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„Gdzie jest centrum dzielni-
cy?” to zawsze pytanie podchwy-
tliwe i trudne, szczególnie w przy-
padku tak dużych obszarów, jak
dzielnica Wawer. Nawet tu da się
jednak wskazać miejsca, w któ-
rych jest najwięcej punktów usłu-
gowych, sklepów czy innych
miejsc, szczególnie często odwie-
dzanych przez mieszkańców. To
okolica Ferio Wawer i ratusza
w Międzylesiu oraz centrum Fale-
nicy. W ubiegłym roku drugie
z tych miejsc stanęło przed wielką
szansą na zmiany.

Przyjaźnie i nowocześnie
Konsultacje społeczne w spra-

wie centrum lokalnego Falenicy
odbyły się zarówno z udziałem
okolicznych mieszkańców, jak
i handlujących na tutejszym baza-
rze kupców. W interesie pierw-
szych jest, by okolica była zadba-
na, miała ofertę kulturalną i re-
kreacyjno-sportową, dobrą komu-
nikację miejską i dużo zieleni.
Tymczasem w interesie kierow-
ców, przejeżdżających przez Fale-
nicę w drodze do centrum War-
szawy, jest ułatwienie przejazdu
przez osiedle samochodem.

Tych dwóch wizji Falenicy nie
da się pogodzić, o czym świadczy
trwający spór o tunel obok stacji
kolejowej. Podczas przebudowy
linii otwockiej PKP Polskie Linie
Kolejowe zamierzają zlikwidować
tutejszy przejazd na rzecz tunelu.

Jeszcze niedawno wydawało się,
że znajdzie się w nim miejsce wy-
łącznie dla pieszych i rowerzy-
stów, ale radni dzielnicy – po za-
żartej dyskusji – zdecydowali się
cofnąć sprawę do komisji inwesty-
cji. Wciąż nie wiadomo, co samo-
rząd Wawra doradzi kolejarzom.
Wypowiedziała się za to rada
osiedla Falenica, która jest prze-
ciwna tunelowi dla aut.

– Zgadzamy się na rezygnację
z przejazdu i budowę tunelu pie-
szo-rowerowego po oddaniu
do użytku południowej obwodni-
cy Warszawy i wiaduktu w ciągu
ulic Werbeny i Brücknera – mówi
Jacek Wiśnicki z rady osiedla.

– Doszliśmy do wniosku, że tunel
samochodowy oddalony po 800 m
od dwóch innych bezkolizyjnych
przepraw nie jest konieczny.

14 mln zł w błoto?
Rada Warszawy przyznała

już 14 mln zł na rewitalizację cen-
trum Falenicy, w skład którego
ma wejść zupełnie nowy bazar, bi-
blioteka i plac zabaw. Osiedle
zmieniają także mieszkańcy, zgła-
szający projekty do budżetu par-
tycypacyjnego. Dzięki nim
w ubiegłym roku stanęły siłownie
plenerowe przy Frenkla, zaś
w tym roku czeka nas doświetle-
nie przejścia przy stacji kolejowej

i uporządkowanie zieleni.
Na osiedlu powstanie także
pierwszy w Warszawie mural da-
jący złudzenie trójwymiarowości.

Jak zauważa rada osiedla, bu-
dowa tunelu dla samochodów nie
tylko zakorkuje okoliczne ulice,
ale też storpeduje plany rewitali-
zacji centrum Falenicy. Po jego
otwarciu ulica Młoda zmieniłaby
się w drogę dojazdową. Tymcza-
sem to jedna z niewielu w War-
szawie ulic, które zachowały
przedwojenny charakter małego,
letniskowego miasteczka. Po re-
witalizacji mogłaby stać się praw-
dziwą perełką dzielnicy. Co zadzi-
wiające, budowę tunelu dla samo-

chodów popierają kupcy z fale-
nickiego bazaru, zdaniem których
łatwiejszy dojazd autem oznacza
większe obroty. Tymczasem, jak
pokazują badania naukowe
i przykłady z całego świata, jest
dokładnie odwrotnie: handel
kwitnie tam, gdzie samochodów
jest mało, a otoczenie zachęca
do spędzania wolnego czasu.

– Moja Falenica to małe ulicz-
ki, zieleń, cisza i sąsiedzi – ko-
mentuje Jacek Wiśnicki. – Uwa-
żam to za skarb i godzę się z tym,
że mam 40 minut SKM-ką
do centrum. Coś za coś. Szlaban
najczęściej przekraczam pieszo.
Tunel drogowy zniszczy centrum

Falenicy, nad którego koncepcją
pracujemy od prawie dwóch
lat. I stąd moje poparcie dla tune-
lu pieszo-rowerowego, a nie dro-
gowego.

Ostateczna decyzja o kształcie
tunelu należy do PKP Polskich
Linii Kolejowych.

(dg)

Jak zauważa
rada osiedla, budowa
tunelu dla samochodów
nie tylko zakorkuje
okoliczne ulice, ale też
storpeduje plany
rewitalizacji centrum
Falenicy.

Nie dajmy rozjechać Falenicy
� Dawne letnisko z centrum lokalnym na miarę XXI wieku czy kłębowisko dróg i tuneli?
Na południowo-wschodnim skraju Warszawy ścierają się dwie wizje miasta.
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Plany, które po wizji lokalnej
plaży na przedłużeniu Rychnow-
skiej ogłosił zastępca burmistrza
Leszek Baraniewski, mają zapew-
ne związek z faktem, że rok 2017
został ogłoszony Rokiem Rzeki
Wisły w związku z przypadającą
w tym roku 550. rocznicą pierw-
szego wolnego flisu na naszej naj-
większej, „królewskiej” rzece.
W całym mieście, także i w Waw-
rze, planowanych jest mnóstwo
imprez, ale także inwestycji zwią-
zanych z Wisłą. Warszawa znów,

jak mówi wiceprezydent Michał
Olszewski, zwraca się ku Wiśle.
Wawer także. Jedną z wyraźnych
sygnałów owego zwrotu ma być
właśnie uatrakcyjnienie urucho-
mionej oficjalnie w ubiegłym ro-
ku Romantycznej plaży.

Wisła rzeczywiście w Warszawie
odżywa. W ciągu ostatniej dekady
bardzo się zmieniła. Jakby wyład-
niała, a jednocześnie pozostała
sobą. Na nadwiślańskie inwesty-
cje wydanych zostało w tym czasie
ponad 200 mln zł. Praski brzeg,

na którym znajduje się pięć plaż
i rekreacyjna ścieżka spacerowo
– rowerowa, pozostał naturalny.
Natomiast lewy, z istniejącymi
i powstającymi bulwarami, staje
się wielkomiejską, nadrzeczną
promenadą, wzrasta też ruch że-
glugowy na rzece, do łask powró-
ciły statki wycieczkowe, promy,
powstają nowe przystanie, ale
i plaże. Bo jak się okazuje rzeka,
nad którą jeszcze kilkanaście lat
temu nikomu przy zdrowych zmy-
słach z racji zanieczyszczenia pla-

żowanie nie przyszłoby do głowy,
na powrót przyciąga miłośników
kąpieli nie tylko słonecznych,
sportów wodnych i rekreacji.

Wiślana wizytówka
Władze Wawra postanowiły

z plaży Romantycznej uczynić nie-
jako swą wiślaną wizytówkę. Pla-
nują więc jeszcze przed sezonem
letnim plażę oczyścić i powiększyć.
– Zmusza nas do tego duże zainte-
resowanie wypoczynkiem na niej
mieszkańców – mówi zastępca bur-

mistrza Leszek Baraniewski.
W pobliżu plaży powstanie plac za-
baw, bezpieczne zejście do rzeki.
Plaża wzbogaci się także o pomost,
do którego będą dobijać promy,
w dalszym ciągu darmowe, prze-
wożące turystów i plażowiczów
na wilanowski brzeg. Uzupełnie-
niem wiślanej infrastruktury
w dzielnicy będzie zaś ścieżka pie-
szo – rowerowa z ławeczkami
do odpoczynku, prowadząca
wzdłuż rzeki do mostu Poniatow-
skiego. Na otwarcie sezonu, czyli

już w czerwcu, na poddanej liftin-
gowi plaży ma się odbyć wielki fe-
styn, zlot motocykli i pojazdów mi-
litarnych z ogniskiem i częścią ar-
tystyczną. Naprzeciw ulicy Bro-
nowskiej ma niebawem stanąć ta-
ras widokowy, z którego będzie
można obserwować ptactwo wod-
ne, gniazdujące na wy-
spie. I na tym jak zapowiadają wła-
dze, wcale nie koniec „wiślanych”
inwestycji. Nic, tylko się cieszyć.

(wk)

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

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

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

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

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

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

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

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

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

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

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

01-460 Warszawa
tel. 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!

Wisła
rzeczywiście w Warszawie
odżywa. W ciągu
ostatniej dekady bardzo
się zmieniła. Jakby
wyładniała,
a jednocześnie pozostała
sobą. Na nadwiślańskie
inwestycje wydanych
zostało w tym czasie
ponad 200 mln zł.
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Plaża jeszcze bardziej Romantyczna
� Przed początkiem sezonu letniego wawerska Romantyczna Plaża ma zostać znacznie powiększona i zmodernizowana.

Absolwent Ortanez University
w Quezon City oraz Azjatyckiego In-
stytutu Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach. Pochodzi
z prowincji górskiej i wioski Anapo
przynależnej do Benquet Tribe, która
słynie z daru uzdrawiania praktyko-
wanego i przechodzącego z pokole-
nia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele człowieka

i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia
naturalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały energe-
tyczne. Działa na wszystkich pozio-
mach energii duchowej likwidując ca-
łe spectrum choroby. Poświęca cho-

remu ok. pół godziny, ale zależy to
od stanu chorego. Od tego też uzale-
żnia wybór techniki. Raz są to manu-
alne manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Między in-
nymi:
• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych
• prostacie, problemach

hormonalnych
• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych
• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,
• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych
• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg
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

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
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Od października pasażerowie
autobusów i kierowcy mogą korzy-
stać z pierwszego na terenie dziel-

nicy tunelu drogowego, który po-
wstał w ciągu Żegańskiej i Zwoleń-
skiej w Międzylesiu. Cztery pasy

ruchu, bezpośrednie dojście na pe-
ron kolei miejskiej i droga rowero-
wa zakończona schodami – tak

w pigułce prezentuje się inwesty-
cja, która odmieniła centrum dziel-
nicy. Podczas przebudowy linii
otwockiej, którą PKP PLK zamie-
rza przeprowadzić na początku
przyszłej dekady, ma powstać m.in.
bezkolizyjny przejazd w Radości.

W ubiegłym miesiącu kolejarze
przedstawili swoją wizję tunelu
drogowego w ciągu Panny Wodnej
i Izbickiej jako przeprawy z jednym

pasem ruchu w każdym kierunku,
wspólnego dla rowerów, autobu-
sów i samochodów. Po dyskusjach
na posiedzeniu komisji inwestycji
i sesji rady dzielnicy temat tune-
lu… nie posunął się do przodu ani
trochę. Na kolejnym posiedzeniu
komisji inwestycji radni znów będą
rozmawiać na ten temat. Ostatecz-
ną decyzję podejmie PKP PLK.

(dg)

Jaki będzie tunel w Radości?
� Jeszcze niedawno najczęściej powtarzanym w dzielnicy zwrotem był „tunel
w Międzylesiu”. Teraz czas na tunel w Radości.

Bicie szlabanowych rekordów
staje się swego rodzaju specyfiką
Wawra. Mamy tu w Falenicy naj-
bardziej leniwy szlaban świata, ale
jak się okazuje, jest też u nas być
może najdłuższy szlaban świata.

Gdzie? Wcale nie na przejeździe
kolejowym, ale przed urzędem
dzielnicy. Mierzy całe 9 metrów
i zagradza wjazd na 4 (słownie
cztery) miejsca parkingowe prze-
znaczone, jak głosi tablica, dla

pracowników terenowych. O szla-
banie zrobiło się głośno, gdy po-
kazali go całej Polsce dziennika-
rze Kamil Jaśkowski i Krzysztof
Ruszała na antenie emitowanego
w TVN Turbo programu „Absur-

dy drogowe”. Wyliczyli, że szlaban
mógł kosztować nawet ponad 20
tys. zł. Jak na funkcje, które pełni,
mało to nie jest. – A symbolika?
To jest przecież oddzielenie się
władzy od reszty społeczeństwa
za jedyne 20 tys. zł – komentują
z przekąsem dziennikarze.

– Nie komentujemy opinii
dziennikarzy, a trzymamy się fak-
tów. Szlaban był w tym miejscu
już wcześniej, a w związku z po-
większeniem parkingu przy Urzę-
dzie Dzielnicy na użytek miesz-
kańców, został wymieniony
na dłuższy. Nie dostrzegamy
w tym nic nadzwyczajnego. Nie
wiązało się to z powiększeniem
wydzielonej przestrzeni parkingo-
wej za szlabanem. Koszt szlabanu
z wyposażeniem umożliwiającym
jego działanie to nie 20 tys., a 8,5
tys. – mówi Konrad Rajca, rzecz-
nik dzielnicy.

Pomijam sens stawiania w tym
miejscu jakiegokolwiek szlabanu.

Wystarczyłby na zdrowy chłopski
rozum znak informujący, że miej-
sca przeznaczone są tylko dla pra-
cowników terenowych. Ale już
rozmiary szlabanu i jego konstruk-
cja to rzeczywiście kuriozum.

Z czterech miejsc i tak dostępne
są trzy, bo jedno blokuje konstruk-
cja silnika podnoszącego szlaban.
Swoją drogą podnoszenie takiego
gigantycznego szlabanu robi wra-
żenie. Może o to chodziło?

(AS)

tel. 502-280-720reklama w „Informatorze” 3

Szlaban
był w tym miejscu już
wcześniej, a w związku
z powiększeniem
parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy na użytek
mieszkańców, został
wymieniony na dłuższy
– mówi Konrad Rajca,
rzecznik urzędu dzielnicy.
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„Absurd roku” w Wawrze

Najdłuższy szlaban na świecie?
� Dziennikarze TVN Turbo uznali szlaban przed siedzibą urzędu dzielnicy za jeden z największych absurdów drogowych roku…
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Już od marca rozpoczyna się
fascynujący cykl wycieczek
nad Wisłę i po osiedlach Wawra.
Wyprawy i spacery prowadzić bę-
dą twórcy bloga przyrodniczego
Dzika Ochota, czyli Stanisław Łu-
bieński i Igor Siedlecki. Stanisław
Łubieńsk jest znanym miłośni-
kiem ptaków, autorem książki
„12 srok z ogon” a poza tym
dziennikarzem stale współpracu-

jącym z Tygodnikiem Powszech-
nym. Igor Siedlecki studiuje bio-
logię na Uniwersytecie Warszaw-
skim, jest edukatorem przyrodni-
czym, lubi przyglądać się otacza-
jącej przyrodzie i zastanawiać się,
dlaczego wygląda właśnie tak
a nie inaczej. W Dzikiej Ochocie
prowadzi warsztaty i wycieczki.

Pierwszy spacer ornitologicz-
ny, 26 marca, poprowadzi Stanisław

Łubieński. – Spacer będzie prowa-
dził ścieżkami i bezdrożami Zakola
Wawerskiego położonego zaledwie
dziesięć kilometrów od ścisłego
centrum miasta. Z bezkresnych
trzcinowisk i pięknego, niemal bia-
łowieskiego olsu dobrze widać pylo-
ny mostu Siekierkowskiego i sły-
chać przebiegającą po nim trasę.
A jednak Zakole to inny świat
– kraina dzięciołów i dziesiątek in-

nych gatunków – prawdziwa dzika
enklawa. W czasie spaceru poszu-
kamy dziupli i porozmawiamy
o tym jak i gdzie mieszkają ptaki
– zachęca Łubieński.

Podczas kolejnych spacerów
i wycieczek uczestnicy będą mogli
sprawdzić naocznie, gdzie chowają

się zwierzęta, nauczyć się jak zo-
stać miejskim tropicielem przyro-
dy, szukać śladów zwierząt i do-
wiadywać się z nich ciekawych rze-
czy o ich zwyczajach. Eksplorato-
rzy przyrody pod kierunkiem prze-
wodników będą odkrywać zwierzę-
ta, które sprowadziły się do War-
szawy stosunkowo niedawno, a ta-
kże takie gatunki, których nie zo-
baczymy nigdzie indziej w Polsce.
Uczestnicy wycieczek dowiedzą się
też jak rośliny i zwierzęta zmienia-
ją oblicze dzielnicy. Słowem, war-
to. Nie wiem jak Państwo, ale ja
się z Dziką Ochotą wybiorę.

(wk)

Na wycieczki obowiązują zapi-
sy: aredzisz@wck-wawer.pl;
503 344 803.

Koszt: 10 zł (dorośli i mło-
dzież); 5 zł (dzieci do lat 13).

Zakole wawerskie
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Wizytówka należy do Edmunda
Chrzanowskiego – napisał nasz
stały czytelnik Pan Konrad Osuch.
Edmund Chrzanowski fabrykant
był mocno związany z Międzyle-
siem, a raczej Kaczym Dołem, bo
tak nazywało się dawniej Między-
lesie. Pan Konrad przypomniał, co
na łamach „Informatora” pisali-
śmy niegdyś o Edmundzie Chrza-
nowskim: „Zawitał do Kaczego
Dołu na przełomie XIX i XX wie-
ku. Zachwycił się tutejszym krajo-
brazem, a ponadto chciał obniżyć

koszty produkcji prowadzonej
przez siebie fabryki artykułów że-
laznych, tzw. „Drucianki”. W Ka-
czym Dole zajął najpierw budynek
nieczynnej huty szkła. W 1905 ro-
ku zbudował pałacyk, w którym
zamieszkał – właśnie ten stojący
przy ówczesnej ulicy Głównej,
a dzisiejszej Żegańskjej 21/23. Na-
przeciwko pałacyku postawił bu-
dynek produkcyjny. W 1911 roku
po wielkim pożarze założył Ochot-
niczą Straż Pożarną. W pewnym
sensie był człowiekiem, który

stworzył podwaliny dzisiejszego
Międzylesia. Fabryka Chrzanow-
skiego działała w pałacyku
przy Głównej do wybuchu I wojny
światowej. W 1915 roku Niemcy
spalili i zrabowali” Druciankę „,
która nie zdołała już podnieść się
z upadku. W 1931 roku do opusz-
czonych budynków pofabrycznych
Chrzanowskiego przeniesiona zo-
stała szkoła powszechna. Od 1955
roku w znacjonalizowanym pałacu
mieścił się ośrodek zdrowia,
a w 2007 roku budynek powrócił

do spadkobierców, którzy sprzeda-
li go w 2012 roku.”

Pamiątki po Edmundzie Chrza-
nowskim i pałacyku gromadzi
obecny właściciel tego obiektu Pan
Dariusz Puławski. W kawiarni,
która przylega do budynku, można
znaleźć liczne zabytki, które znale-
ziono podczas remontu Pałacu
Chrzanowskiego. Właściciel
obiektu opowiada, że wiele pamią-
tek odkryto na poddaszu, gdzie le-

żały po podłogą. W kawiarni mo-
żna zobaczyć fragmenty ornamen-
tów w stylu „świdermajer”, które
wieńczyły dach pałacu i ceramikę
z cementowni K. Granzowa w Ka-
węczynie. Na ścianach wiszą zdję-
cia Edmunda Chrzanowskiego
i historyczne dokumenty. Warto
odwiedzić kawiarnię chociażby
po to, aby poczuć nie tak odległą
historię Pałacu i poznać bohatera
Kaczego Dołu.

Ciekawy Wawer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami zastanawiamy się, co to
za miejsca i jaką kryją tajemnicę. W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

Kolejna zagadka
Gdzie znajduje się ta kapliczka?

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

Eksploratorzy przyrody
Fascynujący cykl wycieczek po Wawrze
� Rusza nowy cykl wycieczek przyrodniczych po dzielnicy Wawer i nad Wisłę. Na in-
augurację, 26 marca odbędzie się spacer ornitologiczny po Zakolu Wawerskim.

Podczas
kolejnych spacerów
i wycieczek uczestnicy
będą mogli sprawdzić
naocznie, gdzie chowają
się zwierzęta, nauczyć się
jak zostać miejskim
tropicielem przyrody,
szukać śladów zwierząt
i dowiadywać się z nich
ciekawych rzeczy o ich
zwyczajach.



Stojąc w korku na Płowieckiej
nie sposób nie przyjrzeć się nie-
wielkiemu budynkowi z czerwo-
nej cegły, słusznie sprawiającemu
wrażenie pochodzącego z innego
świata. Choć jeszcze kilka lat te-
mu Murowanka była niemal ru-
iną, dziś wygląda tak, jakby hałas,
spaliny i cały współczesny zgiełk
jej się nie imały. Żeby zrozumieć,
czym była, musimy cofnąć się
do początku ubiegłego wieku.

Od wiejskiej szkoły…
Wieś Wawer była wówczas sie-

dzibą gminy, obejmującej m.in.
Saską Kępę, Gocław, Grochów,
Międzylesie i Kawęczyn. Wśród
ok. 300 mieszkańców osady około
dwóch trzeci stanowili katolicy, ale
mieszkali tam także Żydzi, prote-
stanci i prawosławni. Istniała już
wówczas linia Kolei Nadwiślań-
skiej, zaś w miejscu dzisiejszego
parku Matki Mojej znajdował się
ziemny fort Suworowa, w którym
stacjonowało rosyjskie wojsko.
Dalej na południe, przy skrzyżo-

waniu dróg w kierunku Brześcia
i Lublina, znajdowała się (i znaj-
duje do dziś) karczma, nazywana
czasem „zajazdem napoleońskim”.

W jej pobliżu stanął w 1903 ro-
ku niewielki budynek z czerwonej
cegły, który okoliczni mieszkańcy
nazwali Murowanką. Była to
szkoła elementarna – odpowied-
niczka dzisiejszej podstawówki.
Od dnia jej otwarcia wawerskie
dzieci już nie musiały chodzić
do szkółki parafialnej w Zerzniu,
ale w pierwszych latach istnienia
Murowankę kończyło zaledwie…
sześć osób rocznie.

Po odzyskaniu niepodległości
i zamachu stanu Józefa Piłsud-
skiego, jeszcze za życia marszał-
ka, przed wejściem ustawiono po-
mnik ku czci jego samego i pa-
mięci poległych podczas walk
o niepodległość miejscowych żoł-
nierzy. To była już zupełnie inna
rzeczywistość, bez stacjonującego
w pobliżu rosyjskiego wojska. Po-
bliski fort najpierw został częścio-
wo rozebrany, następnie przejęty

przez polskie wojsko, a ostatecz-
nie zlikwidowany. Mijały kolejne
dekady, a mury Murowanki
opuszczały kolejne pokolenia

uczniów. Również podczas II woj-
ny światowej, gdy odbywało się
w niej tajne nauczanie. Tak było
aż do lat 50.

…do muzeum dzielnicy
europejskiej metropolii

Opuszczona szkoła przez pe-
wien czas pełniła funkcję składu
pomocy naukowych i sprzętu spor-
towego, potem mieścił się w niej
dział techniczny spółdzielni „Spo-
łem”. Przez następnych kilkadzie-
siąt lat popadała w ruinę. „Gdyby
budynek stał w innej lokalizacji,
już dawno byłby użytkowany, a tak
spokojnie niszczeje, czekając
w nieskończoność na decyzję” pi-
saliśmy pięć lat temu. Od tego
czasu sporo się zmieniło. Muro-
wanka lśni po remoncie. Odzyska-
ła nawet utracony w wyniku zawie-
ruch historii ganek i stanął obok
niej, jako atrakcja turystyczna, wa-
gon kolejki wąskotorowej. Co da-
lej? Paweł Ajdacki z Biblioteki Pu-
blicznej w Dzielnicy Wawer od kil-
ku lat stara się o urządzenie tam
Muzeum Wawra.

– W założeniu będzie to miejsce
przyjazne, które oprócz groma-
dzenia materialnych pamiątek hi-
storycznych będzie służyło eduka-
cji i kontaktom międzypokolenio-
wym – pisał w opisie projektu, któ-
ry złożył dwa lata temu do budżetu
obywatelskiego dzielnicy. – W mu-
zeum będą się odbywały spotkania
z osobami ciekawymi, starszymi,
prelekcje czy pokazy filmowe.

Murowanka gościła już pierw-
szych zwiedzających podczas ubie-
głorocznej Nocy Muzeów. Teraz
wawerscy aktywiści starają się
o utworzenie przy dawnej szkole
przestrzeni edukacyjnej, w której
odbywałyby się lekcje plenerowe,
kino pod chmurką czy też pokazy
rekonstruktorów historycz-
nych. 114-letnia Murowanka jest
krzepką staruszką, która nie po-
wiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Dominik Gadomski

Na podstawie:
* „150 lat Gminy Wawer. Vademecum krajoznaw-
cze Wawra i okolic” pod red. Doroty M. Kozielskiej,
Warszawa 2015.
* Andrzej Umgelter, „Dwie szkoły wawerskie” [w:]
„Stolica”, 42, Warszawa 1985.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

Świat się zmienia, Murowanka ma się dobrze
� Przepiękny, ceglany budynek budynek stojący przy hałaśliwej drodze krajowej nr 2 pamięta obie wojny światowe,
zabór rosyjski i zupełnie zapomniany fort w Wawrze.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ

BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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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

PORADY PRAWNE
·INFORMACJA PŁATNA zgłoś wypadki
śmiertelne po 1997 roku, inne wypadki w pracy
i rolnictwie oraz zbyt małe odszkodowanie. tel
606-281-014, e-mail: radwale@wp.pl

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

ANTYKI
·A 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

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596

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
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·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
·Budowy 501-446-851

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

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

Wystarczy przejść się wieczo-
rem ulicami dowolnego osiedla,

by przekonać się, jak duży jest
problem ze starymi latarniami,

dającymi bardzo słabe światło.
Widzą to również mieszkańcy, bo

projekty polegające na doświetle-
niu najbardziej ruchliwych miejsc
składane są regularnie do budże-
tu partycypacyjnego.

Dzięki głosom ponad 200
mieszkańców Falenicy w tym roku
doświetlone zostanie przejście
przez Patriotów, prowadzące ze
skweru przy Frenkla do kina.

Kolejnych 19 przejść Zarząd
Dróg Miejskich doświetli według
własnego klucza. Nowe słupy z ja-
snymi, ledowymi lampami staną
na przejściach na Patriotów
przy Kolarskiej, Agrestowej
i IV Poprzecznej oraz przy wjeź-
dzie do „Wodociągów”, na Lucer-
ny przy Mrówczej i Chorozwskiej,

na Kajki przy Odrodzenia, Alpej-
skiej i IX Poprzecznej, Pożary-
skiego przy Niemodlińskiej i Cza-
tów, al. Dzieci Polskich na wyso-
kości numeru 24, Bielszowickiej

i Przedwiośnia i na skrzyżowaniu
Stepowej z Rezedową.

Obecnie ZDM szuka firmy,
która wykona prace. Przewidywa-
ny termin montażu nowych lamp
to październik.

(red)

Wystarczy
przejść się wieczorem
ulicami dowolnego
osiedla, by przekonać się,
jak duży jest problem ze
starymi latarniami,
dającymi bardzo słabe
światło.

Będzie jaśniej na dwudziestu przejściach
� „Więcej światła!” powiedział umierający Goethe. Wiedział co mówi, choć nigdy nie odwiedził Wawra.
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– Ostatnie lata to na naszym te-
renie czas systematycznego spad-
ku przestępczości, przy jednocze-
snym wzroście wykrywalności
– mówi oficer prasowy Komen-
danta Rejonowego Policji komi-
sarz Joanna Węgrzyniak. Jak wy-
licza, w roku 2014 w dzielnico-
wym komisariacie wszczęto 1621
postępowań dotyczących prze-
stępstw kryminalnych, a w ro-
ku 2016 było ich już tylko 1357.
Na uwagę zasługuje fakt, że kolej-
ny rok z rzędu można zaobserwo-
wać spadek liczby włamań do do-
mów czy mieszkań.

– Te przestępstwa w naszej
dzielnicy są szczególnie dokuczli-
we. Na Wawrze dużo jest domków
jednorodzinnych. Są i rezydencje,
które można nazwać luksusowymi.
Na przestępców działają jak ma-
gnes – mówi policjantka. Jak po-
daje w roku 2014 odnotowano 314
kradzieży z włamaniem. Kolejny

zamknął się liczbą 282. W ro-
ku 2016 zdarzeń takich było 190.

Giną auta
Wśród siedmiu głównych kate-

gorii przestępstw, oprócz wspo-
mnianych kradzieży z włama-
niem, spadek odnotowano także
w uszkodzeniach mienia, kradzie-
żach mienia oraz rozbojach.
Na tym samym poziomie pozosta-
je dynamika uszczerbków na
zdrowiu i bójek lub pobić.

Bolączką Wawra są kradzieże
samochodów. Ostatnio aut ginie
więcej. Nie jest to problem specy-
ficzny dla naszej dzielnicy. Zma-
gają się z nim komendy i komisa-
riaty w całej Warszawie. Jak zatem
wyglądało to w liczbach? W ro-
ku 2016 łupem złodziei padło
w Wawrze 128 pojazdów. Rok
wcześniej – 89. Pojazdy najczęściej
ginęły sprzed domów właścicieli.
Dominowały marki japońskie.

Na przestrzeni ostatnich dwóch
lat odzyskano zaledwie 30 aut.

– Niezależnie od naszej służby
i działań apelujemy do mieszkań-
ców o zabezpieczanie swoich aut
przed kradzieżami – mówi komi-
sarz Węgrzyniak. Podkreśla, że
przestępcy stosują coraz bardziej
zaawansowane metody. Jedną
z odpowiedzi powinny być niestan-
dardowe rozwiązania w zabezpie-
czeniach samochodów. Warto
utrudniać pracę złodziejom.

Wyłudzili niemal pół miliona
złotych

Zupełnie inną kategorią prze-
stępstw jest fala oszustw skiero-
wanych przeciwko osobom star-
szym. Plaga ta nie ominęła Waw-
ra, chociaż wiele wskazuje, iż są
szanse na ograniczenie jej roz-
miarów. Coraz więcej seniorów
w porę orientuje się, że ktoś pró-
buje ich oszukać i zamiast ulec

manipulacjom złodziei – powia-
damiają policję. W minionym ro-
ku ze zgłoszonych 66 takich zda-

rzeń tylko 11 było skutecznych.
Nie zmienia to faktu, że łupem
złodziei padło łącznie 425 tysięcy
złotych. Dla porównania – w ro-
ku 2015 zdarzeń było 77, z cze-
go 9 zakończonych sukcesem
przestępców. Ofiary straciły łącz-
nie 316 tysięcy złotych.

– Regularnie prowadzimy spo-
tkania z seniorami, gdzie funkcjo-
nariusze omawiają metody
oszustw, wskazując jak się
przed nimi uchronić i jak w sytu-

acji próby oszustwa postępować
– tłumaczy Węgrzyniak. Informa-
cje i ostrzeżenia umieszczane są
we wszelkich możliwych miej-
scach, nie wyłączając aptek, przy-
chodni czy kościołów.

Warto przy tym odnotować, że
aktualnie oszustwa „na wnuczka”
stanowią wśród tego typu prze-
stępstw margines. Popularność
zdobywa metoda „na policjanta”.
W tym przypadku rozmówca suge-
ruje, że właśnie realizuje czynno-
ści, które mają pomóc w zatrzyma-
niu sprawców oszustwa. Jeśli ofiara
uwierzy, że faktycznie współpracu-
je z policjantami, dla jej finansów
kończy się to zazwyczaj źle.

W uzupełnieniu wawerskiego
obrazu przestępczości i walki
z nią warto dodać jeszcze jedną
informację. Na terenie dzielnicy
w latach 2014–2016 nie odnoto-
wano żadnego zabójstwa.

– Wawer na tle innych warszaw-
skich dzielnic odbierany jest jako
jedno z bardziej bezpiecznych
miejsc – podkreśla oficer prasowy.

(AS)
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Włamań mniej, ale auta wciąż znikają
� Na policyjnej mapie Warszawy Wawer wydaje się być obszarem względnie bezpiecznym. Nie oznacza to
jednak, że funkcjonariusze z komisariatu przy Mrówczej narzekają na brak zajęć. Niestety.

Józef Prończuk urodził się
w 1911 roku w Kamionce
na Podlasiu. W latach 50. został
pracownikiem warszawskiej
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, gdzie wykładał łą-
karstwo, meliorację, łąkoznaw-
stwo, torfoznawstwo i ekologię
rolniczą (od 1966 roku z tytułem

profesora). Za działalność na-
ukową został odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

W ostatnich latach życia prof.
Prończuk mieszkał w Zastowie.
Zmarł 10 lutego. Jego prochy
złożono na cmentarzu w Zerzniu.

(red)

Zmarł najstarszy
mieszkaniec Wawra
� W wieku 105 lat odszedł prof. Józef Prończuk – wybitny
łąkarz, prywatnie wieloletni mieszkaniec Zastowa.

Po prawej – Irena i Józef przed ślubem (1936 r.)

źródło:w
bis.sggw.pl

Na terenie
dzielnicy w latach 2014–
2016 nie odnotowano
żadnego zabójstwa.

źródło:policja

– Na początku kwietnia warto – jeśli
jeszcze tego nie zrobiliśmy – zdjąć z ro-
ślin ich zimowe osłony oraz dokonać
cięć na drzewach i krzewach. Szczegól-
nie zyskają na tym róże, ale trzeba też
pamiętać o cięciach tych roślin, które
zdążyły już przekwitnąć: forsycje, po-
rzeczki alpejskie i wierzby szczepione
na pniu.

– A jeśli ktoś nie ma krzewów? Czym
powinien się zająć w pierwszej kolejno-
ści?

Trzeba też zadbać o trawnik – oczyścić
go z resztek opadłych liści, nawietrzyć
glebę, wyrównać pozimowe nierówności
i dosiać trawy tam, gdzie są widoczne

braki. Można też siać do gruntu jedno-
roczne rośliny ozdobne – nagietki, po-
woje trójbarwne, groszek pachnący, di-
morfotekę czy godecję, ale też zioła i ro-
śliny przyprawowe. A poza tym – mą-
drze zainwestować w usługi profesjonali-
sty, który gwarantuje fachową opiekę
nad naszym ogrodem, doradzi, co i kie-
dy warto w nim posadzić i sprawi, że bę-
dzie on ze wszech miar wyjątkowy.

Obudź swój ogród na wiosnę
� To ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję zapachów i barw. Z Justyną
Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym, na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.

Justyna Tuszyńska

Projekty, zakładanie,
pielęgnacja ogrodów

tel. 607-617-744




