
Dziwny układ komunikacyjny
w Falenicy, w którym punktem cen-

tralnym jest stacja SKM-ki i Kolei
Mazowieckich, ale dwie linie auto-
busowe kończą trasę kilkaset me-
trów na zachód od niej, zostanie za-
chowany. Pętla przy ul. Bysławskiej
zostanie wkrótce przebudowana.
Osiedle traci w ten sposób szansę
na stworzenie przy stacji jednego
dużego węzła przesiadkowego.

– W ramach zamówienia wyko-
nawca dokona inwentaryzacji
obiektu, oceni jego stan technicz-
ny, wykona koncepcję przebudo-
wy pętli i wielobranżowy projekt
budowlany oraz uzyska wszystkie
niezbędne uzgodnienia – mówi
Magdalena Potocka, rzeczniczka
Zarządu Transportu Miejskiego.
– Po przebudowie na pętli mają
się znaleźć trzy lub cztery perony,
jezdnia, chodniki oraz przystanki
z wiatami. Pętla będzie przystoso-
wana do obsługi dwóch linii auto-
busowych, które będą na niej
kończyły kursy, oraz trzech linii
przelotowych.

Dwie linie kończące kursy to
obecnie 521 i 146, linii przeloto-

wej jest na razie półtorej: 213
i jednokierunkowo 161 (142 prze-
nosi się właśnie na Przewodową).
Oznacza to, że na Bysławskiej
zrobi się miejsce dla jeszcze jed-
nego autobusu.

DG

Nowa pętla w lutym
� Trwa przetarg na przebudowę pętli autobusowej w Falenicy. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, skorzystamy z niej pod koniec lutego.
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Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE 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 porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Bronisława
Czecha 39

tel. 22 353 42 50
668 138 908

promocja

Osiedle
traci szansę na stworzenie
przy stacji jednego
dużego węzła
przesiadkowego.

Po przebudowie
na pętli mają
się znaleźć trzy
lub cztery
perony, jezdnia,
chodniki oraz
przystanki
z wiatami

Rozmowa
z Piotrem Guziałem,

burmistrzem Ursynowa,
kandydatem

na prezydenta
Warszawy

– czytaj na stronie 4

w
ar

sz
aw

a.
w

ik
ia

.c
om
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– Spędził Pan w samorządzie
wiele lat, a mimo to nie jest Pan
osobą rozpoznawalną.

– Mam świadomość, że nie je-
stem tak rozpoznawalny jak Leszek
Miller czy Katarzyna Piekarska.
Wiem, że znacznie rzadziej bywam
w telewizji czy radiu, swoją aktyw-
ność samorządową opieram
na bezpośrednich kontaktach
z mieszkańcami i pomaganiu w ich
sprawach. Z wykształcenia jestem
pedagogiem, ukończyłem także
studia podyplomowe z zakresu za-
rządzania (MBA) oraz Akademię
Zarządzania Strategicznego, mam
olbrzymie doświadczenie zawodo-
we i to pozwala mi być skutecznym
w tym co robię. Byłem radnym
na Targówku, a także w sejmiku
mazowieckim. Z pewnością mogę
powiedzieć że znam Mazowsze,
znam Warszawę oraz rozumiem
warszawiaków. A wracając do roz-
poznawalności wszystko jeszcze jest
przede mną. Mam dopiero 41 lat.

– Kandyduje Pan do sejmiku
pod hasłami, że konieczna jest
zmiana władz wojewódzkich.

– Tak, ponieważ PSL-owski sys-
tem zarządzania poprzez grono to-
warzysko-partyjne, na czele które-
go od lat stoi marszałek Adam
Struzik, doprowadził nasze woje-
wództwo na skraj bankructwa.
Przez 10 lat takie niekompetentne
kadry powiększyły się o 400%.

Oczywiście duży wpływ na stan fi-
nansów miało „janosikowe”, ale
przecież władze województwa
świetnie od dawna wiedzą, jak ten
podatek działa, że jest obliczany
na podstawie danych z lat poprzed-
nich i nie stworzyły rezerwy na ob-
sługę „janosikowego”. Kilka lat te-
mu Mazowsze miało się bardzo do-
brze. Wpływy do budżetu były du-
że, ale wszystko wydano, a najbo-
gatszy region w Polsce, który wy-
twarza 23% produktu krajowego
brutto, ma dziś ponad 2 mld zł dłu-
gu. Platforma Obywatelska udaje,
że nic się nie dzieje i toleruje mar-
szałka Struzika i jego PSL-owskie
zaplecze. SLD chce to zmienić.

– Jak? PSL nie liczy się w War-
szawie, ale na Mazowszu od lat wy-
grywa.

– Tak, ale niekoniecznie uczci-
wie. SLD wystąpi do Państwowej
Komisji Wyborczej o objęcie Ma-
zowsza specjalnym nadzorem
w związku z podejrzeniem, że wy-
bory w naszym województwie są
fałszowane.

– Mówi pan o badaniach liczby
nieważnych głosów przeprowadzo-
nych przez prof. Przemysława Śle-
szyńskiego?

– Oczywiście. Toż to istne cuda
nad urną! W żadnym innym woje-
wództwie nie ma aż takiej liczby
głosów nieważnych. W północnych
rejonach Mazowsza liczba ta sięga
nawet 27%! Co czwarty mieszka-
niec nie umie głosować?! Każdy
rozsądnie myślący człowiek potrafi
te dane zinterpretować jedno-
znacznie.

– Dlaczego dopiero teraz podno-
sicie alarm? Badania prof. Śle-
szyńskiego nie są nowe.

– Kampania wyborcza to najlep-
szy moment, by przebić się z tym
alarmem. Wcześniej PiS próbował
sprawę nagłośnić, ale nie znalazł
partnerów we współrządzącej woje-
wództwem Platformie Obywatel-
skiej, której radni są zakładnikami
PSL w nierównej koalicji. Niestety,
w walce z Adamem Struzikiem

i skutkami jego rządów nie mamy
partnerów w PO.

– Czym zamierza się Pan zająć
w sejmiku?

– Mazowsze ma 5 milionów
mieszkańców, to mniej więcej ty-
le, ile ma Łotwa i Litwa razem
wzięte. Spraw jest nieskończenie
wiele. SLD do wyborów samo-
rządowych idzie z hasłem „Mą-
drze, Zdrowo, Bezpiecznie, Sa-
morządowo”. Chcę, by zarządza-
nie Mazowszem odbywało się
mądrze – szczególnie jeśli cho-
dzi o finanse, w tym olbrzymie
środki z Unii Europejskiej, zdro-
wo – Mazowsze jest organem za-
łożycielskim (właścicielem) wie-
lu szpitali – w tym chociażby
szpitala na Bródnie, zapewnie-
nie najwyższej jakości i bezpłat-
nej pomocy medycznej jest
po prostu obowiązkiem państwa.
Istotnym i pilnym problemem
jest kwestia zagospodarowania
odpadów. Ustawa śmieciowa
szczególnie w Warszawie nie za-
działała tak, jak powinna. Po wy-
graniu przez MPO prawie
wszystkich przetargów jednym
z podstawowych problemów
miasta stało się wysypisko w Ra-
diowie i sąsiadująca z nim kom-
postownia. Smród jest coraz bar-
dziej intensywny i sięga coraz
dalej. Radiowo powinno być
w trybie pilnym zamknięte.

– W ciągu kilku lat śmieci mają
trafić do gminy Zielonka na teren
starego poligonu. Ma być też roz-
budowana spalarnia. Czy jest ja-
kaś alternatywa na dziś?

– Jest – Mława, ale MPO nawet
nie rozpatruje tej propozycji, bo
to więcej kosztuje. A rozbudowa
spalarni na Targówku jest tema-
tem bardzo kontrowersyjnym
i wzbudzającym protesty miesz-
kańców. Całość warszawskiego
systemu zbiórki i segregowania
śmieci może kosztować Platformę
Obywatelską utratę wielu głosów,
więc wkrótce można spodziewać
się działań pani prezydent War-
szawy w tej sprawie.

– Działań czy obietnic?
– Obietnic, których realizacji

trzeba będzie dopilnować w na-
stępnej kadencji.

– Kto ma tego dopilnować?
– Na przykład radni miasta czy

sejmiku, w tym ja osobiście. Zo-
bowiązuję się do tego. Gwaran-
tuję niezależność od lobbystów,
od grup nacisku, które w tej
sprawie pojawiają się na każdym
etapie. Radni SLD będą działać
w interesie mieszkańców i ich in-
teres reprezentować. Na moim
rodzimym Targówku takim nieja-
snym stykiem interesów z samo-
rządem jest Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Bródno, która bardzo
mocno wspiera własny komitet

w kolejnych już wyborach. Przy-
najmniej trzy sprawy są według
mnie naganne w zaangażowaniu
Spółdzielni Bródno. Po pierwsze
do startu „nagabywani” są pra-
cownicy spółdzielni, kierownicy
osiedli, gospodarze domów i in-
ne osoby powiązane ze spółdziel-
nią. Jeśli nie wystartują, to po-
dobno mogą mieć problemy za-
wodowe. Po drugie doświadcze-
nie z lat ubiegłych pokazuje, że
bloki SM Bródno będą zamknię-
te dla jakiejkolwiek agitacji in-
nych komitetów. I po trzecie, czy
właściwe jest, żeby firma, jaką
niewątpliwie jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa Bródno, wysta-
wiała własną listę? Co by było,
gdyby duże korporacje wystawia-
ły własne listy? Czy burmistrz ro-
dem z korporacji będzie zabiegał
o rozwój dzielnicy czy raczej
swojej firmy kosztem innych?
Jest sporo dowodów na to, że
radni z komitetu spółdzielczego
działali nie na rzecz wszystkich
mieszkańców, lecz wyłącznie
w trosce o interes swojej spół-
dzielni. Sposobem uniknięcia te-
go konfliktu interesu na Targów-
ku jest głosowanie na kandyda-
tów zgłoszonych przez SLD Le-
wica Razem, głosowanie na ludzi
którzy znają Targówek i rozumie-
ją mieszkańców Targówka.

Rozm. tk

Znam Warszawę, rozumiem warszawiaków
� Rozmowa z Jackiem Pużukiem, liderem listy SLD – Lewica Razem do sejmiku mazowieckiego.

Istotnym i pilnym problemem jest kwestia zagospodarowania odpadów. Ustawa śmieciowa
szczególnie w Warszawie nie zadziałała tak, jak powinna
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Dzięki SKM-ce bezpośredni
dojazd na Służewiec i lotnisko
mają mieszkańcy Białołęki, Rem-
bertowa, Wesołej, Legionowa
i Sulejówka. Pasażerowie z Waw-
ra i Otwocka muszą przesiadać
się w centrum Warszawy i w re-
zultacie wielu z nich wybiera sa-
mochód. To jedna z przyczyn kor-
ków na Wale Miedzeszyńskim, al.
Sikorskiego i w Dolinie Służe-
wieckiej.

– Dodatkowe połączenie kole-
jowe odciążające Dolinę Służe-
wiecką, borykającą się z ulicznymi
korkami, byłoby bardzo korzyst-
nym rozwiązaniem nie tylko dla
mieszkańców dzielnicy Wawer
– piszą razem burmistrzyni Jolan-
ta Koczorowska i wiceburmistrz
Łukasz Jeziorski.

Potencjalną przeszkodą w uru-
chomieniu nowej linii jest różna
wysokość peronów na poszczegól-
nych stacjach. Na linii średnico-
wej mają one po 76 cm (to euro-
pejska norma), ale na otwockiej
aż 110 cm. Nowe pociągi są przy-
stosowane tylko do niższych pero-

nów, więc trasa na lotnisko mu-
siałaby być obsługiwana przez sta-
re składy.

Ostateczna decyzja należy
do PKP Polskich Linii Kolejo-
wych. Jeśli kolejarze powiedzą
„nie”, SKM-ka z Otwocka na lot-
nisko Chopina pojedzie najwcze-
śniej za dwa lata, po obniżeniu pe-

ronów na linii otwockiej. Na razie
odmawiają komentarza – jest jesz-
cze za wcześnie na decyzję.

Czas przejazdu z Międzylesia
na Służewiec wynosiłby 45–50 mi-
nut. Czy to wystarczy, żeby zachę-
cić przynajmniej niektórych kie-
rowców do przesiadki?

DG

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

Autobusy linii 147 zawracają
na pętli Międzylesie. Ostatni
przystanek dla wysiadających zo-
stał wyznaczony na miejscach par-
kingowych przed skrzyżowaniem
al. Dzieci Polskich z ul. Jelenia.
Ponieważ nie da się wyznaczyć
objazdu dla autobusów, pasaże-

rów z Wiśniowej Góry czekają
spacery.

Z mniejszymi utrudnieniami
spotkają się kierowcy. Zamknięty
został tylko pas ruchu w kierunku
Żegańskiej, ruch w przeciwnym
kierunku odbywa się normalnie.

DG

Utrudnienia w al. Dzieci Polskich
� Do końca miesiąca potrwają roboty kanalizacyjne
w al. Dzieci Polskich, pomiędzy pętlami autobusowymi
Międzylesie i Wiśniowa Góra.

Wawer stara się o SKM-kę na Służewiec
� Mieszkańcy naszej dzielnicy chcą bezpośredniego połączenia z biurowcami
na Służewcu i lotniskiem Chopina. Zarząd Wawra wystosował w tej sprawie list
do Zarządu Transportu Miejskiego.

Galeria handlowa ma zachować
część zabytkowych obiektów, po-
wstaną też nowe budynki. Stare
mury zostaną odrestaurowane
– w ramach inwestycji, obejmują-
cej 22 tys. m2, w tym 12,5 tys. m2

powierzchni najmu, inwestor
– firma RE Project Development
– przewiduje powstanie m.in.
punktów handlowo-usługowych,

gastronomicznych oraz marketu
spożywczego. Nowa część, dobu-
dowana do istniejących hal, ma
być czterokondygnacyjna, z czego
jedno piętro będzie zajmował
podziemny parking.

Gotowy kompleks ma być od-
dany do użytku w październiku
przyszłego roku.

(red)

Szpotański to już historia
� Wmurowano kamień węgielny pod budowę galerii
handlowej Ferio w budynkach po fabryce Szpotańskiego.

źródło:w
w

w.ferio.pl



– Organizując referendum
w sprawie odwołania Hanny Gron-
kiewicz-Waltz paradoksalnie wzmoc-
nił Pan jej pozycję i prawdopodobnie
zapewnił wybór na trzecią kadencję.
Jest Pan zadowolony z takiego obro-
tu sprawy?

– Na pewno zadziałaliśmy stymu-
lująco dla Warszawy, bo Han-
na Gronkiewicz-Waltz przebudziła
się w wyniku akcji referendalnej. To
dobrze – naszym celem było odwo-
łanie lub poprawa funkcjonowania
urzędu prezydenta. Czy zapewnili-
śmy jej trzecią kadencję? Nie sądzę,
bo przebudzenie pani prezydent by-
ło chwilowe. Wciąż najważniejsze
problemy Warszawy są przemilcza-
ne przez obecne władze, tak jak np.
sprawa śmierdzącego na całą pół-
nocną Warszawę wysypiska w Ra-
diowie. Pani prezydent pobudzo-
na gniewem mieszkańców była
w natarciu rok temu, teraz wróciła
do dawnej, mocno zaspanej formy.

– Jak Warszawa powinna rozwią-
zać problem śmieci? Radiowo czuć
na Bielanach i Bemowie w promie-
niu kilku kilometrów.

– Gospodarka odpadami pokazu-
je nam bardzo dobitnie, że Warsza-
wa to miasto bez gospodarza. Prze-
targ na wywożenie śmieci z większo-
ści dzielnic wygrało MPO, czyli spół-
ka miejska podległa Hannie Gron-
kiewicz-Waltz, będąca na krawędzi
bankructwa. Została zasilona finan-
sowo z MPWiK, żeby w ogóle speł-
nić kryteria przetargowe. Już sam
ten fakt jest skandalem i powinien
być zbadany przez odpowiednie
służby. A Radiowo musi być za-
mknięte tak szybko jak się da i nie
chodzi tylko o wysypisko, lecz także
sąsiednią kompostownię. Na Biela-
nach jest sortownia firmy Byś, która
dostała ogromne dofinansowanie
z Unii na ten zakład, którego dziś
w żaden sposób się nie wykorzystuje.
Ten przykład pokazuje, jak nieodpo-
wiedzialni są ludzie nadzorujący pro-
blem śmieci w mieście. Pieniądze,
które Byś dostał z UE to przecież
wspólne pieniądze europejskich po-
datników (także nas wszystkich!) wy-
dane w celu proekologicznym, a dziś
decydenci z MPO i władze miasta
uznały, że nie będą korzystać z sor-
towni firmy Byś, bo przecież taniej
jest wywieźć wszystko na Radiowo
i zasmrodzić całą okolicę.

– Wiemy, że dzieje się źle, a cele
ustawy śmieciowej nie są w stolicy
osiągane, ale nie usłyszałem odpo-
wiedzi, jak Pan by rozwiązał ten
problem.

– Należy przede wszystkim jak
najszybciej rozbudować spalarnię
na Targówku i wielokrotnie zwięk-
szyć jej wydajność. Przy współcze-
snej technice i normach proekolo-
gicznych mieszkańcy nie mają żad-
nych podstaw do obaw przed spa-
larnią. W centrum Wiednia funk-
cjonuje taka instalacja bez negatyw-
nego wpływu na jakość życia miesz-
kańców, a jednocześnie produkując
tanią energię. Można to zrobić
w partnerstwie publiczno-prywat-
nym albo znaleźć prywatnego ope-
ratora. Najważniejsze jest to, że
działania powinny być podjęte na-
tychmiast. Dysponuję nagraniami
filmowymi, pokazującymi, że śmieci
z Warszawy trafiają także na niele-
galne wysypiska. To dowód na to, że
gospodarka odpadami w stolicy jest
patologiczna.

– Mogę otrzymać te nagrania?
– Tak, przekażę je. Można je

opublikować w internecie jako ilu-
strację naszej rozmowy.

– Zmieńmy temat. Warszawa jest
scentralizowana, jak chyba nigdy
w swojej historii. Samorząd miesz-
kańców od dawna nie istnieje. War-
szawska Wspólnota Samorządowa
chce to zmienić. Jak zamierzacie to
zrobić?

– Obecny ustrój miasta jest chory,
podobnie jak system rozdzielania
pieniędzy pomiędzy dzielnice. Przy-
pomnijmy, że Hanna Gronkiewicz-
-Waltz 8 lat temu obiecywała decen-
tralizację, a zrobiła dokładnie od-
wrotnie. Władzę oddała nie burmi-
strzom, lecz większość zostawiła so-
bie, wiceprezydentom i dyrektorom
biur ratusza. Chcemy zdecentralizo-
wać miasto i będzie to nasz priory-
tet. Władza musi wrócić do burmi-
strzów i radnych dzielnic, czyli de
facto jak najbliżej mieszkańców.

– Jak WWS zamierza to osią-
gnąć?

– Platforma Obywatelska nie mo-
że mieć samodzielnej większości
w Radzie Warszawy. To jest najważ-
niejsze, bo dziś ten „układ zamknię-
ty” tworzy patologię, w której radni,
zamiast kontrolować prezydenta, są
de facto jego podnóżkiem. Jeśli PiS
i PO będą miały wyniki porówny-
walne, to zapewne bez WWS nie
będzie możliwe zbudowanie więk-
szości. Zaproponujemy rozwiązania
ustawowe zmieniające ustrój War-
szawy, na bardziej demokratyczny.
Postawimy także twardo sprawę
„janosikowego”, dekretu Bieruta
i reformy opłat za użytkowanie wie-
czyste. Zgłoszenie ich w Sejmie

przez PO będzie warunkiem zawar-
cia koalicji. Jeśli posłowie PO tego
nie zrobią, zawrzemy koalicję z PiS.

– Samo zgłoszenie w Sejmie nic nie
zmieni. Ustawa może np. trafić do sej-
mowej zamrażarki. Co wówczas?

– Platforma dostanie czas
na przeprowadzenie zmian. Jeśli te-
go nie zrobi, zerwiemy koalicję.

– Nie wierzę w zmiany ustawowe.
Czy bez nich WWS też spróbuje
zdecentralizować stolicę?

– Oczywiście. Będziemy starali
się doprowadzić do zmiany statutu
miasta i przekazania dzielnicom
znacznie większych kompetencji.
Do tego nie potrzeba aż tak wiele.
Wystarczy prezydent rozumiejący,
że kompetencje muszą być jak naj-
bliżej mieszkańca, a nie jak obec-
nie, gdy decyzje o dzierżawie terenu
pod kiosk podejmuje biuro miejskie
podległe pani prezydent, a nie bur-
mistrz dzielnicy.

– Zwolennicy obecnego ustroju
stolicy twierdzą, że właśnie dzięki
skupieniu władzy na pl. Bankowym
udało się przez ostatnie 8 lat bar-
dzo wiele zbudować w Warszawie.

– Przypomnijmy sobie wybory 8 lat
temu. Większość tamtych haseł pani
prezydent wpisuje ponownie do swo-
jego programu, bo mimo blisko de-
kady rządów nie zostały zrealizowa-
ne. Mam nadzieję, że warszawiacy
dokonają rzetelnej oceny tych ośmiu
lat. Miało być pięć mostów – jest je-
den. Metro od Targówka do Bemo-
wa miało być już w tym roku, a jego
centralny odcinek na Euro 2012. Bę-
dzie dopiero teraz i będzie to naj-
droższe metro w Europie. Miała być
Szybka Kolej Miejska kursująca
po wszystkich istniejących w stolicy li-
niach kolejowych. I co? SKM jest
szybka tylko z nazwy i jeździ na tych
trasach, po których pociągi jeździły
jeszcze w PRL-u. Poza taborem nie
zmieniło się nic. Nawet nie rozpoczę-
to projektowania przystanków Po-
wązkowska, Wola Park, Fort Wola,
Koło, Rondo Żaba czy Radzymiń-
ska. Plany związane z SKM-ką są do-
kładnie na tym samym etapie, na ja-
kim były 8 lat temu. Podobnie jest ze
Szpitalem Południowym – poza ga-
daniem, nie ma nic. A szpital po-
trzebny jest nie tylko na południu
Warszawy, ale i na Białołęce, o czym
też cisza. Sport w stolicy upada. Tere-
ny legendarnych klubów, zamiast być
modernizowane i służyć mieszkań-
com, trafiają w ręce kolejnych dewe-
loperów. Wydawanie prostych decy-
zji administracyjnych trwa miesiąca-
mi. Pani prezydent zupełnie nie radzi
sobie z dekretem Bieruta. Reprywa-
tyzacja jest niesprawiedliwa a jedno-
cześnie zupełnie nietransparentna,
a władze miasta całkowicie bierne
w kwestii przyspieszenia działań usta-
wowych w tej sprawie. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, jako wiceprzewodni-
cząca Platformy Obywatelskiej, nie
potrafi wpłynąć na przeprowadzanie
szybkiej ścieżki w parlamencie, żeby
reprywatyzacja w Warszawie mogła

być prowadzona w ramach ustalo-
nych reguł i pogodzić interesy miasta,
spadkobierców byłych właścicieli
oraz obecnych użytkowników nieru-
chomości. Monopartyjna symbio-
za rządu, parlamentu i Warszawy nie
funkcjonuje, no chyba że w sprawie
obrony partyjnej koleżanki
przed utratą stanowiska podczas re-
ferendum. Wówczas cała Platforma
była zaangażowana.

– Czy w Warszawie naprawdę Pa-
na zdaniem nie dzieje się nic dobre-
go? Większość mieszkańców w son-
dażach popiera obecne władze i pa-
nią prezydent.

– To tylko półprawda. Warszawia-
cy to generalnie pogodna i optymi-
styczna część społeczeństwa, a urzę-
dującemu prezydentowi dość łatwo
o poprawne sondaże. Wynika to
głównie z dużej rozpoznawalności
osoby obecnie piastującej tej naj-
ważniejszy urząd w stolicy. Nie
zmienia to faktu, że Warszawa to
miasto bez strategii, bez zarządza-
nia przez priorytety, a pani prezy-
dent ma profesorki styl sprawowa-
nia urzędu. Zupełnie nie liczy się
z głosem mieszkańców, ważni są tyl-
ko doradcy partyjni. Jeśli już spotka
się z władzami dzielnic, to mamy
do czynienia z jej monologiem wy-
głaszanym ex cathedra. Jest nie-
omylna a burmistrzów traktuje jak
swoich krnąbrnych studentów. Nie
słucha. Panicznie boi się wszystkie-
go, co niezależne.

– Ostatnio ogłosił Pan potrzebę
zlikwidowania straży miejskiej.
Dlaczego?

– Ponieważ strażnik miejski powi-
nien być pomocny i uśmiechnięty,
a mniej represyjny wobec mieszkań-
ców. Jeśli dochodzą do mnie sygna-
ły, że strażnicy zajmują się wlepia-
niem mandatu starszej pani handlu-
jącej kwiatami na straganie, podczas
gdy w tym samym czasie w tej samej
okolicy zostaje zdemolowany przy-
stanek autobusowy przez pijaków,
to jestem przekonany, że komuś cał-
kowicie pomieszały się priorytety.
Straż mogłaby być oczywiście zre-
formowana, ale obawiam się, że
wiele lat zaniedbań, złego zarządza-
nia i złego doboru kadr prowadzi
do jednego rozwiązania – rozformo-
wania jednostki. Wcześniej należy
zapytać mieszkańców, czy chcą po-
wołania nowej, lepszej straży czy
przekazania jej obowiązków policji
wraz z niezbędnym finansowaniem.

– Jak zapytać? Konsultacje spo-
łeczne to u nas całkowita fikcja.

– I to należy zmienić. Mieszkańcy
powinni znacznie częściej wypowia-
dać się na każdy temat. Regularne
konsultacje, a nawet referenda po-
winny stać się normą. Dziś urzędni-
cy nie konsultują z nikim swoich de-

cyzji. Brakuje partnerstwa z miesz-
kańcami, z radami osiedli, spółdziel-
niami mieszkaniowymi, wspólnota-
mi, z przedsiębiorcami – i to zarów-
no małymi (jak np. kupcy na bazar-
kach czy na Trakcie Królewskim),
jak i większymi, a także ze środowi-
skami branżowymi (np. nikt nie liczy
się z głosem sportowców, trenerów
i działaczy sportowych w sprawie fi-
nansowania sportu).

– Jakie mogłoby być pierwsze py-
tanie, które władze Warszawy po-
winny zadać mieszkańcom w refe-
rendum?

– Na przykład w sprawie konty-
nuacji budowy metra. Metro od kil-
ku lat całkowicie eksploatuje bu-
dżet stolicy. To przez tę inwestycję
dzieci uczą się w dwuzmianowych
szkołach, brakuje miejsc w przed-
szkolach i żłobkach, nie ma środ-
ków na budowę nowych dróg, ście-
żek rowerowych, zatrzymano plany
związane z Szybką Koleją Miejską
itp. Jeśli mamy kontynuować budo-
wę metra, to ja chcę mieć pewność,
że mieszkańcy akceptują wszystkie
niedogodności z tym związane
i wieloletnie opóźnienia innych
ważnych inwestycji. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz podjęła tę decyzje sa-
modzielnie. Nie jestem przekonany,
że rodzice odbierający swoje dzieci
ze szkoły o 17.30, płacący za przed-
szkole niepubliczne 1000 zł mie-
sięcznie i nie mogący na czas wrócić
do domu Szybką Koleją Miejską,
która mogła powstać znacznie szyb-
ciej i taniej niż metro – podzielają
zachwyt pani prezydent nad tą in-
westycją, której zakończenie plano-
wane jest obecnie na rok 2020.

– Z czego Pana zdaniem wynika
niemal całkowity brak partnerstwa
publiczno-prywatnego w stolicy?

– Z braku odwagi w podejmowa-
niu decyzji. Gdyby PPP funkcjono-
wało w Warszawie normalnie, to
wartość inwestycji byłaby wielokrot-
nie wyższa. Warszawska Wspólnota
Samorządowa chce to zmienić. Nie
tylko zresztą to, miasto musi wresz-
cie sprywatyzować zbędne spółki,
jak choćby Miejskie Przedsiębior-
stwo Taksówkowe. Po co ono nam?
Jest całe mnóstwo prywatnych kor-
poracji, a MPT należy do najdroż-
szych. O koniecznych zmianach
można by długo mówić.

– Nie mamy tyle miejsca w gaze-
cie. Jaki wynik będzie Pan miał
w wyborach?

– Spanikowany „salon” Platfor-
my Obywatelskiej i „Gazeta Wybor-
cza” twierdzą, że je przegram, ale to
ja jestem gwarantem zmiany jako-
ściowej w zarządzaniu naszym mia-
stem. Zdecydują warszawiacy.

– Dziękuję ze rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Katner

Jestem gwarantem zmiany
� Rozmowa z Piotrem Guziałem, burmistrzem Ursynowa,
kandydatem na prezydenta Warszawy.
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– Droga na łuku jest pochylo-
na w złą stronę. W tej okolicy czę-
sto pojawia się mgła. Takie nachy-
lenie może więc powodować, że
już podczas pierwszych przymroz-
ków dojdzie do wielu wypadków.
A może to nowy sposób na wyeli-
minowanie piratów drogowych
i zapewnienie pracy laweciarzom
i blacharzom? Poza tym niby dro-
ga nowa, a asfalt jest cały pofalo-
wany – opowiada czytelnik.

– Niestety, zdarza się, że nie-
którzy kierowcy nic sobie nie ro-
bią z ograniczenia prędkości i pę-
dzą na złamanie karku, nawet sto
kilometrów na godzinę. A prze-
cież tam całe rodziny spacerują,
jeżdżą na rowerach czy rolkach.
O tragedię nietrudno! – denerwu-
je się kolejna czytelniczka.

Jest super, jest super, więc
o co ci chodzi?

Urząd dzielnicy stwierdza, że
wszystko jest w absolutnym po-
rządku i nie ma powodu do nie-
pokoju.

– Fragment ulicy, o którym mó-
wimy, został wybudowany zgod-
nie z planem technicznym, który
zakłada właśnie takie pochylenie
na łuku. Związane jest ono ze
sposobem odwodnienia jezdni.
Ponadto równość nawierzchni uli-

cy, jak i nośność podbudowy, była
trzykrotnie i niezależnie bada-
na (różne laboratoria drogowe).
Wyniki badań mieszczą się w do-
puszczalnych wielkościach odchy-
leń dla drogi tej kategorii – pod-
kreśla Konrad Rajca, rzecznik
prasowy urzędu dzielnicy.

Dodaje, że w ruchu miejskim
obowiązuje ograniczenie prędko-
ści do 50 km/h, a karanie kierow-
ców przekraczających prędkość to
zadanie policji. Można się więc
spodziewać, że posypią się man-
daty. Ale czy na nich się skończy?

Kabel? Dla wróbelków
Radny Marcin Kurpios wskazu-

je również na dziwny – jego zda-
niem – sposób prowadzenia kabla
zasilającego latarnie.

– Nie wiedzieć czemu, kabel – i to
na całej długości ulicy – wisi pomię-
dzy latarniami, zamiast być ułożony
w kanale w ziemi – dziwi się.

– Linia kablowa wykonana została
prawidłowo, zgodnie z dokumenta-
cją techniczną – odpowiada rzecznik.

Zgodnie z dokumentacją i nie-
zwykle nowocześnie kable wiszą
więc pomiędzy latarniami, co wi-
dać na zdjęciach.

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy
zdania. A jak nową Panny Wod-
nej oceniają nasi czytelnicy?

amk

Nowa Panny Wodnej prowokuje piratów
� Czy na nowo wyremontowanej ulicy Panny Wodnej będzie dochodzić
do wypadków czy skończy się tylko/aż na mandatach?

Nie wiedzieć
czemu, kabel – i to na
całej długości ulicy – wisi
pomiędzy latarniami,
zamiast być ułożony
w kanale w ziemi – dziwi
się radny Marcin Kurpios.

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!
tel. 502-280-720
wybory2014@gazetaecho.pl
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Na miejscu okazało się, że „coś”
wypływa z rury odpływowej i two-
rzy w wodzie obfitą pianę. Ponie-
waż istniało niebezpieczeństwo
skażenia, wezwano specjalistyczną
jednostkę ratownictwa chemiczne-
go. Jej badania jednak wykazały, że
piana jest stosunkowo obojętna dla
środowiska i niebezpieczeństwa
nie ma. Jednak akcja zabezpiecza-

nia terenu trwała cztery godziny,
a piana wreszcie zniknęła sama.

Tak czy owak – warto uważać,
co się wylewa do ścieków. A może
to było piwo pewnego koncernu,
do którego wylewania namawiano
ostatnio w internecie? Tak czy
owak, pytanie tytułowe pozostaje
otwarte.

(red)

Co wpieniło rów na Wydawniczej?
� W poniedziałkowy wieczór dwa tygodnie temu straż
pożarna otrzymała informację o dziwnej substancji
w rowie melioracyjnym przy Wydawniczej.
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USŁUGI STOLARSKIE
·Wykonujemy schody drewniane, samonośne
bądź na beton. Schody na konstrukcji stalowej.
Również inne prace stolarskie. Pomiar i wycena
gratis Piotr 504-806-573

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

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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

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
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenie drobne 
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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

Na za gad kę z ostat nie go nu me -
ru „In for ma to ra Waw ra” od po wie -
dzia ła pa ni Be ata Kucz kow ska -
-Osuch: „Ta bli ca znaj du je się
na skwe rze przed wej ściem
do daw nych za kła dów ZWAR
w Mię dzy le siu”. To oczy wi ście do -
bra od po wiedź i na gro da wę dru je
do pa ni Be aty. Za pra szam po od -
biór na gro dy do skle pu „Ha cjen da
z wi na mi” przy ul. Ma ry siń skiej 3.

Ta bli ca upa mięt nia żoł nie rzy
Ar mii Ra dziec kiej i żoł nie rzy
Woj ska Pol skie go po le głych
na przed po lach Mię dzy le sia. Te -
raz ta bli ca wzbu dza kon tro wer sje

i sły chać gło sy, aby ją z te go miej -
sca usu nąć.

Mię dzy le sie zo sta ło wy zwo lo -
ne 10 wrze śnia 1944 przez 125.
kor pus Ar mii Ra dziec kiej, w ra -

mach któ re go wal czy ła jed nost ka
Woj ska Pol skie go – I dy wi zja im.
Ta de usza Ko ściusz ki. Za raz
po wy zwo le niu za czę to po rząd ko -
wa nie fi lii fa bry ki K. Szpo tań skie -
go – Fa bry ki Apa ra tów Elek trycz -
nych. Od 1945 ro ku no si ła ona
na zwę „Pierw sza Pań stwo wa Fa -
bry ka Apa ra tów Elek trycz nych”.
Z cza sem FAE prze mia no wa no
na ZWAR – Za kład Wy twór czy
Apa ra tu ry Roz dziel czej. (za
http://war sza wa.wi kia.com).

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 znaj du ją się te ta bli ce?
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.

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

Załóż ogród jesienią -- to się opłaca!
Czy wiedziałeś, że je sień to naj lep szy czas na:

ZA ŁO ŻE NIE TRAW NI KA 
– na sio na zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić się przed zi mą, a wio sną bę -
dzie cie szyć oczy so czy sta zie leń. Je śli za bie rze my się za to wio sną, tra -
wa nie wzmoc ni się wy star cza ją co, by słu żyć la tem.

PO SA DZE NIE RO ŚLIN CE BU LO WYCH
- je śli chce my wio sną cie szyć się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy nar cy za mi.

POSADZENIE ŻYWOPŁOTU
– li gustr czy ber be rys do stęp ny jest w do brej ce nie, po dob nie jak drze -
wa owo co we. 

Justyna Tuszyńska - architekt krajobrazu 
Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744 

Przepiękny ogród wiosną 
teraz zaprojektujesz za pół ceny!



Za chod nia część dziel ni cy Wa -
wer po prze ci na na jest ka na ła mi
i ro wa mi me lio ra cyj ny mi. Ka nał
Wa wer ski, No we Uj ście, No wa

Ulga, Za góź dziań ski, Rów Ze -
rzeń ski… Dłu go by wy mie niać.
Nie jest to We ne cja, nie był Pe -
ters burg i nie bę dzie Am ster dam,

ale ist nie nie cie ków wod nych
z pew no ścią mo gło by być wy ko rzy -
sty wa ne le piej niż te raz. Brze gi ka -
na łów to prze cież ide al ne miej sca
dla ście żek re kre acyj nych i dróg
ro we ro wych. To ta kże łącz nik z hi -
sto rią dziel ni cy, bo wa wer skie ka -
na ły po wsta wa ły, dla ce lów me lio -
ra cyj nych, na po cząt ku XX wie ku.

W czerw cu w gło so wa niu
nad bu dże tem par ty cy pa cyj nym
miesz kań cy Zerz nia mo gli od da -
wać gło sy na pro jekt ście żki re kre -
acyj nej nad Ka na łem No we Uj ście,

któ ra po wsta ła by na od cin ku
od Lu cer ny do Wa łu Mie dze szyń -
skie go. Za za le d wie 64 tys. zł
na ma pę dziel ni cy mo gło tra fić
przy jem ne miej sce do bie ga nia
i spa ce ro wa nia, któ re zi mą zmie -
nia ło by się w tra sę do nar ciar stwa
bie go we go. Pro jekt prze padł – za -
bra kło 50 gło sów. Pro blem po le ga
na tym, że pu la pie nię dzy przy zna -
na dla Zerz nia wy no si ła wła śnie
nie wie le po nad 64 tys. zł a wa wer -
ski bu dżet par ty cy pa cyj ny nie prze -
wi dy wał ka te go rii pro jek tów ogól -

no dziel ni co wych, w któ rej kon cep -
cja za go spo da ro wa nia brze gu ka -
na łu pa so wa ła by ide al nie. Miesz -
kań cy osie dla mu sie li więc wy bie -
rać mię dzy ście żką a do fi nan so wa -
niem Szko ły Pod sta wo wej nr 109.
W kon flik cie mię dzy re kre acją
a edu ka cją wy gra ła ta dru ga.

Czy nad Ka na łem No we Uj ście
zaj dą w naj bli ższym cza sie ja kieś
zmia ny? Ra da Osie dla Sa dul chce
po sze rze nia mo stu na ul. Lu cer -
ny, na któ rym w cią gu ostat niej
de ka dy by ły dwa wy pad ki śmier -
tel ne, tak by pie si mie li na nim
wię cej miej sca i by li le piej od se -
pa ro wa ni od pę dzą cych sa mo cho -
dów. W cią gu naj bli ższych sze ściu
lat po wsta nie ta kże dro ga ro we -
ro wa na Lu cer ny. Ży cie w Waw -
rze na dal to czy się więc obok ka -
na łu, a nie nad nim.

DG

Co zrobić z Kanałem Nowe Ujście?
� Jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Warszawie pozostaje niezagospodarowane.

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

Sche mat jest pro sty – naj pierw
te le fon od fał szy we go człon ka ro -
dzi ny z proś bą o po życz kę, a póź -
niej dru gi, od ofi ce ra po li cji bądź
Cen tral ne go Biu ra Śled cze go. Ten
dru gi mó wi nam, że jest na tro pie
oszu stów, ale mo że my go wspo móc
w schwy ta niu ban dy tów na go rą -
cym uczyn ku. Wy star czy wy dać go -
tów kę oso bie, któ ra po nią przyj -
dzie, a wte dy mun du ro wi zła pią
oszu sta w pu łap kę, zaś pie nią dze
wró cą w nie na ru szo nej kwo cie.
Brzmi sen sow nie? No wła śnie nie
bar dzo, bo po li cjant ni gdy nie po -
pro si nas o wrę cze nie pie nię dzy
ko mu kol wiek. Jed nak lu dzie się

na to na bie ra ją, tra cąc nie rzad ko
kil ka dzie siąt ty się cy zło tych.

Wa wer ska po li cja wpa dła na
trop szaj ki po słu gu ją cej się me to -
dą „na po li cjan ta”. Szyb ko usta lo -
no, gdzie prze by wa ją oszu ści
i po krót kiej ob ła wie za trzy ma no
dwóch mę żczyzn. Ro bert K. i Ire -
ne usz G. ja ko pierw si tra fi li do
aresz tu, a kil ka dni póź niej do łą -
czy li do nich kom pa ni: Grze -
gorz T. oraz Da riusz Sz., któ ry był
mó zgiem ca łej siat ki.

Za oszu stwo gro zi im do ośmiu
lat wię zie nia.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Wnuczkowie i policjanci schwytani!
� Ostatnio metoda oszustw „na wnuczka” została
udoskonalona o „wsparcie policyjne”. Jednak gdy
złodzieje sprytni, to i policja nie próżnuje…

źródło: w
w

w.policja.w
aw.pl

– W la tach 2014–2020 od da -
my peł ną sieć au to strad i dróg
eks pre so wych oraz ca łą ob wod -
ni cę War sza wy – mó wi no wa pa -
ni pre mier.

Po przed ni rząd mó wił o ro -
ku 2019. Ta ką da tę ukoń cze nia
ob wod nic eks pre so wych War sza -
wy po da wa li za rów no by ły pre -
mier Do nald Tusk, jak i mi ni ster
in fra struk tu ry Sła wo mir No wak.
Obec nie S2 koń czy się na za -
chod nim Ur sy no wie, na węź le
z ul. Pu ław ską. W po ło wie przy -
szłe go ro ku ru szy bu do wa dru -
gie go od cin ka przez Ur sy nów,

Wi la nów, most szyb kie go ru chu
na zy wa ny ro bo czo „Po łu dnio -
wym” i Wa wer do wę zła z pro jek -
to wa ną tra są S17, nad któ rą pra -
ce są wciąż ma ło za awan so wa ne.

Przed sta wi cie le Plat for my
Oby wa tel skiej ma ją zwy czaj mó -
wie nia o do koń cze niu ob wod ni -
cy eks pre so wej przed ka żdym
wa żnym gło so wa niem: wy bo ra -
mi par la men tar ny mi, re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia pre zy -
dent War sza wy a te raz przed wy -
bo ra mi sa mo rzą do wy mi. Kam -
pa nia wy bor cza trwa.

DG

Rząd obiecuje trasę S2 do 2020 r.
�Nowa premier Ewa Kopacz zapowiedziała w expose, że
do 2020 r. ukończony zostanie ring tras szybkiego ruchu
wokół Warszawy, w tym przecinająca Wawer trasa S2.

Mieszkańcy
osiedla musieli więc
wybierać między ścieżką
a dofinansowaniem
Szkoły Podstawowej
nr 109. W konflikcie
między rekreacją
a edukacją wygrała ta
druga.



– Wi no i po tra wy to od wiecz ni
part ne rzy…

– A cza sem wro go wie.
– Dla cze go?
– Nie wszyst kie da nia „lu bią

się” z kon kret ny mi wi nam mi.
– Dla cze go do bie ra nie wi na

do je dze nia przy spa rza kło po -
tów?

– Zda rza się, że po peł nia my błę -
dy, np. trak tu je my sło ność po traw
ja ko ce chę „prze zro czy stą”, pod -
czas gdy po tra fi ona znie kształ cić
smak wi na, ni we lu jąc je go owo co -
wość, wy su wa jąc na pierw szy plan
gorz kie garb ni ki i pod kre śla jąc al -
ko hol. A to nie je dy ne prze ocze nie.

– Czy są za tem ja kieś pro ste
za sa dy po ma ga ją ce roz po cząć łą -

cze nie je dze nia i wi na?
– Przede wszyst kim wy bie raj -

my te wi na, któ re lu bi my. To za -
wsze jest do bry po czą tek.

– A po tem?
– Po myśl my o da niu bądź po -

sił ku ja ko ca ło ści. Ja kie są je go
do mi nu ją ce ce chy? Czy po tra wa
jest ła god na czy aro ma tycz na?
Chu da czy sy cą ca i wy so ko ka lo -
rycz na? A mo że kwa sko wa ta?

– Od po wia da my so bie na te
py ta nia i ma jąc te ce chy w pa -
mię ci…

– Wy bie ra my wi no, któ re bę -
dzie za cho wy wać te sma ki w rów -
no wa dze.

– Czy li ła god ne po tra wy ze
zrów no wa żo ny mi wi na mi?

– A stek w pi kant nym so sie
z ma ry no wa ne go, zie lo ne go pie -
przu np. z bo ga tym w sma ku zin -
fan de lem, a kur czak w so sie
śmie ta no wym z bo ga tym, le ża ko -
wa nym w dę bi nie char don nay.

– A je śli je my tłust sze po tra wy
z za wie si sty mi so sa mi?

– Do brym po my słem jest wi no
o bo gat szych ta ni nach.

– Dla cze go?
– „Oczysz czą” one pod nie bie -

nie. War to też spró bo wać prze -
ciw sta wić się tre ści we mu da niu
wi nem bia łym, z orzeź wia ją cą
świe żo ścią, np. sau vi gnon blanc.

– Ja kie wi no wy brać, gdy lu bi -
my kwa śne po tra wy? Np. kre wet -
ki z cy try ną i na tką pie trusz ki?

– Wy bie raj my wi no, któ re bę -
dzie po dob ne.

– A je śli lu bi my w da niach do -
zę pi kan te rii?

– In ten syw ne przy pra wy
w chiń skiej, in dyj skiej czy taj skiej

żyw no ści mo gą ko li do wać ze
sma kiem wi na.

– Ja kie za tem wi no do brać
do ta kich sma ków?

– Ta kie, któ re zła go dzi pi kant -
ność po tra wy, np. ge wurtz tra mi -
ner ze słod ki mi niu an sa mi lub
su chy, wy traw ny rie sling.

– Cza sem mo że my mieć wąt -
pli wo ści, czy do brze okre śli li śmy
ce chy po tra wy.

– Ge ne ral nie mo że my po sił ko -
wać się wte dy łą cze niem da nia z wi -
nem z te go sa me go re gio nu, np.
do pen ne z so sem po mi do ro wym
z ba zy lią do bie ra my wło skie chian ti.

– Co jesz cze mógł by Pan po ra -
dzić Czy tel ni kom roz po czy na ją -
cym pod róż po świe cie kom po zy -
cji win no -po tra wo -
wych?

– Nie bój my się eks pe -
ry men to wać. To naj lep sza
for ma na uki.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7208

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 
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JAK DOBIERAĆ
WINO DO JEDZENIA?

W przypadku potraw na bazie kaszy/ryżu/makaronu ważne jest
jakie stosujemy dodatki. Np. przy tagine z jagnięciny,

zawierające często suszone owoce, dobrym rozwiązaniem
będzie łagodna Rioja bądź włoskie Negroamaro lub Nero
d'Avola. Gdy wybieramy te z kurczaka bądź warzywne
– spróbujmy białego Semillon, bądź różowej Prowansji

Nietypowym, ale ciekawym połączeniem jest młode,
czerwone Bordeaux z kuchnią chińską, zwłaszcza

z delikatnymi potrawami kantońskimi


