczeniu stuletnich
pamiątek
– Kawiarnia Kino Pałac Międzylesie to nowe miejsce w Wawrze. Magiczna atmosfera starego
Międzylesia, aromatyczna kawa,
kanapki, quiche, gorące croissanty, słodkie wypieki i inne smakołyki. Polskie wina z Sandomierza,
piwa rzemieślnicze z naszych narodowych browarów – w tym jedynego browaru w Wawrze! To

wszystko w otoczeniu pamiątek
z ponad stuletniego pałacu. Wiśnią na torcie są codzienne projekcje kultowych filmów – reklamuje pan Dariusz. I słowa dotrzymuje. Miejsce jest rzeczywiście
wyjątkowe, klimatyczne, ma swój
styl i duszę. Świadczą o tym choćby opinie gości na facebookowym
profilu.
– Wspaniałe miejsce! Cudowny
klimat, świetna muzyka, ale
przede wszystkim najlepsza beza,
jaką jadłam! – pisze Pola.
– Od samego wejścia czuć przy-
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jemną woń kawy. Super obsługa
i miła atmosfera – wtóruje Asia.

Filmy na życzenie
Można tu spotkać się z przyjaciółmi, obejrzeć dobry film albo
uczestniczyć w ciekawych eventach, które właściciel zamierza organizować regularnie. Już zresztą
organizuje, bo pierwsze artystyczne wydarzenie w kawiarni już się
odbyło – 13 stycznia wspólnie
z mieszkańcami podczas wieczoru
kolęd bożonarodzeniowe pieśni
śpiewali liczni goście, a przygrywał zespół ze Szkoły Muzycznej
w Falenicy. Repertuar codziennych projekcji filmowych jest
na razie szczupły, ale zacny.
– Filmy, które aktualnie są dostępne w naszej Kawiarni, gramy
na życzenie naszych gości. Natomiast o wszelkich nowościach
i wprowadzeniu repertuaru będziemy informować na bieżąco. A to,
co jest dostępne, można sprawdzić
na miejscu – zachęca właściciel.
Prócz tego urządził w swej kawiarni
swoiste mini muzeum Międzylesia.

– Oczywiście wszystkich, którzy
chcieliby zobaczyć ten bardzo ciekawy architektonicznie pała, c zapraszamy do kawiarni, ale nie tylko. Można tak po prostu sobie
wejść, zajrzeć, obejrzeć. Powolutku
organizujemy izbę pamięci o Mię-

Powolutku
organizujemy izbę
pamięci o Międzylesiu,
pałacu i Edmundzie
Chrzanowskim. Gorąco
prosimy o wszelkie
informacje, pamiątki,
wszystko to będziemy
tam udostępniać
– zaprasza Dariusz
Puławski.
dzylesiu, pałacu i Edmundzie
Chrzanowskim. To jest zresztą proces, który trochę potrwa, bo ciągle
nowe rzeczy dochodzą. A jeśli ktoś
ma jakąś wiedzę na temat tego
miejsca i w ogóle Międzylesia, to
gorąco prosimy o wszelkie informacje, pamiątki, wszystko to będziemy tam udostępniać – zaprasza
Dariusz Puławski. Warto skorzystać, bo miejsce jest rzeczywiście
wyjątkowe, a rokuje nadzieje, że
będzie jeszcze lepiej.
(wk)
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