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Piękna i nowoczesna

Falenicka elektrownia została zabytkiem
 Po staraniach Towarzystwa Miłośników Falenicy 88-letni budynek wreszcie znalazł się pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków.
źródło: Niezwykły Wawer, www.wawer.warszawa.pl

Jednym z najcenniejszych zabytków dzielnicy jest bez wątpienia budynek dawnej elektrowni
w Falenicy, znajdujący się na rogu
Patriotów i Gruntowej. Zakład
powstał w 1929 roku i dostarczał
prąd m.in. do słynnej fabryki aparatów elektrycznych Kazimierza
Szpotańskiego w Międzylesiu
(dzisiejsze Ferio Wawer). Prze-

Otwarcie
elektrowni było dla
ówczesnej gminy
Falenica inwestycją
absolutnie kluczową, bez
której dalszy rozwój
osiedla, letniska
i przemysłu nie byłby
możliwy. Jest ona też
pamiątką po rozwoju
przedwojennej Polski,
w której – powoli,
stopniowo
– elektryfikowano również
małe miejscowości.
chodząc obok nie sposób nie
zwrócić uwagi na oryginalną architekturę i nie zainteresować się
losami starej elektrowni.
– Jest jednym z ostatnich reliktów zabudowy pofabrycznej w Falenicy, zachowanym praktycznie
w
niezmienionym
kształcie
– przypomina Agnieszka Żukowska, rzeczniczka mazowieckiego

konserwatora zabytków. – Dokumentuje on intensywny rozwój
Falenicy, a także dawnych letnisk
podwarszawskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Otwarcie elektrowni było dla
ówczesnej gminy Falenica inwestycją absolutnie kluczową, bez
której dalszy rozwój osiedla, letniska i przemysłu nie byłby możliwy. Jest ona też pamiątką po rozwoju przedwojennej Polski,
w której – powoli, stopniowo

– elektryfikowano również małe
miejscowości.

Co dalej z budynkiem?
– Z uwagi na rozwój dzielnicy
konieczne jest uruchomienie w jej
południowej części stacji wysokiego napięcia 110/15kV, która zastąpi znajdującą się w budynku dawnej elektrowni Falenica rozdzielnię węzłową średniego napięcia
– usłyszeliśmy w kwietniu ubiegłego roku w biurze prasowym RWE.

– Rozbudowę obiektu przygotowujemy już od kilku lat. Po jej
ukończeniu będzie ona miała kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego dzielnicy, a także stworzy potencjał
rozwojowy dla nowych inwestycji.
Budynek zostanie odnowiony,
dzięki czemu będzie mógł on pełnić swoją rolę w zasilaniu obszaru
przez następne lata.
Wpis do rejestru zabytków może, ale nie musi oznaczać storpe-

dowanie planów Innogy (następca RWE). Nawet jeśli konserwator wyrazi zgodę na adaptację 88letniego budynku, postawione
przez niego warunki mogą okazać
się zbyt kosztowne do spełnienia,
by inwestycja miała sens.
Wpis do rejestru zabytków
na razie nie jest ostateczny. Stronom przysługuje odwołanie
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dominik Gadomski

 Dziś sklep na rogu Kajki i V Poprzecznej jest jednym z wielu. Dla starszych mieszkańców osiedla to jednak miejsce kultowe.
Choć Anin włączono do Warszawy w roku 1951, aż do dziś
udało mu się zachować własny,
małomiasteczkowy
charakter.
Dawne letnisko to odrębny
od nadwiślańskiej metropolii
świat, którego życie kilka dekad
temu koncentrowało się wokół
pawilonu handlowego przy Kajki 69. „Borowik” został otwarty
w latach 60., gdy na sąsiedniej
działce rosły grzyby. W pierw-

szych latach po otwarciu pozbawiony większej konkurencji sklep
przeżywał swoją złotą erę.
W roku 1970 pracowniczki
pod kierownictwem Wandy Kilanowskiej odebrały I nagrodę
w konkursie Prezydium Stołecznej
Rady
Narodowej,
pamiątką
po czym jest kilka zachowanych
w Narodowym Archiwum Cyfrowym zdjęć. Co prawda ekspedientki musiały nosić w pracy białe far-

tuchy, ale widoczne na fotografii
obuwie samo w sobie zdradza zamiłowanie do ówczesnej mody.
Wyśmiewane dziś białe kozaczki
w parze z szyldem „artykuły mączne”? Prawdziwy szał w roku 1970.
Potem zaczęły się schody.
– W pierwszej połowie lat 70.
decyzją rządu zostaliśmy wyznaczeni jako odpowiedzialni za handel żywnością w miastach – wspominał cztery lata temu Bogusław

Różycki, prezes WSS Społem
Praga Południe w rozmowie
z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk. – W wyniku decyzji rządowych przejęliśmy sklepy spożywcze od handlu państwowego
i spółdzielczości wiejskiej. W rezultacie zostaliśmy praktycznie
monopolistami i z nami kojarzono niedostatki, braki towarowe
i później kartki. A mogliśmy przecież sprzedawać tylko to, co prze-
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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.

Białe kozaczki i artykuły mączne. „Borowik” dumą Anina
mysł dostarczał. Nie ukrywaliśmy
towarów, ale znacznej części społeczeństwa i nowym władzom źle
się kojarzyliśmy.
Ostatecznie centralnie sterowana gospodarka upadła i wrócił kapitalizm. W starciu z prawdziwą
konkurencją stare sklepy musiały
się zmieniać lub zniknąć. „Borowikowi” udało się przetrwać.
Na początku naszej dekady pawilon został rozebrany i zbudowany
na nowo. Dziś to nie tylko pamiątka po dobrej architekturze

W listopadzie
w pawilonie otwarto salę
zabaw dla dzieci
z basenem wypełnionym
kulkami, zjeżdżalnią
i konstrukcją
do wspinaczki.
Z „Borowikiem” dorasta
już kolejne pokolenie
mieszkańców Anina.
lat 60., nieporównywalnie lepsza
od reprezentowanej przez markety zagranicznych sieci, ale nadal
popularne miejsce zakupów. W listopadzie w pawilonie otwarto salę zabaw dla dzieci z basenem wypełnionym kulkami, zjeżdżalnią
i konstrukcją do wspinaczki.
Z „Borowikiem” dorasta już kolejne pokolenie mieszkańców
Anina.
Dominik Gadomski

W roku 1970 pracowniczki sklepu pod kierownictwem Wandy Kilanowskiej odebrały I nagrodę w konkursie
Prezydium Stołecznej Rady Narodowej

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

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

Na podstawie:
* Wywiad z Bogusławem Różyckim – prezesem WSS
Społem Praga Południe,
OddzialAninTPW.blogspot.com

Misja „rozwesel Warszawę” trwa

Nie jestem robotem
 Praca kierowcy polega na bezpiecznym wożeniu pasażerów z punktu A do punktu B. Poza tym w sumie nic. A ja
mam inną osobowość, temperament, charakter. Nie umiem tak – opowiada Robert Chilmończyk.
to, a nawet, jak twierdzi – pokochał. Jednak chciał czegoś więcej.

Rozśmieszam – z różnym
skutkiem

Robert Chilmończyk
Zanim został kierowcą autobusu, Robert Chilmończyk długie
lata pracował jako kelner. Obsługiwał gości, między innymi w El
Popo przy Senatorskiej, na Starówce – u Dekerta i Magdy Gessler, w Hotelu Sobieski. Zdarzyło
się, że dorabiał i w Pizza Hut.
Pracował także poza krajem. Dwa
sezony – każdy po pół roku – spędził w Grecji, w ośrodku wypoczynkowym dla naturystów.

– Niemal bez wyjątku gośćmi
byli Niemcy. Średnia wieku koło
sześćdziesiątki. Po ośrodku chodzili nago, ale na posiłki przychodzili ubrani – wspomina. Ten czas
uważa ogólnie za udany. Gdy już
skończył z kelnerowaniem, jednym z pomysłów na życie miało
być prowadzenie szkolnego sklepiku i cateringu. Pomagała mu
ówczesna żona. Przez jakiś czas to
działało. Aż przyszedł gorszy rok.

– Ktoś inny wygrał kolejny
przetarg, a my poszliśmy na bruk
– tłumaczy. Nie było lekko, ale
wkrótce żona usłyszała, że szukają kierowców autobusów w Warszawie. Po zrobieniu specjalistycznego prawa jazdy zapewniali pracę. Chilmończyk uznał, że to dobry pomysł. Zgłosił się, zrobił
kurs i podpisał umowę. Kolejne
lata mijały mu w nowej firmie,
za kierownicą autobusu. Polubił

SŁUCH nieIDEALNY
SŁUCH STATYSTYCZNIE

NADSTAW USZU

koncentrują się na mowie, jednocześnie

Zgodnie z wynikami Narodowego

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one

Spisu Powszechnego problem niedo-

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

być regulowane za pośrednictwem

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

smartfona, współpracują z wieloma in-

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

nymi urządzeniami elektronicznymi,

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

z których korzystamy na co dzień. Są

rozmowy w hałasie, a wśród osób

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

prawie niewidoczne lub zminiaturyzowa-

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

ne do eleganckich i estetycznych kształ-

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

SŁUCH POD LUPĄ

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

wystarczy po prostu założyć dowolny

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

chem – wynika z danych zebranych

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

podczas Narodowego Testu Słuchu.

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

nym. Drugim powodem jest wszech-

bezbolesne, bezinwazyjne i szybkie,

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

obecny hałas: godziny spędzone ze

a wiele gabinetów akustyki słuchu wyko-

bezpieczeństwo użytkowników.

słuchawkami

nuje je bezpłatnie. Często skutecznym

w

uszach,

spacery

Aparaty

słuchowe

– Są bardziej kameralne niż
„przeguby”. Widać ludzi i ich reakcje – wyjaśnia. Nadal bowiem,
niezrażony stara się wchodzić
w interakcje z pasażerami. Zabawiać ich, pocieszać, skłaniać
do zacieśniana relacji z innymi
uczestnikami podróży. Jak twierdzi „czuje ludzi”. Potrafi ocenić
co i komu może powiedzieć. Pewnych tematów w ogóle nie porusza, na przykład polityki. Reakcje
są różne. Z reguły przyjazne, ale
często pojawia się też zaskoczenie. Zwłaszcza w przypadku tych,
którzy wcześniej pojęcia nie mieli,
że taki gość kursuje po mieście.
Wielu jednak zdążyło już przywyknąć. Znają „wesołego kierowcę” nie od dziś. Misja „Rozweselanie” zatem trwa.
W nowej firmie, póki co problemów Chilmończykowi nie robią. Widać uznali, że taka jego
uroda, a skoro pasażerom nie
przeszkadza, to niby czemu miałoby przeszkadzać im.
– Jeszcze nie byłem na dywaniku.
Oby tak zostało – śmieje się. I zaraz
dodaje: Wiem, że trochę ryzykuję,
ale uważam, że to co robię, ma
sens. Staram się pokazać ludziom,
że jest jeszcze jakaś normalność.
Zamiast zamykać się w swojej skorupie, można – a nawet trzeba
– otworzyć się na innych. Uśmiechnąć, zażartować, zagadać. Myślę, że
wszyscy na tym zyskują.
(AS)

dopasowane

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

rozwiązaniem

drzwi

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

harmider podczas koncertów i imprez,

do świata dźwięków, które wydawały się

nia, a tym samym funkcjonowania osób

praca w fabryce przy głośno pracują-

bezpowrotnie utracone, może okazać się

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

cych urządzeniach.

aparat słuchowy.

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

Misja trwa

tów, a ich obsługa jest bardzo prosta.

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

otwierającym

– Praca kierowcy polega na bezpiecznym wożeniu pasażerów
z punktu A do punktu B. Poza tym
w sumie nic. A ja mam inną osobowość, temperament, charakter.
Nie umiem tak – opowiada. Przeszkadzało mu, że właściwie to jest
robotem, przedłużeniem mechanizmu otwierającego i zamykającego
drzwi. Jednocześnie codziennie
patrzył na swoich pasażerów
– rzadko uśmiechniętych, niezbyt
zrelaksowanych, przytłoczonych
problemami dnia codziennego.
Chciał zmienić ich nastawienie,
a jednocześnie do swojej pracy dorzucić nutkę czegoś lekko szalonego. I tak, jako prawdopodobnie
pierwszy kierowca warszawskiego
autobusu zaczął używać pokładowego mikrofonu w celu nawiązania dialogu z pasażerami.
– Witałem ich, żegnałem, komentowałem różne sytuacje, zabawiałem, rozśmieszałem. Z różnym skutkiem, zresztą. Ale przecież nie jestem zawodowym komikiem – tłumaczy.
O jego działalności wkrótce
usłyszało pół Warszawy, w tym
– rzecz jasna – przełożeni.
Oprócz pochwał i ciepłych słów
na ich biurka trafiły skargi ze
strony pasażerów. Podobno nie
było ich wiele, jednak wystarczyły,
by „wesołemu kierowcy” przestało być do śmiechu. Po czterech latach pracy dla firmy usłyszał, że
ich drogi muszą się rozejść. Znów
wylądował na bezrobociu. Ale
na krótko. Szczęścia spróbował
w innej firmie – też podwykonawcy realizującego kursy dla komu-

nikacji miejskiej. Zorientowali się
z kim rozmawiają. Usłyszał, że
do pracy przyjmą, ale pod warunkiem, że „się uspokoi”. Nie uspokoił się i po trzech miesiącach
okresu próbnego znów był bez zajęcia. Niezbyt długo, zresztą.
Przyjęła go bowiem kolejna firma
przewozowa. Pracuje tam już rok.
Ostatnio pan Robert najczęściej
obsługuje startującą z Placu Hallera linię 212, ale też kursujący
na Radość 161. W maju można
go też spotkać w 741, 209, 208,
305, 203 i 164. Najczęściej jeździ
małymi autobusami, co mu jakoś
specjalnie nie przeszkadza. Wręcz
twierdzi, że to lepiej.

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

APARAT NIE TAKI STRASZNY

oraz radość życia.

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie

W Polsce aparaty słuchowe, bez

Na naszym słuchu polegamy w wielu

jest codziennie narażona na uciążliwe

względu na wiek są refundowane.

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

dźwięki, które powodują stałą degra-

Współczesne aparaty słuchowe to ma-

nie zapominajmy go cenić i dbać o

dację słuchu.

leńkie cuda techniki. Ich czułe mikrofony

niego.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720
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źródło: UD Wawer

Złodziej nieudacznik pośmiewiskiem Falenicy

 Do nietypowego włamania doszło w Falenicy, w piątkowe przedpołudnie. Kolejny
raz potwierdza się stara prawda, iż to czujni sąsiedzi okazują się „najlepszym
zabezpieczeniem”. Inna sprawa, że głupota przestępcy raczej mu nie pomogła.

Druga plaża dla Wawra

Włamał się, uraczył alkoholem,
pozbierał nieco rzeczy, które
uznał za przydatne i opuścił dom.
Już po pożegnalnym przekroczeniu progu podjął strategiczną decyzję i porzucił „pożyczony” właśnie telewizor. Nieopodal z hukiem wylądowały też puste butelki. Najwyraźniej jego manewry
zostały przez kogoś dostrzeżone,
bo informacja szybko trafiła
do odpowiednich służb. Wkrótce 36-letni Robert K. doczekał się
odwiedzin wawerskich policjantów, którym był poniekąd znany
i to niekoniecznie z dobrej strony.
Być może całkiem zrozumiały deficyt zaufania do jego osoby skłonił funkcjonariuszy do nieco
większej czujności. A może wystarczyły rozpaczliwe próby ukrycia przez mężczyznę niewielkiego
pudełka? Tak się złożyło, że była
w nim biżuteria pochodząca
z okradzionego domu. Miłośnik
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cudzych błyskotek (i alkoholi)
usłyszał już zarzut kradzieży
z włamaniem. Wydaje się, że duński reżyser Erik Balling z takich

Na terenie
Wawra w pierwszym
kwartale tego roku
policja odnotowała 37
kradzieży z włamaniem.
Jest to spadek o 28%
w stosunku do tego
samego okresu w roku
ubiegłym. Średnio co
piąte tego typu
przestępstwo kończy się
wykryciem sprawców.
właśnie historii czerpał inspirację
tworząc scenariusze do pewnego
znanego serialu o przestępcach-nieudacznikach.
– Do włamania doszło pod nieobecność właścicieli domu – mó-

wi komisarz Joanna Węgrzyniak
z wawerskiej policji. – Warto zaznaczyć, że to sąsiedzi wykazali
się niezwykłą czujnością. Ich obserwacje i spostrzeżenia pozwoliły
policjantom na szybkie i prawidłowe wytypowanie złodzieja
– tłumaczy funkcjonariuszka.
Jak się dowiedzieliśmy, na terenie Wawra w pierwszym kwartale
tego roku policja odnotowała 37
kradzieży z włamaniem. Jest to
spadek o 28% w stosunku do tego
samego okresu w roku ubiegłym.
Średnio co piąte tego typu przestępstwo kończy się wykryciem
sprawców. Warto dodać, że złodzieje do domów dostają się najczęściej poprzez wyważenie drzwi
tarasowych lub okien. Zazwyczaj
też działają – podobnie jak to
miało miejsce w opisanym przypadku – w porze dziennej i korzystają z nieobecności mieszkańców.
(AS)

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

 Mimo niesprzyjającej pogody sezon
na Romantycznej został już otwarty. Czy to już właściwy
moment na planowanie kolejnej plaży?
Jeszcze niedawno hasło „plażowanie w Wawrze” mówiło cokolwiek wyłącznie naturszczykom,
którzy upodobali sobie teren
przy ulicy Romantycznej. Dziś
funkcjonuje tam coraz popularniejszy teren rekreacyjny, będący
oczkiem w głowie wawerskiego
samorządu. Wawer stał się kolejną – po obu Pragach, Białołęce,
Żoliborzu i Śródmieściu – dzielnicą mającą swoją oficjalną plażę.
Dzięki atrakcyjnej medialnie,
dwuznacznej nazwie i stosunkowo
dobrej lokalizacji teren szybko
okazał się być strzałem w dziesiątkę. Co dalej?
Urząd dzielnicy poważnie zastanawia się nad urządzeniem
drugiej plaży. Może ona powstać
na wysokości Bronowskiej, na obszarze o powierzchni ok. 3,8 ha
po obu stronach kanału Nowe Uj-

ście. Najpierw konieczne byłoby
jednak wyznaczenie wygodnego
dojścia na brzeg Wisły. Obie pla-

Urząd
dzielnicy poważnie
zastanawia się
nad urządzeniem drugiej
plaży. Może ona powstać
na wysokości Bronowskiej,
na obszarze o powierzchni
ok. 3,8 ha po obu stronach
kanału Nowe Ujście.
że byłyby połączone ścieżkami
pieszo-rowerowymi.
Na razie plaża przy Bronowskiej jest na etapie planowania.
Nie wiadomo, kiedy możliwe będzie jej urządzenie i otwarcie.
(dg)

Giną auta. Szef policji o metodach złodziei i na złodziei
 Dokładnie 128 aut ukradziono w Wawrze w zeszłym roku. To oznacza, że co trzeci dzień z naszych ulic ginie jeden pojazd.
Kradzieże samochodów, mimo
że dziś nie są już taką plagą, jak
choćby dwie dekady temu, przyprawiają o ból głowy policję, ale
przede wszystkim pechowych kierowców. Wawer walczy z tym zjawiskiem ze zmiennym szczęściem,
acz konsekwentnie. Zeszłoroczne
statystyki pokazują, że złodzieje
ponownie próbowali przejść
do ofensywy. Ich łupem padło
w Wawrze aż 128 aut, o 39 więcej
niż w roku 2015. Jak sprawy mają
się obecnie?
– Przez trzy miesiące odnotowaliśmy 17 kradzieży pojazdów.
Rok wcześniej było ich w tym
okresie 23 – mówi podkomisarz
Robert Matusik, komendant wawerskiej policji. Tendencja może
więc skłaniać do niewielkiego
optymizmu. Zwłaszcza, że kilka
aut, które padły w tym roku łupem złodziei, udało się już odzyskać.

Metoda niczym z filmu
Różne historie stoją za tymi
statystykami. Jedna z głośniejszych w skali dzielnicy rozegrała
się na przełomie lat 2015/ 16.
Na terenie Wawra doszło wtedy
do serii kradzieży o stałym schemacie. Przestępca wybrał sobie
dość prostą, ale skuteczną metodę. Przed bramą wjazdową pozostawiał przeszkodę i przyczajał się
w oczekiwaniu na samochód. Kierowca podjeżdżał i wysiadał, by
usunąć zawalidrogę. Wówczas
złodziej wskakiwał do samochodu
i odjeżdżał w siną dal. Często nie

tylko z kluczykiem w stacyjce, ale
i dokumentami, które mogły ułatwić późniejsze puszczenie auta
„w obieg”. Kilku kierowców próbujących bronić pojazdu zostało
wówczas mocno poturbowanych.
Sytuacje się powtarzały. Wszystko
to skłoniło policję do wystąpienia
z szerszym apelem do mieszkańców. O rzezimieszku i jego metodach usłyszeli uczestnicy osiedlowych zebrań, lokalnych forów internetowych a nawet wierni podczas mszy. Celem było między innymi przekonanie kierowców, by
wysiadając z wozu nawet na krótko, wyjmowali ze stacyjki kluczyki
i zabierali dokumenty. Apele plus
praca policji w terenie przyniosły
skutek – przestępca został ujęty.

To kwestia sekund
Ale samochody w Wawrze giną
też w innych okolicznościach.
Zdarzały się kradzieże, gdy sprawcy korzystali ze skradzionych kluczyków. Zdobytych np. podczas
zakupów. To mało wyrafinowane
metody. Bardziej zaawansowane
to domena zawodowych złodziei
aut, grupy żyjącej głównie z tego
procederu. To przestępcy, którzy
świetnie znają systemy zabezpieczeń. Wiedzą, gdzie auta mają zainstalowane alarmy, immobilisery
czy komputery odpowiadające
za uruchomienie pojazdu. Pracę
ułatwia im seryjność urządzeń
i ich stałe umiejscowienie w aucie.
Skuteczne podpięcie się pod system elektroniczny nie jest tu wyzwaniem. Wszystko trwa krótko.

– Kiedyś kradzież samochodu
zajmowała złodziejom kilka minut. Dziś to kwestia sekund – mówi podkomisarz Matusik. Jak tłumaczy, stało się tak między innymi dzięki elektronice, którą coraz
bardziej naszpikowane są pojazdy. Jak przeszkodzić złodziejom?
– Najlepszym antykradzieżowym
zabezpieczeniem w dzisiejszych
czasach są względnie proste, niestandardowe i nieseryjne urządzenia – mówi policjant. Dobrym
sposobem może być zamontowanie mechanizmu odłączającego
zasilanie czy też rozłączającego
dostarczanie energii do rozrusznika. Warunek: musi być zlokalizowany w miejscu znanym tylko
właścicielowi pojazdu.
– Dla złodzieja samochodów
kwestią priorytetową jest czas. Im
dłużej trwa kradzież, tym większe
ryzyko, że zostanie zauważona,
ktoś zadzwoni na policję i sprawca
wpadnie. Wszelkie działania spowalniające zniechęcają go – tłumaczy Matusik. Z innych metod, które mogą okazać się przydatne
w walce ze złodziejami warto wy-

mienić systemy elektronicznego
namierzania GPS. Muszą być jednak wysokiej jakości, by nie zostały
unieszkodliwione przez złodziei.

Szlaban nie jest przeszkodą
Wiele jednak zależy od miejsca,
gdzie zostawiamy samochód
i od sposobu, w jaki jest ono zabezpieczone. W grę wchodzi szereg czynników. Tak częsty widok
ogrodzonych osiedli nie oznacza,
że problem mamy z głowy, a auto
nam nie zginie. Sam szlaban nie
musi być przeszkodą dla przestępców. Mogą dostać się na teren osiedla uszkadzając mechanizm zapory czy bramy na pilota.

– Ochrona na odległość czy monitoring też są mało skuteczne. Kradzież samochodu trwa chwilę. Zanim dojedzie załoga interwencyjna,
jest już po sprawie – tłumaczy szef
wawerskiej policji przyznając, że
rzadko zdarzają się kradzieże z osiedli, gdzie jest szlaban i budka, w której siedzi pan z ochrony. To jednak
już decyzja wspólnot, czy na taką
formę zapewnienia bezpieczeństwa
się zdecydują. Wiadomo – koszty.
Z drugiej strony i tak najtaniej wychodzi zwykła sąsiedzka pomoc.
Osoby, które są na miejscu, znają teren i potrafią zareagować, najskuteczniej psują złodziejskie szyki.
(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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Ustępować czy nie?
 Stary zwyczaj mówi, że na widok siwizny młodszy pasażer powinien zwolnić miejsce
siedzące. Ale obyczaje się zmieniają.
– Przestałem ustępować miejsca, jak usłyszałem od starszego
pana, że go obraziłem, bo on wcale nie jest stary – pisze nasz czytelnik. – Parę dni później siedziałem
w tramwaju przeglądając na telefonie Internet, kiedy poczułem, że
ktoś opiera się tyłkiem o moją rękę! Kulturalnie poprosiłem panią
w wieku 50–60 lat, żeby przestała.
Zaraz potem usłyszałem jej głośną
dyskusję z koleżanką, że „młodzież” (mam 35 lat) jest niewychowana. Ręce opadają! Moja
propozycja jest taka: ustępujmy
miejsca na prośbę. Widziałem kie-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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 MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
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
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

dyś, jak kobieta poprosiła o ustąpienie miejsca mówiąc po prostu,
że źle się czuje, i dwóch panów
od razu wstało. Może to lepsze
od opierania się o czyjąś rękę?
Ustępować czy nie ustępować?
Prosić czy czekać? Temat pozostawiamy do dyskusji, zaś sami
sprawdzamy…

…co mówi regulamin ZTM?
W pociągach, tramwajach i autobusach znajdują się specjalnie
oznakowane miejsca siedzące dla
osób z dzieckiem na ręku, kobiet
w
ciąży,
niepełnosprawnych

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do obsługi taśmy
zmywakowej. Praca na Targówku. Wymagana
książka sanepid. tel. 883-347-437
·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
·Zatrudnię kierownika do apteki na Pradze
(Warszawa). Stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym
wynagrodzeniem, możliwość rozwoju
i doskonalenia osobistego (szkolenia
menedżerskie), praca w przyjaznym zespole,
realny wpływ na funkcjonowanie apteki. CV
praca.cv.2017@gmail.com
Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce
Dworskiej 507-084-652
Zatrudnię na 5 godz. dziennie od poniedziałku do
piątku do starszej pani w Nieporęcie. Zakupy plus
przygotowanie posiłków, tel. 603-770-005,
608-096-754
Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę
o kontakt 669-114-442
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

i „osób starszych”, a więc – zgodnie z prawem – wszystkich, którzy
ukończyli 60. rok życia. Tacy pasażerowie mają „pierwszeństwo
w zajmowaniu wydzielonych
miejsc”.
Jeśli interpretować przepis dosłownie, wszyscy młodsi i bardziej
sprawni powinni po wejściu
do pojazdu poczekać, aż uprzywilejowani pasażerowie usiądą i dopiero wtedy zajmować pozostałe
miejsca. W przepisach porządkowych nie ma mowy o ustępowaniu
miejsc siedzących.
(dg)

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Kupię monety srebro odznaczenia militaria
porcelanę inne starocie. 502-510-493
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych
505-529-328
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel.
535-920-035
FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl
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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

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

Kleszcze w Warszawie mają się świetnie
 Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.
źródło: Richard Bartz, Munich Makro Freak-commons.wikimedia.org

Wiosna, wiosna, wiosna! Niewątpliwie miło jest wyskoczyć
z blokowiska w plener. I wszystko
byłoby fajnie, gdyby nie świadomość, że ten wyczekiwany kontakt z naturą oprócz niewątpliwych dobrodziejstw niesie też
pewne ryzyko. Sprawcą naszych
problemów mogą stać się kleszcze. Te niepozorne pajęczaki
odżywiają się krwią, a człowiek
jest jednym z ich żywicieli. Część
zarażona jest patogenami. Przenoszone na przedstawicieli naszego gatunku powodują szereg chorób. Niektóre z nich mogą mieć
ciężki przebieg, a w skrajnych
przypadkach kończyć się śmiercią. Do najczęściej występujących
należy borelioza, a do najbardziej
znanych kleszczowe zapalenie
mózgu. Myliłby się ten, kto sądzi,
że duże miasto jakim jest Warsza-

wa wolne jest od zagrożeń, które
kojarzą się raczej z dzikimi ostępami. Kleszcze i tutaj zdobyły
sporo przyczółków i nic nie wskazuje, by myślały o wyprowadzce.
– Jest w Warszawie kilka miejsc
szczególnie zagrożonych. Do nich
należą: Las Bielański, Las Kabacki, niezagospodarowane tereny
ogrodu zoologicznego, Park Leśny
Bemowo, Park w Kawęczynie. Także – Łazienki Królewskie – wylicza dr Marta Supergan-Marwicz,
biolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kleszcze,
wbrew obiegowej opinii nie spadają na swe ofiary z górnych części
drzew. Czają się w najniższych piętrach roślinności – w krzakach czy
trawach. Pajęczaki te są ślepe.
Można tu więc obalić jeden z szerzących się mitów, że odstrasza je
bądź przyciąga jakikolwiek kolor.

Zamiast wzroku wykorzystują
do namierzenia swej ofiary specjalny organ – „narząd Hallera”.
Umiejscowiony na przedniej parze
odnóży działa niczym radar.
– Kleszcze wystawiają „łapki”
i czekają na ciepło, na zapach potu, na drgania gruntu – tłumaczy
biolog. Co może się stać, gdy już
nas skuteczne namierzą i wpiją
w skórę? Być może nic. Najemy
się trochę strachu i tyle. Jeśli jednak będziemy mieli pecha, trafimy na osobnika zarażonego
i w porę go skutecznie nie usuniemy – kłopoty gotowe. Borelioza
może być jednym z nich. To najczęściej występująca w Polsce
i bardzo niebezpieczna choroba
odkleszczowa. Jednym z sygnałów, że zachorowaliśmy jest pojawienie się tzw. „rumienia wędrującego”, czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem czasu
promieniście się rozchodzi. Jednak ten charakterystyczny objaw
występuje tylko u 40–60 procent
zarażonych osób. Jeżeli nie ma
rumienia, to innym ostrzegawczym sygnałem może być gorączka, stan grypopodobny, łamanie
w kościach czy na przykład poczucie ospałości. Zarażone dzieci
mogą wykazywać niechęć do zabawy i całymi dniami spać. Z ba-
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dań prowadzonych przez dr Martę Supergan-Marwicz na terenie
Warszawy, wynika, że zarażony
boreliozą jest niemal co czwarty
kleszcz. Dużo mniej prawdopodobne jest zainfekowanie innymi
chorobami. Wśród nich trzeba
wymienić babeszjozę, która zasadniczo groźna, a nawet śmiertelna jest dla psów, ale niebezpieczna bywa też dla ludzi. Głównie jednak dla tych z obniżoną
odpornością. Kolejna choroba to
anaplazmoza. I wreszcie kleszczowe zapalenie mózgu. To ostatnie
charakteryzuje się śmiertelnością
na poziomie 1%. Jednak w Warszawie w praktyce choroby tej nie
notowano. Dodać wypada, że
kleszczowe zapalenie mózgu jest
jedną z nielicznych chorób odkleszczowych, na które istnieją
szczepionki. Nie można tego niestety powiedzieć o dużo bardziej
rozpowszechnionej boreliozie.
Mimo prowadzonych od lat prac
badawczych, brak informacji
o skutecznej szczepionce.

Jak się zabezpieczyć?
Jak można zminimalizować ryzyko zaatakowania przez kleszcze? Środki zaradcze mogą przybrać różną formę. Na pewno wyruszając w miejsca zagrożone warto spryskać się repelentem. Tu ważna uwaga: najbardziej skuteczne
są te z dużą zawartością związku
DEET. Repelenty zawierające go
w stężeniu kilkunastu – kilkudziesięciu procent będą skuteczne nawet przez kilka godzin. Jednocześnie warto pamiętać, że to toksyczna, drażniąca substancja
– nieobojętna i dla nas. Po powrocie ze spaceru jak najszybciej powinniśmy ją zmyć. Zła wiadomość
jest taka, że nie powinno się jej
stosować u dzieci. Radykalniejszą
formą obrony, stosowaną niekiedy
przez leśników, jest nasączanie
ubrań permetryną. Środek ten nie
odstrasza kleszczy, tylko je zabija.

Jednak jedną z kluczowych kwestii jest dobór odpowiedniej
odzieży. Na pewno warto założyć
długie spodnie, wysokie buty,
dbać by w miarę możliwości żaden
skrawek odsłoniętego ciała nie
stanowił zaproszenia dla miniaturowego intruza. Po powrocie z wędrówki zalecany jest szczegółowy
przegląd ciała i kąpiel pod silnym
strumieniem wody. Ze względu
na fakt, że formy niedojrzałe
w praktyce są nie do wykrycia, do-

Borelioza
to najczęściej
występująca w Polsce
i bardzo
niebezpieczna choroba
odkleszczowa. Jednym
z sygnałów, że
zachorowaliśmy jest
pojawienie się tzw.
„rumienia wędrującego”,
czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem
czasu promieniście się
rozchodzi. Jednak ten
charakterystyczny objaw
występuje tylko u 40–60
procent zarażonych osób.
datkowym zabezpieczeniem może
być szorowanie ciała szczotką
z twardym włosiem. Co zrobić, jeśli znajdziemy wbitego kleszcza?
Niewątpliwie przyda się pęseta.
Należy uchwycić nią pajęczaka jak
najbliżej skóry i wyciągnąć płynnym i stanowczym ruchem. Upewniajmy się, że w skórze nie została
żadna część kleszcza a rankę starannie zdezynfekujmy. Obserwujmy też, czy nie pojawiają się objawy sugerujące chorobę.
– Kleszcze najaktywniejsze są
wiosną i jesienią, a w ciągu doby
rano i pod wieczór. Ale to nie
oznacza, że w pozostałym czasie
jesteśmy w pełni bezpieczni. Uważać trzeba stale – ostrzega biolog.
(AS)
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