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Czas na tunel w Falenicy
 Tunel drogowy czy rowerowo-pieszy? Kolejarze odkładają kluczową decyzję na ostatnią
chwilę. Doradzają pojedynczy mieszkańcy, którzy byli w ratuszu w odpowiednim momencie.

sja inwestycji. Opinii rady dzielnicy ani konsultacji społecznych nie
będzie, bo PKP PLK „gonią terminy”.
– W przypadku budowy tunelu
pieszo-rowerowego wzmocniona
zostanie oś łącząca wschodnią
i zachodnią Falenicę – pisze
na Facebooku rada osiedla. – Pozwoli to w przyszłości zrewitalizować ul. Młodą tak, jak na to zasługuje. Uspokoi ruch w centrum
osiedla i przywróci ją pieszym
(dosyć krążenia wokół dwóch
rond i nadkładania drogi), co
w połączeniu z Kultutroteką
stworzy centrum osiedla godne XXI wieku!
Zapewne tak właśnie będzie. Pytanie brzmi: czy decyzje dotyczące
tak ogromnej inwestycji powinny
zapadać w gronie kilku osób?

Nowe przejścia pod torami

Jedna z największych inwestycji
w historii Wawra zbliża się wielkimi krokami. Do 2020 roku PKP
Polskie Linie Kolejowe zamierzają przebudować wszystkie stacje
oraz torowisko pomiędzy Dworcem Wschodnim a Otwockiem.
Takie „szczegóły”, jak budowa
nowej stacji przy Wiatracznej czy
przesunięcie stacji Gocławek
do wiaduktu Marsa poznaliśmy
dopiero niedawno. Wciąż nie jest
jasne, czy przesunięta zostanie także Wawer, czy przejściom podziemnym będą towarzyszyć przejazdy kolejowe, czy przy torach
staną ekrany akustyczne. Choć
prace będą prowadzone już w latach 2020–2022, na ten moment
wiadomo o nich niewiele.

– Mam wrażenie, że przygotowania do tej inwestycji są prowadzone bardzo chaotycznie – mówi

W przypadku
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– Od września odbyły się co naj-

mniej dwa spotkania z udziałem
PKP PLK, o wyniku których Rada Dzielnicy Wawer nie została
poinformowana. O tym, gdzie kolejarze planują umieścić tunele
i przejścia podziemne, dowiedzieliśmy się w ubiegłym miesiącu,
gdy ogłosili przetarg na projekt.
Zdecydowanie jest problem
z przepływem informacji i brakuje konsultacji z mieszkańcami,
dotyczących tak ważnej sprawy.

Jakiego tunelu chcemy?
Prawdziwym spektaklem absurdu było posiedzenie dzielnicowej
komisji inwestycji z 20 lutego.
Przedstawiciel PKP PLK ogłosił
zaskoczonym radnym, że decyzja
dotycząca tunelu w Falenicy po-

winna zapaść… tego samego dnia
ze względu na zbliżający się termin zakończenia przetargu. Podczas jednego posiedzenia radni
musieli zdecydować, czy opiniują
tunel podobny do międzyleskiego,
czy wyłącznie rowerowo-pieszy.
Zdaniem rady osiedla Falenica
rozsądniejsza jest opcja druga.
Tunel drogowy nie miałby bezpośredniego połączenia z Patriotów,
więc auta wylewałyby się na uliczki osiedla. Ich zdaniem kierowcy
powinni korzystać z planowanych
wiaduktów w ciągu trasy S2 oraz
ulic Brucknera i Ziarnistej (przejazd z „leniwym szlabanem” zostanie wtedy zlikwidowany).
Do opinii dwóch przedstawicieli
rady osiedla przychyliła się komi-

Zdecydowanie mniej kontrowersyjnym tematem jest budowa
przejść podziemnych pod torami.
Mała liczba legalnych przejść
zmusza mieszkańców do przechodzenia w miejscach niedozwolonych, często z narażeniem życia.
W ostatnich latach zginęło w ten
sposób kilka osób. Ponieważ
po budowie trzeciego toru niektóre pociągi będą pokonywać Wawer z prędkością 160 km/h, budowa przejść podziemnych jest jedynym wyjściem.
W Falenicy kolejarze zaprojektowali dwa takie przejścia: na wysokości Gruntowej i Halnej oraz
przy Ochoczej i Malinki. Oprócz
nich powstanie oczywiście także
podziemny łącznik z peronami
stacji kolejowej, wyposażony
w windy.

Mieszkasz w Wawrze, interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia dzielnicy?
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

(dg)

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.

 Remonty i przesunięcia stacji, trzeci tor, nowy przystanek – w 2020 roku pojedziemy zupełnie nową koleją miejską.
źródło: ZTM

Gdyby nie linia kolejowa nr 7,
łącząca Warszawę z Lublinem
i przejściem granicznym w Dorohusku, Wawer wyglądałby dziś zu-

W połowie
roku rozpoczną się prace
nad całkowitą
przebudową linii, na którą
PKP Polskie Linie Kolejowe
wydadzą ponad 630 mln
zł. Zmodernizowany
zostanie cały odcinek
od Dworca Wschodniego
do Otwocka.
pełnie inaczej. Trudno wyobrazić
sobie największą warszawską
dzielnicę bez charakterystycznych
wiat na stacjach kolejowych, ale
też bez SKM-ki, będącej od kilku
lat podstawowym środkiem transportu dla mieszkańców tej części
miasta. Teraz linię otwocką czekają największe zmiany w historii.
W połowie roku rozpoczną się
prace nad całkowitą przebudową

linii, na którą PKP Polskie Linie
Kolejowe wydadzą ponad 630
mln zł. Zmodernizowany zostanie
cały odcinek od Dworca Wschodniego do Otwocka. Prace obejmą

m.in. przebudowę torów, sieci
trakcyjnej i urządzeń sterowania
ruchem. Powstanie także trzeci
tor, przeznaczony dla pociągów
dalekobieżnych, oraz oczekiwana

(dg)

Przynieś ubrania dla potrzebujących

 Oddanie zbędnej odzieży potrzebującym to najlepsza rzecz, jaką można z nią
zrobić. Teraz jest to wyjątkowo łatwe.

Wymiana Ciepła to zainicjowana
przez Amerykanów akcja, która tej
zimy trafiła także do Polski. Pomysł
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od wielu lat wiata na stacji Anin.
Wszystkie przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w nowoczesny system informa-
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Nowa stacja na linii otwockiej

cji pasażerskiej. Po zakończeniu
prac pociągi dalekobieżne będą
pokonywać Wawer z prędkością 160 km/h, zaś aglomeracyjne
– 120 km/h.
Duże zmiany czekają stację
Gocławek, która zostanie dosunięta do wiaduktu Marsa i otrzyma windy oraz schody, łączące ją
z przystankami autobusowymi.
Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy Marysina Wawerskiego, dla których nowa lokalizacja stacji będzie oznaczać
wygodną przesiadkę z autobusów
do SKM-ki. Rozważane jest także
przesunięcie stacji Wawer, która
może trafić w sąsiedztwo wiaduktu ulic Płowieckiej i Czecha. Nie
będzie to proste z uwagi na wpisane do gminnej ewidencji zabytków zabudowania stacji i nastawnię, pochodzące z końca lat 50.
Dużą zmianą będzie także nowa stacja, która powstanie na wysokości ulicy Wiatracznej. Dla pasażerów z Wawra będzie ona
oznaczać dodatkowy postój
w drodze do Śródmieścia, dla pasażerów z Grochowa – znacznie
lepszy dostęp do komunikacji
miejskiej.
Prace na linii otwockiej powinny zakończyć się w roku 2020.
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jest bardzo prosty i skuteczny.
W wyznaczonych miejscach na ulicach miast stają „szatnie”. Jeśli

masz zbędne ubrania, możesz je
tam zostawić. Jeśli marzniesz – możesz zabrać coś ze sobą. Wśród darów można znaleźć przede wszystkim kurtki, swetry, polary, czapki,
szaliki i rękawiczki, a więc wszystko
to, co pomaga przetrwać zimę. Teraz Wymiana Ciepła trafiła także
do Międzylesia.
Ubrania dla potrzebujących
można zostawiać w centrum
dzielnicy – na wieszakach, ustawionych obok wejścia do Wawerskiego Centrum Kultury przy Żegańskiej 1a.
(red)

Nowe centrum handlowe z pozwoleniem

HopStop Falenica
 Decyzja o pozwoleniu na budowę centrum przy Bysławskiej odczekała swoje. To
jednak już pewne: pierwsze prace przy HopStop Falenica ruszą za kilka miesięcy.
źródło: Katharsis Development

Zbiórka w Internecie

CZD nie stać na karetkę
 350 tys. zł – tyle potrzeba na nowy samochód dla
szpitala dziecięcego. Jak można pomóc?
Karetki pokonujące 6000 km
tygodniowo, mające przebieg
przekraczający 500 000 km, z rdzą
na karoserii? Tak właśnie wygląda
flota samochodów należących
do Centrum Zdrowia Dziecka
w Międzylesiu. To jedna z najlepszych tego typu placówek w Pol-

Fundacja
ogłosiła internetową
zbiórkę na stronie Pomoc
się Liczy
(https: //pomocsieliczy.
pl/target/view/135).
Na nowoczesną karetkę
potrzeba 350 tys. zł.
sce, ale pieniędzy nie wystarczy
na wszystko.
– Mając wybór między lokowaniem środków w działania skierowane bezpośrednio na ratowanie
życia dzieci a doposażaniem obszarów pomocniczych, decyzja

może być tylko jedna – pisze Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. – Istnieją więc takie zakamarki instytutu, gdzie nowoczesność nie dotarła. A jeśli, to nie
w pełnym wymiarze.
Fundacja ogłosiła internetową
zbiórkę na stronie Pomoc się Liczy
(www.pomocsieliczy.pl).
Na nowoczesną karetkę potrzeba 350 tys. zł.
– Bazowy samochód dostawczy,
na fundamencie którego można
stworzyć karetkę (nikt nie produkuje finalnych modeli pt. „gotowa
karetka pogotowia”) kosztuje
grubo powyżej 120 tys. zł (przykład: Mercedes Sprinter) – pisze
fundacja. – Najdroższa ze wszystkiego jest zabudowa przedziału
medycznego szczególnie, jeśli ma
służyć w neonatologii.
Aby dokonać wpłaty, wystarczy
wejść na stronę, wpisać sumę
i potwierdzić przelew internetowy. Pomożecie?

Takich karetek potrzeba

(dg)

Centrum powstanie w poprzemysłowym rejonie Wawra, u zbiegu ulic Bysławskiej i Mozaikowej,
kilkaset metrów od stacji kolejowej i nieopodal pętli autobusów.
Spółka celowa HopStop 3 z grupy
Katharsis kupiła ten teren w roku 2012. Wcześniej miała się
upewnić, że będzie mogła wznieść
tam obiekt handlowy. W sierpniu 2015 roku burmistrz Wawra
Łukasz Jeziorski podpisał jednak
dokument z odmową wydania pozwolenia na budowę. Uzasadnienie: inwestycja jest sprzeczna
z planem zagospodarowania – teren miał służyć celom produkcyjnym a nie handlowym. Deweloper
odwołał się od decyzji i sprawa trafiła do wojewody mazowieckiego.
Ten jednak uznał, że planowana
inwestycja wpisuje się w założenia
planu miejscowego i w kwietniu 2016 roku uchylił zaskarżoną

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

decyzję przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dzielnica
Wawer ponownie odmówiła wydania decyzji. Ponieważ wawerscy
urzędnicy brali udział w wydaniu
zaskarżonej decyzji, to zgodnie
z prawem zostali wyłączeni z dalszego postępowania a sprawa wylądowała na biurkach Wydziału
Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Włochy. Ten pod koniec
grudnia zeszłego roku wydał zgodę na rozpoczęcie prac.
– Wszystko wskazuje na to, że
prace ruszą pod koniec drugiego
kwartału tego roku – mówi Ewa
Zurman, dyrektor ds. rozwoju firmy Katharsis Development.
Na centrum składać się będzie
parterowy zespół budynków usługowo-handlowych oraz stacja
benzynowa. Łącznie do wynajęcia
będzie 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Do dyspozycji klien-

tów będzie ogólnodostępny parking naziemny dla 225 samochodów. W obiekcie przewidziano
powierzchnię dla marketu spożywczego, sklepów ze sprzętem
RTV / AGD, drogerii, apteki, sie-

Wszystko
wskazuje na to, że prace
ruszą pod koniec
drugiego kwartału tego
roku – mówi Ewa Zurman,
dyrektor ds. rozwoju firmy
Katharsis Development.
ciowych sklepów odzieżowych
i obuwniczych oraz lokalnych najemców.
Zdaniem Ewy Zurman, centrum handlowe przy Bysławskiej
powinno przyjąć pierwszych
klientów jeszcze w tym roku.
(AS)
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Bądź eko, pozbądź się pieca, odbierz 10 tys. zł
 Do końca marca trwa nabór wniosków o dofinansowania na wymianę pieca lub podłączenie do sieci c.o. Podpowiadamy, co należy zrobić.
Nagłośnienie przez warszawskie
media problemu ze smogiem poskutkowało wreszcie konkretnymi
posunięciami ze strony samorządu. Jednym z najtrudniejszych zadań jest przekonanie mieszkańców domów jednorodzinnych i kamienic do dokonania inwestycji,
które mogą wiązać się ze sporymi
kosztami. Jeśli nie nastąpi szybka
„przesiadka” na węgiel dobrej jakości lub gaz, możemy zapomnieć
o świeżym powietrzu przez wiele
następnych zim.

7000+ czy 20 000+?
W grudniu rada miasta przegłosowała uchwałę o dofinansowaniach dla osób, firm i wspólnot
mieszkaniowych, które chcą wymienić piec węglowy na opalany
gazem lub podłączyć się do sieci
ciepłowniczej. Dopłata nie może
wynieść więcej niż 75% kosztów
wykonanych prac. Na likwidację
starego pieca i zakup gazowego
w prywatnym domu możemy
otrzymać 7 000 zł. Wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne i firmy mogą liczyć na 15 000 zł.

Wyższe są dofinansowania
na podłączenie do sieci c.o.
To 10 000 zł dla osób fizycznych
i prowadzących działalność gospodarczą oraz 20 000 zł dla
wspólnot mieszkaniowych, osób
prawnych i przedsiębiorców. Zasada „nie więcej niż 75%” obowiązuje także wtedy.

Ile można na tym… stracić?
Gaz jest paliwem znacznie bardziej ekologicznym od węgla, ale

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

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!

Złamanie czy trwała szkoda?
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!
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Jak złożyć wnioski?
Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie w tym roku, musimy złożyć
wniosek do 31 marca. Formularze
można pobrać ze strony www.zielona.um.warszawa.pllub w Wydziałe
Obsługi Mieszkańców urzędu
dzielnicy. Po wypełnieniu wniosek
należy złożyć w Biurze Ochrony

Środowiska (pl. Starynkiewicza 7/9,02–015 Warszawa-Ochota).
Biuro Ochrony Środowiska zaprasza także na konsultacje, odbywające się przy pl. Starynkiewicza 7/9 (piętro IV, pokój 404
i 405) od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00–16.00. Dodatkowo szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 73, 22 443 25 75,
22 443 25 76.
(dg)

Kulturoteki dla trzech osiedli
 Radość, Wawer i Falenica będą mieć nowe miejsca kultury. Umowa na budowę
pierwszego jest już podpisana.

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!

Krewny umarł w wypadku?

– nie wymaga samodzielnego
uzupełnienia paliwem i oczyszczania.

źródło: materiały prasowe

 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!

Polska musi importować go z Rosji
(gazociągiem) oraz np. krajów Bliskiego Wschodu (dzięki gazoportowi w Świnoujściu). Fakt ten – w połączeniu z akcyzą, obejmującą także
gaz opałowy – powoduje stosunkowo wysokie ceny paliwa.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji pieca gazowego w domu
o powierzchni ok. 120 m2
to 3000 zł. Jest on zazwyczaj bardziej wydajny od węglowego odpowiednika oraz – co oczywiste

Umowę na projekt i budowę
kulturoteki w Radości podpisa-

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.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
+48 667 292 145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720

li 21 lutego wiceburmistrzowie
Leszek Baraniewski i Zdzisław

Gójski. Do piętrowego budynku,
który powstanie na rogu Panny
Wodnej i Powojowej, przeniosą
swoje siedziby filie Wawerskiego
Centrum Kultury i wawerskiej Biblioteki Publicznej w Radości.
W kulturotece znajdą się: sala
prób muzycznych, czytelnia, kawiarenka i sale wielofunkcyjne,
w których będą organizowane zajęcia muzyczne i plastyczne dla
dzieci. Budynek ma być gotowy
do października przyszłego roku.
Dwie kolejne kulturoteki powstaną także w Wawrze przy Błękitnej i w Falenicy na rogu Patrio(red)
tów i Walcowniczej.

źródło: ZTM

Dwie górki dla Wawra
 Zima, śnieg, górka? Brzmi jak plan. Albo jak pomysły
mieszkańców Wawra na trochę radości dla
najmłodszych.
źródło: Górka na Tarchominie

Tablice z informacją
w najważniejszych punktach Wawra
 Pojawił się niecodzienny pomysł instalacji w różnych miejscach w dzielnicy
liczników czasu odjazdu pociągów.
– Dziś rano do Warszawy zawitała wreszcie prawdziwa zima
i górka saneczkowa mogła przejść
swój chrzest bojowy – pisaliśmy
w styczniu 2016 roku. – Napisać,
że w pierwszą ładną sobotę roku
cieszy się ona popularnością, to
nie napisać niczego. Górka jest
wręcz oblężona. W całej okolicy
widać idące w jej kierunku dzieci,
kolejne dojeżdżają autobusami
i tramwajami.
Obecność tramwajów zdradza,
że nie pisaliśmy o Wawrze. Górka, na punkcie której zwariowało
całe osiedle, znajduje się przy pętli Tarchomin Kościelny i powstała dzięki głosom mieszkańców.
Teraz szansę na szaleństwo

na sankach mają także Zerzeń
i Aleksandrów. Pomysły mieszkańców czekają właśnie na urzędową weryfikację i dopuszczenie
do czerwcowego głosowania.
Pierwsza górka (pomysł Anny
Rafalskiej) może powstać w rejonie Traktu Lubelskiego i Lebiodowej, w pobliżu kanału Nowe Ujście. Miałaby około sześciu metrów
wysokości i kosztowała 11 tys. zł.
Druga byłaby częścią skweru rekreacyjnego,
który
Gracjan
Szczęch i Jan Frelek chętnie widzieliby na rogu Polany i Podkowy.
Za 70 tys. zł powstałby plac zabaw
i właśnie górka saneczkowa.
Warto?
(dg)

Takie liczniki na dworcowych
peronach to dziś, choć nie wszędzie, codzienność. Ale Michał
Pawłowski proponuje, by informacje o czasie odjazdu pociągów
SKM i KM pojawiły się także
w miejscach oddalonych od dworca, np. w centrum dzielnicy,
przy uczęszczanych sklepach lub
w ich wnętrzach, w pobliżu parku,
bazarku, placu zabaw itp. Dzięki
nim łatwiej lokalnie wykorzystać
czas i uniknąć spóźnienia.
Liczniki miałyby mieć formę
prostych czterocyfrowych wyświetlaczy elektronicznych z dwoma
wskazującymi minuty cyframi.
– Proponuję realizację testową 10 liczników w miejscach, które
znam i uważam za optymalne –
głównie chodzi o większy przepływ ludzi korzystających z pociągu – pisze autor projektu zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego. Liczniki umieszczane miałyby
być najdalej 15 minut od dworca
na piechotę i nie bliżej niż minutę.
Gdzie konkretnie miałyby się znaleźć? Przy urzędzie dzielnicy
na Żagańskiej, w okolicy bazarku
przy Walcowniczej, przy placu zabaw na Frenkla, w okolicach re-
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stauracji „Angelika” na rogu Zabawnej i Margerytki, przy DH
„Fala” na Bystrzyckiej, między
sklepami „Biedronki” i „Rossmana” na Patriotów przy „Netto”
na ulicy Wisełki, przy rondach Kulikowskiego i Zaremby oraz
w okolicach piekarni na Korkowej.
Liczniki regulowane będą zdalnie i mają uwzględniać ewentualne opóźnienia. Odjazdy pociągów
Kolei Mazowieckich świeciłyby się
na zielono, zaś SKM na czerwono.

Warto?
Pomysł nie jest zły i przyznaję
bardzo oryginalny. W końcu, gdy
się na przykład siedzi z dzieciakami na placu zabaw i wyczyta
na wyświetlaczu, że najbliższy pociąg ma opóźnienie, lepiej posiedzieć trochę dłużej niż się nudzić
na peronie albo stacji. Pytanie tylko czy w dobie smartfonów, kiedy
prawie wszystko – a już na pewno
informacje o odjazdach pociągów
i ich opóźnieniach – można śledzić w Internecie, taki system informacji jest rzeczywiście trafiony, czy nie ma pilniejszych potrzeb? Z drugiej strony projekt
nie jest wcale bardzo kosztowny.

Zakup i instalacja dziesięciu liczników miałaby wedle szacunków
pomysłodawcy kosztować około 20 tys. zł. W sumie więc inicjatywa ciekawa. Jeśli projekt przej-

Gdzie konkretnie
miałyby się znaleźć?
Przy urzędzie dzielnicy
na Żagańskiej, w okolicy
bazarku
przy Walcowniczej,
przy placu zabaw
na Frenkla, w okolicach
restauracji „Angelika”
na rogu Zabawnej
i Margerytki, przy DH
„Fala” na Bystrzyckiej,
między sklepami
„Biedronki” i „Rossmana”
na Patriotów przy „Netto”
na ulicy Wisełki,
przy rondach
Kulikowskiego i Zaremby
oraz w okolicach piekarni
na Korkowej.

dzie werfikację formalną, będziemy decydować o nim w czerwcu.
(wk)
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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.

Dyrektor GOK Lesznowola wraz
z mężem. Wszyscy uczestnicy zostali ubrani w zielone fartuchy
i maseczki na twarz i w tym momencie” operacja krowa „nabrała
bardzo poważnego charakteru.
Malowaniem Mućki kierował
Rob Roy, który podzielił grupę
na tych,” co już kiedyś malowali
„i tych,” co to pierwszy raz”. Grupa zaawansowana zaczęła od malowania brzucha. Uczestnicy z poświęceniem rzucali się pod krowę
ze wszystkich stron i zdarzało się
w ferworze działania pomalować
sąsiada, ale kto by tam zwracał
uwagę na takie szczegóły!

„Nowa” grupa pod kierunkiem
Rob Roya najpierw poszła ćwiczyć technikę graffiti na płocie,
po czym dołączyła do grupy zaawansowanej, bo okazało się, że
jeszcze chwila a zabraknie krowy
do pomalowania. Akcja trwała 2,5 godziny, pogoda dopisała
i sądząc po uśmiechniętych buziach wszyscy świetnie się bawili.
Pomalowana Mućka pozostawiona została do wyschnięcia na placu
zabaw. A w sobotę rano wsadzona
na przyczepę obok drugiej krówki
pomalowanej w Konstancinie
i przystrojona w zielony szaliczek
pojechała do Międzylesia.”

Kolejna zagadka
Ten słupek znajduje się nieopodal Urzędu Dzielnicy.
Stoi tu symbolicznie. Kto wie jaką niegdyś pełnił
funkcję?
Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elektroniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski
Włodzimierz Zalewski

Gdzie w Wawrze można spotkać takie kolorowe krówki?
Ostatnia zagadka nie była trudna,
a odpowiedź od stałych Czytelników przyszła błyskawicznie. Pan
Konrad Osuch pisze:
„Takie kolorowe krowy można
spotkać przy Centrum Zdrowa
Dziecka”. Podał jeszcze kilka faktów: „Warsztaty graffiti poprowadził Rob Roy w Pracowni Ceramiki i Rzeźby” Galeria Na Górce
„filii GOK Lesznowola we Wła-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
DOM DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę dom 200 m2, w tym osobne
mieszkanie 55 m2 oraz garaż 40 m ul. Żonkilowa
512-427-065
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
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dysławowie, ul. Wojska Polskiego 64.”
A takie wyjaśnienie znalazłem
na stronach internetowych GOK
Lesznowola: „23 maja 2015
przy Pracowni Ceramicznej we
Władysławowie zagościła krowa –
Mućka naturalnych rozmiarów,
w białym kolorze. Przywiózł ją Rob
Roy – Artysta Street Artu, dzięki
któremu Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli mógł zaangażować
się w akcję” Pomagamy dzieciom

z Centrum Zdrowia Dziecka „. Naszym zadaniem było pomalowanie
jej metodą graffiti, aby w następnej
kolejności trafiła do Centrum
Zdrowia Dziecka, gdzie zostanie
zainstalowana w szpitalnym parku.
Na warsztaty przybyło około 17
dzieci, w tym kilkoro niestety zbyt
małych, by móc uczestniczyć
w malowaniu. Jednak maluchy
dzielnie dopingowały malującym.
Byli i dorośli: babcia, która przyjechała z dwójką wnuków oraz

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
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 Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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@kancelariedoradcze.pl

·Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Warszawie (Praga Południe) ul. Szaserów 127a.
Telefon kontaktowy 608 – 483-888
·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 606-900-333
·Skup książek 509-20-40-60

·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 stare motocykle – części 505-529-328
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze

DAM PRACĘ
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki dokumenty zdjęcia odznaki
odznaczenia szable bagnety itp. gotówka tel.
504-017-418
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w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1–A–832

Oto prawdziwy faleniczanin. Jak wyglądał jego świat?
 Warto to sobie uświadomić i powtarzać: jeszcze 80 lat temu przeciętny mieszkaniec Falenicy był Żydem.
„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek |
W Hrubieszowie, Karczewie,
Brodach, Falenicy” pisał Antoni
Słonimski (1895–1976). A były
jeszcze niedawno. Na zdjęciu wykonanym 16 listopada 1930 roku
przez fotografa „Ilustrowanego
Kuryera Codziennego” widać
obywateli stojących w kolejce, by
oddać głos w wyborach do Sejmu.
Sądząc z ubiorów i noszonych
przez wszystkich mężczyzn bród –
to sami Żydzi.

Podczas gdy opozycjonistów bito
w więzieniu, w całym kraju odbyły
się wybory do Sejmu. Zdecydowanie
wygrali w nich piłsudczycy, zaś 12
mandatów zdobył Blok Mniejszości
Narodowych. Jego liderem był Izaak
Grünbaum, który już dwa lata
po wyborach wyemigrował do Palestyny, a później został nawet ministrem w Izraelu. Na kogo głosowali
widoczni na zdjęciu ludzie? Tego nigdy się nie dowiemy. Możemy za to
zgadnąć, czym się zajmowali.

Wczasowicze i ortodoksi
Za czym kolejka ta stoi?
Cztery i pół roku po dokonanym
przez siebie zamachu stanu marsz.
Józef Piłsudski pełnił co prawda
tylko funkcję premiera, ale nikt nie
miał wątpliwości, kto rządzi Polską. Wisienką na torcie było aresztowanie bez sądu 11 polityków
opozycji, którzy trafili do twierdzy
w Brześciu nad Bugiem.

W latach 30. część dzisiejszego
Wawra stanowiła gminę o wiele
mówiącej nazwie „Falenica Letnisko „, zaś jej siedzibą była wieś
Falenica-Wille. Więcej mówić
może nie trzeba, ale oddajmy głos
portalowi Wirtualny Sztetl, prowadzonemu przez muzeum Polin.
– W okresie międzywojennym
Falenica zaczęła rozwijać się jako

popularna osada letniskowa.
Agroturystyka, obok handlu, stanowiła główne źródło dochodów
falenickich Żydów. Większość gospodarstw składała się z mieszkania właścicieli oraz z części przeznaczonej wyłącznie dla letników.
Podczas spisu powszechnego
w 1921 r. żydowskie pochodzenie
zadeklarowało 1108 mieszkańców
Falenicy. W 1936 r. w Falenicy żyło 5300 Żydów, co stanowiło 66%
ogółu mieszkańców.
Wieś pod Warszawą, w której Żydzi wynajmowali domki letniskowe,
zaznajamiając warszawskie dzieci
z tak trudnymi – już wówczas! – pojęciami, jak „krowa” czy „koza „?
Już to brzmi jak historia science-fiction, a trzeba dodać, że znaczna część miejscowych Żydów była
ortodoksami, noszącymi charakterystyczne chałaty i spędzającymi dużo czasu w drewnianych synagogach. Budowa bożnicy przy Bambu-
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sowej wzbudziła spore kontrowersje, bo jej architekturę uznano
za zbyt nowoczesną i mało żydowską. Można to ocenić samemu, bo
synagoga istnieje do dziś, choć
zmieniła się w dom mieszkalny.
W Falenicy działał też dwór cadyka Abrahama Mosze Kalisza,
do którego chętnie pielgrzymowali
chasydzi. Musieli być na ulicach letniska bardzo widoczni, gdy tańczyli
i śpiewali, odświętnie ubrani w wielkie futrzane czapy. Siedząc na ławce na smutnym skwerze przy Frenkla łatwo za nimi zatęsknić.

Kąpiel wiślana i las sosnowy
dla zdrowotności
Żydzi przybywali do Falenicy już
w czasach zaboru rosyjskiego, gdy
Jakub Karol Hanneman (1850–
1937) założył na terenie dawnego
folwarku wspomniane letnisko.
Wówczas sprowadzały się tam całe
rodziny, przybywające np. z Góry

Kalwarii, Garwolina i Radzymina,
szukające szczęścia w szybko rozwijającej się osadzie.
– Wiosną 1897 r. na łamach
„Kuriera Warszawskiego” zaczęły
pojawiać się ogłoszenia zapraszające mieszkańców Warszawy
na letni wypoczynek do Falenicy –
pisze Robert Lewandowski, wydawca biuletynu „Andriollówka „.
– Zachwalano w nich umeblowane
pokoje z werandami, kuchniami
i wszelkimi wygodami, mieszkania
z „kąpielami ciepłymi” w cenie
bardzo przystępnej. Oferowano
możliwość wynajęcia koni i wozu,
bliskość doktora i apteki oraz sklepów spożywczych. W sielankę letniego wypoczynku wprowadzał
„obficie zagajony las sosnowy”
oraz „kąpiel wiślana” na życzenie.
Dominik Gadomski
Na podstawie:
•
„Falenica (ob. część Warszawy), sztetl. org. pl
•
„Andriollówka”, nr 80, sierpień 2012,
andriollowka.pl
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Dziki Wawer
 Coraz więcej ostatnio docierało do nas sygnałów, że coraz większym problemem
niektórych okolic Wawra są podchodzące do domów, grzebiące w śmietnikach
i spacerujące ulicami dziki.
źródło: Wikipedia/Trish Steel

Dziki to właściwie problem dyżurny we wszystkich dzielnicach,
które zachowały jeszcze jakieś
resztki zielonego charakteru, sąsiadujących z kompleksami leśnymi lub stosunkowo niedawno wydartych lasowi. Były do niedawna
jednym z bardziej medialnych
kłopotów Białołęki, czy pobliskiego Legionowa.
Zielony charakter Wawra właściwie skazuje mieszkańców,
zwłaszcza okolic bliższych leśnym
kompleksom, na obecność dzików. Inna sprawa, że w ostatnich

latach ich liczba wyraźnie wzrosła. Podobnie jak liczba przypadków poczucia zagrożenia ze strony tych zwierząt zgłaszanych

Lasy Miejskie
stawiają odłownie,
interweniują
w przypadkach, gdy
ludzie czują się zagrożeni,
ale dziki powracają.
przez mieszkańców do Lasów
Miejskich.

„Locha chciała mnie
zaatakować”
Sygnały o tym, że dziki podchodzą w bezpośrednie sąsiedztwo
domów, czy spacerują sobie spokojnie po ulicach docierają
do nas z Miedzeszyna, Radości,
Międzylesia, Anina, Aleksandrowa i innych miejsc. – Codziennie
po południu i wieczorami mam
stada dzików pod domem, ostatnio nawet locha mnie próbowała
zaatakować. Leśniczy stwierdził
że nie może nic z tym zrobić,
straż miejska przyjechała po 15

minutach i pojechała dalej – pisze
pani Klaudia z Miedzeszyna. Podobne sygnały docierają i z innych miejsc. W Aninie locha, która buszowała w krzakach z małymi rzekomo zaatakowała listonosza, w Radości kierowcy nie mogli
zmusić stadka dzików do zejścia
z jezdni. Słowem – strach jest.

Przestrzeń życiowa dzików się
kurczy
Przyznają to także dyżurujący
przy telefonie alarmowym (dla
Wawra 600–020–746), czynnym
całą dobę, pracownicy nadleśnictwa. Mówią, że liczba zgłoszeń
rzeczywiście co roku rośnie, dzików jest więcej i docierają w najbliższe sąsiedztwo domów, co
wcześniej zdarzało się znacznie
rzadziej. Dlaczego? Po pierwsze
przestrzeń życiowa dzików stopniowo się kurczy, w poszukiwaniu
miejsc pod budowę odlesiane są
kolejne obszary. Dziki przyciąga
też łatwość zdobycia w pobliżu
ludzkich siedzib pokarmu, a niefrasobliwe dokarmianie ośmiela
je jeszcze bardziej. Niektóre
zmieniły nawet tryb życia z nocnego na dzienny. Ale czy są prawdziwym zagrożeniem? Nie odnotowano dotąd incydentów, w których dziki zaatakowałyby ludzi.
Zasadniczo dzik, który nie jest
atakowany, ani prowokowany nie
będzie atakować. W przypadku
spotkania z dzikiem, nie należy
wykonywać gwałtownych ruchów,
lecz spokojnie się oddalić. Dziki
mogą być natomiast niebezpieczne dla psów.

Nie głaskać dzików
Obecność dzików jest niestety
kosztem naturalnym ograniczenia

ich przestrzeni życiowej, wycinania lasu pod budowę domów. Coraz więcej domów jest budowanych w lesie od strony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
tym samym przestrzeń dla zwierząt się kurczy. Z drugiej strony,
liczebność dzików i ich ekspansja
na tereny zamieszkane, nieraz
dość odległe staje się problemem
coraz bardziej niepokojącym. Lasy Miejskie stawiają odłownie
(stacjonarnych jest na terenie
Wawra osiem) i interweniują
w przypadkach, gdy ludzie czują
się zagrożeni, ale dziki powracają.
– „Nie głaskać dzików” to cytat
z ulotki informacyjnej urzędu, jak
zachować się, widząc dzika
na drodze. Problem w Wawrze cały czas jest aktualny. Mimo zapewnień urzędników i informacji,
że dziki są usuwane z dzielnicy, to
jednak widzimy ich coraz liczniejsze watahy na ulicach. Podchodzą
do zabudować poszukując żywności i stadami przemieszczają się
miedzy zalesionymi posesjami.
Mimo informacji płynących
od służb leśnych, że dziki raczej
nie atakują przechodniów, to jednak wiele osób czuje się nieswojo,
widząc dzika na drodze. Zwierzęta są wywożone z dzielnicy, ale
tych zabiegów jest zbyt mało
– mówi radny Włodzimierz Zalewski.
W marcu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer poświęcone problematyce dzików
w naszej dzielnicy, z przedstawicielami Lasów Miejskich. Władze
dzielnicy chcą wreszcie znaleźć
rozwiązanie problemu. Oby skuteczne i bez szkody dla zwierząt.

Lasy Miejskie
stawiają odłownie,
interweniują
w przypadkach, gdy
ludzie czują się zagrożeni,
ale dziki powracają.
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