
Budowa południowej obwodni-
cy Warszawy przez Ursynów, Wi-
lanów i Wawer teoretycznie ma
już zielone światło i trwają przy-
gotowania do budowy, ale osta-
teczne decyzje dotyczące kształtu
trasy wciąż nie zapadły. Zgodnie
z decyzją Regionalnej Dyrekcji
Ochrona Środowiska inwestor,
czyli Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, musi po-
nownie ocenić wpływ trasy na śro-
dowisko w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym. Procedury po-
trwają jeszcze do końca maja.

Nie tak miało być
Projekt wawerskiego odcinka

trasy S2 od ponad roku powstaje
w atmosferze skandalu. GDDKiA
była gotowa zapłacić za budowę
niemal 900 mln zł. Firma Warbud
wygrała przetarg z ofertą wartą
ponad 560 mln zł. Dopiero
po uzyskaniu decyzji środowisko-
wej inwestor i wykonawca ogłosi-

li, że zamiast 1,5-kilometrowego
wiaduktu nad lasem, o którym by-
ła mowa wcześniej, powstaną trzy
krótsze estakady połączone nasy-
pami. Jeśli tak się stanie, czeka
nas ogromna wycinka drzew.

– Mieszkańcy i władze Wawra
są zdecydowanie przeciwne pusz-
czeniu ruchu kołowego w otwar-
tej wannie zamiast w tunelu
pod torami kolejowymi i na nasy-
pach zamiast na pierwotnie pla-
nowanych estakadach na obsza-
rze parku krajobrazowego – przy-
pomina Urząd Dzielnicy Wawer.
– Decyzja RDOŚ przeczy temu,
co twierdzili przedstawiciele
GDDKiA oraz Warbudu: że nie
ma możliwości dokonywania
zmian w raporcie środowisko-
wym.

Łosie i dziki kontra obwodnica
Mazowiecki Park Krajobrazo-

wy im. Czesława Łaszka został za-
łożony w latach 80. i obejmu-

je 157 km2 terenu, w tym znajdu-
jący się na terenie Wawra Rezer-
wat im. Króla Jana Sobieskiego.
Istniejący tam kompleks leśny jest
pozostałością Puszczy Osieckiej,
znanej w średniowieczu jako
miejsce polowań książąt mazo-
wieckich.

Dziś to głównie lasy sosnowe,
w których żyją m.in. łosie, dziki,
borsuki, lisy i bobry. Według wyli-
czeń biologów w Mazowieckim
Parku Krajobrazowym 50 gatun-
ków ssaków, 170 – ptaków, 5 – ga-

dów, 10 – płazów i ponad 20
– ryb.

Czas dokończyć „ring”
Południowa obwodnica War-

szawy została częściowo otwarta
w 2013 roku, ale do jej zakończe-
nia nadal brakuje aż 18,5 km dro-
gi. Cały ten odcinek, wraz z dwu-
kilometrowym tunelem pod Ursy-
nowem i mostem przez Wisłę, bę-
dzie budowany jednocześnie. Do-
celowo miasto będzie otoczone
„ringiem” tras ekspresowych

na wzór Berlina, który utworzą
trasy S8 (jest już gotowa), S2
i S17.

S17, a więc wschodnia obwodni-
ca, będzie przebiegać poza grani-
cami Warszawy, blisko Aleksan-
drowa. Obecnie w budowie jest
odcinek stanowiący część obwod-
nicy Marek. Teraz GDDKiA szu-
ka firm, które zbudują fragment
pomiędzy Traktem Brzeskim
a węzłem z S2 i sam węzeł S2-S17,
planowany koło wsi Majdan.

(dg)
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Budowa S2 opóźniona

Obwodnica czy las?
� Urzędnicy jeszcze raz muszą sprawdzić, w jakim stopniu budowa trasy zniszczy środowisko w Wawrze.
Wciąż jest szansa na półtorakilometrowy wiadukt nad lasem.
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Kiedy w 2014 roku pl. Po-
wstańców Warszawy przeszedł
szybki remont, stanęło
na nim 120 wielkich, kolorowych
donic z drzewkami. Zebrały one
wśród warszawiaków fatalne re-
cenzje a już niecały rok później
głosy ponad 1600 osób zdecydo-
wały, że trzeba je… pogonić. Pro-

jekt „Pogońmy plastikowe doni-
ce” został wybrany do budżetu
partycypacyjnego i – z kilkumie-
sięcznym opóźnieniem – będzie
wkrótce realizowany.

Tymczasem drzewka w doni-
cach zostały rozdzielone pomię-
dzy siedem dzielnic, które zgodzi-
ły się je przyjąć. Wawerscy urzęd-

nicy zdecydowali, że najlepszym
miejscem będzie centrum Mię-
dzylesia, czyli okolica ratusza
i Wawerskiego Centrum Kultury.

– Poznajecie te donice? – pyta
Urząd Dzielnicy Wawer. – Przy-
garnęliśmy ich piętnaście z cen-
trum Warszawy. Pasują?

(dg)

Koncepcja przebudowy Traktu
Lubelskiego została przedstawio-
na dokładnie dziesięć lat temu,
w lutym 2007 roku. Potem zaczęły
się schody: kryzys finansowy oraz
budowa kolektora ściekowego
W i inne prace kanalizacyjne,
przed rozpoczęciem których nie
warto było remontować jezdni.
W efekcie na 9700-metrową ulicę
składają się odcinki wyremonto-
wane, przeznaczone do remontu
i… pozostałe.

– Trakt od Klimontowskiej
do Zwoleńskiej został odtworzo-
ny po budowie kanalizacji, odci-
nek od Zwoleńskiej do Borowiec-
kiej jest ujęty w zadaniach Zarzą-
du Miejskich Inwestycji Drogo-
wych, krótki odcinek od Boro-
wieckiej do Fiołków zostanie od-
tworzony po budowie kanalizacji
a na odcinku od Fiołków do Wału
Miedzeszyńskiego w lipcu zostało
wykonane frezowanie – wylicza
radny Rafał Czerwonka. – Odci-
nek od Płowieckiej do Klimon-
towskiej to jedyny, odnośnie któ-
rego nie ma żadnych planów mo-
dernizacyjnych ani remontowych.

Kolejne prace w tym roku
Na lata 2017–2018 zaplanowa-

no przebudowę Traktu od Zwo-

leńskiej do Borowieckiej. Na-
wierzchnia jezdni zostanie całko-
wicie rozebrana na długo-
ści 1,8 km i zastąpiona nową jezd-
nią, szeroką na 7–10,5 metra.
Po przebudowie ulica będzie mieć

obustronne chodniki, drogę ro-
werową po stronie zachodniej
i zatoki autobusowe. Chodnik
i droga rowerowa zostaną prze-
rzucone nad rowem Miedzeszyń-
skim po kładce, zaś przejścia

i przejazdy przez jezdnię zostaną
wyposażone w azyle. Przebudo-
wane zostanie także oświetlenie.

ZMID ma przyznane przez Ra-
dę Warszawy 18,5 mln zł, ale
wciąż brakuje najważniejszego

dokumentu, potrzebnego dla ka-
żdej inwestycji drogowej: decyzji
środowiskowej.

Co dalej?
Na pytania radnego Czerwonki

o remont odcinka od Klimontow-
skiej do Płowieckiej odpowiedział
krótko wicedyrektor ZMID Da-
riusz Mosak. Drogowcy poprosili
o przyznanie pieniędzy na prze-
budowę… i to wszystko, co mogli
zrobić. Dopóki Rada Warszawy
nie wpisze inwestycji do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej, można
o niej zapomnieć.

Według naszych szacunków
na przebudowę odcinka Klimon-
towska-Płowiecka potrzeba ok. 13
mln zł.

(dg)
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Trakt Lubelski: ile można czekać?
� Temat przebudowy jednej z głównych ulic dzielnicy ciągnie się już 10 lat. Kolejny etap przed nami, ale końca prac nie widać.

Na lata
2017–2018 zaplanowano
przebudowę Traktu
od Zwoleńskiej
do Borowieckiej.
Nawierzchnia jezdni
zostanie całkowicie
rozebrana na
długości 1,8 km
i zastąpiona nową jezdnią,
szeroką na 7–10,5 metra.

Przygarnęliśmy ich piętnaście. Pasują?
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Przygarnęliśmy piętnaście

Inwazja plastikowych donic
� Mieszkańcy Śródmieścia ich nie chcieli, więc trafiły do innych dzielnic. Międzylesie
zyskało… drzewka w donicach.
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Dworzec i nastawnia z lat 50.,
zapuszczone przejście podziemne
i spory bałagan w okolicy – do ta-
kiej stacji Warszawa Wawer zdą-
żyliśmy się już przyzwyczaić.
Za kilka lat czeka ją kapitalny re-
mont, związany z dostosowaniem
dla potrzeb niepełnosprawnych,
montażem systemu informacji pa-
sażerskiej oraz przebudową toro-
wiska, sieci trakcyjnej i urządzeń
sterowniczych. Pretekstem do re-
montu będzie budowa trzeciego

toru, po której pociągi dalekobie-
żne będą pokonywać linię otwoc-
ką z prędkością 160 km/h, zaś
aglomeracyjne – 120 km/h. Ale
PKP Polskie Linie Kolejowe roz-
ważają także przesunięcie stacji
Wawer do wiaduktu Płowieckiej-
-Czecha.

Przesuwać…
Stojąc na peronie w Wawrze

wyraźnie widzimy szeroki wia-
dukt, przerzucony nad linią kole-

jową. Kierowcy kojarzą to miej-
sce przede wszystkim z gigantycz-
nymi korkami, ale dla pasażerów
ośmiu linii autobusowych to co-
dzienna droga do pracy. Gdyby
przesunąć stację pod wiadukt
i dobudować windy oraz przy-
stanki, powstałaby dość wygodna
przesiadka dla pasażerów 125,
411, 502, 525, 704, 720, 722 i 730.
Skorzystałyby Anin, Międzylesie,
Stara Miłosna, Halinów, Rzakta,
Radiówek, Brzeziny i kilka po-

mniejszych miejscowości. To je-
dyne miejsce, w którym pasażero-
wie z tych miejscowości mogą po-
tencjalnie przesiadać się
do SKM-ek jadących do centrum
Warszawy.

…czy zostawić?
Pomysł przesunięcia stacji

z pewnością nie podoba się oso-
bom mieszkającym w jej pobliżu,
mogącym dostać się na peron
po krótkim spacerze. Za jej pozo-

stawieniem w obecnym miejscu
przemawiają też inne argumenty:
historyczne i finansowe. Zabudo-
wania stacji Wawer są wpisane
do gminnej ewidencji zabytków,
a po przesunięciu pod wiadukt
(lub na północ od niego) straciły-
by kontekst historyczny.

Kwestią otwartą pozostaje, jak
PKP PLK i warszawski samorząd
podzieliłyby się ciężarem finanso-
wym budowy przystanków i wind
na wiadukt. Kluczowy może się
okazać jednak parking P+R Wa-
wer. Został on otwarty zaledwie
kilka lat temu – w styczniu 2012
roku – i jest zlokalizowany blisko

dzisiejszej stacji, z dala od wia-
duktu. Gdyby peron został prze-
sunięty na północ, P+R straciłby
większy sens.

Więc… przesuwać czy zosta-
wić?

(dg)

Gdyby
przesunąć stację
pod wiadukt
i dobudować windy oraz
przystanki, powstałaby
dość wygodna
przesiadka dla
pasażerów 125, 411, 502,
525, 704, 720, 722 i 730,
którzy mogliby
potencjalnie przesiadać
się do SKM-ek jadących
do centrum Warszawy.

Stacja Wawer: przesuwać czy zostawić?
� Dosunięcie peronu do wiaduktu Płowieckiej – Czecha to jedna z opcji branych pod uwagę
przy planowanym remoncie stacji.
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SŁUCH STATYSTYCZNIE

Zgodnie z wynikami Narodowego

Spisu Powszechnego problem niedo-

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

rozmowy w hałasie, a wśród osób

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

chem – wynika z danych zebranych

podczas Narodowego Testu Słuchu.

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

nym. Drugim powodem jest wszech-

obecny hałas: godziny spędzone ze

słuchawkami w uszach, spacery

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i imprez,

praca w fabryce przy głośno pracują-

cych urządzeniach.

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świe-

cie jest codziennie narażona na ucią-

żliwe dźwięki, które powodują stałą

degradację słuchu.

NADSTAW USZU

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

wystarczy po prostu założyć dowolny

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

bezbolesne, szybkie i bezpłatne. Często

skutecznym rozwiązaniem otwierającym

drzwi do świata dźwięków, które wyda-

wały się bezpowrotnie utracone, może

okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, bez

względu na wiek oraz rodzaj niedosłu-

chu są refundowane przez NFZ oraz, al-

ternatywnie przez PCPRy. Współczesne

aparaty słuchowe to maleńkie cuda

techniki. Ich czułe mikrofony koncentru-

ją się na mowie, jednocześnie wytłumia-

jąc hałasy otoczenia. Mogą one być re-

gulowane za pośrednictwem smartfona,

współpracują z wieloma innymi urządze-

niami elektronicznymi, z których korzy-

stamy na co dzień. Są prawie niewidocz-

ne lub zminiaturyzowane do eleganckich

i estetycznych kształtów, a ich obsługa

jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

bezpieczeństwo użytkowników.

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

nia, a tym samym funkcjonowania osób

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy w wie-

lu istotnych sytuacjach życiowych,

dlatego nie zapominajmy go cenić

i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY



– Rozstrzygnęliśmy przetarg
na budowę kładki dla pieszych
nad Płowiecką przy skrzyżowaniu
z Traktem Lubelskim – informuje
Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-

gowych. – Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Warszawskie Przedsiębior-
stwo Mostowe Mosty. Wykonawca
wybuduje kładkę w ciągu 12 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy.

Oznacza to, że w przyszłym ro-
ku sytuacja na skrzyżowaniu wró-
ci do stanu z grudnia 2006 roku.
Inspektor budowlany nakazał
wówczas zamknięcie grożącej za-

waleniem kładki, którą zastąpiło
przejście. Skorzystali na tym
mieszkańcy Starego Wawra i pa-
sażerowie autobusów, zwłaszcza
osoby starsze i niepełnosprawne.

Tymczasem kierowcy jadący tam-
tędy w kierunku Mińska Mazo-
wieckiego czy Lublina domagali
się likwidacji pasów, obwiniając
pieszych o powodowanie korków.

– Nie jest planowana likwidacja
przejścia, ponieważ zastępuje ono
nieistniejącą już w tym rejonie kład-
kę i cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców – mówił w 2011
roku Bartosz Milczarczyk, rzecznik
warszawskiego ratusza. – Ponadto
sygnalizacja świetlna na omawia-
nym przejściu pracuje w trybie ada-

ptacyjnym, który powoduje zatrzy-
manie ruchu tylko w przypadku po-
jawienia się pieszych.

Teraz przejście i sygnalizacją
świetlna znikną. Za odbudowę
kładki zapłacimy 3,7 mln zł.
W 2020 roku otwarta zostanie po-
łudniowa obwodnica Warszawy,
która docelowo przejmie lwią
część ruchu z Płowieckiej.

(dg)
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Kładka wraca na Płowiecką
� Są pieniądze, jest wykonawca. Przejście na skrzyżowaniu Płowieckiej i Traktu Lubelskiego zastąpi kładka.

Za odbudowę
kładki zapłacimy3,7mlnzł.
W2020 rokuotwarta
zostaniepołudniowa
obwodnicaWarszawy,która
docelowoprzejmie lwią
część ruchuzPłowieckiej.
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów je-
dynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub po-
szkodowanemu w wypadku na-
leży zapłacić odszkodowanie,
zaczyna się problem. Ubezpie-
czyciele znają różne sztuczki,
by nie wypłacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fundacja Lex Specialis. Jeśli
jesteś osobą poszkodowaną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medyczne-
go lub doznałeś szkody w wyni-
ku upadku – zgłoś się po BEZ-
PŁATNĄ POMOC. Ze staty-
styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w spra-

wach odmowy wypłaty odszko-
dowania w przypadku niewiel-
kich szkód jak drobne złama-
nia, zwichnięcia, urazy, ale
również w przypadku zaniżania
przez lekarzy ubezpieczycieli
procentowego uszczerbku
na zdrowiu. Różnice w możli-
wym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

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

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

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

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

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
+48 667 292 145

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!

W latach poprzedzają-
cych II wojnę światową Falenica
– wówczas podwarszawska – była
letniskową osadą, zdominowaną
przez Żydów. W roku 1936 stano-
wili oni dwie trzecie mieszkań-
ców, co oczywiście miało swoje

odzwierciedlenie w krajobrazie.
Wojnę, ludobójstwo i lata komu-
nizmu przetrwały tylko dwie na-
macalne pamiątki po żydowskiej
przeszłości: synagoga i mykwa.

Dom modlitwy przy Bambuso-
wej został przebudowany na bu-

dynek mieszkalny. Jeszcze bar-
dziej zmieniła się dawna mykwa
przy Kłodzkiej 12/14. Już dwa lata
temu specjalna komisja stwierdzi-
ła, że budynek jest w katastrofal-
nym stanie a liczne przebudowy
sprawiły, że ślady po łaźni rytual-

nej zostały całkowicie zatarte. Za-
rząd Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej, po zasięgnięciu opinii
autorytetów religijnych, zdecydo-
wał się na rozbiórkę ruiny. Znikła
ona już w październiku, ale nie
wzbudziło to żadnego zaintereso-

wania okolicznych mieszkańców.
Dopiero 1 marca o sprawie poin-
formował portal Wirtualny Sztetl,
prowadzony przez Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich Polin.

Co się tam mieściło?
Wyznawcy judaizmu budują

mykwy od ponad 2000 lat. Służą
do odprawiania oczyszczających
rytuałów, których elementem jest
zanurzanie całego ciała w zebra-
nej w specjalnym „basenie” wo-

dzie deszczowej. Obecnie jedyna
czynna mykwa w Warszawie znaj-
duje się w synagodze Nożyków
na Grzybowie.

Przy Kłodzkiej gmina żydowska
zamierza umieścić tablicę upa-
miętniającą dawną mykwę.

Dominik Gadomski

Zburzono pamiątkę po żydowskiej Falenicy
� Budynek mieszczący przed wojną łaźnię rytualną został rozebrany.

Wyznawcy
judaizmu budują mykwy
od ponad 2000 lat. Służą
do odprawiania
oczyszczających
rytuałów, których
elementem jest
zanurzanie całego ciała
w zebranej w specjalnym
„basenie” wodzie
deszczowej.
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ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

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

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

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·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, 666-900-333
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaczenia szable bagnety tel.
601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

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

KOMPUTERY
·Naprawa komputerów, Obsługa Informatyczna
Firm, Strony WWW, Nauka obsługi Komputera.
Zadzwoń postaram się pomóc. 22 350-65-44
www.pcexperts.pl

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

BUDOWLANE
·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl

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

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

Pan Konrad Osuch na pytanie,
jaką funkcję pełnił słupek ze zdję-
cia, odpowiedział tak: „Widoczny
na zdjęciu słupek to jeden z wielu,
które ustawione były wzdłuż Wału

Miedzeszyńskiego, kiedy był on na-
zywany drogą autostradową prowa-
dzącą do Otwocka. Stały one
od Osiedla Las do Nadwiśla”. Jest
to oczywiście prawda i bardzo dzię-

kuje za odpowiedź. A dlaczego sto-
ją teraz przy Urzędzie Dzielnicy?
Słupki wykopano podczas remontu
Wału Miedzeszyńskiego i składo-
wano na wałem przeciwpowodzio-
wym. Przypadkowo natknąłem się
na to miejsce i postanowiłem zain-
teresować Zarząd Dzielnicy, tak
aby pozostała po nich pamiątka.
Opowiedziałem o tych słupkach
burmistrzowi Gójskiemu, który
znalazł dla nich miejsce przed urzę-
dem. Niech, zatem chociaż w tym
miejscu świadczą o historii Wału
Miedzeszyńskiego. W moim prze-
konaniu są chyba warte pamięci.

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
Kim był bohater tej wizytówki i z jakim miejscem był
związany?

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

Zatrudnimy
dziennikarzy
zainteresowanych

tematyką
miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży
powierzchni reklamowej
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl



Rowerem na stację, a stamtąd
koleją do celu – trudno o bardziej
ekologiczną i niezależną od kor-
ków codzienną drogę do pracy.

O tym, że mieszkańcy Wawra co-
raz chętniej korzystają z takiego
rozwiązania, świadczą rowery po-
zostawiane na parkingach P+R

czy poprzypinane do stojaków
i barierek w pobliżu peronów. By-
łoby ich jeszcze więcej, gdyby
dzielnica miała porządną sieć in-

frastruktury dla rowerzystów: wy-
dzielonych dróg i pasów czy ulic
z progami zwalniającymi. A z tym
wciąż jest problem.

Na terenie dzielnicy znajduje
się tylko kilka niepołączonych od-
cinków dróg rowerowych z praw-
dziwego zdarzenia: na Skalnico-
wej, Łasaka, Wydawniczej i Dzieci
Polskich. Najdłuższy ciągły odci-
nek biegnie po Wale Miedzeszyń-
skim, ale droga z różowej kostki
Bauma to rozwiązanie wygodne
tylko dla jej producentów. Dla ro-
werzystów korzystanie z niej jest
z grubsza tak wygodne, jak jazda
samochodem po nawierzchni
z kocich łbów. Gdzie powinny po-
wstać kolejne odcinki?

– Najbardziej oczekiwane we-
dług mnie drogi są szczęśliwie już
wpisane do Programu Rozwoju
Tras Rowerowych Warszawy
do 2020 roku – mówi radny Rafał
Czerwonka. – Chodzi o drogę dla
rowerów w ciągu Kadetów i Lu-
cerny oraz w ciągu Wydawniczej,
Szpotańskiego i Patriotów
po wschodniej stronie torów kole-
jowych. Brakuje też kilku niewiel-
kich odcinków ścieżek. Chodzi
o łącznik pomiędzy Łasaka a Ko-
morowskiego, ścieżkę na Skalni-
cowej od Traktu Lubelskiego
do Wału Miedzeszyńskiego czy

też ponowną adaptację dla rowe-
rów ciągu na ulicy Mrówczej.

Zgodnie ze wspomnianym
przez radnego dokumentem po-
winny powstać także obustronne
drogi rowerowej na Wale Miedze-
szyńskim, na południe od Traktu
Lubelskiego. Zostanie ona zbu-
dowana jednocześnie z planowa-
ną budową drugiej jezdni do wę-
zła z południową obwodnicą War-
szawy. Teoretycznie nowe drogi
powstaną także razem z samą ob-
wodnicą, jednak znając podejście
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad nie należy spo-
dziewać się zbyt dobrych rozwią-
zań. Szybciej, bo do końca przy-
szłego roku, powstanie droga
na Trakcie Lubelskim od Zwoleń-
skiej do Borowieckiej.

(dg)
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Wawer na rowery
� Bez korków, sprawnie i z wiatrem we włosach – z roku na rok
na ulicach widać coraz więcej rowerzystów.

Na terenie
dzielnicy znajduje się
tylko kilka
niepołączonych
odcinków dróg
rowerowych
z prawdziwego zdarzenia:
na Skalnicowej, Łasaka,
Wydawniczej i Dzieci
Polskich.



Już sama okładka niezwykłość
Wawra unaocznia nader dobitnie.
Fotografia lasu w pięknych jesien-
nych kolorach w odniesieniu do by-
ło nie było niemal dwumilionowej
stolicy podkreśla niezwykłość Waw-
ra jako dzielnicy zielonej, leśnej
i przez samo to niezwykłej.

Niezwykła Wisła
Przewodnik turystyczny „Nie-

zwykły Wawer” został opracowa-
ny i wydany drukiem w ramach
budżetu partycypacyjnego. Wy-
dawnictwo jest klasyczne, co aku-
rat jest jego zaletą. Na kolejnych
stronach omawiane są miejsca dla

Wawra najbardziej charaktery-
styczne, najbardziej niezwykłe,
mające znaczenie historyczne, jak
pomnik Janusza Korczaka w Ma-
rysinie, dawna elektrownia w Fa-
lenicy, radościańskie, oczywiście
piękne anińskie wille, znak „fir-
mowy” dawnej zabudowy, czyli

świdermajery, dawne kino
„Wrzos”, budynek kolejki wąsko-
torowej w Międzylesiu, „Muro-
wanka” przy Płowieckiej, kościoły
i nekropolie.

Ale to już było, podobnych wy-
dawnictw już kilka było. Napraw-
dę wyjątkowa jest ta część prze-

wodnika poświęcona Mazowiec-
kiemu Parkowi Krajobrazowemu.
Zebrane informacje o faunie
i florze leśnego kompleksu są cie-
kawe, kompetentne, a przy tym
przystępnie i efektownie podane.
Wiele miejsca poświęcono naj-
bardziej wyjątkowym i niezwy-
kłym okazom wawerskiej leśnej
flory, jak chroniony wawrzynek
wilcze łyko, lilia złotogłów, czy
gnidosz królewski oraz fauny
– popielicy, czarnemu bocianowi.
Jest też o dzikach. Podobnie efek-
towny jest rozdział poświęcony
Wiśle i jej najbliższym okolicom.
Tu też można zobaczyć jakich
zwierzęcych mieszkańców nadwi-
ślańskich terenów można spotkać
podczas wycieczek, od dzikiego
ptactwa – rybitwy, czaple, gągoły,
czajki, wydrzyki, aż po borsuki
czy bobry.

Pod pobrania bezpłatnie
Niezwykłość tego przewodnika

dowodzącego niezwykłości Waw-
ra jako stołecznej dzielnicy pod-
kreślają zdjęcia. Efektowne, do-
brze dobrane, po prostu ładne. Są
także fotografie innych opisanych
obszarów leśnych – lasu im. króla
Jana III Sobieskiego, lasu Olszyń-
skiego, a także wawerskich sta-
wów i jeziorek, jak Biały Ług, Je-
zioro Torfy, Morskie Oko, czy
Czarny Staw.

Przewodnik zachęca do wycie-
czek po Wawrze, prezentując
szlaki piesze, rowerowe, biegowe
– zaprojektowane tak, aby ich po-
czątki były zsynchronizowane
z trasami miejskiej komunikacji.
Na załączonej mapie turystycznej
zaznaczone zostały nie tylko szla-
ki rowerowe o różnym stopniu
trudności, bardzo dobrze opisane,
piesze i biegowe trasy, ale też za-
chowane zostały historyczne na-
zwy osiedli wywodzących się
z dawnych wsi i osad: Julianów,
Orzechówek, Karolew, Zatrzebie.
To też świetny pomysł, bo pozwa-
la choćby z grubsza zorientować
się w dawnej topografii dzielnicy.

Bezpłatny przewodnik można
dostać w wawerskim urzędzie,
w wydziale promocji kultury
i sportu albo pobrać w formacie
pdf z witryny internetowej. Warto
mieć jednak wersję drukowaną,
bo wydana została starannie
i znacznie lepiej niż elektroniczna
oddaje niezwykłość Wawra.

(wk)Wisła graniczy z Wawrem na około dziesięciokilometrowym odcinku
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Niezwykły Wawer
Najbardziej malownicze miejsca
� Że Wawer jest niezwykły, co do tego nikt wątpliwości chyba nie ma, a wydany właśnie przewodnik pod takim
właśnie tytułem ten bezsprzeczny fakt udowadnia w całej rozciągłości druku i ilustracji.

źródło
zdjęć:P

rzew
odnik

„N
iezw

ykły
W

aw
er”

Elektrownia w Falenicy Zielona dzielnica

Malownicze „Moskie Oko”


