
Niemal cały teren osiedla Alek-
sandrów znajduje się w Mazo-
wieckim Parku Krajobrazowym

i w jego otulinie, a to oznacza, że
pozostaje obszarem „ograniczo-
nego inwestowania”. Jeziorko

Morskie Oko, położone na grani-
cy Aleksandrowa i Falenicy, nale-
ży do najbardziej urokliwych za-

kątków w całej dzielnicy. Niestety
przez lata pozostawał on zanie-
dbany i dziki. W przyszłym roku
ma się to jednak zmienić. Plan
jest ambitny: przywrócić jeziorku
lata świetności. Najstarsi miesz-
kańcy Aleksandrowa z pewnością
pamiętają, że Morskie Oko było
kiedyś niezwykle popularne,
głównie za sprawą przystani dla
kajaków.

– W przyszłym roku zostanie
zrealizowany pierwszy etap inwe-
stycji. Zaplanowane jest nawie-
zienie piachu, pogłębienie
i oczyszczenie zbiornika, ustawie-
nie ławek, stolików, koszy. Jeśli
pieniędzy wystarczy, zrobimy też
oświetlenie, jeśli nie – ustawimy
urządzenia do ćwiczeń – zapowia-
da Joanna Waligóra, autorka pro-
jektu rewitalizacji.

To dzięki determinacji pani Jo-
anny i poparciu mieszkańców zy-
skamy w Wawrze nowe miejsce
do odpoczynku i błogiego leni-

stwa. Rewitalizacja Morskiego
Oka – za 65 tys. zł – została zgło-
szona w ramach budżetu partycy-
pacyjnego i zagłosowały
na nią 323 osoby.

Najważniejsze, że to dopiero
początek planowanych zmian.
W przyszłym roku do budżetu
partycypacyjnego zostanie zgło-
szony drugi etap rewitalizacji,
a w nim budowa pomostów. Jed-
nego dla wędkarzy, którzy już dziś
zarybiają akwen, drugiego – się-

gającego do samego środka je-
ziorka, z altanką na końcu.

– Chciałabym, aby powstała
tam kawiarnia i miniscena letnia
– mówi pomysłodawczyni i zachę-
ca wszystkich do głosowania
w budżecie partycypacyjnym
w przyszłym roku.

W Aleksandrowie na pewno
nie będzie kąpieliska. W jeziorze
są wody opadowe, więc nie naj-
lepszej jakości.
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Łukasz Jeziorski był współ-
twórcą i dyrektorem wawerskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji,
od maja 2013 roku pełni funkcję
wiceburmistrza dzielnicy. Za-
stępcami nowego burmistrza ma-
ją być Leszek Baraniewski
i Zdzisław Gójski. Kilka dni te-
mu radni wybrali przewodniczą-
cego rady Wawra, którym został
ponownie Norbert Szczepański
oraz trzech wiceprzewodniczą-
cych: Włodzimierza Zalewskie-
go, Janusza Barcińskiego i Wie-
sława Domańskiego.

DG

Łukasz Jeziorski burmistrzem
� Jolanta Koczorowska nie będzie już burmistrzynią dzielnicy. Jak udało nam się
dowiedzieć, zastąpi ją obecny wiceburmistrz Łukasz Jeziorski, który otrzymał
rekomendację władz Platformy Obywatelskiej.

Chciałabym,
aby powstała tam
kawiarnia i miniscena
letnia – mówi
pomysłodawczyni
i zachęca wszystkich
do głosowania
w budżecie
partycypacyjnym
w przyszłym roku.

Będzie plaża, bez kąpieliska
� Plaża, ławki, pomosty a dookoła zieleń – czy można sobie wymarzyć lepsze miejsce do wypoczynku latem? Tak będzie w Aleksandrowie.
W przyszłym roku rusza modernizacja Morskiego Oka.



Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. 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:

5 - 19.XII

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

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej 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 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 po trzeb 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. 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, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

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

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

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

Miesz kań cy Waw ra zna ją bar dzo
do brze po mnik, któ ry był przed sta -
wio ny w ostat nim od cin ku „Cie ka -
we go Waw ra” i za gad ka nie spra -
wi ła pro ble mów. Po mnik ten znaj -

du je się na cmen ta rzu Ofiar Woj ny
przy uli cy Ko ściusz kow ców w Ma -
ry si nie Wa wer skim. Mo nu ment
z wy ku tą w czer wo nym pia skow cu
syl wet ką czło wie ka tra fio ne go se -

rią z ka ra bi nu po sta wio no w la -
tach 60. Upa mięt nia on roz strze la -
nych 27 grud nia 1939 r. miesz kań -
ców Waw ra i Ani na. Au to rem po -
mni ka jest Sta ni sław Zie liń ski.

Prócz miesz kań ców Waw ra
i Ani na, za mor do wa nych 27 grud -
nia 1939 ro ku, na cmen ta rzu po -
cho wa ni są więź nio wie Pa wia ka
roz strze la ni w Ani nie 29 kwiet -
nia 1942 r., po le gli w cza sie po -
wsta nia war szaw skie go oraz żoł -
nie rze, któ rzy zgi nę li w cza sie wy -
zwa la nia War sza wy.

Za gad kę od ga dli: Zo sia Gi -
rys-Cza go wiec, m_we so łow ski,
Elżbie ta Szy ma nek, Be ata Kucz -
kow ska -Osuch. Ma mę Zo si Gi -
rys -Cza go wiec za pra szam po na -
gro dę do skle pu „Ha cjen da z wi -
na mi” przy ul. Ma ry siń skiej 3.

Cmen tarz Ofiar Woj ny
przy ul. Ko ściusz kow ców po wstał
w li sto pa dzie 1939 ro ku na skra ju
Re zer wa tu Przy ro dy im. Kró la Ja -
na III So bie skie go. Pierw szym
po cho wa nym był Ka zi mierz
Grau zy nius z Wil na, po le gły 19
wrze śnia 1939 r. Je go po grzeb

zmie nił się w uro czy stość pa trio -
tycz ną. Przez ca łą oku pa cję
Niem cy to le ro wa li ist nie nie

cmen ta rza. Nie zwra ca li na wet
uwa gi na ta blicz kę przy wej ściu
z obo wią zu ją cą do dziś na zwą.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 ten głaz z tablicą upamiętniającą

ks. Jerzego Popiełuszkę?
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”
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

– Przez ostat nie czte ry la ta był
Pan rad nym dziel ni cy, ostat nie
wy bo ry sa mo rzą do we przy nio sły
Pa nu man dat rad ne go War sza wy.
Ja kie ko rzy ści bę dzie miał Wa wer
i je go miesz kań cy z Pa na pra cy?

– W ra dzie War sza wy chcę szu -
kać miej sca w prze strze ni do pro -
mo wa nia na szej dziel ni cy. Pra co -
wać tak, by nie do pusz czać do za -
tra ca nia to żsa mo ści i wy jąt ko we go
cha rak te ru Waw ra. W ubie głej ka -
den cji nasz głos był w ra dzie mia -
sta bar dzo sła bo sły szal ny a po -
trze by nie zau wa ża ne. Wy star czy
spoj rzeć na wiel kość ko lej nych
bu dże tów in we sty cyj nych dziel ni -
cy. Po sta ram się to zmie nić.

– Co kon kret nie?
– Te raz nie je stem już rad nym

dziel ni co wym, tyl ko rad nym mia -
sta i w po lu wi dze nia mu szę mieć
War sza wę ja ko ca łość. Za mie rzam
tak spra wo wać man dat, by mo je
dzia ła nia słu żą ce Waw ro wi słu ży ły

też ca łe mu mia stu. Kon kre ty?
W Waw rze po trzeb ny jest sys tem
mo ni to rin gu wi zyj ne go obej mu ją -
cy naj bar dziej pro ble ma tycz ne
miej sca w ca łej dziel ni cy. Osie dle
Ma ry sin Wa wer ski jest jed nym
z naj nie bez piecz niej szych w Waw -
rze, a nie ma tam żad nej ka me ry
mo ni to ru ją cej, rzad kie są też pa -
tro le po li cyj ne – to trze ba zmie nić.
Bez pie czeń stwo to też bez piecz ne
dro gi, do brze ozna ko wa ne i oświe -
tlo ne przej ścia dla pie szych z sy -
gna li za cją świetl ną. Na le ży od bu -
do wać jak naj szyb ciej dwie kład ki
dla pie szych, nad Bro ni sła wa Cze -
cha na wy so ko ści ul. Po toc kich
oraz nad Pło wiec ką w oko li cach
Trak tu Lu bel skie go. Brak bez ko li -
zyj nych przejść w tych miej scach
skut ku je spo wol nie niem ru chu,
two rze niem się kor ków na wa żnej
dro dze wy jaz do wej z mia sta i pod -
nie sie niem ry zy ka wy pad ku zwią -
za ne go z po trą ce niem pie sze go.

Ko lej ną sfe rą, któ rą chcę się
za jąć, jest edu ka cja. Bo lącz ką
Waw ra są wy lud nia ją ce się szko ły.
Ro dzi ce wo lą wo zić dzie ci do in -
nych dziel nic niż od da wać je
do wa wer skich szkół. To trze ba
zmie nić za rów no przez pod nie sie -
nie po zio mu na ucza nia, jak
i przez za pew nie nie bez pie czeń -

stwa w szko le i w jej oto cze niu.
Mu si my ścią gnąć wa wer skie dzie -
ci do wa wer skich szkół. Edu ka cja
to też sfe ra pa mię ci hi sto rycz nej.
Pod czas rzą dów ko ali cji PO i tzw.
ugru po wań lo kal nych za bi to tra -
dy cję ob cho dze nia w Waw rze
świąt pań stwo wych: 3 ma ja, 15
sierp nia i 11 li sto pa da. Od wie lu

lat w tych dniach or ga ni zu je my
sa mi (ja ko ko mi tet PiS Wa wer) te
uro czy sto ści. Wa żna dla mnie jest
też rocz ni ca Mor du Wa wer skie go
– 27 grud nia i upo rząd ko wa nie
za nie dba ne go cmen ta rza ofiar. Te
wszyst kie świę ta po win ny mieć
uro czy stą, na le żną im opra wę.

Wy słu cha ła AS

Mój cel: dwie kładki, monitoring i powrót dzieci do wawerskich szkół
� Cezary Jurkiewicz przez najbliższe cztery lata będzie reprezentował Wawer w radzie Warszawy. Co zamierza tam dla nas wynegocjować?

Marysin Wawerski to najbardziej niebezpieczna część dzielnicy.
Potrzebuje monitoringu!
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Roz po czę ta bu do wa tu ne lu
Miesz kań cy ża lą się na zbyt dłu -

go – ich zda niem – za mknię te szla -
ba ny na prze jaz dach ko le jo wych.
Oska rża ją o zło śli wość dró żni ków,
któ rzy aku rat trzy ma ją się swo ich
prze pi sów – dwie mi nu ty przed po -
cią giem ro gat ka ma być opusz czo -
na i ko niec. A je śli je den po dru -
gim prze je żdża ją trzy po cią gi
– wia do mo, stoi się dłu żej. Zresz tą,
wszyst ko wska zu je na to, że już
wkrót ce (za dwa la ta) ko lej ki
przed prze jaz da mi się zmniej szą.
Wresz cie bo wiem za pa dła de cy zja
o bu do wie tu ne lu w Mię dzy le siu.
Umo wę na bu do wę tu ne lu i zwią -
za ną z tym prze bu do wę Zwo leń -
skiej i Że gań skiej z wy ko naw cą
– fir mą Stra bag – pod pi sa no
pod ko niec li sto pa da. Pra ce ma ją
kosz to wać 87 mi lio nów zło tych.

Fe ler ne in we sty cje
Ile trze ba firm, by w Waw rze po -

sta wić przed szko le? Dzie sięć.
W tym nie sław nie słyn ny Zam bet.
To wła śnie po wy rzu ce niu go z bu -
do wy przed szko la na Krup ni czej
pra ce do kań cza ło aż dzie więć in -
nych firm. Cał ko wi ty koszt przed -
szko la za mknął się kwo tą 13 mi lio -
nów zło tych. I nie zmie nia wie le
fakt, że spra wa o od szko do wa nie
od Zam be tu to czy się w są dzie, bo
ka ra umow na za nie do trzy ma nie
kon trak tu to… 2 mln zło tych. Dla
po rów na nia – w ro ku 2015 Wa wer

ma mieć na in we sty cje bu dżet
w wy so ko ści 9 mi lio nów. A ogól -
nie Zam bet ma jesz cze do wpła ce -
nia do dziel ni co wej ka sy 6,5 mln
od szko do wa nia za fu szer kę
przy ba se nie. Ty le, że szan se na te
pie nią dze są mi zer ne, bo fir ma
ogło si ła w po ło wie ro ku upa dłość.

Ma my Wa wer skie Cen trum
Kul tu ry

To był ostat ni rok dzia łal no ści
Klu bu Kul tu ry Za stów. Po dob nie
zresz tą jak Klu bu Kul tu ry Anin,
Alek san drów czy Ra dość. Wszyst -
kie do tych cza so we pla ców ki kul -
tu ral ne w Waw rze zo sta ły scen tra -
li zo wa ne pod szyl dem Wa wer -
skie go Cen trum Kul tu ry z sie dzi -
bą przy Że gań skiej. – Pod po rząd -
ko wa nie klu bów kul tu ry no we mu
Cen trum stwo rzy więk sze mo żli -
wo ści po zy ski wa nia fun du szy ze -

wnętrz nych, o któ rych ma łe klu by
mo gły tyl ko po ma rzyć – mó wi
rzecz nik dziel ni cy. – Miesz kań cy
Waw ra nie chcą łą cze nia klu bów
kul tu ry. War sza wa Spo łecz na, wa -
wer skie osie dla i lo kal ne śro do wi -
ska kul tu ry sprze ci wia ją się cen -
tra li za cji za rzą dza nia kul tu rą.
Oba wia ją się li kwi da cji klu bów
kul tu ry i ogra ni cze nia ich ofer ty
kul tu ral nej – pi szą przed sta wi cie -
le or ga ni za cji spo łecz nych. Jak
na cen tra li za cji wyj dzie wa wer ska
kul tu ra – po trze ba cza su, by się
o tym prze ko nać…

By ła Fa bry ka Szpo tań skie go,
bę dzie Fe rio

Fa bry ka Szpo tań skie go ofi cjal -
nie za koń czy ła swo je ist nie nie
w ubie głym ro ku, ale w tym za -
czę ła no we ży cie. Ha le po ist nie -
ją cych od 1928 ro ku za kła dach

przej dą ogrom ną prze mia nę
– w paź dzier ni ku wmu ro wa no ka -
mień wę giel ny pod ga le rię han -
dlo wą Fe rio, któ ra ma być go to wa
pod ko niec przy szłe go ro ku. A we
wrze śniu od by ła się pre mie ra fil -
mu do ku men tal ne go po świę co ne -
go hi sto rii przed się bior stwa. Sa -
me ha le, któ re są wpi sa ne do re -
je stru za byt ków, do cze ka ją się
kon ser wa cji i ada pta cji – w ra -
mach in we sty cji, obej mu ją cej 22
tys. mkw., w tym 12,5 tys. mkw.
po wierzch ni naj mu, in we stor
– fir ma RE Pro ject De ve lop ment
– prze wi du je po wsta nie m.in.
punk tów han dlo wo -usłu go wych,
ga stro no micz nych oraz mar ke tu
spo żyw cze go. No wa część, do bu -
do wa na do ist nie ją cych hal, ma
być czte ro kon dy gna cyj na, z cze go
jed no pię tro bę dzie zaj mo wał
pod ziem ny par king.

Wydawaliśmy publiczne
pieniądze

Po raz pierw szy w dziel ni cy re -
ali zo wa no bu dżet oby wa tel ski.
Za sa dy by ły pro ste: część dziel ni -
co wej ka sy mia ła być prze zna czo -
na na in we sty cje wska za ne przez
miesz kań ców. I co wy bra no?
W Ma ry si nie – mo der ni za cje pla -
ców za baw, w Alek san dro wie
– za go spo da ro wa nie oko lic Mor -
skie go Oka. Miesz kań cy osie dla
Las za de cy do wa li o do po sa że niu
szko ły przy Ka de tów; po dob ny cel
– mo der ni za cję SP 109 – wspar li
ze rze nia nie, a miesz ka ją cy w Ani -
nie – szko łę nr 218. W Mię dzy le -
siu po wsta nie pu blicz ny par king
przy Że gań skiej, Fa le ni ca bę dzie
od wod nio na, Sa dul wzbo ga ci się
o skwe rek re kre acyj ny z si łow nią
ple ne ro wą. Na to miast w Nad wi -
ślu gło so wa nie by ło for mal no ścią,
bo zgło szo no tyl ko je den pro jekt
– bu do wę uli dla owa dów za py la -
ją cych.

A na je sie ni by ły sa mo rzą do we
wy bo ry. W dziel ni co wej ra dzie za -
sią dą czte ry ugru po wa nia: Pra wo
i Spra wie dli wość z ośmio ma rad -
ny mi, Plat for ma Oby wa tel ska
– z dzie wię cio ma, Wa wer ska Ini -
cja ty wa Sa mo rzą do wa z czte re ma
man da ta mi i Sto wa rzy sze nie Wa -
wer z dwo ma.

I to wszyst ko. Któ re z tych wy -
da rzeń na si czy tel ni cy uzna ją
za naj wa żniej sze?

(red)

Czy coś ciekawego wydarzyło się w tym roku w Wawrze?
� Rok 2014 już niemal za nami, pora więc zajrzeć do archiwów „Informatora Wawra” i sprawdzić, czym żyła dzielnica w ostatnich dwunastu
miesiącach. Zachęcamy do głosowania: które z wydarzeń najbardziej zmieniły tegoroczny Wawer?

Nowe przedszkole - kolejna fuszerka Zambetu Siłownie plenerowe to efekt budżetu partycypacyjnego

Tak będą wyglądały hale po ZWAR

źródło: M
ateriały inw

estora



Na ul. Izbic kiej są dwie li nie
au to bu so we, ale na wszyst kich
przy stan kach za trzy mu ją się tyl ko
na żą da nie. Po za go dzi na mi
szczy tu i w week en dy ma ło kto tu
wsia da i wy sia da. A szko da, bo
oko li ca jest nie sa mo wi cie ma low -
ni cza i z pew no ścią war ta częst -
sze go od wie dza nia nie tyl ko przez
miesz kań ców Waw ra, ale ca łej
War sza wy. Po po łu dnio wej stro -
nie uli cy – las, po pół noc nej – do -
my. I to nie by le ja kie, bo wil lo wa

za bu do wa Ra do ści to je den z naj -
ład niej szych w War sza wie i oko li -
cach przy kła dów ar chi tek tu ry jed -
no ro dzin nej. Ca ła oko li ca jest tak
za dba na, że cię żko uwie rzyć, że
na dal je ste śmy w gra ni cach War -
sza wy. Na pró żno szu kać tu krzy -
wych chod ni ków, śmie ci na la tar -
niach i par ku ją cych by le gdzie sa -
mo cho dów.

Od cza sów przed wo jen nych
zmie ni ło się spo ro: ina czej wy glą -
da ją wy as fal to wa ne uli ce, in ny jest
dźwięk prze je żdża ją cej w od da li
SKM -ki, sa mo cho dy, ar chi tek tu ra

do mów i wzór ta bli czek z na zwa -
mi ulic. Po zo stał let ni sko wy kli -
mat. Wi dać go na wet w wy ni kach
gło so wa nia do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. Bo jak ina czej wy tłu ma -
czyć fakt, że spo śród 11 pro jek -
tów, wśród któ rych pra wie po ło wę
sta no wi ły pro jek ty wy po sa że nia
Szko ły Pod sta wo wej nr 140,
miesz kań cy Ra do ści wy bra li „boks
ama tor ski dla wszyst kich”? I to
z gi gan tycz ną prze wa gą 1022:378
nad dru gim pro jek tem?

Je śli nie li czyć kil ku set osób,
gło su ją cych na pro jek ty dla szko -
ły, któ re cie szy ły się po pu lar no -
ścią w ca łej War sza wie, Ra dość
po trze bu je przede wszyst kim
dom ków dla dzi kich pszczół (ten
pro jekt zo sta nie zre ali zo wa ny
w przy szłym ro ku), si łow ni ple ne -
ro wej i ewen tu al nie re mon tu jed -
ne go czy dwóch chod ni ków. Cza -
sem ktoś przy po mni o bra kach

w ka na li za cji lub pro ble mach
z od bio rem śmie ci…

Skąd wzię ło się ta kie ra do sne
mia stecz ko?

Wszyst ko za czę ło się pod ko -
niec XIX wie ku, gdy na te re nie
Zbój nej Gó ry po wsta ło kil ka na -
ście wil li let ni sko wych, któ re
od na zwy jed nej z nich, na le żą cej
do ak to ra An to nie go Fert ne ra, za -
czę to na zy wać Ra do ścią, choć
uży wa no też na zwy Ma cie ro we
Ba gno. Czas mi jał, do mów przy -
by wa ło. W la tach 30. zbu do wa no
tu ko ściół i za ło żo no dwa cmen ta -
rze: ka to lic ki i ży dow ski. Jesz cze
przed woj ną Ra dość mia ła wła sną
szko łę, po ste ru nek po li cji i pocz tę.

Dziś miesz kań cy Ra do ści idą cy
na sta cję ko le jo wą mó wią, że wy -
bie ra ją się „do War sza wy”. Czy to
się kie dyś zmie ni?

DG

Radość, miasteczko koło Warszawy
� Ponad 60 lat po przyłączeniu dzisiejszej dzielnicy Wawer do Warszawy dawne
miejscowości letniskowe na linii otwockiej nadal zachowują swoją tożsamość.
W Radości wystarczy odejść kilkaset metrów od stacji kolejowej, by przekonać się, że
niewiele się tu zmienia.

Dla cze go prak tycz nie wszyst -
kie bu do wa ne w Pol sce ko ścio ły
są brzyd kie, sko ro jesz cze
100–150 lat te mu Ko ściół ka to -
lic ki był naj więk szym me ce na -
sem do brej sztu ki? To py ta nie
dla fi lo zo fów. Gdy by któ ryś
z nich chciał kon tem plo wać
w te re nie, po wi nien wy brać się
na ul. Lu cer ny w Sa du lu.

– Nasz ko ściół wy glą da jak
bun kier, ale przy naj mniej są tu
do brzy księ ża – mó wią oko licz ni
miesz kań cy.

Ko ściół św. Be ne dyk ta po -
wsta wał w la tach 1998–2004.
Wkrót ce po po świę ce niu pla cu
pod bu do wę miał miej sce przy -
kry in cy dent: ktoś ściął sie kie rą
usta wio ny tam krzyż.

DG

Bu duj z na mi „Mi gaw ki
z oko li cy”! Zau wa ży łeś coś, co
war to do ce nić, po chwa lić,
a mo że wy śmiać czy wy tknąć?
Wy ślij nam zdję cie z pod pi -
sem na maila: echo@ga ze ta -
echo.pl.

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

Migawki z okolicy

Kościół jak bunkier
� Mamy w dzielnicy kościoły piękne, jak neogotycki
zabytek w Zerzniu. Mamy także takie, których
architektoniczna jakość jest bardzo wątpliwa.

W pierw szej edy cji, fi na łem któ -
rej by ło czerw co we gło so wa nie,
dziel ni ca Wa wer mia ła do dys po -
zy cji 842 tys. zł, któ re po dzie lo no
na 13 rów nych czę ści (w Ma ry si -
nie Wa wer skim po li czo no od dziel -
nie część pół noc ną i po łu dnio wą).
Ina czej niż w nie któ rych dziel ni -
cach w Waw rze nie by ło od dziel -
nej su my prze zna czo nej na pro -
jek ty ogól no dziel ni co we.

W edy cji 2016 dziel ni ca do sta -
nie aż 2 mln zł, któ re bę dą po dzie -
lo ne na 14 ró żnych czę ści. Naj -
więk sza (424 020 zł) bę dzie prze -
zna czo na na pro jek ty ogól no dziel -
ni co we. Ka żde z 13 osie dli otrzy -
ma tym ra zem in ną su mę, uza le -
żnio ną od licz by za mel do wa nych
miesz kań ców, przy czym Ma ry sin
zno wu bę dzie po dzie lo ny na dwie
czę ści. I tak Alek san drów do sta -
nie 109 516 zł, Anin – 120 912 zł,
Fa le ni ca – 133 692 zł, Las
– 112 384 zł, Ma ry sin Wa wer ski
Po łu dnio wy – 121 524 zł, Ma ry sin
Wa wer ski Pół noc ny – 128 424 zł,
Mie dze szyn – 115 816 zł, Mię dzy -
le sie – 130 564 zł, Nad wi śle
– 115 392 zł, Ra dość – 135 296 zł,
Wa wer – 114 072 zł, Sa dul
– 109 448 zł a Ze rzeń – 128 940 zł.
Pod su mo wu jąc: wszy scy do sta ną
wię cej pie nię dzy, niż w tym ro ku.

Zgła sza ne pro jek ty mo gą być
lo ka li zo wa ne na te re nach na le żą -
cych do mia sta, chy ba że są pro -
jek ta mi nie in we sty cyj ny mi (np.
im prez ple ne ro wych, warsz ta -
tów), któ re za zgo dą wła ści cie la
te re nu mo gą się od by wać ta kże
na dział kach nie bę dą cych wła -
sno ścią sa mo rzą du.

Je den pro jekt lo kal ny mo że
kosz to wać te raz mak sy mal -
nie 90% pu li prze zna czo nej dla
da ne go osie dla. Dzię ki te mu unik -
nie my sy tu acji, w któ rych drob ny
pro jekt wart kil ka set zło tych zaj -
mu je w gło so wa niu dru gie miej sce
i mi mo to nie jest re ali zo wa ny.

Przyj mo wa nie pro jek tów bę -
dzie trwa ło od 17 stycz nia do 17
lu te go. Wła dze War sza wy chcą
tym ra zem moc niej za chę cić
miesz kań ców do dys ku sji
nad pro jek ta mi. Ma być wię cej
otwar tych spo tkań, w stycz niu ru -
szy ta kże spe cjal ne fo rum in ter -
ne to we. W pierw szej edy cji bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go fre kwen -
cja w Waw rze by ła bar dzo ni ska.
Wy nio sła 12,1%… i to wy star czy -
ło do trze cie go miej sca na po -
dium. Naj chęt niej gło so wa no
na Ur sy no wie i Mo ko to wie. Jak
bę dzie w przy szłym ro ku?

DG

Budżet partycypacyjny 2016:
Marysin weźmie najwięcej
� Zasady drugiej edycji budżetu partycypacyjnego
w Wawrze będą zupełnie inne niż w tym roku. Do wydania
będzie też ponad dwukrotnie więcej pieniędzy.

W zeszłorocznej edycji mieszkańcy chętnie głosowali na takie
projekty jak dokupienie sprzętów do placów zabaw czy kino

plenerowe

Jeszcze
przed wojną Radość
miała własną szkołę,
posterunek policji
i pocztę.
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No wo za biel ska to no we, otwar -
te kil ka mie się cy te mu przed łu że -
nie ul. Bo ra -Ko mo row skie go
na wa wer ską stro nę Tra sy Sie kier -
kow skiej. Dzię ki jej otwar ciu po -
wstał al ter na tyw ny dla Wa łu Mie -
dze szyń skie go wy jazd z osie dla
Las w kie run ku pół noc nym, któ ry
miał być wy ko rzy sty wa ny głów nie
przez ruch lo kal ny. Uru cho mio no
tam rów nież lo kal ną li nię au to bu -
so wą 219, łą czą cą m.in. Go cław,
Las i Anin. Po wsta ły no we przy -
stan ki No wo za biel ska i Stocz -
niow ców, dzię ki któ rym miesz -
kań cy mie li do je żdżać do prze sia -
dek na pę tli Go cław i do sta cji
Anin. A jak jest w prak ty ce?

– Uli ca ta by ła w wie lo let nich
pla nach i za pew ne by ła ko niecz na
ja ko lo kal na dro ga za pew nia ją ca
do jazd do oko licz nych do mów czy
osie dli dom ków sze re go wych – pi -
sze nasz czy tel nik, pan Ro bert.
– Ja ko uli ca lo kal na, bo ta ki był
jej pro jek to wa ny cha rak ter, po -
win na po sia dać in fra struk tu rę
uspo ko je nia ru chu. Tym cza sem
ta kiej in fra struk tu ry nie po sia da

a jej pa ra me try tech nicz ne spra -
wia ją, że roz pę dze nie się na tym
krót kim od cin ku do 150 km/h nie
sta no wi naj mniej sze go pro ble mu
– opo wia da.

Już wkrót ce po otwar ciu oka za -
ło się, że No wo za biel ska jest uli cą
lo kal ną tyl ko wir tu al nie. Po nie -
waż da się nią wje chać na Tra sę
Sie kier kow ską, szyb ko sta ła się
al ter na ty wą dla Wa łu Mie dze -
szyń skie go, z któ rej ko rzy sta ją
kie row cy z osie dli Wa wer i Sa dul.
No wo za biel ska słu ży ta kże za ob -
jazd za mknię te go od cin ka Trak tu
Lu bel skie go, po nad to prze ję ła
ruch z Sęcz ko wej i Po praw nej.

W re zul ta cie ruch na uli cy, któ ra
mia ła być dro gą lo kal ną, jest du -
ży. Tak bar dzo, że w po łą cze niu
z wa wer ską szko łą ru chu dro go -
we go, za bra nia ją cą prze pu ścić
pie sze go na przej ściu, wie le osób
– zwłasz cza dzie ci i se nio rów
– ma pro blem z przej ściem
na dru gą stro nę.

– Prze wi du jąc ten pro blem, już
wie lo krot nie po stu lo wa łem, aby
na tej uli cy jak naj szyb ciej wpro -
wa dzić ele men ty uspo ko je nia ru -
chu w po sta ci pro gów wy spo wych,
któ re są je dy ną for mą ak cep to -
wal ną przez Za rząd Trans por tu
Miej skie go – pi sze pan Ro bert.

– Pro gi wy spo we pro po nu ję za in -
sta lo wać w re jo nie przejść dla
pie szych i po wią zać je z do dat ko -
wy mi wy spa mi ka na li zu ją cy mi
ruch.

– Uli ca No wo za biel ska ma w li -
niach roz gra ni cza ją cych sze ro -
kość ok. 16–20 m, któ ra w po łą -

cze niu z rzad ką za bu do wą i bra -
kiem ma łej ar chi tek tu ry spra wia,
że mo żna je chać bar dzo szyb ko
w złud nym po czu ciu bez pie czeń -
stwa – mó wi rad ny Sła wo mir Kac -
pro wicz. – Pro gi wy spo we są pew -
nym roz wią za niem, ale nie są ide -
al ne. Np. na Mrów czej wie lu kie -
row ców prze je żdża środ kiem mię -

dzy ni mi, jed nak z pew no ścią pro -
gi przy czy nia ją się do uspo ko je nia
ru chu. Urząd dziel ni cy po wi nien
roz wa żyć bar dzo po wa żnie ich in -
sta la cję. Gdy w oko li cy po ja wi się
in fra struk tu ra dla dzie ci, np. bo -
iska czy pla ce za baw, mo że tam
do cho dzić do bar dzo nie bez piecz -
nych sy tu acji.

Co na to sa mo rząd Waw ra?
– Uli ca No wo za biel ska zo sta ła

wy ko na na zgod nie z pro jek tem
i wszel ki mi stan dar da mi bez pie -
czeń stwa do ty czą cy mi dro gi tej
ka te go rii – mó wi Kon rad Raj ca,
rzecz nik urzę du dziel ni cy Wa wer.
– Na te re nie za bu do wa nym obo -
wią zu je ogra ni cze nie pręd ko ści
do 50 km/h, od eg ze kwo wa nia te -
go ogra ni cze nia jest po li cja.

To praw da, że po li cja jest
od eg ze kwo wa nia ogra ni czeń
pręd ko ści. Pro jek tu jąc no wą dro -
gę war to chy ba jed nak pa mię tać,
że jej pa ra me try po win ny być do -
sto so wa ne do wa run ków pa nu ją -
cych w oko li cy. Lu bi my na rze kać
na pra cę po li cji (bar dzo czę sto
słusz nie), ale in sty tu cja ta po win -
na zaj mo wać się czymś in nym, niż
ra to wa niem sy tu acji po błę dach
po peł nio nych już na eta pie pro -
jek to wa nia mia sta.

DG

Samochody pędzą Nowozabielską
� Mieszkańcy osiedla Las najpierw czekali na budowę ulicy Nowozabielskiej, a teraz czekają, aż jeżdżący nią
kierowcy przypomną sobie o istnieniu w samochodach hamulców.

Gdy w okolicy
pojawi się infrastruktura
dla dzieci, np. boiska czy
place zabaw, może tam
dochodzić do bardzo
niebezpiecznych sytuacji
– mówi radny Sławomir
Kacprowicz.



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

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30
·Usługi transportowe, piach, żwir, wywóz gruzu,
transport hds, tel. 602-701-973

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
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·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, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, pocztówki, książki,
bibeloty, tel. 504-017-418
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

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

OPC dzia ła od kwiet nia. – Łą -
czy w so bie ele men ty warsz ta tu,
pra cow ni kom pu te ro wej i prze -
strze ni dzia łań ar ty stycz nych. Pra -
cow nia ofe ru je za ję cia z dzie dzi ny
no wych tech no lo gii, z któ rych
część re ali zo wa na jest w po sta ci
se me stral nych kur sów dla dzie ci
i mło dzie ży (gra fi ka 3D, pro gra -

mo wa nie w ję zy ku Py thon, ro bo ty -
ka Ar diu no, Mi ne craft, pod sta wy
pro gra mo wa nia dla naj młod szych
– w 2014 ro ku są one współ fi nan -
so wa ne ze środ ków Biu ra Edu ka -
cji m.st. War sza wy). Po zo sta łe za -
ję cia re ali zo wa ne są w po sta ci cy -
kli spo tkań te ma tycz nych po świę -
co nych wy bra nym za gad nie niom,

ta kim jak wol ne li cen cje i pra wo
au tor skie, spe cy ficz ne za gad nie nia
pro gra mo wa nia itp. – mó wią or ga -
ni za to rzy. – W Pra cow ni od by wa ją
się też za ję cia kom pu te ro we dla
do ro słych i se nio rów.

Au tor ski pro gram Pra cow ni ma
na ce lu za in te re so wa nie kre atyw -
nym wy ko rzy sta niem tech nik kom -

pu te ro wych w ży ciu co dzien nym.
Wszyst kie za ję cia re ali zo wa ne w ra -
mach OPC, wy ko rzy stu jąc no wo -
cze sne tech no lo gie po ka zu ją jed no -
cze śnie, jak przy da je się teo re tycz na
wie dza ma te ma tycz na i fi zycz na, ja -
ką mło dzież otrzy mu je w szko łach.
Zwięk sza ją tym sa mym mo ty wa cję
do na uki i roz wo ju. Brzmi za wi le?

Tym cza sem wca le tak nie jest.
Na za ję cia przy cho dzą kil ku let nie
dzie ci, któ re w mig ła pią za sa dy rzą -
dzą ce cy ber ne ty ką i po tra fią je za -
sto so wać w prak ty ce. Jak? Cho cia -
żby bu du jąc dzia ła ją ce go ro bo ta czy
pi sząc pro ste pro gra my kom pu te ro -
we, a na wet prze no sząc w cy ber -
prze strzeń lo kal ne za byt ki.

Warsz ta ty pro wa dzo ne przez
fun da cję są bez płat ne, ale ma ją
ogra ni czo ną licz bę miejsc. Dla te -
go war to za pi sać się przed przy -
by ciem. Pro wa dzo ne są od po nie -
dział ku do piąt ku, a w so bo ty jest
dzień z gra mi plan szo wy mi.

Za pi sy pro wa dzi Agniesz ka
Świą tec ka, tel. 889–981–780, fun -
da cja@ad hoc.org.pl.

Wię cej in for ma cji na pro fi lu fa -
ce bo oko wym OPC: fa ce bo -
ok.com/otwar ta pra cow nia cy fro wa.

(wt)

Cybernetyka dla dzieci? Takie rzeczy w Wawrze!
� Wawerska Strefa Kultury działa prężnie, wzbogacając swoją ofertę o kolejne atrakcje. Jedną z nich jest Otwarta Pracownia Cyfrowa,
prowadzona przez Fundację AdHoc.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL
Z po dob nym pro ble mem bo ry -

ka ją się or ga ni za to rzy trans por tu
pu blicz ne go w ca łej Eu ro pie. Jed -
no z fran cu skich miast po sta no wi -
ło prze pro wa dzić kam pa nię spo -
łecz ną, w któ rej ape lu je:

– Roz kła da nie nóg nie jest ko -
niecz ne. Le piej trzy mać je ra zem.
Ją dra nie są z krysz ta łu i nie wy -
buch ną, a Ty zro bisz wię cej miej -
sca są sia dom.

Po za pre zen to wa niu pla ka tu
na Fa ce bo oku przez Fun da cję Fe -
mi no te ka roz po czę ła się dys ku sja,

w któ rej zde cy do wa na więk szość
ko biet i mę żczyzn przy zna ła, że
pa no wie w roz kro ku to pro blem.
Nie tyl ko zaj mu ją za du żo miej -
sca, ale też wy glą da to ko micz nie
(„Wy glą da ją jak by by li w cią ży”),
a nie któ re ko bie ty uzna ją to
za for mę eks hi bi cjo ni zmu. Po ja -
wi ły się oczy wi ście ta kże gło sy
z ga tun ku „A u was Mu rzy nów bi -
ją”: że ko bie ty też zaj mu ją miej -
sce, bo cza sem ma ją to reb ki, a te
to reb ki cza sem są sta wia ne
na sie dze niu obok. To praw da.
Trze ba jed nak przy znać, że zwy -
kłe „Prze pra szam” po tra fi cu dow -
nie pod nieść to reb kę z krze sła,
ale na mę żczyzn sie dzą cych jak
isto ty człe ko kształt ne już to ra czej
nie dzia ła. Oni zu peł nie nie wie -
dzą, o co cho dzi.

– Fran cu ska kam pa nia jest bar -
dzo… in try gu ją ca, a pro blem nie -
ste ty wy stę pu je ta kże w War sza -
wie. – mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka Za rzą du Trans por tu

Miej skie go, któ rej po ka za li śmy
pla kat. – Obec nie nie pla nu je my
kam pa nii spo łecz nej po świę co nej
do kład nie te mu pro ble mo wi. Po -
zwo lę so bie jed nak przy po mnieć,
że re gu lar nie re ali zu je my kam pa -
nie za chę ca ją ce pa sa że rów
do em pa tycz ne go pod ró żo wa nia,
czy li m.in. pro wa dze nia roz mów
przez te le fon ko mór ko wy w bar -
dziej dys kret ny spo sób, ustę po wa -
nia miej sca oso bom po trze bu ją -
cym oraz umo żli wia nia oso bom
wy sia da ją cym z po jaz dów swo -
bod ne wyj ście. Do dat ko wo, w tym
ro ku urząd mia sta wraz z Tram -
wa ja mi War szaw ski mi zor ga ni zo -
wał kam pa nię „Kie ru nek życz li -
wość w ko mu ni ka cji miej skiej”.
Obec nie or ga ni za to rzy przy go to -
wu ją się do jej ko lej nej, przy szło -
rocz nej od sło ny. W ra mach kam -
pa nii zo sta ną po ru szo ne m.in.
pro ble my zgła sza ne przez użyt -
kow ni ków ko mu ni ka cji miej skiej.

Być mo że po ja wi się rów nież ten
pro blem.

Czy kam pa nia spo łecz na roz -
wią za ła by pro blem? A mo że po -
trzeb ny jest np. pro jekt do bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go pt. „Warsz ta -
ty dla mę żczyzn: pod sta wy wy cho -
wa nia ko mu ni ka cyj ne go i na uka
sa mo dziel ne go ku po wa nia spodni
i bie li zny”?

DG (mę żczy zna)

Panowie w rozkroku – plaga komunikacji miejskiej
� O dziwnych zachowaniach pasażerów komunikacji miejskiej można pisać książki.
Jednym z najbardziej irytujących widoków są mężczyźni siedzący w rozkroku
i zajmujący po dwa-trzy miejsca.

Francuska
kampania jest bardzo…
intrygująca, a problem
niestety występuje także
w Warszawie – mówi
Magdalena Potocka,
rzeczniczka Zarządu
Transportu Miejskiego.
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– Za oknem sza ro, a na wet
ciem no. Mi ło śni cy bie li za pew ne
tę sk nią za mo żli wo ścią de lek to -
wa nia się bia łym wi nem w let ni
wie czór na ta ra sie.

– Fak tycz nie, na orzeź wia ją ce
trun ki jest już za chłod no,
a na zi mo we, ogrze wa ją ce jesz -
cze tro chę za wcze śnie.

– Czym za tem ra czyć się póź ną
je sie nią?

– Z przy jem no ścią za pro po nu -
ję kil ka od mian wi no ro śli, któ re
są ide al ne na tę po rę ro ku.

– Od cze go za czy na my?

– Od hisz pań skiej Gar na chy.
Ru sty kal no -skó rza ste nu ty z wa -
ni lio wo -owo co wym ak cen tem…

– Brzmi sma ko wi cie.
– I ta kież są wła śnie wi na z te -

go szcze pu. Pro po nu ją wspa nia -
łą, nie ma lże słod ka wą czer wo ną
owo co wość, a jed no cze śnie do -
rzu ca ją spo rą daw kę cie pła, któ -
ra przy jem nie roz pro wa dza się
po ca łym pod nie bie niu.

– Na co jesz cze war to zwró cić
uwa gę?

– GSM.
– To zna czy?

– Gre na che, Sy rah i Mo urve -
dre, czy li trzy kla sycz ne od mia ny
po łu dnio wej Fran cji, a do kład -
niej Côtes du Rhône. Wi no gro na
na tym ob sza rze „ły ka ją” du żo
słoń ca. Mo żna by rzec, że Ro dan
za my ka słoń ce w bu tel ce.

– Ład nie Pan to ujął. Czym za -
sko czy nas ta mie szan ka wi no -
gron?

– Wspa nia łą mie szan ką czer -
wo nych i ciem nych owo ców. Nie
są to wi na pro ste w od bio rze, wie -
le w nich nie ty po wych, np. zio ło -
wych niu an sów, peł nych la wen dy

czy szał wii. Dla te go też spraw dzą
się na dłu gie, je sien ne wie czo ry.

– Co jesz cze war to spró bo wać?
– Wi nem do brym na je sień jest

rów nież Carméne re – peł ne słoń -
ca, ze skon cen tro wa nym aro ma -
tem i lek ko pi kant nym pod nie -
bie niem, przy pra wio nym pie -
przem, ce drem, cy na mo nem
i goź dzi ka mi. To nie zwy kle
wszech stron ny tru nek.

– Od po wied ni na je sień?
– Jak naj bar dziej. Łą czy w so -

bie sło necz ne, owo co we nu ty
z dość cha rak ter nym, ale zrów -
no wa żo nym garb ni kiem.

– Co za pro po nu je Pan zde kla -
ro wa nym zwo len ni kom bie li?

– Dla nich też mam in te re su ją -
cą pro po zy cję.

– Ja ką?

– War to skosz to wać in -
ten syw nych, zło żo nych
Char don nay.

– Czy ta ka kre mo wo -
-ma śla na kon sy sten cja
jest do bra na je sień?

– Jak naj bar dziej.
Zwłasz cza gdy wy szu ka my
wer sję, któ ra obok zło żo -
nych, ole isto -ma śla nych
nut, czę sto pod krę co nych
le ża ko wa niem w dę bi nie,
za wie ra też nie co od świe -
ża ją cych, cy tru so wych ak -
cen tów lub tro pi kal nych
owo ców, np. ana na sa czy
man go. Fan ta stycz ny tru -
nek na je sień.

– Czy u Pa na w skle pie
od naj dzie my te wszyst kie
wspa nia łe szcze py?

– Za rów no te, jak
i wie le in nych. Ser decz -
nie za pra szam.
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Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 

w Aninie
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INTRYGUJĄCA JESIEŃ

Jesień dynią stoi. Do deserów na bazie tego
warzywa polecam Rieslinga z późnych zbiorów,
bądź francuskiego Sauterna. Do wytrawnych

potraw, np. risotto z dynią
– orzeźwiającą Cavę

W chłodniejsze jesienne wieczory złapmy
trochę słońca – nowoświatowe Cabernet

Sauvignon będzie udanym pomysłem


