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Do 17 lutego można zgłaszać
własne pomysły do realizacji z tej
puli w przyszłym roku. Podobnie
jak rok temu, dzielnicę podzielo-
no na obszary, z których każdy
ma wydzieloną odrębną kwotę
do wydania. Obszarów jest trzy-
naście, ponadto można też zgła-
szać projekty ogólnodzielnicowe
– nie droższe niż 424 tys. zł.
Na lokalne pomysły można wydać
mniej – od 109,5 tys. zł w Sadulu
do ponad 135 tys. w Radości.

Jak to zrobić?
Projekty można zgłaszać za po-

mocą formularza dostępnego
w urzędzie dzielnicy bądź w inter-
necie.

Papierową wersję należy do-
starczyć do urzędu. Można to też
zrobić bez użycia papieru – z po-
mocą komputera.

Projekty mogą dotyczyć wielu
sfer: zdrowia, sportu, rekreacji,
edukacji, kultury, komunikacji,
ochrony środowiska, pomocy spo-
łecznej, przestrzeni publicznej,
zieleni miejskiej itd. Mogą być to
zarówno projekty o charakterze
inwestycyjnym, czyli np. budowa
ścieżki rowerowej, placu zabaw,

postawienie latarni oraz o cha-
rakterze nieinwestycyjnym, czyli
np. zajęcia pozalekcyjne, święto
ulicy itd. Muszą być gotowe
do realizacji w ciągu roku i wyko-
nalne jednorazowo – czyli nie bę-

dą przyjmowane pomysły np. wy-
cinki krzewów przy ulicy w ro-
ku 2016 i latach następnych. Wa-
żne jest, by zdobyć dla projektu
poparcie co najmniej 30 osób,
których podpisy muszą się zna-
leźć na „Karcie poparcia”.

Jaką przyjąć wycenę?
Warto też wiedzieć, ile koszto-

wały podobne zadania w ubiegło-
rocznej edycji budżetu partycypa-

cyjnego – dzielnica przygotowała
takie zestawienie, pokazujące
koszt inwestycji prowadzonych
w roku bieżącym. Wskazała też
orientacyjne ceny najczęściej
zgłaszanych problemów. I tak
– metr kwadratowy nakładki as-
faltowej to wydatek od 50
do 70 zł, remont 1 m2 chodnika
– od 100 do 130 zł, cztery wyspo-
we progi zwalniające (wraz
z oznakowaniem i dokumentacją

projektową) wyciągną z budże-
tu 16 tys. zł, a ich „ciągły” odpo-
wiednik średnio kosztuje 2800 zł.
Siłownia plenerowa, w zależności
od ilości i rodzaju urządzeń kosz-
tuje około 40 tysięcy, zestaw za-
bawek na plac zabaw – połowę te-
go. Pięć seansów kina samocho-
dowego – 35 tysięcy, impreza
z udziałem czterech kabaretów
– blisko 60 tysięcy. Po co te zesta-
wienia? Choćby po to, by znając

kwotę przeznaczoną dla danego
obszaru – mierzyć siły na zamiary
i nie porywać się na cykl imprez
kulturalnych na całe lato, jeśli
do wydania jest maksymalnie 100
tysięcy złotych na jeden projekt.

Wszelkie informacje potrzebne
do złożenia projektów w ramach
budżetu partycypacyjnego można
znaleźć na stronie internetowej
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

(wt)

Na co wydamy nasze dwa miliony?
� Właśnie tyle – dwa miliony złotych – będą mogli rozdysponować mieszkańcy Wawra w ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.

Podobnie
jak rok temu, dzielnicę
podzielono na obszary,
z których każdy ma
wydzieloną odrębną
kwotę do wydania.
Obszarów jest trzynaście,
ponadto można też
zgłaszać projekty
ogólnodzielnicowe – nie
droższe niż 424 tys. zł.

Tak wygląda budżet inwestycyjny Wawra na bieżący rok

W okolicy brakuje ławek? Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego.
Koszt ustawienia ławki i kosza to według szacunków ratusza około 1600 złotych Siłownia na Skalnicowej kosztowała 40 tysięcy
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reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

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:

30.I - 13.II

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

Oma wia jąc te mat tu ne lu w cią -
gu ulic Zwo leń ska -Że gań ska
w Mię dzy le siu war szaw skie me dia
sku pia ją się na tym, jak du żym
udo god nie niem bę dzie dla kie -
row ców i w ja kim stop niu znisz czy
on oko li cę. Jed nak gdy ze sta cji
Mię dzy le sie od je żdża SKM -ka
lub po ciąg Ko lei Ma zo wiec kich,
przed opusz czo nym szla ba nem
sto ją ta kże ro we ry. Jak bę dzie wy -
glą dać roz wią za nie ru chu ro we ro -
we go w po wsta ją cym tu ne lu?

– W ra mach in we sty cji po wsta -
nie rów nież przej ście i prze jazd
dla ro we rów wraz z wyj ściem
na pe ron sta cji ko le jo wej – pi sze
w in ter pe la cji rad ny Ra fał Czer -
won ka. – Ten do dat ko wy tu nel zo -
stał za pro jek to wa ny w ta ki spo sób,
że bę dzie po sia dał wjazd dla ro we -
rów tyl ko od stro ny za chod niej.

Ro we rzy ści chcą cy prze do stać
się z ul. Zwo leń skiej np. do urzę -
du dziel ni cy Wa wer bę dą je chać
pod ziem ną dro gą ro we ro wą po -
pro wa dzo ną obok chod ni ka, któ -
ra za koń czy się scho da mi i win dą.

– Wsku tek ku rio zal ne go roz -
wią za nia pro jek to we go ro we rzy -
ści zmu sze ni by li by wnieść ro wer
po scho dach lub wy do stać się
na po wierzch nię przy uży ciu win -
dy – do da je rad ny.

Za rząd Miej skich In we sty cji
Dro go wych twier dzi, że nie by ło
mo żli wo ści za pro jek to wa nia po -
chyl ni po stro nie ga le rii Fe rio
Wa wer, bo in sta la cje pod ziem ne
są tam bar dzo gę ste.

– Naj więk szym utrud nie niem
jest ko lek tor, któ ry ma zo stać zbu -

do wa ny tuż obok tu ne lu – wy ja -
śnia Aga ta Cho iń ska, rzecz nicz ka
Za rzą du Miej skich In we sty cji
Dro go wych. – Kon sul to wa li śmy
pro jekt z re pre zen tu ją cym ro we -
rzy stów Zie lo nym Ma zow szem.
Za pa dła de cy zja, że w tu ne lu sa -
mo cho do wym nie bę dzie za ka zu
ru chu ro we rów. Je śli ro we rzy sta
nie bę dzie chciał ko rzy stać ze
scho dów lub win dy, bę dzie mógł
prze je chać ra zem z sa mo cho da mi.

Czy li w Mię dzy le siu bę dą dwa
prze jaz dy ro we ro we: dla po cząt -
ku ją cych i dla za awan so wa nych.
Iden tycz ne roz wią za nie ist nie je
od kil ku lat na dro dze z Pra gi
na pl. Zam ko wy. Ro we rzy ści ma ją
tam wy bór mię dzy prze wie zie -
niem ro we ru win dą (no ta be ne
za krót ką dla „ho len dra” na ko -
łach 28”, któ rym jeź dzi ni żej pod -
pi sa ny) a prze je cha niem tu ne lem
ra zem z sa mo cho da mi i wjaz dem
na pl. Zam ko wy uli ca mi Ka pi tul -
ną i Mio do wą. Ob ser wa cje wska -
zu ją, że więk szość ro we rzy stów
wy bie ra win dę a ra zem z sa mo -
cho da mi ja dą tyl ko naj bar dziej
do świad cze ni, naj czę ściej na ro -
we rach szo so wych i ostrym ko le.

Czy da nie ro we rzy stom wy bo ru
mię dzy dwie ma dro ga mi ma sens?
Oczy wi ście tak, jed nak już te raz
war to roz wa żyć wy raź ne za zna cze -
nie przed wjaz dem do tu ne lu sa -
mo cho do we go, że mo żna spo tkać
tam ja dą cy pra wym pa sem ro wer.
A ro we rzy stom przy po mi na my, że
w tu ne lach na le ży włą czać oświe -
tle nie swo je go jed no śla du.

DG

Rowerem pod torami?
� Rozwiązanie dla ruchu rowerowego w tunelu
przy stacji Międzylesie trafi do annałów warszawskich
absurdów. Miłośnicy jednośladów będą mieć dwie
możliwości przejazdu pod torami.

O bu do wie tu ne lu w cią gu ulic
Zwo leń ska -Że gań ska mó wio no
od wie lu lat. O re mon cie ko le jo -
wej li nii otwoc kiej ta kże. Los
spra wił, że obie te du że in we sty cje
bę dą pro wa dzo ne w tym sa mym
cza sie. Do bra wia do mość jest ta -
ka, że utrud nie nia z ni mi zwią za -
ne po trwa ją dzię ki ko or dy na cji

prac kró cej. Zła – że Za rząd Miej -
skich In we sty cji Dro go wych i PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we cie szą się
fa tal ną sła wą ja ko in sty tu cje pro -
wa dzą ce in we sty cje. Za słu że nie.

W tym ro ku ko le ja rze wy re -
mon tu ją tor pro wa dzą cy w kie -
run ku War sza wy Wschod niej
na dłu gim od cin ku mię dzy sta cja -

mi Wa wer i Fa le ni ca. Przy sta cji
Mię dzy le sie pro wa dzo ne przez
nich pra ce bę dą ko li do wać z bu -
do wą tu ne lu, co pra wie na pew no
ozna cza, że SKM -ki i po cią gi Ko -
lei Ma zo wiec kich kur so wać bę dą
wa ha dło wo. Do kład ny har mo no -
gram obu in we sty cji na ra zie nie
jest zna ny, ale dro go wcy za mie -
rza ją za cząć pra ce przy skrzy żo -
wa niu ul. Zwo leń skiej z Mrów czą
już w mar cu.

Nie spo sób oprzeć się wra że -
niu, że na bie gną cej przez Wa wer
li nii ko le jo wej utrud nie nia są sta -
nem nor mal nym, więc ruch wa ha -
dło wy i bu do wa tu ne lu obok sta cji
wca le nie bę dą czymś za ska ku ją -
cym. Miesz kań com po zo sta je za -
ci snąć zę by i cze kać na jak naj -
szyb szy ko niec utrud nień.

DG

Międzylesie: nadciąga totalny kataklizm
� Kolejarze i drogowcy nie mają w Warszawie dobrej prasy. Co się stanie, gdy
połączą siły w centrum Międzylesia? Czy czekają nas koszmarne utrudnienia?

Po łu dnio wa ob wod ni ca War -
sza wy (S2) koń czy się obec nie
na węź le z ul. Pu ław ską na Ur sy -
no wie. Bu do wę jej dal sze go cią -
gu GDD KiA po dzie li ła na trzy
czę ści: do ul. Przy czół ko wej
(4,6 km z tu ne lem pod Ur sy no -
wem), do Wa łu Mie dze szyń skie -
go (6,5 km z mo stem) i do wę zła
Lu bel ska (7,5 km z es ta ka da mi

nad Ma zo wiec kim Par kiem Kra -
jo bra zo wym).

Na bu do wę ostat nie go od cin ka,
któ ry od dzie li Mie dze szyn od Fa -
le ni cy, zło żo no trzy ofer ty. Naj tań -
sza – War bu du – wy no si 562 mln
zł, naj dro ższa – 715 mln zł. In we -
sty cja bę dzie re ali zo wa na w try bie
„pro jek tuj i bu duj”, w któ rym wy -
ko naw cy pro po nu ją tech no lo gię

bu do wy. Pod czas wy bo ru naj lep -
szej ofer ty GDD KiA bę dzie mu -
sia ła stwier dzić, czy za pro po no wa -
ne roz wią za nie speł nia wszel kie
wy mo gi i wa run ki umo wy.

Zgod nie z ak tu al nym har mo no -
gra mem ob wod ni ca, wraz z mo -
stem łą czą cym Wa wer i Wi la nów,
ma być go to wa naj póź niej w czerw -
cu 2019 ro ku. DG

Trzy oferty na budowę S2 przez Wawer
� Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła koperty z ofertami
na budowę wawerskiego odcinka południowej obwodnicy Warszawy. Najtańsza
z nich opiewa na 562 mln zł.
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Sty czeń, 70 lat po Za gła dzie.
Skoń czyw szy „wa żne spo tka nie”
w Ra do ści się gam po no tat nik,
spraw dza jąc li stę miejsc w oko li -
cy, o któ rych mo żna na pi sać ja kiś

ar ty kuł. „Cmen tarz ży dow ski,
Izbic ka r. Kw. Aka cji” brzmi naj -
cie ka wiej, więc idę na naj bli ższy
przy sta nek au to bu so wy w stro nę
Alek san dro wa. Roz kład jaz dy wy -
glą da nie cie ka wie. Za nim przy je -
dzie tu 161 al bo 213, doj dę
na pie cho tę. Ru szam więc
na wschód, po dro dze szu ka jąc
w in ter ne cie in for ma cji o miej scu,
któ re go szu kam.

– Cmen tarz ży dow ski u zbie gu
obec nych ulic Izbic kiej i Kwit ną -
cej Aka cji (w okre sie mię dzy wo -
jen nym przy ul. 3 Ma ja) zo stał za -

ło żo ny przez Gmi nę Wy zna nio wą
Ży dow ską w Fa le ni cy i słu żył ja ko
miej sce po chów ku dla zmar łych
z oko licz nych miej sco wo ści, mię -
dzy in ny mi Fa le ni cy, Waw ra
i Wią zow ny – czy tam na kir ku -
ty.xip.pl. – Jak wy ni ka z pro to ko łu
Ko mi sji Sa ni tar no -Tech nicz nej
z 26 mar ca 1927 r., cmen tarz po -
wstał oko ło 1917 ro ku.

Hi sto ria cmen ta rzy ży dow skich
za wsze jest owia na ta jem ni cą. Nic
dziw ne go, sko ro za zwy czaj nie ży -
ją wszy scy, któ rzy mo gli by co kol -
wiek o nich po wie dzieć. Zwy kle
jed nak zna ny jest los wo jen ny
i po wo jen ny kir ku tów. Wia do mo,
że cmen tarz w Ra do ści chcia no
za mknąć pod ko niec lat 20-tych,
bo ów cze śni miesz kań cy spo dzie -
wa li się, że let ni sko roz bu du je się
w tym kie run ku. Prze li czy li się.
Już po kil ku mi nu tach za bu do wa -
nia przy Izbic kiej się koń czą, a ja
idę przez oko li cę wy glą da ją cą jak
ma ło po pu lar na dro ga mię dzy -
mia sto wa. Je stem tu je dy nym pie -
szym, mi ja ją mnie ja kieś po je dyn -
cze sa mo cho dy. Nikt pew nie nie
zdzi wił by się, gdy bym za czął te raz

ła pać „sto pa”. Wciąż je stem jed -
nak w gra ni cach War sza wy.

Oka zu je się, że kir kut w Ra do -
ści zo stał za mknię ty do pie ro
w 1938 r., bo miej sco wi Ży dzi
przez ca łą de ka dę pró bo wa li do -
pro wa dzić do zmia ny de cy zji su -
ge ru jąc, że za wszyst kim stoi wła -
ści ciel jed nej z tu tej szych dzia łek,
dą żą cy do te go, by war tość zie mi
wzro sła. Osta tecz nie cmen tarz za -
mknię to a rok póź niej wy bu chła
woj na i dla Ży dów za czął się ko -
niec ich świa ta. Utwo rze nie get ta,
trans por ty do obo zów – wszy scy
zna ją tę hi sto rię. We dług re la cji
kir kut w mo men cie za mknię cia
był w do brym sta nie, ota czał go
ce gla ny mur.

Za raz za skrzy żo wa niem
z ul. Kwit ną cej Aka cji wi dzę ten
wła śnie mur. Część jesz cze stoi,
więk szy frag ment le ży w gru zach.
Wdra pu ję się na znaj du ją cą się
za nim „gór kę” i wi dzę wi dok ab -
so lut nie przy gnę bia ją cy. To nie
jest cmen tarz. To kil ka ma cew,
na któ rych ktoś, pew nie dzie cia ki
z po bli skiej szko ły, po usta wiał
daw no wy pa lo ne zni cze. Fakt, że

ta część War sza wy no si na zwę Ra -
dość, brzmi tu taj jak wy jąt ko wo
po nu ry żart. To nie jest Ra dość,
to pa miąt ka Za gła dy.

Kie dy my ślę „Ży dzi w Ra do -
ści”, sta je mi przed ocza mi ob raz
ra bi na ja dą ce go na wy po czy nek
wa go nem ko lej ki otwoc kiej. Al bo
cha sy dów, ob cho dzą cych Świę to
Na mio tów w pod war szaw skim
let ni sku. Po wie dzieć, że ten świat
znik nął, to ogól nik dla dzie ci. On

nie znik nął, tyl ko zo stał bru tal nie
wy mor do wa ny, spa lo ny w po twor -
nych obo zach śmier ci. Zni cze,
„pró by ra to wa nia za byt ku”, po -
my sły umiesz cze nia ta blic upa -
mięt nia ją cych są w tym wy pad ku
nie tra fio ne, mo im zda niem nie
od da ją cha rak te ru miej sca.
Na cmen ta rzu w Ra do ści po win -
no się od ma wiać ka disz al bo pła -
kać. Wszyst ko in ne jest zbęd ne.

DG

Cmentarz w Radości, 70 lat po Zagładzie
� Na rogu ul. Izbickiej i Kwitnącej Akacji znajduje się jedno z najbardziej przygnębiających miejsc, jakie można znaleźć w granicach Warszawy.
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Głaz z ufun do wa ną przez miesz -
kań ców ta bli cą upa mięt nia ją cą ks.
Je rze go Po pie łusz kę le ży na te re nie
przy ko ściel nym ko ścio ła w Ani nie.

Pan Kon rad Osuch tak od po -
wie dział na za gad kę:

„Jest to ka mień upa mięt nia ją cy
po słu gę ka płań ską bło go sła wio -

ne go ks. Je rze go Po pie łusz ki
w tu tej szej pa ra fii w la -
tach 1975–78. Ka mień i ta bli ca
zo sta ły po świę co ne 13 czerw -
ca 2010 przez ks. bpa Sta ni sła wa
Kę dzio rę. Ini cja to ra mi je go usta -
wie nia by li pa ra fia nie, któ rym
prze wo dzi li Al do na Kraus, Ma ria
Cho do rek i Mi chał No wac ki.”

Cie ka wost ka
Pod czas pra cy w aniń skiej pa ra -

fii ksiądz Je rzy Po pie łusz ko opie -
ko wał się mi ni stran ta mi i bie lan -
ka mi. Na pla cu ko ło ko ścio ła,
wów czas drew nia ne go, grał
z chłop ca mi w pił kę. Miesz kał
na pię trze w ist nie ją cym do dziś
sta rym bu dyn ku pa ra fial nym, któ -
re go par ter był wte dy za ję ty przez
ki no Wrzos.

Za gad kę od ga dli: We ro ni ka
Gi rys -Cza go wiec, Ka sia Ossow -
ska -Si wik, Ali cja Do brzyc ka,
Kon rad Osuch, Da nu ta Szcze pa -
niak. Pa ni We ro ni ka by ła pierw -
sza, dla te go za pra szam ją po na -
gro dę do skle pu „Ha cjen da z wi -
na mi” przy ul. Ma ry siń skiej 3.

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
Co to jest za budynek?
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

Fakt,
że ta część Warszawy nosi
nazwę Radość, brzmi
tutaj jak wyjątkowo
ponury żart. To nie jest
Radość, to pamiątka
Zagłady.



– Na szym ce lem jest stwo rze nie
miej sca, w któ rym do brze bę dą
czuć się za rów no ama to rzy moc -
nych wra żeń, chcą cy spró bo wać
no wych ewo lu cji na snow bo ar -
dzie, wa ke bo ar dzie, de sko rol ce
czy bmx'ie, do ro śli, dla któ rych
przy go to wu je my sze reg ró żno rod -
nych za jęć oraz dzie ci, któ re bę dą
mo gły po pro stu się wy sza leć ska -
cząc na tram po li nach – mó wi Igor
Ko ne fał, ma na ger Han ga ru 646,
któ ry wcze śniej współ two rzył ta -
kie miej sca jak: 1500m2 do wy na -
ję cia, Pla żo wa, War sza wa Po wi śle
czy Sy re ni Śpiew. Tram po li ny (ale
nie tyl ko, przy Wa le Mie dze szyń -
skim znaj dą się też ście żki i plan -
sza akro ba tycz na, ba se ny z gąb ka -
mi – w tym naj więk szy w Pol sce
– oraz 12-me tro wy na jazd dla
snow bo ar dzi stów) ulo ko wa ne bę -
dą w daw nym han ga rze lot ni ska
Go cław.

Ha la ma wy so kość 15 me trów,
nie jest ogra ni czo na słu pa mi czy
in ny mi kon struk cja mi we wnętrz -
ny mi, dla te go da je spo re mo żli -
wo ści ada pta cyj ne. – Na szym ce -
lem by ło po dzie le nie prze strze ni
w ta ki spo sób, by zmie ścić w niej
jak naj wię cej: od bo iska do gry
w zbi ja ka na tram po li nach, przez
po le do gry w ko szy ków kę,
po prze ró żne opcje sko ków
do ba se nów z gąb ka mi dla osób
o ró żnym stop niu za awan so wa nia
– mó wi Ku ba Dyt kow ski, czte ro -
krot ny mistrz Pol ski w snow bo ar -
do wych kon ku ren cjach big air,
hal fpi pe i slo pe sty le oraz wie lo -
let ni czło nek ka dry na ro do wej,
od po wie dzial ny za część spor to wą
pro jek tu.

Han gar 646 zlo ka li zo wa ny jest
przy Wa le Mie dze szyń skim 646.
Bę dzie czyn ny od ma ja te go ro ku.

(red)

Park Trampolin
� Pierwszy park trampolinowy miał być miejski i trafić
na Bielany. Niestety, projekt upadł – ale szybko znaleźli
się prywatni przedsiębiorcy, którzy wyczuli potencjał
takiej inwestycji. Od wiosny na Gocławiu, rzut beretem
od Wawra, będzie działał Hangar 646 – miejsce, gdzie
każdy będzie mógł podskakiwać ile wlezie.

Park Trampolin bę dzie czyn ny od ma ja te go ro ku

� W lutym pomysłów nie zabraknie. Kluby kultury oferują teatrzyki, wycieczki do lasu a nawet
familijne warsztaty robienia pizzy!

Familijne warsztaty wokół pizzy
4.02, godz. 16.00 – „Mo ja ulu bio na piz za” – fa mi lij ne

warsz ta ty pla stycz ne z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia
Piz zy. Uczest ni cy za jęć wy ko na ją pla stycz ną re pli kę swo jej
ulu bio nej piz zy, a na koń cu wszy scy zo sta ną po czę sto wa ni
praw dzi wą.

WCK, fi lia Ma ry sin, ul. Kor ko wa 96, tel. 22 812–01–37.

Dzie ci z Bul ler byn
7.02, godz. 15.00

– film „Dzie ci z Bul ler -
byn” i spo tka nie są -
siedz kie – in au gu ra cja
so bot nich za jęć dla
dzie ci (mu zycz nych i li -
te rac kich).

Klub za bie ra dzie ci
na film „Dzie ci z Bul ler byn”. O sym pa tycz nych przy go dach
sze ścior ga dzie ci, któ re miesz ka ją w ma leń kiej wio sce, opo -
wia da jed na z dziew czy nek, Li sa. Film sta no wi prze pięk ną
opo wieść o baj ko wej kra inie dzie ciń stwa. Na se ans mo żna
przy go to wać są siedz ki po czę stu nek. Wstęp wol ny.

WCK, fi lia Alek san drów, ul. Sa mo rzą do wa 10,
tel. 22 612–63–85.

O Bo żym Na ro dze niu
8.02, godz. 13.00 – „Hi sto ry ja o Bo żym Na ro dze niu”

– spek takl Gru py Te atral nej In ter me dium
Ad re sa ci: dzie ci, mło dzież, do ro śli. Wstęp wol ny.
WCK, fi lia Alek san drów, ul. Sa mo rzą do wa 10,

tel. 22 612–63–85.

Wy ciecz ka do la su
11.02, godz. 11.00 – dzień do kar mia nia zwie rzy ny le śnej.

Klub za pra sza ma my z dzieć mi do lat 5. W pro gra mie: po -
ga dan ka o le sie i zwie rzę tach, spo tka nie z le śni kiem,
warsz ta ty pla stycz ne, wyj ście do la su.

Wstęp wol ny.
WCK, fi lia Ra dość, ul. Pla ne to wa 36, tel. 22 615–73–28.

Bal prze bie rań ców
14.02, godz. 15.00 – bal prze bie rań ców dla dzie ci. Za ba -

wy przy mu zy ce, kon kur sy. Wstęp wol ny.
WCK, fi lia Ra dość, ul. Pla ne to wa 36, tel. 22 615–73–28.

Dzień ko ta
17.02, godz. 11.00 – Świa to wy Dzień Ko ta. Klub kul tu ry

za pra sza ma my z dzieć mi do lat 5. Po ga dan ka o ko tach,
oglą da nie zdjęć, warsz ta ty pla stycz ne.

Koszt im pre zy: 50 zł (ma te ria ły pla stycz ne).
WCK, fi lia Ra dość, ul. Pla ne to wa 36, tel. 22 615–73–28.

Kop ciu szek w Ani nie
21.02, godz. 15.00–16.00 – Kop ciu szek – baj ka te atral na

dla dzie ci w wy ko na niu te atru „Urwis” z Kra ko wa.
Au tor ska in ter pre ta cja ba śni bra ci Grimm. Pięk na

dziew czy na sta je się słu żą cą swo jej ma co chy i przy rod nich
sióstr. Dzię ki swo jej pra co wi to ści jej los mo że się od mie -
nić.

Wstęp 6 zł.
WCK, fi lia Anin, ul. V Po przecz na 13,

tel. 22 815–41–40.

Zi mo wa baj ka
28.02, godz. 12.00 – „Zi mo wa baj ka” – po ra nek te atral -

ny. Fa mi lij ny spek takl te atral ny w wy ko na niu ak to rów te -
atrów dzie cię cych.

(red)

Or ga ni zu ją pchle tar gi na ba -
zar ku w Ra do ści, wy prze da że ga -
ra żo we, pik ni ki ro dzin ne. I re gu -
lar nie za pra sza ją na za ję cia
do bu dyn ku przy Że gań skiej.
– Chce my ak ty wi zo wać wa wer czy -
ków. Spra wić, że i po na szej stro -
nie Wi sły bę dzie barw nie, ko lo ro -
wo, we so ło i in ten syw nie. Je ste -
śmy ma łżeń stwem, ma my kil ku -
let nie go syn ka i wie my, jak wa żne
jest zor ga ni zo wa nie wy da rze nia
tak, aby wszy scy mo gli na tym
sko rzy stać i mi ło spę dzić czas
– za chę ca ją.

Cze go mo że my spo dzie wać się
w lu tym?
• rzeźba: plastyka 3D – 3, 10, 17

lutego (wtorek,
godz. 17.00–20.00)
– plastyczne warsztaty dla
młodzieży i dorosłych,
zapisy: 508–746–390; koszt
udziału 15 zł

• taniec breakdance (dla
początkujących, dla dzieci
i młodzieży) – 4, 11, 18 lutego
(środa, godz. 15.30–16.30),
zapisy: 789–037–566;
koszt 5 zł

• Klub Szalonego Naukowca
– 4, 11, 18 lutego (środa,
godz. 17.00–18.00) – warsztaty
dla dzieci,
zapisy: 504–406–707; koszt
udziału 10 zł

• taniec breakdance (dla
zaawansowanych, dla dzieci
i młodzieży) – 4, 11, 18 lutego
(środa, godz. 17.00–18.00)
– warsztat tańca dla dzieci
i młodzieży,
zapisy: 789–037–566; koszt
udziału 5 zł

• nauka sztuczek Yoyo
– 4, 11, 18 lutego (środa,

godz. 18.00–19.00),
zapisy: 791–810–890; koszt
udziału 5 zł

• obsługa komputera (dla
dorosłych) – 5 i 19 lutego
(czwartek, godz. 19.00–21.00),
zapisy: 502–754–707; koszt
udziału 10 zł

• gitara (dla dzieci i młodzieży)
– 6, 13, 20 lutego (piątek,
godz. 15.00–18.00),
zapisy: 889–381–278, koszt
udziału 5 zł

• rysunek (dla dzieci) – 6, 13, 20
lutego (piątek,
godz. 17.00–18.00),
zapisy: 784–653–707; koszt
udziału 10 zł

• komiks (warsztaty dla dzieci
i młodzieży) 6, 13, 20 lutego
(piątek, godz. 17.00–18.00),
zapisy: 784–653–707; koszt
udziału 10 zł

• freestyle basketball – (dla
młodzieży) 7, 14, 21 lutego
(sobota, godz. 17.00–18.00),
zapisy 505–594–740; koszt
udziału 5 zł

• salsa (dla młodzieży i dorosłych)
8, 15, 22 lutego (niedziela,
godz. 11.00–12.00), zapisy:
889–381–278; koszt udziału 5 zł.

(red)

Radość dla ludzi: znajdziecie na Żegańskiej
� Fundacja „Radość dla ludzi”, działająca w Wawerskim Ośrodku Kultury, zaprasza w lutym
do Klubu Szalonego Naukowca, na naukę sztuczek Yoyo, salsę oraz wiele innych zajęć.

źródło: H
angar 646

źródło zdjęć: w
w

w.radoscdlaludzi.pl

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204
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Roz po czę cie prze bu do wy ru in
Fa bry ki Apa ra tów Elek trycz nych
Ka zi mie rza Szpo tań skie go na ga -
le rię han dlo wą Fe rio Wa wer by ło
w dziel ni cy jed ną z naj wa żniej -

szych in for ma cji ubie głe go ro ku.
Przy szedł rok 2015 i pra ca wre.
Cen trum han dlo we ma zo stać
otwar te w paź dzier ni ku.

DG

Migawki z okolicy

Ferio Wawer w tym roku
� Budowa galerii handlowej w centrum Międzylesia
staje się coraz bardziej widowiskowa. Otwarcie już
w tym roku.

Kry te ria przy zna wa nia punk tów
by ły pro ste: za osią gnię cia uczniów
w olim pia dach przed mio to wych,
wy ni ki ma tur obo wiąz ko wych i do -
dat ko wych. Ka żdy z tych ele men -
tów miał swo ją wa gę przy oce nie
ogól nej: olim pia dy sta no wi ły 30%
oce ny ogól nej, „pod sta wo wa” ma -
tu ra 25%, a przed mio ty do dat ko -
we – 45%. Ile punk tów zy ska ły wa -
wer skie li cea?

Trze ba przy znać, że do po dium
dro ga da le ka. Naj lep sze war szaw -
skie LO – i jed no cze śnie naj lep -
sze w ca łym kra ju – to ochoc ki
„Sta szic”, któ ry ze brał od po wied -
nio 88,65, 92,24 i 90,66 pkt. Naj -
wy żej skla sy fi ko wa ne li ceum
z Waw ra, XXV LO im. Wy bic kie -
go, za olim pia dy nie do sta ło nic,
zaś z ma tur od po wied nio 69,68
i 33,96 pkt. To po zwo li ło na za ję -
cie 65 miej sca.

Du żo ni żej, bo na miej scu 83,
zna la zło się Nie pu blicz ne Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Wi sła wy
Szym bor skiej. Ono ta kże nie zdo -
by ło punk tów za olim pia dy przed -
mio to we, zaś z obo wiąz ko wych
przed mio tów ma tu ral nych na li -

czo no 61,66 pkt, a z do dat ko wych
– 32,04. W re zul ta cie NLO w po -
rów na niu z ro kiem ubie głym spa -
dło z 79 miej sca.

Ostat nie dziel ni co we li ceum
uję te w ze sta wie niu „Per spek tyw”
to Ka to lic kie Li ceum w ZSO im.
św. Paw ła. W tym ro ku jest
na miej scu 89., naj ni żej z do tych -
cza so wych ran kin gów – uj mo wa -
ne jest w nich od 2011 ro ku, kie dy
to za ję ło 72 miej sce. Rok póź niej

we szło na 55 lo ka tę, by w ko lej -
nych edy cjach za cząć spa dać
– naj pierw na miej sce 60., a rok
te mu na 67. Nie mia ło punk tów
z olim piad, z ma tu ry pod sta wo wej
uzy ska ło ich 68,54, a z do dat ko -
wych przed mio tów ma tu ral nych
– 25,23.

Peł ny ran king mie sięcz ni ka mo -
żna zna leźć na stro nie in ter ne to -
wej http://www.per spek ty wy.pl.

(red)

Ranking „Perspektyw”: licea z Wawra przeciętne
� Miesięcznik „Perspektywy” od 2004 roku prowadzi ranking polskich liceów i techników.
Także w podziale terytorialnym – z ponad 150 warszawskich liceów stworzyło listę 100
liczących się. Wśród tej setki znalazły się trzy – z czterech – licea w Wawrze.

źródło: w
w

w.liceum
76.edu.pl



LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer/Płowiecka 660-281-236

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

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288
·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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
gotówka tel. 601-336-063

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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

Wszyst kie ulgi w 2013 r. wy nio -
sły 74 mld zł. Uff – ku pa for sy!
Nic tyl ko ciąć i od zy ska ne pie nią -
dze wy da wać! Na pierw szy ogień
po szedł VAT. Pod sta wo wa staw ka
wy no si 23%, a tu pro szę: pro du -
cen ci żyw no ści, le ków, ksią żek,
miesz kań, sprze daw cy wę gla dla
lud no ści, szew cy, kraw cy, fry zje -
rzy itp. pła cą tyl ko 5,7 al bo 8%.
Bu dżet tra ci na tym aż 44 mld zł!
Po bie głem z tym do zna jo me go
dzia ła cza opo zy cji i trium fal nie
po wie dzia łem: „Za żą daj cie, aby
wszy scy pro du cen ci pła ci li 23%.
Bę dzie spra wie dli wie i 44 mld
do roz dy spo no wa nia!”. Ten spoj -
rzał na mnie z po li to wa niem:
„Czyś pan na gło wę upadł? Prze -
cież to spo wo do wa ło by kil ku na -
sto pro cen to wy wzrost cen pod sta -
wo wych to wa rów i usług! Lu dzie
by nas na strzę py roz nie śli”.

Nie, to nie. A mo że znaj dę coś
w ulgach w po dat ku PIT? To
aż 19 mld zł. Nie ste ty, tu zno wu
kło pot. Dzia łacz opo zy cji w żad -
nym ra zie nie chciał li kwi do wać
ulg po dat ko wych na dzie ci (8 mld
zł), ani wspól nych roz li czeń ma -
łżon ków (3 mld). „Prze cież ro dzi -
na to pod sta wa Rze czy po spo li -
tej!” – spoj rzał na mnie zdzi wio ny
i po dejrz li wie za py tał: „A pan to
przy pad kiem nie gej?”. Spło szy -

łem się, ale nie da wa łem za wy -
gra ną. Za py ta łem, czy mo że
chciał by opo dat ko wać po moc fi -
nan so wą, wy pła ca ną nie peł no -
spraw nym, bied nym i kom ba tan -
tom (bu dżet zy skał by na tym ca -
łe 2,5 mld zł!)? Wy raź nie się wy -
stra szył. „Pan to mó wi se rio?”.
„Oczy wi ście nie” – po wie dzia łem
– „ale ja prze cież tyl ko chcę zre -
ali zo wać pań ski po stu lat”. Na gle
wy da ło mi się, że coś zna la złem.
Oto unij ne do pła ty dla rol ni ków
są zwol nio ne z po dat ku do cho do -
we go. Opo dat kuj my i bu dżet zy -
ska 1,7 mld zł! „To nie ma sen su”
– zno wu skrzy wił się mój po li tyk
– „PSL się nie zgo dzi”. Za py ta -
łem, co opo zy cję ob cho dzi PSL.
Dzia łacz spoj rzał na mnie z po li -
to wa niem: „Ni by pan ta ki do -
świad czo ny po li tyk, a nie ro zu -
mie. PSL bę dzie rzą dził za wsze,
dziś z ni mi, ju tro z na mi. Po co
więc ma my żą dać cze goś, cze go
i tak nie zre ali zu je my po wy gra -
nych wy bo rach?”. Spa so wa łem
i za du ma łem się nad swo ją tę po -
tą. Dal sza dys ku sja po to czy ła się
tak sa mo. Ewen tu al ne wy co fa nie
pre fe ren cji ude rza ło a to w stu -
den tów, a to w drob nych przed -

się bior ców al bo w miej sca pra cy
– więc wszyst kie te po my sły
przed sta wi ciel opo zy cji sta now czo
od rzu cał. W koń cu znu dzo ny po -
szedł so bie, a na stęp ne go dnia zo -
ba czy łem go w TV, gdy z prze ko -
na niem grzmiał, że rząd mar no -
tra wi pie nią dze na ulgi i pre fe ren -
cje i nie ma od wa gi ich wy co fać.
Nie wy trzy ma łem, za dzwo ni łem
i za py ta łem, gdzie u li cha zna lazł
ulgi, któ re go tów był by zli kwi do -
wać – prze cież wszyst kie pro po zy -
cje od rzu cał! „Usłu gi po grze bo -
we, pro szę pa na. Są ob ło żo ne
VAT -em 7%. Gdy doj dzie my
do wła dzy pod nie sie my ten VAT
do 23%. Ce na wzro śnie, ale pro -
szę pa na, do pó ki ktoś ży je, to się
tym nie przej mu je, a jak umrze,
to już nie mo że gło so wać. Trze ba
tyl ko po grze bać, a pie nią dze się
znaj dą!” Za smu ci łem się – prze -
cież sam mo głem na to wpaść.
Mu szę jesz cze nad so bą spo ro po -
pra co wać, je śli chcę zo stać praw -
dzi wym i god nym te go mia na
przed sta wi cie lem opo zy cji.

Ma rek Bo row ski

Pogrzeb, a znajdziesz pieniądze
� Nie tak dawno przetoczyła się przez Senat debata budżetowa i po raz kolejny
opozycja (nie mówię jaka, bo od 25 lat każda opozycja mówi to samo) zarzuciła
rządowi, że bezlitośnie obcina niezbędne wydatki na ważne cele społeczne. Rząd
rutynowo zapytał: „A skąd wziąć? Czy opozycja zgadza się na podwyżkę podatków?”.
Na to opozycja również rutynowo odpowiedziała: „Wystarczy znieść ulgi i preferencje
podatkowe i zaraz na wszystko wystarczy”. Postanowiłem wreszcie sprawdzić, co to
za ulgi i konkretnie wskazać opozycji, gdzie ma szukać pieniędzy. Nie było łatwo
dobrać się do materiałów Ministerstwa Finansów, ale mam tu pewne doświadczenie,
więc znalazłem, co trzeba.

Po świą tecz na zbiór ka or ga ni zo -
wa na przez wła dze mia sta
i PGNiG Ter mi ka od by wa się już
po raz szó sty. „Mo bil ny punkt” wę -
dru je po ca łej War sza wie, zbie ra jąc
nie po trzeb ne już drzew ka na opał.
Sta ty sty ki są bu du ją ce: w po przed -
nich la tach uda ło się ze brać łącz nie
aż 1700 ton bio ma sy, któ rą prze -
two rzo no na prąd i cie pło. I świet -
nie, ale jest w tym wszyst kim ły żka
dzieg ciu. Dla cze go „mo bil ny
punkt” jest tak ma ło mo bil ny?

Au to bu sem czy sa mo cho dem?
Zbie ra nie cho inek roz po czę to 8

stycz nia pod ra tu szem na pl. Ban -
ko wym. W ko lej nych dniach ak cja
prze no si ła się do ko lej nych dziel -
nic a 28 stycz nia mo żna by ło od -
dać drzew ko przy ra tu szu Waw ra.
Wy obraź my so bie przy kła do wą
dro gę z cho in ką do ra tu sza tak
du żej dziel ni cy jak na sza. Sko ro
je dzie my od dać bio ma sę, war to
sko rzy stać z eko lo gicz ne go środ ka
trans por tu, a więc ko mu ni ka cji
miej skiej. Po nie waż ak cja od by wa
się w środ ku ty go dnia, ku ra do ści
współ pa sa że rów tasz czy my gu bią -
cą igły cho in kę do au to bu su al bo
po cią gu, po tem do ko lej ne go
i po 30–40 mi nu tach do cie ra my
pod ra tusz. To chy ba ma ło wy god -
ne. Mo że więc… sa mo cho dem?
Tyl ko gdzie w tym sens, sko ro sa -

mo chód kop ci i ha ła su je, i ra chu -
nek dla śro do wi ska z ca łą pew no -
ścią wyj dzie na mi nus? Wresz cie
zre zy gno wa ni wy rzu ca my cho in kę
do naj bli ższe go śmiet ni ka.

To za dzi wia ją ce – że by od dać
sta rą pral kę czy lo dów kę, wy star -
czy za dzwo nić i umó wić się na od -
biór z fir mą, któ ra pod pi sa ła
z wła dza mi mia sta umo wę, ale że -
by od dać cho in kę, trze ba wy brać
się kon kret ne go dnia o kon kret -

nej go dzi nie w kon kret ne miej sce.
Ak cja być mo że po ży tecz na, nie -
po ko ją co wy glą da jed nak na ro -
bie nie re kla my PGNiG Ter mi ce
i le cze nie kom plek sów wo bec na -
praw dę eko lo gicz nie ży ją cych
spo łe czeństw, miesz ka ją cych bar -
dziej na za chód i pół noc od nas.

DG

To zadziwiające
– żeby oddać starą
pralkę czy lodówkę,
wystarczy zadzwonić
i umówić się na odbiór
z firmą, która podpisała
z władzami miasta
umowę, ale żeby oddać
choinkę, trzeba wybrać
się konkretnego dnia
o konkretnej godzinie
w konkretne miejsce.

Mobilna zbiórka choinek

Gdzie w tym sens?
� Druga połowa stycznia to czas na pozbycie się
bożonarodzeniowego drzewka. Władze Warszawy
proponują, by zamiast wyrzucać choinkę, oddać ją
na biomasę.

Autor jest se na torem war szaw sko -pra skim

Mieszkasz w Wawrze 
i szukasz pracy na miejscu?

Poszukujemy

HANDLOWCÓW
Do sprzedaży powierzchni
reklamowej w Informatorze Wawra 
oraz portalu tustolica.pl

CV prosimy przesyłać na
reklama@gazetaecho.pl
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reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7208

– Po dob no ty po wy kon su ment
wi na na po tka w swym ży ciu
ok. 100 „kor ko wych” bu te lek.

Jak to mo żli we?
– Ska zę kor ko wą nie ła two zi -

den ty fi ko wać. Czę sto wy czu wa -
my, że wi no nie jest ta kie, jak być
po win no, ale nie umie my okre -
ślić, czy jest „kor ko we”, czy
po pro stu nam nie sma ku je.

– Co wła ści wie ozna cza to
okre śle nie?

– Jak wia do mo, na tu ral ne kor -
ki do wi na pro du ko wa ne są z ko -
ry dę bu kor ko we go. Cza sa mi ko -
ra ska żo na jest przez pe wien ga -
tu nek grzy ba, któ ry w trak cie ob -
rób ki i kon tak cie ze skład ni ka mi
uży wa ny mi w pro ce sie pro duk cji
da je zwią zek che micz ny zwa ny

trój chlo ro ani zo lem, zwa nym
w skró cie TCA.

– Czy li to TCA jest „wi no waj -
cą”?

– Do kład nie. Spra wia, że wi no
zy sku je mia no „kor ko we go”.

– Jak okre ślić, czy wi no wi no
jest „kor ko we”?

– Or ga no lep tycz nie. Je śli wi no
pach nie stę chli zną, mo krym kar -
to nem lub ga ze tą, bądź je go za -
pach przy po mi na mo krą psią
sierść, mo że my być pew ni, że da -

na bu tel ka mia ła kon takt z TCA.
– A je śli nie ma tak przy kre go

za pa chu?
– Cza sem brak aro ma tu i/lub

sma ku mo że być dzie łem TCA,
ale nie mu si. Zda rza się, że wi no
ma olśnie wa ją cy bu kiet, znie wa -
la ją cy in ten syw no ścią i wa chla -
rzem niu an sów, a po smak nie
jest przed łu że niem wa lo rów za -
pa chów. Nie ozna cza to jed nak,
że wi no jest „kor ko we”.

– Kwe stia wy czu cia?

– Im wię cej ró żnych win
spró bu je my, tym ła twiej bę -
dzie nam oce nić ja kość
trun ku.

– Co jesz cze po win ni śmy
wie dzieć?

– Przy dat ną in for ma cją
jest za pach kor ka
po otwar ciu bu tel ki: gdy
pach nie on kor kiem wła -
śnie, a nie wi nem, po win -
no nas to za sta no wić.

– Czy spo ży cie wi na
„kor ko we go” jest
nie bez piecz ne?

– Nie, choć nie
za le ca się go spo -
ży wać. Teo re -

tycz nie mo -
żna je wy pić

– py ta nie
t y l  k o :
po co?

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 

w Aninie

KOR KO WE WI NO

Wina, które ma skazę korkową, nie można
uratować. Nie pomoże mu przewietrzanie czy

przelanie do innej butelki bądź karafki

Wino „korkowe” możemy spotkać wszędzie, nawet
w restauracji. Jeśli stwierdzimy taką wadę,

zamawiając wino, mamy prawo je reklamować
i wymienić na nowe
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