
Jak wynika z Monitora Sądo-
wego nr 68/2014 z 08.04.2014
poz. 4163 Sąd Rejonowy w Pułtu-
sku ogłosił upadłość Przedsiębior-
stwa Produkcyjno-Usługowego
ZAMBET S.A. w Pułtusku, obej-
mującą likwidację majątku. Wzy-
wa też wierzycieli upadłego
do zgłaszania swoich wierzytelno-
ści w terminie dwóch miesięcy
od daty ukazania się ogłoszenia
w „Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym” wyznaczonemu sędzie-
mu komisarzowi.

Zmarnowane miliony
– Myślę, że nie ma szans na od-

zyskanie zasądzonemu miastu
wysokiego (6,5 mln zł!) odszko-
dowania za nieusuwanie licznych
usterek na basenie w Aninie. Za-
pewne trzeba będzie remontować
basen z bieżących środków dziel-

nicy. A zarząd Wawra jest bardzo
z siebie zadowolony, bo uzyska-
nie wyroku sądowego w sprawie
basenu w Aninie uważa za swój
sukces. Tymczasem znacznie
większym sukcesem byłoby nie-
dopuszczenie do tej fuszerki. Po-
dobnie jest z przedszkolem
przy ul. Świebodzińskiej/Krupni-
czej. Zmarnowano miliony zło-
tych. Ile wart jest ten wyrok? Czy
Wawer zobaczy kiedykolwiek te
pieniądze? – zastanawia się czy-
telnik, który przysłał do redakcji
list w tej sprawie.

Bezradni radni
– Oczywiście zależy nam na od-

zyskaniu tych pieniędzy, dlatego
urząd podejmuje wszelkie możli-
we działania zgodne z prawem,
aby odzyskać środki, jakie są
przewidziane przy upadłości fir-

my. Urząd m.st. Warszawy zgłasza
syndykowi wszystkie wierzytelno-
ści wobec firmy Zambet S.A.
– stwierdza Konrad Rajca, rzecz-
nik dzielnicy Wawer.

Wawerscy radni, do których
zwróciliśmy się z pytaniem, co da-
lej, nie mają zbyt wiele do powie-
dzenia. Podkreślają, że nic nie wie-
dzą, bo „nic im się nie mówi” i że
„złożą interpelację w tej sprawie”.

Tymczasem na różnych stro-
nach internetowych można poczy-
tać wiele o działalności tej firmy
na terenie całego kraju i bynaj-
mniej nie są to superlatywy.

– Zambet to mistrzowie fuszer-
ki. Absolutny brak jakości, naj-
gorsze materiały, brakoróbstwo,
tuszowanie pozornie niską ceną.
Nie dajcie się nabrać. Szukam
osób do złożenia do sądu zbioro-
wego pozwu – piszą internauci.

Na pytanie, jakie usterki stwier-
dzono na pływalni i ile dzielnico-
wych pieniędzy trzeba będzie wy-

dać, aby je wszystkie usunąć,
dzielnicowy rzecznik ucina roz-
mowę i radzi, aby w tej sprawie
skontaktować się z Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji.

Tymczasem jego dyrekcja nie
czuje się stroną w sprawie. – In-

westorem był urząd, wykonawcą
Zambet i to jest sprawa pomiędzy
nimi. Ja mogę tylko powiedzieć,
że rocznie z naszego obiektu ko-
rzysta około 300 tysięcy osób.
Pewne konieczne prace remonto-
we, jak wymiana klamek, drzwi,
suszarek czy malowanie wynikają
z normalnego użytkowania i zuży-
cia się rzeczy, z których korzysta
przecież tyle ludzi. Nie ma jednak
żadnych większych awarii. Prze-
prowadzane są przeglądy tech-
niczne dwa razy w roku i jeżeli
istniałoby jakieś zagrożenie dla
użytkowników, to basen zostałby
zamknięty. Tymczasem wszystko
jest w porządku. Ludzie, którzy
do nas przychodzą, są zadowoleni
– chociażby z czystości wody czy
miłej obsługi – kwituje dyrektor
Janusz Olędzki.
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Wawerscy
radni, do których
zwróciliśmy się z pytaniem
co dalej, nie mają zbyt
wiele do powiedzenia.
Podkreślają, że nic nie
wiedzą, bo „nic im się nie
mówi” i że „złożą
interpelację w tej
sprawie”.

Ogłoszono upadłość „mistrzów fuszerki”
� Ogłoszono upadłość Zambetu – firmy, z którą władze dzielnicy miały problem przy budowie basenu w Aninie
i przedszkola przy ul. Świebodzińskiej/Krupniczej i o której działalności wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Informatora”.
Czy dzielnica ma szansę odzyskać pieniądze z odszkodowań?

źródło:osir-w
aw

er.w
arszaw

a.pl



Poinformuj go, że dobry fryzjer/sklep/bar/szkoła/fotograf/optyk/lekarz
– jest tuż w zasięgu ręki!

Szkoda Twoich pieniędzy na druk gazety, która wędruje na Ursynów czy Mokotów, skoro Twoi klienci

to głównie mieszkańcy Białołęki czy Bielan.

Szkoda Twoich pieniędzy na druk ulotek, które zaraz lądują w ulicznym koszu! Roznieś je z nami!

Nasza gazeta „wchodzi do domu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie 230 tys. egzemplarzy
Biuro reklamy: ul. Bohaterów 18a, reklama@gazetaecho.pl

Twoja firma ma mało pieniędzy na reklamę?
Celuj precyzyjnie! W klienta w konkretnym rejonie!

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

Jak zwykle chętnych do przed-
szkoli publicznych było w tym ro-
ku znacznie więcej niż wolnych
miejsc. Alternatywą są oczywiście
placówki niepubliczne. W Waw-
rze na każde z dziewięciu przed-
szkoli miejskich przypadają nie-
mal trzy niepubliczne.

Ranking GUS z 2013 roku po-
kazał jednak, że pod względem
liczby chętnych do przedszkoli
i szkół Wawer wypada nie najgo-
rzej na tle innych dzielnic. Z ba-
dań wynika, że główny problem to
wyposażenie szkół w sprzęt kom-
puterowy. Na jeden komputer
z dostępem do internetu przypa-
da 13 uczniów, o czterech więcej
niż w Śródmieściu.

Sytuacja – szczególnie w dostę-
pie do publicznych przedszkoli
– może się odrobinę poprawić.
Kilka miesięcy temu otwarto
przedszkole przy ul. Krupniczej 3.
Na przełomie 2014 i 2015 roku
ma być także gotowe przedszkole
przy ul. Kadetów 15.

Jednym z najnowszych pomy-
słów jest natomiast plan budowy
placówki dla dzieci z rejonów bar-
dziej oddalonych od centrum
Wawra. A dokładniej: – Obiekt
ma być położony w okolicach pla-
cu zabaw i boiska przy ul. Skalni-
cowej – informuje Konrad Rajca,
rzecznik wawerskiego ratusza.

Powstanie tutaj czterokondy-
gnacyjny budynek zespołu szkol-

no-przedszkolnego z supernowo-
czesną salą mediateki. Planuje się
stworzenie 21 nowych oddziałów
szkolno-przedszkolnych.

Szczegóły nie są na razie znane.
Fundusze na wykonanie projektu
zabezpieczono już jednak w tego-
rocznym budżecie. Realizację
prac budowlanych planuje się
na lata 2015 i 2016.

Z budowy przedszkoli cieszy się
radny Marcin Kurpios: – Jestem
bardzo zadowolony z przeznaczania
funduszy na inwestycje mogące spo-
tęgować rozwój demograficzny spo-
łeczeństwa. Nie chodzi nam tylko
o to, by ludzie w Wawrze się osie-
dlali, ważne jest to, by z naszą dziel-
nicą wiązali swoją przyszłość.
W tym przypadku – by mogli mieć
pewność, że w obrębie dzielnicy
znajdą miejsce i odpowiednie wa-
runki dla swoich dzieci. Dlatego, że
zachęcanie do posiadania dzieci ma
sens tylko wówczas, jeśli jednocze-
śnie tworzy się możliwości i warunki
dla odpowiedniego wychowania po-
tomstwa. Osobiście jestem bardzo
zadowolony z rozpoczęcia budowy
przedszkola w osiedlu Las, gdzie
warunki były bardzo ciężkie. Jako,
że jest to mój okręg wyborczy, inwe-
stycja ta szczególnie leżała mi
na sercu – dodaje radny Kurpios.

kz

Będzie nowe przedszkole
� Według danych GUS z 2013 r. Wawer jest jedną z dzielnic o najmniej atrakcyjnych
warunkach życia dla rodzin z dziećmi. Jednym z powodów takiej oceny jest
niedostateczna liczba miejsc w publicznych przedszkolach.

List do „Informatora”
Na Patriotów i Szpotańskiego

stoją tablice informujące, że Zwo-
leńska jest zamknięta od 30 ma-
ja 2014 a ona przecież wcale nie
jest zamknięta! Nieczynny jest tylko
odcinek ulicy. Od strony Patriotów
nadal bez problemu można doje-
chać np. do Biedronki, ale więk-
szość kierowców sugeruje się żółty-

mi tablicami i po omacku szuka
innej drogi.

Nie lepiej mają piesi, którzy na za-
mkniętym odcinku Zwoleńskiej ma-
ją do wyboru przedzierać się przez
piach albo iść asfaltem naprzeciwko
jadących maszyn budowlanych. Kto
odpowiada za taki bajzel? Czy
w tym kraju naprawdę każdy remont
ulicy musi być prowadzony byle jak?

Czytelnik

Remonty w Wawrze

Bajzel i niechlujstwo
� Na początku czerwca pisaliśmy o problemach
z remontami dróg w Wawrze, podczas których nie
zapewnia się odpowiedniego przejścia dla pieszych
i przejazdu dla rowerzystów. Okazuje się, że to jeszcze
nie wszystkie grzechy drogowców. Kolejne – jako ocena
remontu na Zwoleńskiej – przekazuje nam pan Piotr.

Stawka, jaka jest obecnie – zło-
tówka za każdą godzinę „poza-
ustawową”, czyli po godzi-
nie 13.00 – pozostanie bez zmian,
jednak teraz nie będzie się płacić
za każde rozpoczęte 60 minut, ale
właśnie za rzeczywiście spędzony
czas w przedszkolu. Jeśli więc ro-
dzic zabierze pociechę z przed-
szkola kwadrans po 13.00 – to nie
zapłaci złotówki, tylko 25 groszy.
Jeśli dwadzieścia minut – 33 gro-

sze. Oszczędności rodzice raczej
nie zauważą, bo w skali miesiąca
średnio rachunek za przedszkole
zmniejszy im się o ok. 3 złote – ale
w skali miasta spadek przychodów
do budżetu będzie odczuwalny:
w przyszłym roku dochód miej-
skiej kasy z tego tytułu będzie
mniejszy o milion złotych.

W redakcji zastanawiamy się,
jak będzie wyglądało „minutowe”
rozliczanie się z rodzicami.

Zwłaszcza, że stawka jest niebaga-
telna – ponad półtora grosza
za minutę… Ta niefrasobliwa de-
cyzja ustawodawcy skończy się nie
tylko zmniejszeniem wpływów
do kasy miejskiej. Spowoduje też
wzrost kosztów w każdym przed-
szkolu – będą musiały wdrożyć
i utrzymywać elektroniczne odno-
towywanie wejścia-wyjścia przed-
szkolaków.

(red)

Taniej w przedszkolach publicznych
�Nowelizacja ustawy oświatowej, która właśnie wchodzi w życie, spowoduje, że od nowego
roku szkolnego w przedszkolach zmienią się zasady naliczania opłat za pobyt dzieci.
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POMÓŻ TYM, KTÓRYCH KOCHASZ

WSTYDLIWY PROBLEM…
Czy wiesz, że w polskim społe-

czeństwie jest bardzo wiele osób,
które przez lata żyją z niedosłuchem
udając, że nie mają problemu lub też
mają nadzieję, że nikt się nie dowie,
co niestety obraca się przeciwko nim
samym, bo same wykluczają się z ży-
cia rodzinnego i towarzyskiego po-
przez – utrudnioną komunikację.

OTOCZENIE I RODZINA…
Czy zdajesz sobie sprawę z tego,

że osoby mające problem ze słu-
chem, właśnie z powodu wstydu nie
przyznają się do problemu, a niestety
problem ze słuchem często oddziału-
je źle, także na otoczenie i rodzinę tej
osoby. Problem pogarszania słuchu
jest uciążliwy dla pozostałych do-
mowników, gdyż naraża ich na prze-
bywanie w nadmiernym hałasie (np.
bardzo głośne słuchanie TV lub radia)
i naraża ich również na warunki które
i u nich mogą powodować powstawa-

nie problemu pogarszania słuchu.
Bardzo ważna jest pomoc rodziny,

jeśli widzisz, że ktoś bliski z Twojego
otoczenia często prosi o powtórzenie
czegoś lub, jeśli ma częsty problem
z usłyszeniem całości wypowiedzi al-
bo włącza dźwięk w telewizorze lub
radio coraz głośniej warto namówić
taką osobę na odwiedzenie specjali-
sty.

Uszkodzenie słuchu może pogłę-
biać się na przestrzeni czasu a osoba
niedosłysząca może nie zdawać sobie
z tego sprawy. Zwykle to właśnie ro-
dzina, przyjaciele i współpracownicy
zauważają problem wcześniej niż
osoba z problemem. Utrata słuchu
jest procesem długotrwałym dlatego,
osoby cierpiące na utratę słuchu,
często tegonie zauważają i obwiniają
otoczenie za nadmierny hałas, lub
niewyraźnąi złą wymowę swojego
rozmówcy.

TECHNOLOGIA ODPOWIADA
NA POTRZEBY…

Technologia w dziedzinie słuchu

rozwija się bardzo szybko i jest
w stanie zaspokoić wszelkie wymaga-
nia dotyczące aparatów słuchowych
zarówno te, estetyczne, wielkościowe
jak i dotyczące aktywnego lub nowo-
czesnego stylu życia, dlatego czym
szybciej takie osoby przestana unikać
tematu posiadanego problemu ze słu-
chem, tym szybciej znów w pełni bę-
dą mogły słyszeć otaczające dźwięki
bez narażania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO…
Często przez zbyt późne zauważe-

nie, że ktoś cierpi na problem ze słu-
chem, wystąpiło już długotrwałe
uszkodzenie słuchu i jest za późno by
odpowiednio pomóc takiej osobie.

PAMIĘTAJ – im szybciej niedo-
słuch jest wykryty, tym lepiej.
Dlatego KAŻDY powinien regular-

nie badać swój słuch.

Co powinno nas zaniepokoić…
– wszyscy wokół mówią niewyraź-

nie,
– narzekanie, że przez telefon oso-

by z którymi prowadzona jest rozmo-
wa, mówią niewyraźnie,

– częsta prośba o powtórzenie te-
go, co ktoś powiedział,

– trudność z rozmową w głośnym
otoczeniu,

-problem z rozpoznaniem z której
strony dochodzi dźwięk,

– złe słyszenie na odległość,
– słyszenie dzwonienia lub brzę-

czenie w uszach,
– często pada pytanie: „Słu-

cham?”, „Przepraszam, czy mógłbyś
powtórzyć?”,

– bardzo głośne słuchanie radia
lub telewizji

NA NASZYM SŁUCHU POLEGAMY
W WIELU RÓŻNYCH SYTUACJACH

ŻYCIOWYCH, DLATEGO
POWINNIŚMY GO CENIĆ I CHRONIĆ!

Jeśli zauważyliśmy, któryś z obja-
wów u siebie lub u naszych bliskich,
to jest to odpowiedni czas, by zacząć

dbać o swój słuchi sprawdzić jego
stan udając się na badania.

Ludzie regularnie sprawdzają stan
swoich zębów, czy wzrok ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie komunikować
z otoczeniem.

WSTYDLIWY PROBLEM POLAKÓW - UBYTEK SŁUCHU

Zapraszamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby na bezpłatne badanie słuchu
i konsultację protetyka słuchu.
Osobom niepełnosprawnym proponuje-
my wizyty domowe. Z uwagi na duże za-
interesowanie naszymi usługami, prosi-
my o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Bronisława
Czecha 39

tel. 22 353 42 50
668 138 908

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

Cztery lata temu modernistycz-
ne budynki stacji Międzylesie, Ra-
dość, Miedzeszyn i Falenica zosta-
ły wpisane do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego. Nic
dziwnego, bo wybudowana
przed II wojną światową zelektry-
fikowana linia kolei podmiejskiej
jest zarówno świadectwem swoich
czasów, jak i perełką mazowiec-
kiej architektury. Stacja Falenica
została wyremontowana przez

prywatnego inwestora i otwarto
na niej cieszącą się popularnością
klubokawiarnię. Pozostałe nieste-
ty niszczeją, a chyba w najgorszym
stanie jest stacja Międzylesie,
w bezpośrednim sąsiedztwie któ-
rej znajdują się dzielnicowy ratusz
i Wawerskie Centrum Kultury.
Zamiast być wizytówką dzielnicy,
stacja straszy.

– Od tego widoku i smrodu ro-
bi się niedobrze – to powszechna

opinia wśród pasażerów, korzy-
stających z SKM-ki i Kolei Mazo-
wieckich.

– Od 1 lipca za czystość i bieżą-
ce utrzymanie przystanków
w Warszawie będzie odpowiadać
nowa firma sprzątająca, którą bę-
dziemy rygorystycznie rozliczali
np. z usuwania graffiti, czyszcze-
nia przystanków i innych czynno-
ści wykonywanych codziennie
– mówi Maciej Dutkiewicz, rzecz-

nik PKP Polskich Linii Kolejo-
wych.

Będzie czyściej, ale estetyka to
nie jedyny problem. Stowarzysze-
nie Integracji Stołecznej Komuni-
kacji (SISKOM) przeprowadziło
audyt dostępności stacji, którego
wyniki są przygnębiające. Stacje
są niedostępne dla niepełno-
sprawnych i nie mają oznaczeń
dotykowych dla niewidomych.
Brakuje miejsc siedzących

(zwłaszcza zadaszonych), przej-
rzystych rozkładów jazdy i ozna-
czeń wyjść.

– Planujemy poważniejsze re-
monty przystanków od Olszynki
Grochowskiej do Świdra – mówi
rzecznik PKP PLK. – W tej spra-
wie musimy między innymi doko-
nać uzgodnień z konserwatorem
zabytków i przygotować inne po-
trzebne dokumenty.

PKP Polskie Linie Kolejowe
na razie nie podają żadnych ter-
minów. Pozostaje więc trzymać
kciuki, by remont nastąpił jak naj-
szybciej.

DG

Stacje linii otwockiej. „Robi się niedobrze”
� Zabytkowe stacje w Wawrze wyglądają skandalicznie: przeciekające dachy, pokryte bazgrołami poczekalnie,
smród moczu. Czy coś się zmieni?

WWWWiiiiddddzzzz iiii sssszzzz     rrrróóóóżżżżnnnn iiii ccccęęęę????

projektowanie       wykonanie        pielęgnacja        607-617-744
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Ten pa miąt ko wy ka mień usta -
wio no ku czci Wa cła wa Woj tysz ki.
Uro czy stość od sło nię cia po mni ka
mia ła miej sce nie daw no, bo 24
kwiet nia te go ro ku. Pan Kon rad
Osuch na pi sał, że uro czy stość ta
od by ła się w 65 rocz ni cę śmier ci
Wa cła wa Woj tysz ki, a obe lisk od -
sło ni ła żo na bo ha te ra Ewa Woj -
tysz ko. Pan Kon rad nie był jed nak
pierw szą z osób, któ re na de sła ły
pra wi dło wą od po wiedz. Na za -
gad kę od po wie dzie li: Mar ta Ła -
zic ka, mar k1100b, Jo lan ta Byś ki -
nie wicz. Pa ni Mar ta od po wie dzia -
ła pra wi dło wo ja ko pierw sza
i zdo by wa na szą na gro dę. Po jej
od biór za pra szam do skle pu „Ha -
cjen da z wi na mi do bre wi na.pl”
przy ul. Ma ry siń skiej 3.

Obe lisk ku pa mię ci Wa cła wa
Woj tysz ki zo stał usta wio ny
przy uli cy na zwa nej je go imie -

niem, tuż przy Trak cie Lu bel skim.
O Wa cła wie Woj tysz ko pa mię ta ją
miesz kań cy Zerz nia, któ rzy dłu go
sta ra li się o na zwa nie je go imie -
niem uli cy w osie dlu. Wresz cie się
to uda ło i po sta ra no się jesz cze
o po sta wie nie te go oka za łe go
obe li sku.

Wa cław Woj tysz ko uro dził
się 26 stycz nia 1903 ro ku w Dre -
gli nie (woj. ma zo wiec kie, pow.
cie cha now ski, gm. Gli no jeck). Ja -
ko za le d wie 17-la tek zo stał ochot -
ni kiem w Bi twie War szaw -
skiej 1920 ro ku. Ma jąc 21 lat
(ok. 1924 r.) zo stał na uczy cie lem
w pod war szaw skiej wsi Bor ków.
W ze rzeń skiej szko le Wa cław
Woj tysz ko pro wa dził dru ży nę har -
cer ską, skła da ją cą się z czte rech
za stę pów. W cza sie II Woj ny
Świa to wej dzia łał w Ar mii Kra jo -
wej. Je go dzia łal ność by ła na ty le

zna czą ca, że do wódz two uho no -
ro wa ło go Krzy żem Wa lecz nych.
W grud niu 1944 r. wraz z gru pą
ko le gów zo stał za trzy ma ny w oko -
li cach otwoc kie go dwor ca przez
pa trol NKWD -UB, a na stęp nie
aresz to wa ny i osa dzo ny w miej -
sco wym wię zie niu. Woj tysz ko
opu ścił wię zie nie po kil ku mie sią -
cach w lu tym 1945 r. nie roz po zna -
ny ja ko dzia łacz i uzna ny za ma ło
zna czą ce go osob ni ka. Po roz wią -
za niu AK wstą pił do or ga ni za cji
an ty ko mu ni stycz nej Wol ność
i Nie za wi słość (WiN). Je go ży cie
po woj nie to jed no wiel kie pa smo
tor tur, krzywd i prze śla do wań
od lu dzi, któ rzy wi dzie li w nim
wro ga sys te mu. Osta tecz nie
w cza sie pro ce su 38-oso bo wej
gru py „Wła dy sław Ba łaj i to wa -
rzy sze” zo stał ska za ny na 5 lat
za… „usi ło wa nie oba le nia prze -
mo cą ustro ju Pol ski Lu do wej „.
Po ja kimś cza sie wy rok za wie szo -
no ze wzglę du na zły i cią gle po -
gar sza ją cy się stan zdro wia.
Zmarł 19 kwiet nia 1949 ro ku
w szpi ta lu na Lin dleya (in for ma -
cje ze stro ny wa wer.war sza wa.pl).

Cie ka wy Wa wer
� 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.

A teraz kolejna zagadka
Gdzie znajduje się ta tablica?
Dla oso by, któ ra pierw sza wła ści wie od gad nie za gad kę przy go to wa -

na zo sta ła na gro da, vo ucher na za ku py w skle pie „Ha cjen da z wi na mi
do bre wi na.pl” przy ul. Ma ry siń skiej 3, o war to ści 40 zł.

Na mie sią ce wa ka cyj ne mam jesz cze pew ne za da nie dla czy tel ni ków
„In for ma to ra Waw ra”. Na pi sał do mnie czy tel nik, któ ry od na lazł w le sie
cie ka wą ka plicz kę: „Pi szę do Pa na z na dzie ją, że z Pa na po mo cą zdo bę -
dę wię cej in for ma cji na te mat fi gur ki Mat ki Bo skiej, któ rą nie daw no od -
kry łem w le sie. Je stem sta rym miesz kań cem Ra do ści, tu się uro dzi łem
i wy cho wa łem, wy da wa ło mi się, że nasz las nie ma dla mnie ta jem nic.
Wio sna te go ro ku by ła cie pła i wcze śnie roz po czą łem se zon ro we ro wy.
Na drze wach nie by ło jesz cze li ści i dzię ki te mu do strze głem wspo mnia -

ną fi gur kę. Nie stoi przy dro dze
tyl ko trze ba wejść w głąb la su.
Usy tu owa na jest w oko li cach Za -
gó rza przy ba gnie Po hu lan ka.
Na co ko le jest na pis „Kró lo wo
Aniel ska módl się za na mi. 1935”
Z ty łu: „Fun da tor ka Ma ria
Dmow ska 1 kwiet nia 1935.”

Mo że ktoś z czy tel ni ków zna
hi sto rię tej fi gur ki?

In for ma cje pro si my prze sy łać
na ad res re dak cji lub pocz tą
elek tro nicz ną na ad res: wlo dek -
za lew ski@gma il.com. Za pra -
szam rów nież na Sky pa – kon -
takt: wlo dek.za lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej (w tym ab sol wen ci za -
sad ni czych szkół za wo do wych),
mo gą za pi sać się do na sze go
Li ceum. Na to miast oso by, któ -
re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze -
nia ma te ria łu na kur sie ma tu -
ral nym. Po sta ra li śmy się, aby
na ukę w na szej pla ców ce ła two
mo żna by ło po go dzić z pra cą
za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się w cy klu

week en do wym, dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po wied -
nie przy go to wa nie me ry to rycz -
ne, aby eg za min ma tu ral ny

zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli -
wo ści zda wa nia eg za mi nu ma -
tu ral ne go przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej.
Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu -
ją cy do ma tu ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo, nie rzad ko pro wa dzą ce
wła sne fir my. Wy kształ ce nie
śred nie jest im czę sto po trzeb -
ne ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy i lep -
szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją
mo żli wość na uki w przy ja znej
at mos fe rze oraz ukoń cze nia na -
sze go Li ceum bez płat nie.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral -
ne go, już dziś ser decz nie za -
pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się egzaminy maturalne.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem
bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!

Trwają zapisy do
liceum oraz na
kurs maturalny

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204



Na fa le nic kim ba zar ku, w oko li -
cach sta cji PKP, dzia ło się te go dnia
wie le. Mo żna by ło zo ba czyć efek ty
kil ku mie sięcz ne go pro jek tu PKP
Art., a wśród nich pro jek cje prac
vi deo. Per for man ce, wy sta wę pla -
ka tów Lo esje oraz graf fi ti chłop -
ców z Do mu Wy cho waw cze go
w Mie dze szy nie. By ło też mnó stwo
atrak cji dla dzie ci, wśród nich Dra -
gon fly – warsz ta ty dla dzie ci w za -
kre sie edu ka cji eko lo gicz nej i na uki
ję zy ka an giel skie go, ECO fa shion,
czy li jak zro bić brosz kę i kol czy ki
z bu tel ki pla sti ko wej, ECO de sign
(pro jek tan ci Eko do mów na start)
i ECO Lan dia – two rze nie miesz -
kań ców Eko pla ne ty oraz ma lo wa -

nie bu ziek. Sto iska wy sta wi ły lo kal -
ne or ga ni za cje po za rzą do we i ar ty -
ści pre zen tu ją cy rę ko dzie ło. Mo żna
by ło na być ksią żki do ty czą ce hi sto -
rii Waw ra i spró bo wać wy kwint -
nych przy sma ków.

O go dzi nie 15 od był się pa nel
dys ku syj ny „Po co nam sztu ka
w prze strze ni pu blicz nej” pro wa -
dzo ny przez Do ro tę Ja rec ką.
Wzię li w niej udział Zu zan na Ja -
nin, Per for me ria War sza wy, Lo -
esje Pol ska, Open Art Pro ject.

Wa wer i Otwock daw niej
Ar ty ści pod su mo wa li za koń czo ny

pro jekt PKP Art. Opo wia da li o wła -
snych wra że niach i spo strze że niach

i za sta na wia li się nad funk cją, ja ką
mo że dzi siaj speł niać sztu ka prze -
strze ni pu blicz nej. Czy tyl ko de ko ra -
cyj ną? – Przede wszyst kim sztu ka
ma wpływ na spo łecz ność lo kal ną.
W pro jek cie cho dzi ło mię dzy in ny -
mi o od two rze nie hi sto rii li nii
otwoc kiej. Kie dyś wszyst kie miej sco -
wo ści wzdłuż li nii ko le jo wej by ły ze
so bą bar dzo po wią za ne, do pie ro
póź niej szy po dział ad mi ni stra cyj ny
roz dzie lił je na część otwoc ką i część
wa wer ską – opo wia da li ar ty ści.
– W Otwoc ku od by wa ło się daw niej
wie le dzia łań kul tu ral nych, m.in
w la tach 70. słyn ne jam ses sions. Te -
ma tem więk szo ści prac po wsta łych
w trak cie PKP Art. jest wła śnie
prze mi ja nie, czę sto po ja wiał się mo -
tyw dro gi. Po za tym sztu ka mo że
jed no czyć lu dzi, bu do wać to żsa -
mość. Oka za ło się, że nasz mu ral
„Po ma rań czar ka” na bu dyn ku sta cji
Fa le ni ca jest roz po zna wa ny i lu bia -
ny przez wie lu miesz kań ców Waw ra.

War to być ak tyw nym
– Jak lu dzie re agu ją na sztu kę

ulicz ną? Spo ty ka my się z ró żny mi

re ak cja mi. Gdy two rzy li śmy mu ra le
o te ma ty ce ży dow skiej na war szaw -
skim Mu ra no wie zda rza ły się na wet
bar dzo nie przy jem ne, an ty se mic kie
ko men ta rze. W Waw rze zwy kle po -
zy tyw nie przyj mo wa no na szą dzia -
łal ność – mó wił je den z ar ty stów.

Sztu ka w prze strze ni pu blicz nej
po ru sza, nie po zwa la przejść obo -
jęt nie, do cie ra do ty się cy lu dzi. Czy
mo że ona wy wo łać zmia nę spo -
łecz ną? – to py ta nie za da li so bie
uczest ni cy pa ne lu dys ku syj ne go.

– Zwy kle są to zmia ny po wol -
ne. Jed nak sam fakt, że pew ne
dzia ła nia ar ty stycz ne mo gą być
dla nie któ rych lu dzi nie zro zu mia -
łe, po bu dza do dia lo gu. Lu dzie
za czy na ją in te re so wać się, do py -
tu ją, na wią zu je się roz mo wa – tłu -
ma czą ar ty ści. – Je śli gru pa lu dzi
doj dzie do po ro zu mie nia, wte dy
mo żli wa jest zmia na. To nam też
po ka zu je, że war to być ak tyw nym,

dzia łać za miast sie dzieć w do mu
i za chę cać in nych do dzia ła nia.

Fun da cja Sta cja Kul tu ry za pra -
sza do współ pra cy or ga ni za cje,
sto wa rzy sze nia, przed się bior ców,
oso by pry wat ne, wo lon ta riu szy
– wszyst kich, któ rych za in spi ro -
wa ła dzia łal ność Fun da cji.

Kon takt: biu ro@sta cja kul tu -
ry.org, tel. 607–572–922

A już wkrót ce dla wszyst kich
miesz kań ców wa ka cyj ne ki no ple -
ne ro we:
• 19.07 i 02.08 filmy nieme

z muzyką na żywo – skwer
przed Kinokawiarnią Stacja
Falenica, godz. 21.30, róg
Frenkla i Patriotów.

• 4.07 i 11.07 w Międzylesiu,
Żegańska 1a, godz. 21.30.

Wstęp wol ny!
Szcze gó ły:
Fa ce bo ok.com/ki no iwi no

kz

„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 2 lipca - 27 sierpnia.

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

Sztuka na ulicach Falenicy
� Sztuka wypełzła na ulice Falenicy. W sobotę 28 czerwca od południa do 17.00 odbył
się piknik kulturalny Stacja Animacja zorganizowany przez Fundację Stacja Kultury.



GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd 602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa 694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp. Tel.
503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł dojazd,
18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do klienta
662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklina bezpyłowo, układanie parkietów, deski
barlineckiej, paneli renowacja schodów 503-630-035
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie, reperacje
662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601 w godz.
14-18

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe i inne
(wszystko co metalowe). Tniemy i demontujemy
konstrukcje stalowe: hale, wiaty, szklarnie, maszyny
itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 504 – 017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze w każdym
stanie również rozbite, bez dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206



Przed na mi ko lej ne se an se, któ -
re bę dą się od by wać w co dru gi
czwar tek. Co obej rzy my?
• 10 lipca – „Troja”
• 24 lipca – „Rain Man”
• 7 sierpnia – „Avatar”
• 21 sierpnia – „Przeminęło

z wiatrem”

Lip co we se an se roz po czy na ją
się o godz 21.45, sierp nio we – pół
go dzi ny wcze śniej.

(red)

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś cie ka we -
go? Wy ślij nam zdję cie na 
e-mail: echo@ga ze ta echo.pl.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 7

Bu dy nek przy Al pej skiej 16 po -
wstał w la tach 60-tych ja ko jed na
z wie lu wy bu do wa nych wów czas
„ty siąc la tek”, je go uro czy ste prze -
ka za nie na ce le edu ka cyj ne na stą -
pi ło w paź dzier ni ku 1964 r. W ra -
mach re or ga ni za cji szkol nic twa
do ko na no wów czas roz dzie le nia
edu ka cji pod sta wo wej od li ce al -
nej. Aniń ską „je de na sto lat kę”,
Szko łę Pod sta wo wą i Li ceum
Ogól no kształ cą ce nr 26 w Ani nie,
miesz czą cą się przy Kaj ki, po dzie -
lo no na dwie od ręb ne jed nost ki

szkol ne. Pod sta wów ka zo sta ła
w daw nej sie dzi bie, a li ceum
– wraz ze swo im ów cze snym dy -
rek to rem Wa cła wem Krau ze
– roz po czę ło nie za le żny byt w no -
wym obiek cie. Funk cję za stęp cy
dy rek to ra peł nił Hen ryk Wierz -
chow ski, hi sto ryk i au tor wie lu pu -
bli ka cji na te mat hi sto rii Waw ra.

Sta rej -no wej szko le nada no
imię Hen ry ka Jan kow skie go „Ku -
by”, ge ne ra ła Ar mii Lu do wej,
uczest ni ka m.in. po wsta nia war -
szaw skie go i zdo by cia Ber li na.

Ge ne rał ja ko prze wod ni czą cy
Spo łecz ne go Ko mi te tu Bu do wy
Szkół Ty siąc le cia W.O.W. za ini -
cjo wał bu do wę szko ły w Ani nie.

Te go rocz ny ju bi le usz to ko lej na
oka zja do wspo mi na nia szkol nych
lat, spę dzo nych pod aniń ski mi so -
sna mi. Ostat ni zjazd ab sol wen tów
od był się dzie więć lat te mu z oka -
zji 60-le cia szko ły. Chęt ni do or -
ga ni za cji spo tka nia ju bi le uszo we -
go pro sze ni są o kon takt z p. Ma -
rią Cho do rek (tel. 22 812–11–82).

DG

50 lat „Kuby” przy Alpejskiej
� Mija 50 lat funkcjonowania anińskiego liceum w budynku przy Alpejskiej.
W przyszłym roku szkoła będzie świętować 70-lecie swojej działalności w Wawrze.

Migawka z okolicy

Kino samochodowe
� Za nami premierowy pokaz jedynego kina
samochodowego w Warszawie, w Wawrze. Parking
przy urzędzie dzielnicy był zapełniony po brzegi.
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– Sy rah to bar dzo zna na od -
mia na wi no gron.

– O sze ro kim wa chla rzu sma -
ków w za le żno ści od miej sca
upra wy wi no ro śli.

– Za pew ne cię żko jest do brać
doń po tra wę?

– Mi mo wie lu ró żnic po mię dzy
eu ro pej ski mi Sy rah i Shi raz'ami
z no we go świa ta, ist nie je kil ka
pro stych sztu czek uła twia ją cych
do bór po traw.

– Czy mógł by je Pan zdra dzić?
– Jak naj bar dziej. Przede

wszyst kim na le ży wie dzieć, iż

wiel kim udo god nie niem jest po -
dział win z tej od mia ny na dwie
gru py – lek kie i peł ne, esen cjo -
nal ne. Po krót ce scha rak te ry zu ję
obie.

– Lek kie Sy rah to za pew ne te
eu ro pej skie…

– Nie za wsze, ale fak tycz nie, są
to wi na wy pro du ko wa ne
w chłod niej szym kli ma cie. Są
aro ma tycz ne, zio ło we, cza sem
nie co pi kant ne i pie prz ne, o nu -
tach oli wek, śli wek, ty to niu cy ga -
ro we go i boy sen ber ry.

– A cóż to ta kie go?

– Skrzy żo wa nie ma li ny z je ży -
ną. Lek kie Sy rah ma ją mniej szy
kon takt z dę bem i nie co wy ższą
kwa so wość, zwią za ną z bo ga tą
owo co wo ścią.

– Do cze go je po da je my?
– Wspa nia le spraw dzi się tu

ja gnię ci na, ze wzglę du na jej de -
li kat ny smak. Mo że my do dać
aro ma tycz nych przy praw, by
wzmoc nić do zna nia sma ko we.
War to przy go to wać np. ma ro -
kań skie ta gi ne, z do dat kiem
goź dzi ków, cy na mo nu, zie la an -
giel skie go, świe żo

zmie lo nych na sion ko len dry
i mię ty.

– A coś dla we ge ta rian?
– Pie czo ne bądź gril lo wa ne ba -

kła ża ny z pach ną cym far szem bę -
dą ide al nym do dat kiem do Sy rah.

– Czym cha rak te ry zu je się
dru gi ro dzaj Sy rah?

– Peł ne, głę bo kie Sy rah to za -
zwy czaj Shi ra zy – cie plej szy kli -
mat spra wia, że wi na te na ją

znacz nie bo gat -
szą struk tu rę

i głęb -
sze ta ni -

ny. Wy czu je -

my w nich bo rów ki, je ży ny,
prze pla ta ne aro ma tem zia -
ren ka ka ow ca, gorz kiej cze -
ko la dy, lu kre cji i wa ni lii.

– Z czym je kom po no -
wać?

– Wol no pie czo na pie -
czeń wie przo wa bę dzie

wspa nia łym do peł nie niem
tre ści we go Shi ra za. War to
do dać do niej świe żo

zmie lo ne go pie przu
i na sion kmin ku. To po -

łą czy obie skła do we
i wy do bę dzie win ną
owo co wość. War to

też skosz to wać
przy sma ków kuch -

ni azja tyc kiej
– do brze

współ  gra ją
z te go ro -
dza ju Shi ra -

za mi.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 

w Aninie
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SY RAH � RE PER TU AR PA SU JĄ CYCH PO TRAW

Jak bez trudu stwierdzić, czy wino wytworzono w ciepłym czy chłodnym klimacie? Wskazówkę
znajdziemy na etykiecie. Wina z ciepłych regionów mają zazwyczaj powyżej 14% alkoholu,

natomiast z chłodnych – poniżej

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208


