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To prawdziwy koszmar dla wła-
ścicieli nieruchomości w Wawrze.
To najbardziej zielona dzielnica
Warszawy, która za chwilę utonie
w kompoście i gnijącej trawie.
Do tej pory mieszkańcy sami do-
starczali worki ze śmieciami
do punktów odbioru odpadów,
lecz po licznych protestach urzęd-
nicy poszli po rozum do głowy
i zdecydowali, że zielenina będzie
odbierana sprzed bram nierucho-

mości. Raz na miesiąc! – To
po prostu granda – denerwuje się
Marek Wilczyński, mieszkaniec
Falenicy i były radny, który napi-
sał w tej sprawie do redakcji.
– Przecież we wszystkich dzielni-
cach wywózka ma miejsce dwa ra-
zy w miesiącu. Urzędnicy chyba
nie znają potrzeb mieszkańców
Wawra – denerwuje się.

Niedawno na nasz telefon dy-
żurny zadzwonił także Jerzy Dry-

gas z Anina. – Zapoznałem się
z urzędową rozpiską i aż przecie-
rałem oczy ze zdumienia. Raz
w miesiącu wywóz zielonych od-
padków? To zakrawa na bezczel-
ność. Urzędnicy może pochodzą
z Radomia czy Krakowa, ale po-
winni poznać warszawską rzeczy-
wistość – grzmi pan Jerzy.

Tym bardziej że Wawer, ale ta-
kże Rembertów i Wesoła w okre-
sie od maja do listopada będą

miały zabierane sprzed bram po-
sesji worki z liśćmi i igliwiem
w drugi poniedziałek miesiąca
a Praga Północ i Praga Połu-
dnie… dwa razy w miesiącu, z wy-
jątkiem czerwca i sierpnia, gdy
śmieciarka przyjedzie tylko raz.

Czy urzędnicy nie widzą różnicy
między dzielnicami? Obie Pragi
zdominowane są przez bloki (nie
licząc Saskiej Kępy), zaś w Waw-

rze, Rembertowie i Wesołej kró-
luje zabudowa jednorodzinna
z dużymi ogrodami. – Grabić mo-
żna codziennie dwa razy, a i tak
wiatr zawieje i igły spadną
na działkę. Tyle że ani nie można
tego spalić, bo zakaz, a teraz
na dodatek nikt tego nie zabierze
przez cztery tygodnie. Mam te
odpadki wyrzucić na ulicę i uda-
wać, że tyle z sosen nasypało?
– pyta roztrzęsiona pani Wanda
ze Zbójnej Góry.

Konrad Rajca, rzecznik dzielni-
cy Wawer potwierdza, że firma
Lekaro odbierać będzie odpady
zielone tylko raz w miesiącu. Taką
umowę zawarło z przedsiębior-
stwem stołeczne Biuro Gospoda-
rowania Odpadami.

To zakrawa na absurd. – To tak,
jakby wybudować wał przeciwpo-
wodziowy na Marszałkowskiej
a nie wzdłuż Wału Miedzeszyń-
skiego. Po prostu mieszkańcy znów
zostali ze swoimi problemami sami
– mówi smutno Jerzy Drygas.

Przemysław Burkiewicz

Zielone śmieci będą gniły przez miesiąc?
� Wawer utonie w odpadach zielonych? Niebieskie worki ze zgrabionymi liśćmi i igliwiem wywożone są sprzed posesji raz w miesiącu. – To
skandal. Przecież Wawer jest najbardziej zieloną dzielnicą stolicy, a z każdej działki niemal codziennie można zebrać ciężarówkę odpadów
– denerwuje się Marek Wilczyński, który zgłosił nam problem. – Mają się ukisić i śmierdzieć? – dodają inni mieszkańcy.

Wawer,
ale także Rembertów
i Wesoła w okresie
od maja do listopada
będą miały zabierane
sprzed bram posesji worki
z liśćmi i igliwiem w drugi
poniedziałek miesiąca
a Praga Północ i Praga
Południe… dwa razy
w miesiącu, z wyjątkiem
czerwca i sierpnia, gdy
śmieciarka przyjedzie
tylko raz.
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O stacji PKP Gocławek pisali-
śmy niespełna dwa tygodnie te-
mu.

Zbudowana przed laty, gdy nikt
nie myślał jeszcze o kolei miej-

skiej, pozostaje tylko lokalną cie-
kawostką wykorzystywaną w nie-
wielkim stopniu przez okolicz-
nych mieszkańców. Choć gdyby
przesunąć ją bliżej wiaduktu

na Marsa, powstałby porządny
węzeł przesiadkowy…

– Przygotowujemy moderniza-
cję całej linii od Warszawy
Wschodniej do Otwocka i oczywi-

ście w ramach innego projektu
od Otwocka do Lublina. Zbada-
my możliwości techniczne przysu-
nięcia peronów przystanku War-
szawa Gocławek do wiaduktu.
Jednym z naszych celów podczas
modernizacji będzie ułatwienie
przesiadki np. do autobusów za-
trzymujących się na wiadukcie
– mówi Maciej Dutkiewicz z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Brak przystanków i pętli
Mieszkańcy Wawra rzadko wy-

bierają PKP Gocławek w swojej
drodze do pracy, i choć głównym
powodem jest z pewnością lokali-
zacja peronów, to mankamentów
znajdziemy więcej. Na Gocławek
trudno jest wygodnie dojechać,
ponieważ najbliższe przystanki
autobusowe znajdują się ponad
pół kilometra od stacji. Część
mieszkańców zrezygnowała z tej
możliwości dojazdu, inni mają
prosty patent dający gwarancję
oszczędności czasu: na przełaj
przez tory do przystanku u zbiegu
ulic Goździków i Stepowej. Nie
pomagają barierki, bo są one no-
torycznie zdejmowane.

– Od wielu lat proszę zarząd
dzielnicy o rozważenie możliwo-
ści ułatwienia mieszkańcom do-
tarcia na tę stację. Wystarczyło-
by małe rondko przy niej. Mo-
głyby tam zawracać niewielkie
autobusy dowożące pasażerów,
tak jak ma to miejsce przy stacji
Warszawa Rembertów czy War-
szawa Wesoła. Do tego kilkana-
ście metrów chodnika i przysta-

nek. To niewielki wydatek.
Wszystko jest w zasięgu możli-
wości inwestycyjnych dzielnicy
i zupełnie nie rozumiem, dlacze-
go wciąż nie podjęto tego tema-
tu – dziwi się Marcin Kurpios,
radny dzielnicy. Podkreśla też,
że do pętli położonej w bezpo-
średnim sąsiedztwie stacji War-
szawa Gocławek mogłaby doje-
żdżać przywrócona linia 215,
kursująca z Rembertowa. Wów-
czas linia 115 wróciłaby na swoją
starą trasę – Aleksandrów – Ma-
rysin – Wiatraczna – tam, gdzie
jest najbardziej potrzebna.

O poprawę dojazdów do stacji
zabiega też ZTM, który postawił
urzędowi dzielnicy kilka konkret-
nych warunków. – Problemem
jest brak odpowiedniej infrastruk-
tury. Konieczna byłaby przebudo-
wa ulic będących w zarządzie
dzielnicy. Po dokonaniu przebu-
dowy przez urząd będziemy mogli
wrócić do sprawy – mówi Igor
Krajnow z ZTM.

Urząd Wawra jest w swoich re-
akcjach niestety przewidywalny.
Choć sprawa jest oczywista, w ża-
den sposób nie została uznana ja-
ko priorytetowa. I kolejny rok nie
zdecydowano się przeznaczyć
na nią pieniędzy. – ZTM określił
warunki budowy przystanku
przy PKP Gocławek. Niestety, są
one nie do spełnienia ze względu
na zbyt duże koszty wymaganej
przebudowy terenu – twierdzi
Konrad Rajca z wawerskiego ra-
tusza.
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Autobusem do PKP Gocławek?
� Potrzeba wybudowania przystanku autobusowego przy PKP Gocławek jest
bezsporna, dlaczego więc od wielu lat, mimo ponagleń mieszkańców, radnych,
a nawet Zarządu Transportu Miejskiego, urząd dzielnicy znajduje kolejne powody, by
nie zorganizować wawerczykom wygodnej przesiadki do stacji?

Bu dy nek daw nej pu blicz nej to -
a le ty po wstał w dru giej po ło wie
lat trzy dzie stych ra zem z su per -
no wo cze sny mi pe ro na mi ko lei
do jaz do wej do Otwoc ka. So lid na,

ce gla na kon struk cja przy po mi na
jed nak war tow nię z cza sów C.K.
Ar mii gdzieś w Ga li cji al bo po -
cze kal nię na dwor cu ko ło Twier -
dzy Mo dlin. Ce gla ny mi nig mach

z cza sem zo stał, jak to eu fe mi -
stycz nie mó wią urzęd ni cy, „wy łą -
czo ny z eks plo ata cji” i od lat po -
pa dał w ru inę. – Dach się za pa dał
i praw dę mó wiąc ba łem się, że
ten daw ny sza let zo sta nie ro ze -
bra ny – mó wi Ma rek Wil czyń ski,
nasz czy tel nik z Fa le ni cy. – To
wspa nia ła ar chi tek tu ra. Cie szę
się, że ktoś to wy na jął i wy re mon -
to wał – uśmie cha się pan Ma rek.
W daw nej to a le cie nie dłu go
otwar ta zo sta nie ka wiar nia.

Ale to nie je dy na cie ka wost ka
z oko li cy. Mię dzy sta cją ko le jo -
wą a wschod nią jezd nią uli cy Pa -
trio tów za cho wał się bu dy nek
ko le jo wy z 1900 ro ku. Jest drew -
nia ny, ma 115 lat i sta no wi ele -
ment bo ga tej hi sto rii te go daw -
ne go pod war szaw skie go let ni ska.

Prze my sław Bur kie wicz

W dawnym szalecie będzie kawiarnia
� To historia tak filuterna jak drewniane ozdoby drewnianych domów dawnego
Wawra. Przedwojenny, ceglany budynek dawnego szaletu przy stacji PKP Falenica jest
remontowany i wkrótce będzie mieścił kawiarnię. – Architektura jest imponująca – mówi
Marek Wilczyński, mieszkaniec Falenicy, który pokazał nam to cudo.

Ab sol went Pa ra me dycz ne -
go i Tech nicz ne go In sty tu -
tu ME RI DIAN w Ba gu io
Ci ty oraz Azja tyc kie go In -
sty tu tu Fun da cji Pa ra me -
dycz nej w Pa say na Fi li pi -
nach. Po cho dzi z dłu go -
wiecz nej ro dzi ny, w któ rej
dar uzdra wia nia prze cho -
dzi z po ko le nia na po ko le -
nie i jest uzna wa ny za jed -
ne go z naj lep szych he ale -
rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener -
ge tycz ne ró żnych or ga nów
w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
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.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach
or ga nów we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo -
nal nych,
– za pa le niu sta wów, pro ble mach
i zmia nach reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu
rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

22.05 - 5.06
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Jed no z naj bar dziej cha rak te ry -
stycz nych miejsc w Fa le ni cy po -
wsta ło z po trze by ser ca Ewy Ja -
skól skiej, któ ra chcia ła, by
w dziel ni cy by ło miej sce tęt nią ce
kul tu rą, po któ rą nie trze ba bę -
dzie da le ko jeź dzić. Czy to się
uda ło? Po pa trz my na licz by – po -
nad 150 wy da rzeń kul tu ral nych,
set ki se an sów fil mo wych, warsz ta -
ty dla dzie ci, cy kle fil mo we… Ki -
no ka wiar nia tchnę ła ży cie nie tyl -
ko w opusz czo ny bu dy nek dwor -
co wy, ale też w lo kal ną kul tu rę.
Tu tej sza bi blio te ka jest je dy nym
miej scem w oko li cy, gdzie
nad ksią żką mo żna się po chy lić
z fi li żan ką her ba ty za po mi na jąc
o cza sie. To tu spo ty ka ją się miej -
sco wi ak ty wi ści, tu dzia ła ją mniej
i bar dziej for mal ne gru py to wa -
rzy skie.

Z oka zji swo je go ju bi le uszu
Sta cja Fa le ni ca przy go to wa ła pięć
nie zwy kłych wy da rzeń, ści śle po -
wią za nych ze swo ją dzia łal no -
ścią. 23 ma ja o 20.00 kon cert
Mar ty Bi zoń, któ ra w to wa rzy -
stwie mu zy ków, za gra utwo ry

z obu swo ich płyt, w tym prze bo -
jo wy i za baw ny, zna ny zwłasz cza
słu cha czom Trój ki, „Ma mą być”.
Bi le ty 50 zł, re zer wa cje
530–882–809.

Dzień wcze śniej, ta kże o 20.00
– wer ni saż wy sta wy fo to gra fii in -
spi ro wa nych Ki no ka wiar nią au -
tor stwa człon ków sek cji fo to gra -
ficz nej Wa wer skie go Cen trum
Kul tu ry Fi lia Fa le ni ca oraz kro ni -
kar ki Sta cji Fa le ni ca – Kaś ki Kra -
jew skiej alias Fo to Fisz ka.

26 ma ja – w Dzień Mat ki – ki -
no ka wiar nia za pra sza wszyst kie
ma my na… ko la cję z fil mem. Te -
go dnia sa la ki no wa za mie ni się
w re stau ra cję, a w cza sie ko la cji
(sto li ki bę dą wy łącz nie dwu oso -
bo we) bę dzie mo żna zo ba czyć
przed pre mie ro wo ko me dię „Ro -
zu mie my się bez słów”, któ rej bo -
ha te ra mi są pań stwo Be lier, do -
brzy są sie dzi, ko cha ją cy ro dzi ce.
Mo że cza sem zbyt im pul syw ni,
nad mier nie na mięt ni. I jesz cze
jed no: są nie sły szą cy. Tyl ko ich
cór ka, na sto let nia Pau la uro dzi ła
się bez tej nie peł no spraw no ści.

Sta ła się więc ich na tu ral nym
łącz ni kiem ze świa tem dźwię ków,
nie za stą pio nym prze wod ni kiem
i po moc ni kiem w co dzien nym ży -
ciu. Osią gnę ła jed nak już wiek,

gdy dzie ci za czy na ją wy fru wać
z gniazd, szu kać swo je go miej sca,
mi ło ści… Koszt 75 zł od oso by.
W ce nie mie ści się re zer wa cja
sto li ka dwu oso bo we go, jed na
przy staw ka, jed no da nie głów ne,
je den de ser. Lamp ka wi na w pre -
zen cie.

Trzy dni póź niej pro sto z Can -
nes do Fa le ni cy za wi ta Ta de usz
So bo lew ski, któ ry po pro wa dzi

spo tka nie klu bu fil mo we go Car te
Blan che. Wy świe tlo ny bę dzie
zwy cięz ca te go rocz ne go fe sti wa lu
w Ber li nie „Ta xi -Te he ran”. 29 ma -
ja godz. 19:30. Bi le ty 17 i 19 zł.

I na ko niec coś dla naj młod -
szych – 31 ma ja, mię dzy 11.00
a 13.00 im pre za z oka zji Dnia
Dziec ka. Te go dnia za dar mo bę -
dzie mo żna sko rzy stać z kil ku sto -
isk na te re nie Sta cji oraz ogród -
ka. Ka żde dziec ko, za udział w za -
ba wie bę dzie otrzy my wa ło czę ści
ukła dan ki. Za go to wą ukła dan kę
bę dzie mo żna ode brać na gro dy.

A jak wi dzi przy szłość wła ści ciel -
ka? – Chce my utwo rzyć ogró dek
let ni, by w se zo nie wyjść po za mu ry

dwor ca. Po nad to po wa ka cjach
ma my za miar po wró cić z no wą
ofer tą za jęć dla dzie ci, roz wi ja my
też klub fil mo wy – ma my ma rze -
nie, by re gu lar nie, co naj mniej raz
w mie sią cu, spo ty kać się w ra mach
DKF. Jed nak chy ba naj więk szym
suk ce sem ostat nie go cza su by ło
włą cze nie się w sieć Eu ro pe an Ci -
ne mas, o co za bie ga li śmy przez
pół to ra ro ku. Dzię ki te mu bę dzie -
my mieć wgląd w naj cie kaw sze wy -
da rze nia ki no we w Eu ro pie czy do -
stęp do naj lep szych ma te ria łów.

Są też in ne pla ny, ale o nich
na ra zie ci cho sza – że by nie za -
pe szyć!

(wt)

Pięć lat Kinokawiarni
� To nie pomyłka: Kinokawiarnia Stacja Falenica skończyła już pięć lat.

Chcemy
utworzyć ogródek letni,
by w sezonie wyjść poza
mury dworca. Ponadto
po wakacjach mamy
zamiar powrócić z nową
ofertą zajęć dla dzieci,
rozwijamy też klub
filmowy – mówi
właścicielka.

źródło: stacjafalenica.pl



Nasi dzien ni ka rze nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar dziej
in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem – po ru -
sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia dów.
Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne – sku tecz ne a kosz tu ją gro sze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Informator”i „Echo” są gazetami skupionymi na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie
przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca
Warszawy i okolic. Nie znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! 
Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz w Wawrze firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204
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Za byt ko we sa mo cho dy, luk su -
so we ko sme ty ki, wy staw cy z Chin
po szu ku ją cy kon tra hen tów. I ty -
po wo pol skie cwa niac two w uni -
ka niu opła ty za wie lo go dzin ny
po stój.

– Jak or ga ni zu je się tar gi z ta -
kim roz ma chem, to po win no się
naj pierw po my śleć o miej scach
do par ko wa nia, a nie do pusz czać
do za blo ko wa nia ca łe go osie dla!
Miesz kam na Szpa czej, tam nie
da się na wet wy je chać z po se sji,
nie mó wiąc już o tym, że by za par -
ko wać sa mo chód na chod ni ku
przed do mem – opo wia da pan

Kry stian i pod kre śla, że czę sto za -
sta wio ny jest na wet par king
przed szko łą przy ul. Kró la Ma -
ciu sia, a ani ro dzi ce ani na uczy -
cie le nie ma ją mo żli wo ści pod jaz -
du pod pla ców kę. Jak opo wia da ją
miesz kań cy, aut jest tak du żo, że
straż miej ska nie da je ra dy ogar -
nąć pro ble mu. Par ko wa nie to tyl -
ko jed na z ucią żli wo ści zwią za -
nych z tar ga mi. Ko lej nym są kor -
ki. W cza sie im pre zy, któ ra naj -
czę ściej trwa od czwart ku do nie -
dzie li, wy jazd z Ma ry si na
w ul. Mar sa jest kom plet nie za -
blo ko wa ny przez sa mo cho dy.

Po nad sześć dzie siąt zgło szeń
Straż miej ska, któ ra w opi nii

miesz kań ców nie jest w sta nie za -
pa no wać nad po ja wia ją cym się
cy klicz nie cha osem, uwa ża, że ha -
sło „cał ko wi ta blo ka da Ma ry si na
Wa wer skie go” jest moc ną prze sa -
dą. – Gdy do cho dzi do za sta wie -
nia bra my, stra żni cy ma ją upraw -
nie nia do wy da nia dys po zy cji usu -

nię cia po jaz du na koszt je go wła -
ści cie la. Ka żdą ta ką sy tu ację na le -
ży zgło sić do stra ży miej skiej
pod nr 986 – ra dzi ze spół pra so wy
i po da je te go rocz ne licz by dla tej
czę ści Ma ry si na: wsz czę cie 63
„pro ce dur fo to” (czyn no ści zmie -
rza ją ce do uka ra nia spraw cy wy -
kro cze nia pod je go nie obec ność),
wy sta wie nie ośmiu man da tów,
udzie le nie dwóch po uczeń. Ty le
in ter wen cji pod ję li stra żni cy bez
zgło szeń od miesz kań ców.

– Je śli cho dzi o uli cę Szpa czą,
od po cząt ku ro ku do stra ży miej -
skiej wpły nę ło pięć zgło szeń
od miesz kań ców do ty czą cych po -
sto ju po jaz dów w miej scach
utrud nia ją cych wjazd lub wy jazd
– wy li cza straż miej ska. Du żo go -
rzej jest na Kró la Ma ciu sia. Tu taj
by ło aż 60 zgło szeń.

Or ga ni za tor im pre zy pod kre -
śla, że fir ma MT Pol ska dys po nu -
je od po wied nią li czą miejsc par -
kin go wych, w ra zie więk szej im -

pre zy wy naj mu je też są sied nie te -
re ny. – Ma my po nad 1500 miejsc
par kin go wych dla aut oso bo wych
i do dat ko we miej sca dla au to ka -
rów. Jak spo dzie wa my się więk -
szej licz by go ści wy naj mu je my do -
dat ko we miej sca obok – wy ja śnia
Ma rze na Ru piń ska z MT Pol ska.

Dla cze go kie row cy z nich nie
ko rzy sta ją? Po nie waż par king jest
płat ny – 5 zł za go dzi nę.

W czy jejś bra mie jest za dar mo.
AS

W czasie
imprezy, która najczęściej
trwa od czwartku
do niedzieli, wyjazd
z Marysina w ul. Marsa
jest kompletnie
zablokowany przez
samochody.

Targi paraliżują ruch w Marysinie
� Od czterech lat na ogromnej powierzchni ponad 15 tys. mkw. przy ul. Marsa firma MT Polska organizuje targi. Każdego roku odbywa się tu
ponad 190 różnych imprez, które odwiedza łącznie ponad 200 tys. zwiedzających. W pogoni za prestiżem, i możliwościami nawiązania
współpracy międzynarodowej uczestnicy oszczędzają na parkingu, blokując samochodami okoliczne ulice Marysina.



Gdy by Kar czew ska Ko lej Wą -
sko to ro wa prze trwa ła do na szych
cza sów, by ła by dziś naj więk szą
atrak cją tu ry stycz ną Waw ra. Kur -
su ją ca w la tach 1914–1956 ko lej ka

łą czy ła pod war szaw skie let ni ska:
Anin, Ra dość, Fa le ni cę… W nie -
dzie lę 31 ma ja wró ci my do tych
cza sów, dzię ki dru giej edy cji pro -
jek tu Śla da mi Ciuch ci. Tra sa prze -

jaz du ro we ro we go bę dzie bie gła
hi sto rycz ną tra są ko lej ki z Waw ra
przez Ka czy Dół (czy li dzi siej sze
Mię dzy le sie), Fa le ni cę, Jó ze fów,
Świ der i Otwock do Kar cze wa.

– Tra sa ciuch ci prze bie ga ła
od Ja błon ny przez ca łą pra wo -
brze żną War sza wę. Prze wio zła
po nad 4 mln pa sa że rów – mó wi
An drzej Ru ko wicz, au tor pro jek -
tu. – To nią jeź dzi li let ni cy, to nią
jeź dzi li pod war szaw scy szmu gle -
rzy do wo żą cy do sto li cy żyw ność.

Te go rocz ny rajd ma przy bli żyć
nam ko le jo wą i wie lo kul tu ro wą
hi sto rię li nii otwoc kiej, ar chi tek -
tu rę drew nia ną, pięk no rze ki Świ -
der, to żsa mość Urze cza oraz…
tra dy cje wę dli niar skie Kar cze wa.

Po czą tek im pre zy o godz. 11:00
przed daw nym dwor cem ko lej ki
wą sko to ro wej przy ul. Wi docz nej 6
w Waw rze, gdzie o hi sto rii „ciuch -
ci” opo wie dr Zbi gniew Tu chol ski,
znaw ca dzie jów ko lei. Na stęp nie
ro we rzy ści ru szą do Wa wer skie go
Cen trum Kul tu ry przy ul. Włó kien -
ni czej 54 w Fa le ni cy, gdzie o 12:30

od bę dzie się Kon cert Wie lo ma Ję -
zy ka mi, przy po mi na ją cy o wie lo -
kul tu ro wej prze szło ści Waw ra i lo -
sach lud no ści ży dow skiej. Wy stą pią
Ka ro li na Ci cha i Bart Pa ły ga, ar ty -
ści gra ją cy mu zy kę al ter na tyw ną
oraz fol ko wą i śpie wa ją cy łącz nie
w kil ku na stu ję zy kach. Ko lej ny mi
przy stan ka mi na tra sie bę dą Jó ze -
fów (oko ło 13:30), gdzie obej rzy my
słyn ne świ der ma je ry, most na Świ -
drze (oko ło 15:00) i Kar czew (oko -
ło 16:00). Im pre za za koń czy się po -
czę stun kiem i de gu sta cją spe cja łów
z Urze cza.

Dru ga edy cja raj du od bę dzie
się przy współ udzia le sa mo rzą -
dów Waw ra i Kar cze wa, jej spon -
so rem jest in we stor po wsta ją cej
w Mię dzy le siu ga le rii han dlo wej
Fe rio Wa wer a pa tro nem me dial -
nym m.in. nasz por tal tu sto li ca.pl

DG

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Działkę w Osiedlu Las. Może być
niewymiarowa, wąska, do podziału, z problemem
prawnym. Mogę dać w rozliczeniu luksusową
kawalerkę na Ochocie. 796-796-596

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

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Rolety materiałowe, budowlane, plisy,
żaluzje, verticale, moskitiery.
PRODUCENT – solidnie, tanio i szybko.
602-228- 874

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

FINANSE
·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna

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

Wielka wyprawa 31 maja
� To już 101. rocznica uruchomienia kolejki Wawer-Karczew. Jak co rok odbędzie się
z tej okazji rajd rowerowy Śladami Ciuchci.

W cią gu dnia pa nu je tu spo kój
i ci sza, w koń cu to tyl ko wą ska
osie dlo wa ulicz ka wy ło żo na kost -
ką, a do oko ła zie leń i do my. Sie -
lan ko wa wi zja jed nak pry ska, kie -
dy na Akwa re lo wą wy bie rze my
się w go dzi nach szczy tu.

Uli ca jest łącz ni kiem po mię dzy
ul. Ka czeń ca/Ły sa kow ską a Po -
toc kich, któ re są głów ne w tej
czę ści dziel ni cy. W go dzi nach
szczy tu na tę że nie ru chu jest bar -
dzo du że, dla te go kie row cy szu -
ka ją ob jaz dów, a naj wy god niej -
szym z nich jest wła śnie Akwa re -
lo wa. Miesz kań cy nie ska rżą się
jed nak na wzmo żo ny ruch,
a na głu po tę kie row ców.

– Nie dzi wię się, że lu dzie omi ja ją
kor ki, jed nak to, co wy pra wia ją kie -
row cy na na szej uli cy, prze cho dzi
ludz kie po ję cie. Je żdżą z za wrot ną
pręd ko ścią, lek ce wa żą ogra ni cze -
nia, nie pa trzą na nic i tną pro sto,
prze ci na jąc skrzy żo wa nia, któ re są
rów no rzęd ne! Prze cież na tych osie -
dlo wych ulicz kach obo wią zu ją ta kie
sa me prze pi sy i za sa dy ru chu dro -
go we go, jak w ca łej Pol sce – mó wią
obu rze ni miesz kań cy.

Na ulicz kach w Ma ry si nie bar -
dzo czę sto do cho dzi do ko li zji.
Na Akwa re lo wej nikt nie ucier -
piał, jed nak miesz kań cy oba wia ją
się, że doj dzie do po wtór ki sprzed

kil ku lat, gdzie na po bli skiej
ul. Po toc kich gi nę li lu dzie.

– Na Po toc kich mu sia ło dojść
do dwóch śmier tel nych wy pad ków,
że by za in sta lo wa no pro gi. Czy tu -
taj mu si być po dob nie? – za sta na -
wia się Wie sław Lesz ko, prze wod -
ni czą cy ra dy osie dla Ma ry sin Po łu -
dnio wy i do da je, że za rów no ra da,
jak i dziel ni co wi rad ni od lat wnio -
sku ją o zmia ny, a wła dze po zo sta ją
głu che na proś by i tłu ma cze nia.

To ża den koszt
Pro jekt „Bu do wa pro gów zwal nia -

ją cych w cią gu uli cy Akwa re lo wej
na od cin ku od ul. Ka czeń ca
do ul. Po toc kich” zo stał zgło szo ny
w pierw szej edy cji bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go, nie ste ty nie uda ło się
w ta ki spo sób sfi nan so wać in we sty cji.

– Pro jekt do ty czył wy ko na nia pię -
ciu pro gów zwal nia ją cych za 18 tys. zł,
więc nie są to kwo ty hor ren dal ne, nie
do wy go spo da ro wa nia w wie lo mi lio -
no wym bu dże cie – pod kre śla Wie -
sław Lesz ko i do da je, że po mysł bu -
do wy spo wal nia czy w tej oko li cy nie
jest no wy. W 2013 r. pro gi by ły już
na dziel ni co wej li ście in we sty cji dro -
go wych do wy ko na nia. Mi nę ły dwa
la ta i… wra ca my do punk tu wyj ścia.

– Do sta je my sy gna ły do ty czą ce
usta wie nia pro gów na tej uli cy,
ana li zu je my sy tu ację, de cy zja o re -
ali za cji bę dzie za le ża ła od wy so -
ko ści środ ków fi nan so wych na to
za da nie – uci na py ta nia Kon rad
Raj ca z wa wer skie go ra tu sza.

Dla cze go tak pro ste de cy zje są
po dej mo wa ne la ta mi?

AS

Progi wymagają ofiar w ludziach?
� – W zasadzie dziwnie, że nikt tu jeszcze nie zginął – czytelnik z Akwarelowej wraz
z sąsiadami od lat bezskutecznie stara się o progi na drodze, która jest ulubionym
objazdem dziesiątek kierowców każdego dnia.
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Przed mio tem ostat niej za gad ki
był po mnik sto ją cy na par kin gu
przy Cen trum Zdro wia Dziec ka.
Pan To masz Le war tow ski przy słał
nam ta ką od po wiedź: „Po mnik to
sym bol, bar dzo zwią za ny z tym
szpi ta lem – dar ser ca z kro pli krwi
dla wszyst kich dzie ci. Przy po mi na
o ini cja to rach po wo ła nia pla ców ki,
ge ne zie po wsta nia i o je go fun da -
to rze, któ rym by ło ca łe spo łe czeń -
stwo” – na pi sał pan To masz

Pan Kon rad Osuch do dał, że
na po mni ku jest na pis: „W dniu 4
mar ca 1972 ro ku z ini cja ty wy mło -
do cia nych żoł nie rzy, uczest ni -
ków II Woj ny Świa to wej – Sy nów
Puł ku, zo stał po wo ła ny do ży cia
Bank Krwi Po mni ka Szpi ta la
– Cen trum Zdro wia Dziec ka. Ini -
cja ty wa ta zna la zła sze ro kie po par -

cie ca łe go spo łe czeń stwa pol skie go,
a w szcze gól no ści mło dzie ży. Bank
Krwi im. Sy nów Puł ku sta no wi do -
bro ogól no na ro do we i słu ży ra to wa -
niu ży cia oraz zdro wia naj młod -
szych”. Z dru giej stro ny jest na pis
„Nie szczę dzi li krwi w cza sie woj ny
– gdy trze ba nie szczę dzą w cza sie
po ko ju. Bank Krwi i Sta cja Krwio -
daw stwa im. Sy nów Puł ku. Dzię ku -
je my za krew oraz dar ży cia ofia ro -
wa ny dzie ciom pol skim”

Pan Mi chał Za wa da na pi sał:
„Po mnik ze zdję cia znaj du je się
przy Cen trum Zdro wia Dziec ka
w Mię dzy le siu. Od czte rech ty go -
dni miesz kam w dziel ni cy Wa -
wer. I w związ ku z tym, że je stem
ho no ro wym daw cą krwi chcia łem
spraw dzić, gdzie do kład nie jest
Cen trum Zdro wia Dziec ka, bo

tam jest od dział RCKiK. A za pew -
ne za ja kiś czas bę dę chciał po raz
ko lej ny od dać krew, więc war to
wcze śniej spraw dzić, gdzie mam
się w przy szło ści uda wać. Do tar -
łem tam przy oka zji tre nin gu bie -
go we go, wcze śniej od wie dza jąc
głaz Pił sud skie go w le sie im. So bie -
skie go. My ślę, że przy oka zji ko lej -
nych tre nin gów po sta ram się od -
wie dzić in ne cie ka we miej sca mo -
jej no wej dziel ni cy. W czym pew -
nie po mo że 'In for ma tor Waw ra'.”

Dzię ku ję za od po wie dzi, a na -
szą na gro dę kie ru ję do Pa na Mi -
cha ła Za wa dy – za pra wi dło wą
od po wiedź i spo strze gaw czość.
Ży czę, aby na dal od naj dy wał Cie -
ka wy Wa wer w swo ich wy ciecz -
kach. Za pra szam po od biór na -
gro dy do skle pu „Wi niar nia
Anin” przy ul. Ma ry siń skiej 3.

A teraz kolejna, raczej
łatwa zagadka

Gdzie stoi ten pomnik?
Na gra dza ne zo sta ną naj cie kaw sze od po wie dzi lub też na gro da zo sta nie

roz lo so wa na wśród osób, któ re na de ślą od po wie dzi w cią gu ty go dnia.
Na gro dą jest vo ucher o war to ści 40 zł na za ku py w skle pie „Wi niar nia

Anin” przy ul. Ma ry siń skiej 3.
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

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.

Na bu do wie uli cy Po łu dnio wej
pra ca wre. Ko par ki i spy cha cze ni -
we lu ją te ren, ro bot ni cy ko ry tu ją
przy szłą jezd nię. Po lna dró żka bie -
gną ca przez łą kę jest uli cą tyl ko
z na zwy – po twier dza to słu pek
z ta bli cą Miej skie go Sys te mu In for -
ma cji. To się jed nak szyb ko zmie ni.
– Bu do wa ul. Po łu dnio wej wpi su je
się w plan roz bu do wy in fra struk tu -
ry na te re nach dziel ni cy z ro sną cą
licz bą lud no ści, któ re nie zwy kle
prę żnie się roz wi ja ją. Ul. Po łu dnio -
wa to we dług pro jek tu miej sco we -

go pla nu uli ca lo kal na, więc jest to
uli ca wy ższej ran gi, po zo sta łe w tej
oko li cy to dro gi we wnętrz ne – in -
for mu je Kon rad Raj ca, rzecz nik
wa wer skie go ma gi stra tu.

O Południowej rajcy nie
obradowali

– Oni to ro bią nie le gal nie!
– grzmi zbul wer so wa ny Ma rek
Wil czyń ski, by ły rad ny Waw ra
i miesz ka niec dziel ni cy. I po ka zu -
je do ku men ty. – De cy zji o bu do -
wie Po łu dnio wej nie po dej mo wa -

ła ra da dziel ni cy. Nikt o tej bu do -
wie nic nie mó wił – de ner wu je
się, wy cią ga jąc za łącz nik dziel ni -
co wy do wstęp ne go pro jek tu
uchwa ły bu dże to wej m.st. War -
sza wy na rok 2014. – Za łącz nik
do uchwa ły jest naj wa żniej szy
– pod kre śla Ma rek Wil czyń ski. To
by ło we wrze śniu 2013 ro ku. Oto
in we sty cje, któ re zo sta ły za pla no -
wa ne – wska zu je ta bel kę z po -
szcze gól ny mi punk ta mi. W dzia le
„trans port i ko mu ni ka cja” wid -
nie ją bu do wy ulic: Mo zai ko wej
(222.154 zł), Pan ny Wod nej (500
tys. zł), No wo za biel skiej (200 tys.
zł) i Gru szy (689.809 zł). – Ra da
War sza wy przy zna ła fun du sze
na te in we sty cje. I, jak wi dać
w do ku men tach, o Po łu dnio wej
nie ma ani sło wa – mó wi Ma rek
Wil czyń ski.

In ter pe la cję w tej spra wie zło ży li
rad ni Ra fał Czer won ka i An drzej

Kra sno wol ski. Ten pierw szy po pro -
sił o uza sad nie nie bu do wy uli cy
w szcze rym po lu oraz wy kaz dzia -
łek wzdłuż Po łu dnio wej, udo stęp -
nie nie na zwisk wła ści cie li nie ru cho -
mo ści, przed sta wie nie pism miesz -
kań ców w spra wie uli cy oraz udo -
stęp nie nie ze zwo leń na bu do wę.

– Bu do wa tej uli cy ni gdy nie by -
ła opi nio wa na przez ra dę dziel ni -
cy. De cy zja zo sta ła pod ję ta, gdy
ra da nie po wo ła ła ko mi sji. Rów -
no le gle znaj du je się uli ca Ru ty,
jest w fa tal nym sta nie i ma gę stą
za bu do wę, a nie jest pla no wa -
na jej bu do wa – grzmi rad ny Kra -
sno wol ski. Czy żby dział kę
przy Po łu dnio wej mia ła ja kaś
„szy cha”, któ rej bu do wa ny jest
wy god ny do jazd?

Rzecznik urzędu broni
inwestycji

Kon rad Raj ca twier dzi jed nak,
że wszyst ko jest zgod ne z prze pi -
sa mi. – Bu do wa ul. Po łu dnio wej
zo sta ła wpi sa na do bu dże tu
na rok 2014 zgod nie z wszel ki mi
pro ce du ra mi, czy li uchwa ła mi za -

rzą du dziel ni cy i ra dy mia sta oraz
po zy tyw ną opi nią ra dy dziel ni cy
(z dnia 15 paź dzier ni ka 2013 r.).
W 2014 r. wy ko na no pro jekt bu -
do wy, w li sto pa dzie wy ło nio no
wy ko naw cę prac, a w grud niu wy -
stą pio no o zgo dę na bu do wę
– wy ja śnia rzecz nik.

Ostracyzm wobec byłego
radnego

– To oczy wi sta nie praw da. Bu du -
ją tę uli cę, choć o Po łu dnio wej nie
by ło mo wy na se sji. Po dob no
w oko li cy miesz ka wy so ki ran gą
urzęd nik z pla cu Ban ko we go i wła -
dze Waw ra na gię ły prze pi sy, by ta
sza ra emi nen cja mia ła wy god ny do -
jazd do do mu. Ja się jed nak na ta -
kie ma chloj ki nie go dzę, dla te go
wy stą pi łem z klu bu rad nych PO
i nie wy star to wa łem w ostat nich
wy bo rach. A od kąd wy po mnia łem
ko le gom rad nym, że nie dzia ła ją
uczci wie, nikt z lo kal nych po li ty -
ków ani wy ższych ran gą urzęd ni -
ków nie po da je mi rę ki – uśmie cha
się gorz ko Ma rek Wil czyń ski.

Prze my sław Bur kie wicz

Budowa Południowej nielegalna?
� Czy szykuje się skandal w Wawrze? Dzielnica zleciła budowę ulicy Południowej,
która biegnie w szczerym polu i nie ma zabudowań.



– Opi sy sma ku win czę sto mó -
wią o owo cach, któ rych wca le
w wi nach nie ma. Skąd się bio rą
te sma ki?

– Ta jem ni ca tkwi w pro ce sie
fer men ta cji, w któ rym sok wi no -
gro no wy sta je się wi nem. Pod -
czas za mia ny cu krów w al ko hol
i to wa rzy szą cym te mu in nym re -
ak cjom che micz nym wy twa rza ne
są związ ki za pa cho we, zwa ne fa -
cho wo ste reo izo me ra mi.

– Czy to one ma ją wpływ na fi -
nal ny od biór aro ma tu i sma ku
trun ku?

– Na do da tek nasz mózg mo że
w ró żny spo sób iden ty fi ko wać
ste reo izo me ry.

– Czy li ka żdy z nas mo że nie -
co ina czej od bie rać tę sa mą za -
war tość bu tel ki?

– Do kład nie. Cie ka wost ką
mo że być rów nież fakt, że ka żdy
zwią zek mo że współ gra jąc z in -
nym wpły wać na smak wi na i od -
dzia ły wać na ogól ny aro mat
trun ku.

– In te re su ją ce. Spo sób pro -
duk cji de cy du je, ja kie ak cen ty
sma ko we i za pa cho we od naj -
dzie my w kie lisz ku.

– Pod czas pro ce su fer men ta cji
do cho dzi do prze rwa nia po łą czeń
sub stan cji za pa cho wych two rzą -
cych nu ty od czu wal ne przez nas
ja ko aro mat wi no gron, a uwol -
nio ne frag men ty łą czą się na no -
wo, two rząc zu peł nie in ne two ry.

– Jak za tem roz po znać, z któ -
re go szcze pu wy pro du ko wa no
da ną ety kie tę?

– Aro mat wy bra nych owo ców
jest du żym uła twie niem roz po -
zna nia szcze pu wi no ro śli, z któ -
rej po wsta ło da ne wi no. Od po -

wia da jąc so bie na py ta nia do ty -
czą ce owo co wo ści mo że my z du -
żym praw do po do bień stwem
zgad nąć, ja ką od mia nę wi no -
gron pró bu je my.

– Czy mógł by Pan po dać ja kiś
przy kład?

– Je ży nę na po tka my w gro -
nach do lcet to, sy rah i to uri ga
na tio nal. Eg zo tycz ne owo ce, np.
me lon, to do me na bia łych trun -
ków, np. char don nay.
Gewürztra mi ner mo że zaś pach -
nieć so czy stym li czi.

– Czę sto mam wra że nie, że nie
wy czu wam kon kret ne go owo cu.

– Ża den nie wy su wa się
na pierw szy plan, ale sa ma owo -
co wość jest wy czu wal na? Ta ką
sy tu ację mo że my po dzie lić
na dwie gru py. Gdy wy czu wa my
w kie lisz ku bo gac two ma lin, tru -
ska wek, wi śni, żu ra wi ny, to ma -
my do czy nie nia z czer wo ną
owo co wo ścią. Ciem na/czar na
owo co wość jest wte dy, gdy bu -
kiet aro ma tów obej mu je ciem ne
owo ce: śliw ki, je ży ny, czar ną po -
rzecz kę i ja go dę, a ta kże kon fi -
tu ry z ty chże owo ców.

– Czy te dwie owo co wo ści ma -

ją rów nież swo je „sta łe” wi na?
– Jak naj bar dziej. Czer wo na

owo co wość to kró le stwo trun -
ków ze szcze pów gre na che, neb -
bio lo czy mer lot. Ciem ną od kry -
je my w ety kie tach z od mian ca -
ber net sau vi gnon, mal bec bądź
tem pra nil lo.

– Fa scy nu ją ce.
– Świa do mość owo co wo ści,

czy li te go, któ rą z nich lu bi my,
a któ ra nie ko niecz nie przy pa dła
nam do gu stu, jest nie zwy kle po -
moc na w do bo rze ulu bio ne go
wi na. Zau fa ny do rad ca z pew no -
ścią po le ci nam wspa nia ły tru -
nek, bio rąc pod uwa gę owo co -
wość, któ ra nam sma ku je.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3
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OWOCOWOŚĆ, CZYLI SAD ZAMKNIĘTY W BUTELCE

W białych winach wyróżniamy dwa główne rodzaje
owocowości: grupa europejska, zwierająca takie owoce jak
morele, śliwki, jabłka, gruszki oraz brzoskwinie/nektarynki

oraz egzotyczna, zawierająca owoce tropikalne
(w większości cytrusowe): od grejpfrutów, limonek, cytryn

i pomarańczy po marakuję i ananasa


