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TAK dla tunelu w Falenicy
 Bez konsultacji, pomiarów ruchu i żadnych twardych danych wawerscy radni zaapelowali do kolejarzy
o budowę tunelu w ciągu Walcowniczej i Bysławskiej.
Konsultacje społeczne w sprawie centrum lokalnego Falenicy
odbyły się zarówno z udziałem
okolicznych mieszkańców, jak
i handlujących na tutejszym bazarze kupców. W interesie pierwszych jest, by okolica była zadbana, miała ofertę kulturalną i rekreacyjno-sportową, dobrą komunikację miejską i dużo zieleni.
Tymczasem w interesie kierowców, przejeżdżających przez Falenicę w drodze do centrum Warszawy, jest ułatwienie przejazdu
przez osiedle samochodem. 19

Zgodnie
z koncepcją PKP PLK tunel
nie będzie bezpośrednio
połączony z Patriotów.
Kierowcy chcący dostać
się na tę ulicę musieliby
korzystać z bocznych
uliczek, takich jak właśnie
Młoda.
kwietnia wawerscy radni stosunkiem głosów 18:2 zaapelowali
o budowę właśnie tunelu drogowego. Wcześniej tematem zajmowała się komisja inwestycji, która
nie była w stanie dojść do porozumienia i wypracować jednego stanowiska.
– Ponieważ urząd, pomimo moich pytań na każdej komisji i sesji
dotyczącej tego tematu, nie

przedstawił analiz ruchu ani nie
przeprowadził konsultacji społecznych, wykonałem je przy pomocy wielu osób – komentuje
radny Wojciech Godlewski.
Te „konsultacje” to 600 głosów
przypadkowo dobranych mieszkańców, a więc całkowicie niereprezentatywna próba. Inne argumenty za czy przeciwko tunelowi
były podobnego kalibru: „moim

zdaniem”, „wydaje mi się”. W dyskusji zabrakło przedstawicieli PKP
Polskich Linii Kolejowych, które
będą zajmować się budową tunelu
i współfinansować ją wraz z warszawskim samorządem.

„Pokaz nieudolności”
– Przez dwa miesiące radnym
i zarządowi nie udało się zdobyć
ani grama wiedzy więcej, potrzeb-

nej do podjęcia tej decyzji – mówi
Jacek Wiśnicki z rady osiedla Falenica. – Wnioskowałem o wpisanie
do stanowiska potrzebę ochrony
ul. Młodej przed wzmożonym ruchem samochodowym i powstanie
tunelu pieszo-rowerowego możliwie najbliżej osi Młoda-Walcownicza. W zamian wpisano jedynie
umieszczenie ścieżki rowerowej
w tunelu samochodowym.

Przypomnijmy: protestujący
mieszkańcy domagają się budowy
tunelu pieszo-rowerowego z łagodną pochylnią i rampami, który
połączyłby plac przed planowaną
kulturoteką z ulicą Młodą. Chcą
także ochrony samej ulicy
przed wzmożonym ruchem: „bo
to jedyna taka zachowana uliczka
w Wawrze. Po rewitalizacji może
stać się dumą dzielnicy”. Zgodnie
z koncepcją PKP PLK tunel nie
będzie bezpośrednio połączony
z Patriotów. Kierowcy chcący dostać się na tę ulicę musieliby korzystać z bocznych uliczek, takich
jak właśnie Młoda. Aby uporać
się z tym problemem, radni umieścili w swoim stanowisku tajemniczą prośbę o przebudowę układu
drogowego Falenicy.
Ostateczną decyzję w sprawie
tunelu podejmie PKP PLK.
Na razie nie wiadomo, jaką część
inwestycji sfinansują kolejarze,
a jaką miasto. Nie są znane także
żadne terminy. Oficjalnie wiemy
tylko tyle, że budowa tunelu będzie jednym z elementów przebudowy linii otwockiej, po której
pociągi dalekobieżne mają pokonywać Wawer z prędkością 160
km/h. Falenicki tunel będzie jedną z trzech bezkolizyjnych przepraw przez tory na odcinku 1,5 km – obok trasy S2 i wiaduktu na granicy z Józefowem.
(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.
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Najwyższy czas na zmiany

Taniej taksówką po Wawrze?
 Granice pierwszej strefy taxi należy poszerzyć. Nie tylko w Wawrze, ale w całej stolicy.
Wawer to obok Białołęki jedna
z tych dzielnic, gdzie o powiększeniu pierwszej strefy taxi mówi się
od dawna. Do osób, które starają
się trzymać rękę na pulsie należy
radny Rafał Czerwonka. W swojej
interpelacji z połowy marca zakres pierwszej strefy taksówkowej
na terenie dzielnicy Wawer nazwał niesprawiedliwym i nieuzasadnionym. Jego zdaniem, szczególnie pokrzywdzeni w tym przypadku są mieszkańcy osiedla Nadwiśle. Cały teren tego osiedla oraz
część jego najbliższego sąsiedztwa
jest poza pierwszą strefą. Jednocześnie duża część terenu dzielnicy, w rejonie torów kolejowych linii otwockiej na tej samej wysokości, tą strefą jest objęta.
– Ma to szczególne znaczenie
przy kursach z/do lewobrzeżnej
części Warszawy, w tym z/do centrum miasta – pisze w interpelacji. Radny chciałby rozszerzenia
pierwszej strefy taksówkowej
na terenie dzielnicy Wawer o cały
obszar zlokalizowany pomiędzy
ulicą Wał Miedzeszyński a istniejącymi granicami tej strefy na południe od ulic Chodzieskiej, Borków i Juhasów.
– Cała Warszawa w jej granicach administracyjnych powinna
być już dawno objęta pierwszą
strefą taksówkową – uważa Rafał
Czerwonka. Przypomina jednocześnie, że w 2009 roku takie

podjęcie działań zmierzających
do wcielenia pomysłu w życie wymaga uprzedniej rzetelnej analizy.
– Przy planowanych zmianach
należy uwzględnić interes przedsiębiorców oraz zatrudnionych
przez nich kierowców wykonują-

Radny

przymiarki były, ale miejscy radni
ostatecznie się na to nie zdecydowali. – Liczę na to, że warszawscy
włodarze wrócą w końcu do tego
pomysłu – mówi radny.

Budujemy coraz więcej domów
Do głosów za rozszerzeniem
„jedynki” na Wawrze dołączył wiceburmistrz dzielnicy Zdzisław
Gójski. W swoim liście skierowanym do dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
m.st. Warszawy pisze między innymi:
„Dzielnica Wawer jest bardzo
rozległa a komunikacja publiczna
nie jest jeszcze dostatecznie dostosowana do potrzeb mieszkań-

ców. Na naszym terenie powstaje
dużo nowych osiedli mieszkaniowych a także inwestycji usługowych i handlowych, do których nie
dociera komunikacja publiczna.
Dotarcie, szczególnie w późnych
godzinach wieczornych i nocnych,
do tych rejonów stanowi poważne
wyzwanie a dla klientów taksówek
także bardzo duży wydatek.
W sytuacji, gdy władze miasta
czynią starania, aby usługi przewozowe na terenie Warszawy prowadziły tylko legalne firmy taksówkowe, wydaje się właściwe
rozszerzenie I strefy taryfowej
usług przewozu taksówkami. Obniżyłoby to znacznie koszty podróży. Klienci taksówek w mniej-

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

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

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

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

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
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szym stopniu będą poszukiwać
tańszych, działających często nielegalnie przewozów osób. Dlatego też wnioskujemy o objęcie I strefą taryfową obszaru całej
dzielnicy Wawer.”

Sprawa nabiera tempa
Rzecznik wawerskiego urzędu
Konrad Rajca przekazał nam kopię listu od sekretarza m.st. Warszawy Marcina Wojdata. To odpowiedź na interpelację radnego
Czerwonki. Możemy w niej przeczytać między innymi, że koncepcja objęcia zasięgiem pierwszej
strefy obszaru całej Warszawy
w jej granicach obecnie „będzie
rozważana”. Wojdat podkreśla, że

chciałby rozszerzenia
pierwszej strefy
taksówkowej na terenie
dzielnicy Wawer o cały
obszar zlokalizowany
pomiędzy ulicą Wał
Miedzeszyński,
a istniejącymi granicami
tej strefy na południe
od ulic Chodzieskiej,
Borków i Juhasów.
cych transport drogowy taksówką
na terenie m.st. Warszawy, gdyż
zmiany dotyczą sfery ekonomicznej wykonywanej przez nich działalności – pisze sekretarz m.st.
Warszawy. „Dalsze działania”
mają zostać podjęte po kolejnym
spotkaniu z przedstawicielami
taksówkarzy. A to planowane jest
wstępnie na koniec pierwszego
półrocza bieżącego roku.
Kolejny krok w kierunku rozszerzenia pierwszej strefy nie tylko w Wawrze, ale i w całej stolicy
został zatem zrobiony.
(AS)

Veturilo w Wawrze. Czy to realne?
 Mieszkańcy dzielnicy regularnie apelują o ustawienie w dzielnicy pierwszych wypożyczalni roweru publicznego.
źródło: FB Veturilo Warszawa

329 960 – tyle razy wypożyczono veturilo tylko podczas pierwszego miesiąca trwającego sezonu. W systemie zarejestrowanych jest już 470 tys. osób, w tym
prawdopodobnie kilka tysięcy
wawerczyków. Na terenie dzielnicy nie ma jednak ani jednej
wypożyczalni. Pomysły na ich lokalizacje regularnie trafiają
do budżetu partycypacyjnego.
W tym roku zgłoszone przez
mieszkańców projekty dotyczą
stacji na skrzyżowaniach Zwoleńskiej i Mrówczej oraz Wału
Miedzeszyńskiego i Bronow-

skiej. Nauczeni doświadczeniem
z poprzednich lat już teraz możemy napisać, że pomysły te nie
zostaną dopuszczone do głosowania.
– System Veturilo funkcjonuje
jako usługa opłacana ryczałtowo
co miesiąc przez cały okres trwania umowy, czyli na lata 2017–2020 – przypominał Zarząd Dróg Miejskich autorom
projektów odrzucanych w poprzednich latach. – W ramach
budżetu partycypacyjnego nie
ma możliwości zapewnienia finansowania na cały okres funk-

cjonowania stacji, gdyż przekracza ono rok budżetowy.
Drogowcy przypominają także,
że w 2015 roku odbyły się duże

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

konsultacje społeczne, dotyczące
Veturilo. Po zebraniu opinii warszawiaków ZDM przygotował
koncepcję, w której miasto jest
podzielone na trzy strefy, odpowiadające gęstości zaludnienia.
– Dla obszarów o największej
gęstości zaludnienia, miejsc pracy
i celów podróży należy przyjmować możliwie największe zagęszczenie stacji – pisze dyrektor
ZDM Łukasz Puchalski. – Ponieważ liczba stacji jest ograniczona możliwościami finansowymi
miasta, zagęszczenie wypożyczalni
jest odpowiednio mniejsze w strefie drugiej i trzeciej. Drugim założeniem było przyjęcie jako bazy
oryginalnego kształtu systemu.
Spośród trzech wariantów różniących się liczbą wypożyczalni,
a co za tym idzie także kosztami
utrzymania, ZDM wybrał środkowy, zakładający 300 stacji i gęstą
sieć w Śródmieście oraz na Pradze, Mirowie i Muranowie. Wawer nie dostał Veturilo ze względu na małą gęstość zaludnienia,
niewiele miejsc pracy i brak usta-

wionych wcześniej wypożyczalni,
które stworzyłyby podstawę sieci.
– Możliwa jest realizacja dodatkowych stacji ze środków dzielnic
lub prywatnych, przy czym pierw-

Wawer
nie dostał Veturilo ze
względu na małą gęstość
zaludnienia, niewiele
miejsc pracy i brak
ustawionych wcześniej
wypożyczalni, które
stworzyłyby podstawę
sieci.
szeństwo mają stacje wskazane
w wariancie III – pisze Puchalski.
Chodzi o osiem wypożyczalni,
które mogłyby stanąć przy stacjach Wawer i Międzylesie oraz
na skrzyżowaniach Korkowej
z Kościuszkowców, Torowej z Rezedową, Wydawniczej z Lucerny,
Sęczkowej z Kadetów i Traktu
Lubelskiego z Kadetów oraz
Zwoleńską.
(dg)
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Oczko wodne, ławki, pomosty

Mamy nowy teren rekreacyjny
 Na łonie przyrody, bez grilla i ogniska – w Lesie Sobieskiego powstało kolejne miejsce do wypoczynku.

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Lasów Miejskich Warszawa na mieszkańców Wawra czeka

spora niespodzianka: 22 kwietnia
otwarcie terenu rekreacyjnego
nad oczkiem wodnym przy Kor-

kowej. Zaniedbany staw obok
dawnej leśniczówki został dokładnie oczyszczony, a na jego brzegu

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.
„Siedziba Lasów Miejskich
Warszawa znajduję się w Marysinie przy ulicy Korkowej 170A”.
Trudno nie zgodzić się z naszym
czytelnikiem. Pan Konrad Osuch
w naszej zabawie już kolejny raz
udzielił prawidłowej odpowiedzi.
Lasy Miejskie Warszawa goszczą w nowej siedzibie, która teraz
jest w naszej dzielnicy. Ładny, nowy budynek pozwala rozwijać
działalność i troszczyć się o około 15 procent powierzchni miasta
(8 tys. ha), bo tyle stanowią lasy
w Warszawie. Do standardowych
prac należy ochrona drzewostanu
przed atakującymi go szkodnikami. W drzewostanie sosnowym
wydziela się posusz zasiedlony
przez owada przypłaszczka granatka. Owad ten swój żer przeprowadzana na łyku i miazdze,
czyli pod korą pnia sosen, czego
skutkiem jest uszkodzenie prawidłowej fizjologii drzew, co w konsekwencji prowadzi do ich zamierania. Stan taki występuje choćby
w lesie przy ulicy Lucerny, gdzie
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stanęła altana, dwa pomosty
i pięć ław. To doskonałe miejsce
na piknik albo przystanek podW listopadzie 2008 roku Lasy
Miejskie Warszawa założyły Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Ośrodek jest obecnie jedyną tego typu
placówką działającą na terenie
stolicy. Celem Ośrodka jest niesienie pomocy wolno żyjącym ssakom, które znalezione przez człowieka są w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wol-

czas wycieczki rowerowej po wawerskich lasach. To także oaza
dla tych, którzy niekoniecznie lubią imprezy z grillem i piwem.
– Obowiązuje tam zakaz rozpalania ognisk i grillowania – mówi
Andżelika Gackowska, wicedyrektorka
Lasów
Miejskich.
– Chcemy, by brzeg oczka wodnego był kameralnym terenem rekreacyjnym dla okolicznych
mieszkańców, którzy dotrą tam
pieszo lub rowerami. Samochody
prosimy zostawiać na parkingu
wzdłuż Jagiellońskiej.
Oczko wodne znajduje się obok
siedziby Lasów Miejskich – formalnie przy Korkowej 170A, blisko Jagiellońskiej. Z Marysina Wawerskiego najłatwiej dotrzeć tam leśną
ścieżką, zaczynającą się na wysokości kościoła przy Kościuszkowców.
(dg)

ności, a zatem dzikim zwierzętom
chorym, rannym, osieroconym,
które wymagają tymczasowej
opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz przystosowania
do samodzielnego życia. Zwierzęta, które trafią do placówki, mają
szanse na powrót do zdrowia,
a tym samym na powrót do swych
naturalnych środowisk.

Kolejna zagadka
Na którym cmentarzy stoi ten pomnik?

został przeprowadzony zrąb sanitarny chorego drzewostanu.
Służby leśne sporządzają plany
urządzenia lasów miejskich oraz
zajmują się odławianiem dzików
na terenie naszej dzielnicy. Dziki
są systematycznie wyłapywane
i wywożone z Warszawy na taką
odległość, aby nie mogły wrócić.
W tym roku odłowiono ich już
ponad 170. Całodobowy numer
do pracowników ds. łowiectwa
to 600–020–746. Dzik zasiedla
obszary o dużej lesistości, gdzie
może znaleźć pokarm i schronienie. Jest wszystkożercą. Dziki pojawiają się wśród ludzi ze względu

na łatwy dostęp do pożywienia
– a raczej ich resztek. Karmiony
dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu, dlatego tak ważne jest zabezpieczanie
odpadów żywności i prawidłowe
ich składowanie.
W roku ubiegłym obok siedziby
Lasów Miejskich wykonano prace
budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu oczka wodnego, oczyszczeniu terenu oraz
na budowie ławek, wiat i pomostów. Obecnie miejsce to stanowi
ładny teren rekreacyjny, który
warto odwiedzić.
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Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elektroniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski
Włodzimierz Zalewski

Listonosze powinni pracować popołudniami?
 Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?
Pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy
odebrać na poczcie, czyli awizo,
to rozwiązanie funkcjonujące
od dawien dawna. Ma chyba równie dużo plusów co minusów.
Ostatnio coraz częściej słychać
głosy o minusach. Skargi na notorycznie zostawiane awizo w sytuacji, gdy odbiorca był w domu, nie
omijają żadnej dzielnicy, żadnego
osiedla. Co może być powodem?
Czy w grę wchodzi przekonanie,
że odbiorcy „i tak nie uda się zastać, bo jest w pracy”?

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy
Tak czy inaczej dobrze byłoby
znaleźć jakieś antidotum na problem, który dotyka wielu
z nas. I tu pewien pomysł „podrzuca” nasz Czytelnik. Zaproponował, a właściwie zapytał: czy listonosze mogliby pracować popołudniami? W swym liście zwraca
uwagę, że w godzinach 8–16 doręczyciele najczęściej nikogo w domach nie zastają. Do skrzynek
trafiają awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę. A tam
wiadomo: kolejki. Dodatkowa
liczba okienek generuje wyższe
koszty dla Poczty Polskiej.
„Wszyscy niezadowoleni i drogo” – podsumowuje Czytelnik,
sugerując, by listonosze pracowali
po południu – na przykład od godziny 12 do 20. Jego zdaniem
przesyłki polecone miałyby większą szansę trafić na czas do adre-

sata – zarówno firm, jak i osób
prywatnych.

a nie oficjalne stanowisko. – Przesunięcie godzin pracy to operacja,
na którą musiałoby się składać
wiele czynników. Pierwszym krokiem i tak byłoby rozpatrzenie
rozwiązania pod kątem zgodności
z prawem (w tym prawem pracowniczym) i możliwościami przeorganizowania całej firmy – powiedział. Także on zwrócił uwagę,
że ewentualne zmiany w godzinach dostarczania przesyłek wielu

Poczta niechętna do zmian
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Poczty Polskiej, pytając czy firma byłaby gotowa rozważyć pomysł naszego Czytelnika.
Jeden z przedstawicieli tej instytucji przyznał, że teoretycznie byłoby to możliwe, chociaż rzecz
musiałaby być skonfrontowana
z szeregiem kwestii prawnych czy
regulaminowych. Jego zdaniem
jednak, nawet gdyby takie rozwiązanie zostało faktycznie przyjęte,
to wówczas z kolei odezwaliby się
zwolennicy obecnego stanu rzeczy. Padłyby wówczas pytania,
dlaczego przesyłki nie są, tak jak
dawniej, dostarczane rano czy we
wczesnych godzinach popołudniowych.
Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski podkreśla, że
jego firma w ostatnim czasie
wprowadziła liczne udogodnienia,
które powinny zminimalizować
problemy z odbiorem paczek
i ważnych przesyłek.
– W przypadku rynku paczkowego jedną z opcji jest doręczenie przez kuriera, odbiór w maszynie samoobsługowej, ale także
skorzystanie z sieci około 7 tys.
punktów odbioru. Tutaj klienci
korzystając z atrakcyjnej ceny
za przesłanie paczki, odbierają ją
w najbliższej dla siebie lokalizacji
(placówka pocztowa, stacja PKN
Orlen czy kiosk Ruchu) – infor-

W godzinach

muje rzecznik. W przypadku odbioru korespondencji także jest
kilka rozwiązań – doręczenie
przez listonosza do mieszkania,
odbiór przesyłek ze skrzynki oddawczej (także poleconych, jeśli
zażyczymy sobie takiej usługi)
a także w placówce pocztowej
bądź w jednym z całodobowych

automatów pocztowych dostępnych w wybranych placówkach.
Brak entuzjazmu dla pomysłu
wykazał także Jacek Tuszyński,
szef warszawskich struktur Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Listonoszy Poczty
Polskiej. Zaznaczył przy tym, że
jest to tylko jego prywatna opinia

8–16 listonosze
najczęściej nikogo
w domach nie zastają.
Do skrzynek trafiają
awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę.
A tam wiadomo: kolejki.
mogłyby się nie spodobać. – Spora
grupa ludzi już się przyzwyczaiła
do tego, że jesteśmy rano albo we
wczesnych godzinach popołudniowych. To też nasi klienci – dodaje.
(AS)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
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.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół

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

godziny, ale zależy to od stanu cho-

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462
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
·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776
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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl
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DAM PRACĘ
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.Antyki meble obrazy grafiki brązy porcelanę
srebra platery książki pocztówki odznaki
odznaczenia szable bagnety orzełki ryngrafy tel.
504-017-418
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

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

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

źródło: zerzen.waw.pl

W Wawrze stanie wielki regał

 Umowa na budowę kolejnej kulturoteki podpisana.
Budynek przy Błękitnej będzie zdecydowanie wyróżniać
się spośród otoczenia…
źródło: UD Wawer

Miliony na uliczkę w Zerzniu
 Pisali pisma, przychodzili do ratusza i męczyli radnych, aż osiągnęli cel. Kwiatów
Polskich zostanie wyremontowana.

…architekturą inspirowaną regałem z książkami. Powstanie
na działce, na której obecnie
znajduje się Wypożyczalnia nr 26
Biblioteki Publicznej. Na trzech
kondygnacjach znajdzie się biblioteka z czytelniami dla dzieci
i dorosłych, sale warsztatowe, stu-

dio nagraniowe oraz sala multimedialna.
Wawerską kulturotekę projektuje i buduje lokalna firma Art
Global. Inwestycja będzie kosztować 3,2 mln zł i zakończy się w roku 2019.
(dg)

Pomiędzy Zwoleńską a Cylichowską znajduje się ulica rodem
sprzed ostatniej wojny. Kwiatów
Polskich to właściwie wąski pas
pokryty piachem i resztkami asfaltu, na którym muszą zmieścić się
zarówno zmierzający na przystanek autobusowy piesi, jak i samochody. Do końca 2019 roku ulica
zostanie zbudowana od nowa

i wyasfaltowana. Tak zdecydowali
warszawscy radni ku zdumieniu
sporej części mieszkańców Wawra. Kwiatów Polskich to droga lokalna, z której teoretycznie powinni korzystać wyłącznie mieszkańcy leżących przy niej posesji.
Dlaczego znalazły się pieniądze
właśnie na nią, gdy na utwardzenie czekają dziesiątki innych ulic?

– Mieszkańcom Kwiatów Polskich
mocno zależało i byli już naprawdę
zdeterminowani – odpowiada radny
Rafał Czerwonka. – Przychodzili
na sesje rady dzielnicy, przychodzili
na posiedzenia komisji, angażowali
radnych dzielnicowych i miejskich.
Budowa ulicy będzie kosztować 2,8 mln zł.
(dg)

Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-

czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie

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

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo
doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)
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