
Kierowców czeka prawdziwy
dramat. 19 czerwca zamknięty zo-
stanie przejazd przez tory kolejo-
we w Międzylesiu, gdzie rozpocz-
ną się pierwsze roboty przy budo-

wie tunelu. Jednak dopiero ty-
dzień później otwarty zostanie
przejazd tymczasowy w Aninie,
na wysokości ulicy Lucerny. – To
przecież głupota roku – łapie się

za głowę nasz czytelnik z Wawra,
którego ten absurd zbulwersował.
– Przejazd tymczasowy powinien
być uruchomiony możliwie naj-
szybciej, bez zwlekania. Co, jeśli
ktoś będzie potrzebował pomocy
lekarza w tym czasie? Umrze, bo
ambulans będzie musiał ślimaczyć
się przez przejazd dopiero
na Izbickiej – denerwuje się.

Co na to urzędnicy? Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych,
który prowadzi budowę tunelu, nie
ma sobie nic do zarzucenia. – To
możliwie najszybszy termin – oce-
nia Małgorzata Gajewska, rzecz-
niczka ZMID i podkreśla, że tyle
będzie trwało przeniesienie budki
dróżnika, szlabanów i innych insta-
lacji z Międzylesia do Anina.
– Gdybyśmy zamówili nowe, mu-
sielibyśmy czekać na homologację
i dopuszczenie do użytkowania. To
trwałoby bardzo długo – mówi.

Przemysław Burkiewicz
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Skazani na dalekie objazdy

Tydzień bez przejazdu
� Drogowcy budujący tunel w Międzylesiu, 19 czerwca zamkną przejazd przez tory.
Przejazd tymczasowy w Aninie, owszem, otworzą. Tydzień później. – Absurd – pukają
się w głowę kierowcy. – Tak będzie szybciej – odpowiadają urzędnicy, którzy
potrzebują siedmiu dni na przeniesienie szlabanów z jednego przejazdu na drugi.

Przejazd w Aninie zostanie otwarty 26 czerwca



Agata Wróblewska i Joanna
Kozera prowadzą na Facebooku
profil „Pożegnanie z domem”.
Wrzucają na niego zdjęcia ze sta-
rego albumu, na których widać
mieszkańców domu – i sam dom.
– Zbudowali go moi pradziadko-

wie, Bronisława i Andrzej Wró-
blowie. Andrzej pochodził z Żyw-
ca, był góralem. Wstąpił do Le-
gionów marszałka Piłsudskiego.
Został dwukrotnie odznaczony
krzyżem Virtuti Militari – mówi
pani Agata. Po demobilizacji od-

szedł z wojska i pracował w dru-
karni. Z kolei prababcia Bronisła-
wa prowadziła restaurację i ka-
wiarnię. – Miała głowę do intere-
sów – śmieje się Agata Wróblew-
ska. Kilka pokoi na piętrze wynaj-
mowali inżynierowie z pobliskiej
Fabryki Aparatów Elektrycznych
Kazimierza Szpotańskiego.
– Przychodzili do restauracji pra-
babci na obiady – opowiada.

Nadszedł jednak kres tego świa-
ta. 12 czerwca budynek musi być
opuszczony, ponieważ zostanie
rozebrany. W jego miejscu będzie
wyjście z tunelu, który przebiegnie
pod torami kolejowymi. – Agata
już się wyprowadziła. Ja jeszcze
nie – mówi pani Joanna. – Szkoda
opuszczać ten dom – dodaje.

Tego wieczora jednak nikt nie
płakał, choć można było go na-
zwać stypą. Bliżsi i dalsi znajomi
przyszli na pożegnanie z kamieni-
cą. Przynieśli owoce, ciasto, wino.
Tańcom i zabawom nie było koń-
ca. – To smutny dzień, ale nie mo-
żemy rozpaczać. idzie nowe, a ka-
mienica pozostanie w naszych
sercach – mówi Agata Wróblew-
ska. Co dalej z profilem? Panie
będą dokumentować rozbiórkę
domu. – Budowy tunelu już nie
– śmieją się.

Przemysław Burkiewicz

Lista projektów na anińskiej li-
ście jest wyjątkowo długa, liczy
aż 22 pozycje. Oto kilka najcie-
kawszych lub najdroższych:
• Street Workout Anin (88 tys.

zł). Specjalistyczne siłownie
plenerowe dla osób
odbywających treningi
kalisteniczne mogą zrobić
w przyszłym roku furorę
– zgłoszono je
w kilkudziesięciu rejonach
Warszawy. Pierwsza w mieście
instalacja tego typu stanęła
niedaleko ratusza Bemowa
i cieszy się niesłabnącą
popularnością. W Aninie
urządzenia takie mogą stanąć
obok Ośrodka Sportu
i rekreacji
przy ul. VIII Poprzecznej.

• Łąka kwietna (13 tys. zł).
Po co komu trawnik, jeśli
można mieć łąkę kwietną?
Autor projektu proponuje
przeznaczenie 100 m2

przy ul. Odrodzenia na łąkę,
która stałaby się domem dla
rozmaitych gatunków roślin
i owadów.

• Ogródek
zabawowo-rekreacyjny (32
tys. zł). Dlaczego przy szkole
podstawowej przy Kajki nie
ma urządzeń dla dorosłych,
które byłyby dostępne
po godzinach lekcyjnych oraz
podczas wakacji i ferii?
Projekt jest szansą
na załatanie tej dziury
w ofercie sportowej osiedla.

• Ławeczka Gałczyńskiego (6
tys. zł). To jeden z najbardziej
oryginalnych projektów
w całej dzielnicy: bogato
zdobiona ławka w stylu
świdermajer
upamiętniająca 110. rocznicę
urodzin chyba najbardziej
znanego człowieka w historii
Anina. Może ona stanąć obok
biblioteki przy Trawiastej.

A jak wyglądają prace nad pro-
jektami z ubiegłego roku? Szkoła
podstawowa już ma mobilne stu-
dio radiowo-telewizyjne, multi-
medialną pracownię językową
i pianino cyfrowe, wkrótce przy-
będzie także zestaw komputero-
wy. Na ulicach osiedla stoją nowe
kosze na śmieci, do końca lipca
pojawią się nowe ławki. Czyli
warto głosować.
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Huczne pożegnanie domu pradziadków
� To była impreza! Mieszkanki przeznaczonego do rozbiórki domu przy Żegańskiej 2
wraz z grupą znajomych zorganizowały pożegnalną imprezę w wykwaterowywanym
domu. Były tańce, wino i wspomnienia. Po 80 latach budynek zostanie rozebrany, by
ustąpić miejsce nowej inwestycji drogowej – tunelowi pod torami PKP.
– Wyprowadzka to nie była łatwa sprawa – przyznają zgodnie organizatorki imprezy.

Joanna Kozera i Agata Wróblewska

Na ulicach osiedla stoją nowe kosze na śmieci, do końca lipca
pojawią się nowe ławki. Czyli warto głosować
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Jak głosować?
Można na trzy sposoby:
- przez internet (na stronie

www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
- osobiście w urzędzie dzielnicy,
- lub wysyłając kartę pocztą

na adres: Urząd Dzielnicy Wawer,
Żegańska 1, 04-713 Warszawa
z dopiskiem „Budżet partycypa-
cyjny 2016”.

Żeby głos był ważny, musi wpły-
nąć do urzędu pomiędzy 16 a 26
czerwca. Kartę do głosowania
można pobrać ze strony interne-
towej budżetu lub w wydziale ob-
sługi mieszkańców.

Street Workout w Aninie?
� Podobnie jak w ubiegłym roku Anin ma dużo
projektów do budżetu partycypacyjnego i duże szanse
na zrealizowanie dobrych inicjatyw.
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Najdroższe spośród dziewięciu
projektów opiewają na około 100
tys. zł, zrealizowany może więc
zostać tylko jeden z nich (limit
dla Międzylesia wynosi 117.508
zł). Pierwszy, zatytułowany „Przy-
stanek Rekreacja – Rodzinna In-
tegracja”, zakłada budowę siłowni
plenerowej złożonej z dwóch czę-
ści, przeznaczonych odpowiednio
dla dzieci i dorosłych. Stanęłaby
ona przy lesie między Mrówczą
a Odeską i była osłonięta ogro-
dzeniem pokrytym winoroślą.

– Dodatkowym atutem i argu-
mentem świadczącym na korzyść
przedsięwzięcia w tym miejscu jest
bliskość obleganej ścieżki rowerowej
oraz trasy joggingowej – pisze pro-
jektodawczyni Magdalena Słabicka.

Projekt konkurencyjny to „Bli-
ski plac zabaw w zachodnim Mię-
dzylesiu”. Aleksandra Sewerynik
proponuje budowę takiego placu
w rejonie Mrówczej, nie wskazu-
jąc dokładnej lokalizacji.

– Mieszkańcy zachodniego
Międzylesia nie mają placu zabaw
w zasięgu spaceru – zwraca uwa-
gę autorka projektu. – Najbliższe
znajdują się w Aninie oraz we
wschodnim Międzylesiu.

Potrzeba budowy w Międzylesiu
siłowni pod chmurką i placu zabaw
jest tak duża, że dwa kolejne projek-

ty, warte po 52–54 tys. zł dotyczą…
tego samego, ale w nieco mniejszej
skali! Jeden z nich zakłada budowę
siłowni plenerowej obok lasku
przy Mrówczej, drugi – placu zabaw
z siłownią przy ul. Pożaryskiego.
Trzy projekty dla Międzylesia za-
chodniego, jeden dla wschodniego

– która część osiedla będzie mieć
w głosowaniu wyższą frekwencję?

A może nie trzeba budować
placu zabaw ani siłowni, ale wy-
dać pieniądze zupełnie ina-
czej? 32 tys. zł może kosztować
oświetlenie parkingu przy ul. Że-
gańskiej i zasadzenie przy nim
ozdobnych krzewów. Za 6 tys. zł
można zakupić kosze na śmieci,
które stanęłyby przy ulicach Cza-
tów, Hafciarskiej i Bielszowickiej.

Pozostałe trzy projekty dotyczą bi-
blioteki przy ul. Żegańskiej. 10 tys. zł

można przeznaczyć na zakup nowo-
ści książkowych, 4 tys. – na prenu-
meratę prasy na przyszły rok, 3 tys.
– spotkania z „ciekawymi ludźmi”.

Ze względu na wprowadzony
w tym roku limit wartości jednego
projektu w głosowaniu na pewno
przejdzie co najmniej jeden pro-
jekt tańszy niż 13 056 zł.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG
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Trwająca przebudowa tzw. war-
szawskiego węzła kolejowego
sprawia, że w najbliższych latach
pojęcie „szybka kolej miejska”
może w Warszawie zostać zupeł-
nie zdegradowane ze względu
na gigantyczne utrudnienia. Oby
warto było czekać nowe dworce,
stacje i lepsze tory. W niedzielę 14
czerwca rozkład SKM-ki zmienił
się aż na pół roku. Część pocią-
gów w drodze z Warszawy
Wschodniej kończy kurs już
na stacji Wawer a z Wiatracznej
do Otwocka kursuje autobus za-
stępczy ZS7. Rozkłady linii SKM
S1 na najbliższe tygodnie można
pobrać ze strony www.ztm.waw.pl.

Jak zawsze podczas utrudnień, na
torach wprowadzone zostało wza-
jemne honorowanie biletów ZTM
i Kolei Mazowieckich. Bilety war-
szawskiej komunikacji miejskiej
(zgodnie ze strefami) będą obowią-
zywać w pociągach KM na odcinku
Otwock – Warszawa Zachodnia. Bi-
lety KM obowiązują natomiast
w SKM-ce na odcinku Otwock
– Warszawa Zachodnia oraz w auto-
busach ZS7 i 521 (na odcinku Fale-
nica – pl. Zawiszy). Warto pamiętać,
że nie każdy pociąg KM ma kasow-
niki i z biletem ZTM należy wsiadać
pierwszymi drzwiami, gdzie zostaną
skasowane przez konduktora.

DG

Mniej pociągów
� Trwa zły sen pasażerów związany z budową tunelu
w Międzylesiu i remontem linii kolejowej. Od niedzieli
część SKM-ek nie obsługuje odcinka Wawer – Otwock.

Międzylesie: siłownia czy plac zabaw?
� Mieszkańcy Międzylesia mogą wybierać spośród dziewięciu
projektów do budżetu partycypacyjnego na przyszły rok. Najdroższe
z nich dotyczą budowy placów zabaw i siłowni plenerowych.

A może nie
trzeba budować placu
zabaw ani siłowni, ale
wydać pieniądze
zupełnie inaczej? 32 tys. zł
może kosztować
oświetlenie parkingu
przy ul. Żegańskiej
i zasadzenie przy nim
ozdobnych krzewów.
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Brak chodników, zbyt szybko je-
żdżące samochody i brak placów za-
baw dla dzieci – jeśli oceniać proble-
my osiedla przez pryzmat budżetu
partycypacyjnego, to właśnie te spra-
wy należy w Sadulu rozwiązać jak
najszybciej. Spośród sześciu podda-
nych pod głosowanie projektów aż
trzy dotyczą budowy chodników.
Za 80 tys. zł może powstać na-
wierzchnia dla pieszych i osiem
miejsc parkingowych na Mirtowej,
na odcinku od numeru 18 do My-

dlarskiej. 55 tys. zł trzeba wydać
na chodnik i cztery miejsca parkin-
gowe po wschodniej stronie Snopo-
wej od skrzyżowania z Mydlarską
do placu zabaw, zaś 16 tys. zł
na chodnik przy Sadulskim Zakątku.

W ramach budżetu partycypa-
cyjnego w 2016 roku może powstać
także nawierzchnia na zaniedba-
nym fragmencie Mydlarskiej (za 35
tys. zł) albo progi zwalniające
na Węglarskiej (8 tys. zł). Najcie-
kawszym projektem na osiedlu jest

jednak rozbudowa Sadulskiego
Zakątka. Ten skwer z siłownią ple-
nerową u zbiegu Mirtowej i My-
dlarskiej zostanie urządzony w tym
roku dzięki głosom w pierwszej
edycji budżetu partycypacyjnego.
W tym roku głosować można na je-
go powiększenie o niewielki plac
zabaw i boisko do koszykówki. Czy
Sadulski Zakątek wygra głosowa-
nie drugi rok z rzędu?

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Sadulski Zakątek wygra drugi raz z rzędu?
� Mieszkańcy osiedla Sadul wybierają w tym roku spośród pięciu projektów.
Niezależnie od tego, które wygrają głosowanie, poprawi się infrastruktura w okolicy.

Sadulski Zakątek powstanie jeszcze w tym roku na rogu Mydlarskiej i Mirtowej

Pierwsza edycja budżetu party-
cypacyjnego na osiedlu zakończyła
się wygraną szkoły podstawowej
przy Przygodnej, która wkrótce
dostanie skocznię do skoku w dal
i nowy parkiet w sali gimnastycz-
nej. W tym roku ponownie można
oddać głos na projekty związane
z tą placówką: oświetlenie boiska
i placu zabaw za 60 tys. zł albo mo-
nitoring zewnętrzny za 14 tys. zł.

Zerzeń ma także szansę na zdo-
bycie w przyszłym roku siłowni ple-
nerowej na polanie w lesie

przy Trakcie Lubelskim (50 tys. zł)
albo łąkę kwietną przy Kadetów
(10 tys. zł). Najdroższy projekt,
wart 110 tys. zł, dotyczy jednak cze-
goś zupełnie innego: uspokojenia
ruchu i budowy chodnika na Cyli-
chowskiej. Jeśli zostanie on prze-
głosowany, w roku 2016 powstanie
wreszcie chodnik na wschód
od skrzyżowania z Kwiatów Pol-
skich, zostaną tam również zamon-
towane progi zwalniające.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Zerzeń przed dylematami
� Zerzeń wybiera w budżecie partycypacyjnym
spośród zaledwie pięciu projektów. Nie oznacza to
bynajmniej, że wybór będzie łatwy.
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W pierwszej edycji budżetu par-
tycypacyjnego w Miedzeszynie wy-
grał projekt modernizacji bazy so-
cjalnej w klubie PKS Radość. Pra-
ce nad budową kontenerów so-
cjalnych, w których znajdą się no-
we szatnie, toalety i prysznice, są
już w toku. W tegorocznym głoso-
waniu dwa najdroższe projekty
również związane są ze sportem.

Dorota Łakińska proponuje, by
boisko szkoły podstawowej przy
ul. Wolnej przekształcić w teren re-
kreacyjny dla mieszkańców Mie-
dzeszyna. Czego potrzeba? 104 tys.
zł, kilku ławek i latarń oraz nowej
bieżni ze skocznią. Tę samą kwotę
można przeznaczyć na projekt Ja-
kuba Antosa, czyli doposażenie
boiska przy LO im. Józefa Wybic-
kiego. Suma ta zostałaby wydana

na kontenery z szatnią i toaletą,
krzesełka, bramki i piłkochwyty.

Aż cztery projekty zgłoszono
dla biblioteki przy Agrestowej,
która może wzbogacić się o filmy
i audiobooki (8 tys. zł) albo no-
wości książkowe (5 tys. zł). Mo-
żna oddać głos również na zajęcia
plastyczne dla dorosłych (9 tys.
zł), ale najciekawiej prezentuje
się chyba czytelnia plenerowa (24
tys. zł), która mogłaby powstać
na trawniku przed budynkiem.

Listę projektów z Miedzeszyna
zamykają koncerty muzyki kla-
sycznej w kawiarni „Meryk” (30
tys. zł) i siłownia plenerowa (31
tys. zł).

Na co warto postawić?
Jak głosować? Czytaj na str. 2.

DG

Starcie dwóch boisk
� W tegorocznym głosowaniu nad budżetem
partycypacyjnym w Miedzeszynie można wybierać
spośród ośmiu projektów. Dwa najdroższe dotyczą
przyszkolnych boisk.

Złośliwi mogą podsumować
dwie pierwsze edycje budżetu par-
tycypacyjnego w Wawrze w sposób
następujący: odbieramy dziecko
ze szkoły, której plac został wła-
śnie „doposażony” nowymi ele-
mentami, idziemy wyremontowa-
nym 100-metrowym fragmentem
chodnika z kostki bauma mijając
domki dla skrzydlatych przyjaciół
i trawnik pełen nowych koszy
na psie kupy, i docieramy do si-
łowni plenerowej, przy której za-
bijamy wolny czas pozostały

przed koncertem muzyki dla se-
niorów, na którym mamy spotkać
się z babcią. Nuda? Może tak,
może nie.

Tegoroczne projekty z Marysina
nie zachęcają. Niektóre dotyczą in-
frastruktury, inne kultury, jeszcze
inne to pakiety, których autorzy
szukają poparcia we wszystkich
dzielnicach. Nowe zabawki na pla-
cach zabaw, nowe książki w biblio-
tece, nowe nawierzchnie na starych
drogach… Wszystko to jest po-
trzebne i aż żal bierze, że nie każdy

z tych projektów uda się zrealizo-
wać. Dziwne jest samo to, że
mieszkańcy muszą głosować i wy-
bierać, które spośród najbardziej
palących problemów należy roz-
wiązać najszybciej. Wszystkie te
sprawy powinny być załatwiane
przez urzędników… „z urzędu”,
z budżetu ogólnego. Niestety bra-
kuje pieniędzy. Dlatego, mimo
wszystko, warto oddać głos w bu-
dżecie partycypacyjnym.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Marysin: te samy projekty, co wszędzie…
� Na największym osiedlu dzielnicy, podzielonym na potrzeby budżetu
partycypacyjnego na dwie części, głosować można na… to samo, co wszędzie.

W czerwcu ubiegłego roku Nad-
wiśle pobiło rekord Warszawy:
zwycięski projekt do budżetu par-
tycypacyjnego „Domki dla skrzy-
dlatych pasiastych przyjaciół” zdo-
był osiem głosów. To i tak o sie-
dem więcej, niż było potrzeba, bo
był to po prostu jedyny projekt
na osiedlu. W tym roku jest ich
sześć, głosowanie w dniach 16–26
czerwca zapowiada się więc cieka-
wie. Do podziału jest 115 392 zł.

Najdroższym spośród projek-
tów jest budowa street workout
parku za 88 tys. zł. Chodzi o spe-
cyficzną siłownię plenerową (drą-
żki do ćwiczeń), umożliwiającą
odbywanie treningów siłowych.
Urządzenia stanęłyby na terenie
Centrum Sportowo-Rekreacyjne-
go „Nadwiśle”. Niewiele mniej,
bo 87 tys. zł, trzeba wydać na za-
sadzenie drzew przy otwartej nie-
dawno ul. Skalnicowej. Byłoby

to 67 dwumetrowych klonów lub
brzóz, które zupełnie zmieniłyby
krajobraz tej części Nadwiśla.

Można oddać głos także na typo-
wo infrastrukturalny projekt, jakim
jest utwardzenie pobocza i zjazdów
po północnej stronie ul. Borowiec-
kiej. Remont ten kosztowałby 41
tys. zł. Z kolei 20 tys. zł pochłonęło-
by odwodnienie fragmentu
ul. Strzygłowskiej, na którym regu-
larnie tworzą się rozlewiska. Naj-

tańsze projekty dotyczą ustawienia
na osiedlu nowych koszy na śmieci
(3,6 tys. zł) i zamontowania czte-
rech stojaków rowerowych na przy-

stanku „Strzygłowska” (3,5 tys. zł).
Co wybierze Nadwiśle?

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Nadwiśle: wreszcie jest co wybrać!
� W pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego Nadwiśle miało tylko jeden projekt.
W tym roku jest ciekawiej. Sześciokrotnie.

Ubiegłoroczny rekordzista: osiem głosów i... wygrał!



Falenickie projekty, zgłoszone
w tegorocznej edycji budżetu party-
cypacyjnego, opisywaliśmy w lutym
pod wymownym tytułem „Falenica
ma na siebie mnóstwo pomysłów”.
Zarówno lista dla osiedla, jak i lista
ogólnodzielnicowa były pełne świet-
nych inicjatyw, takich jak skwer
w miejscu zaniedbanego lasku
w centrum Falenicy przy Filmowej
i Frenkla czy letnia muszla koncer-
towa z amfiteatrem. Wszystkich nie
dałoby się zrealizować, bo nawet

przy dużym poparciu mieszkańców
mogłoby zabraknąć pieniędzy. Nie-

stety najciekawsze projekty odpadły
z gry na etapie weryfikacji szczegó-
łowej z powodu – uwaga – błędnego
wypełnienia listy poparcia przez ich
autorkę. Z tego samego powodu
Falenica nie rozbuduje np. sieci hot

spotów i nie będzie mieć nowej si-
łowni plenerowej. Niezależnie
od tego, czy projekty te zdobyłyby
dużo głosów czy mało, ich brak
na ostatecznej liście jest dużą stratą.

W trwającym głosowaniu Fale-
nica, będąca przecież jednym
z największych osiedli w naszej
dzielnicy, ma na liście tylko dzie-
więć projektów. Jak zwykle mo-
żna wybierać coś dla ciała i coś
dla ducha. Lepiej wydać 22 tys. zł
na ścieżkę edukacji historycznej
czy 28 tys. zł na siłownię plenero-
wą? Zbudować chodniki między
Oliwkową a Wasilkowską za 45
tys. zł czy kupić nowe książki
do biblioteki za 7 tys. zł? W sumie
do wydania są prawie 134 tys. zł.
Głosowanie trwa do 26 czerwca.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Klęska w Falenicy – odpadły najlepsze projekty
� Miesiąc temu wydawało się, że najciekawsze wawerskie projekty będą zgłoszone
w Falenicy. Nic z tego.

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 154 m2 w Majdanie gm.
Wiązowna, działka 930 m2, po kompleksowym
remoncie (okna, drzwi, elektryka, elewacja) tel.
508-120-825

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

INNE DO WYNAJĘCIA
·Umeblowany pokój o pow. ok. 12 m2 do
wynajęcia, dla jednej osoby, ul. Mrówcza, tel.
664-766-853

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Zamienię dom w Milanówku na podobny dom
w Międzylesiu, Miedzeszynie lub Radości. Dom
w Milanówku pow. 200 m2. Na parterze
umeblowana widna kuchnia z jadalnią, słoneczny
salon z wyjściem na taras, 2 pokoje, kotłownia
z piecem gazowym. Na piętrze 4 pokoje (balkon).
Dom posiada dwa odrębne wejścia, więc może
pełnić funkcje dwurodzinnego. Działka o pow.
1490 m2. Do WKD ok. 5 min, do PKP ok. 10 min.
663-227-424

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

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

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

USŁUGI INNE
·Rolety materiałowe, budowlane, plisy,
żaluzje, verticale, moskitiery.
PRODUCENT – solidnie, tanio i szybko.
602-228- 874
·Skup książek i staroci 516-811-480

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Brukarstwo 733-508-126
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

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

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

660022--1188--9955--3366

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

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
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206
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Prze glą da jąc li stę do pusz czo -
nych do gło so wa nia pro jek tów
z Ra do ści mo żna za cząć za sta na -
wiać się, kie dy skoń czy się mo da
na wy ko rzy sty wa nie dwu znacz nej
na zwy osie dla we wszyst kich mo -
żli wych kon fi gu ra cjach: „Ra do sna
sce na”, „Ra dość dla se nio ra i ju -
nio ra”, „Ra do ściań skie mu zy ko -
wa nie na no wym for te pia nie” …
Więk szość pro jek tów no si jed nak
bar dzo kon kret ne i przy ziem ne
ty tu ły ja sno da ją ce do zro zu mie -
nia, o co cho dzi. A cho dzi o no we
ksią żki do bi blio te ki, pa kie ty wor -
ków do sprzą ta nia po psach, no -
we drze wa, pro gi zwal nia ją ce…
Czy li wszyst ko to, cze go po win no
być pod do stat kiem, ale Pol ska
nie jest Nor we gią ani Luk sem bur -
giem i mu si my wy bie rać.

Je den pro jekt ro bi jed nak du że
wra że nie: „Mi ni ram pa w Ogród -
ku Jor da now skim”. Nie dla ka -

żde go ja sne jest, o ja ką ram pę
cho dzi i dla cze go kosz tu je ona
aż 94 tys zł. A cho dzi o nie od łącz -
ny ele ment ka żde go ska te par ku.
Od daj my głos pro jek to daw cy:

– Mi ni ram pa jest ele men tem do
za ba wy i na uki no wych tri ków
– pi sze pro jek to daw ca. – Mi ni -
ram pa to ele ment, któ ry mo że
sta nąć prak tycz nie wszę dzie: wy -
star czy rów ny, utwar dzo ny plac.
Naj le piej by na wierzch nią pod mi -
ni ram pę był plac z płyt chod ni ko -

wych lub kost ki. Miej sce na mi ni -
ram pę w Ogro dzie Jor da now skim
znaj do wa ło by się w na ro żnej czę -
ści pla cu od stro ny ulic Izbic kiej
i Szre niaw skiej. Mi ni ram pa ró żni
się tym od du żej ram py, że jej pro -
mień ni gdy nie do cho dzi do pio -
nu, przez co mo gą na niej jeź dzić
za rów no po cząt ku ją cy, jak i za -
awan so wa ni użyt kow ni cy.

Co za ra dość!
Jak głosować? Czytaj na str. 2.
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Rampa za niemal 100 tys. zł, czyli budżet Radości
� Przy niewielkich budżetach wawerskich osiedli trudno liczyć na odkrywcze projekty.
Nie inaczej jest w Radości, gdzie jedenaście pomysłów to raczej łatanie dziur
w infrastrukturze i na mapie kulturalnej, niż nowa jakość.

114 072 zł – do kład nie ty le pie -
nię dzy ma ją do wy da nia miesz -
kań cy osie dla Wa wer. O tym, któ -
re pro jek ty zo sta ną zre ali zo wa ne
w przy szłym ro ku, za de cy du je gło -
so wa nie w dniach 16–26 czerw ca.
Spo śród zgło szo nych pro jek tów,
któ re zo sta ły po zy tyw nie zwe ry fi -
ko wa ne i tra fi ły pod gło so wa nie,
zde cy do wa nie wy ró żnia się „Wy -
ko na nie bez piecz nej na wierzch ni
na bo isku wie lo funk cyj nym
przy Ze spo le Szkół nr 116”. To
pro jekt za 103 tys. zł za kła da ją cy
po ło że nie na szkol nym bo isku
bez piecz nej na wierzch ni po li ure -
ta no wej. Je śli zo sta nie on wy bra -
ny, za brak nie 49 tys. zł na sys tem
an ty kra dzie żo wy w bi blio te ce
przy ul. Błę kit nej. Gło su ją cy mu -

szą więc wy brać je den z tych
dwóch, naj dro ższych pro jek tów.
Po zo sta łe są już znacz nie tań sze
i – co cie ka we – wszyst kie do ty czą
in we sty cji przy tej sa mej uli cy.

7 tys. zł kosz to wał by próg zwal -
nia ją cy na Błę kit nej przy skrzy żo -
wa niu z Wi docz ną, 400 me trów
od ist nie ją ce go spo wal nia cza.
Mo żna od dać głos ta kże na za kup
no wo ści ksią żko wych do wa wer -
skiej bi blio te ki (6 tys. zł), ko sze
na śmie ci „psie sta cje” (4,4 tys.
zł), mon taż ła wek, wie sza ka
na ubra nia i ko sza na śmie ci obok
si łow ni ple ne ro wej (3,4 tys. zł) al -
bo za kup ga zet lub cza so pism
do bi blio te ki (1,4 tys. zł).

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Pieniądze dla szkoły
czy dla biblioteki?
� Wśród siedmiu projektów do budżetu
partycypacyjnego osiedla Wawer na 2016 rok znalazł
się jeden wart ponad 100 tys. i kilka „drobnych
wydatków” bibliotecznych. Co wybiorą mieszkańcy?

źródło: budżet partycypacyjny 2016

Lista
dla osiedla, jak i lista
ogólnodzielnicowa były
pełne świetnych
pomysłów, takich jak
skwer w miejscu
zaniedbanego lasku
w centrum Falenicy
przy Filmowej i Frenkla czy
letnia muszla koncertowa
z amfiteatrem.

Wydamy 28 tys. zł na siłownię plenerową?



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

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

Alek san drów mo że być zie lo nym
osie dlem, ale za po trze bo wa nie
na za go spo da ro wa ne te re ny re kre -
acyj ne jest ogrom ne. Do kład nie
dwa na ście mie się cy te mu miesz kań -
cy osie dla opo wie dzie li się za urzą -
dze niem nad Mor skim Okiem pla ży
w peł nym zna cze niu te go sło wa
(obec nie trwa ją przy go to wa nia do
prze tar gu na jej wy ko na nie), a już
mo gą od da wać swo je gło sy na ko -
lej ne skwe ry i pla ce za baw.

W przy szłym ro ku dzię ki gło -
som miesz kań ców mo że po wstać
skwer przy skrzy żo wa niu Po la ny
i Pod ko wy. Był by on ogro dzo ny
i wy po sa żo ny w plac za baw z huś -
taw ką, ka ru ze lą i dra bin ka mi.
Kosz to wał by 74 tys. zł. Tań sze (50
tys.) by ło by do po sa że nie ist nie ją -
ce go już pla cu za baw przy Sa mo -
rzą do wej al bo usta wie nie obok
nie go si łow ni ple ne ro wej (34 tys.)

Cie ka wie wy glą da pro jekt prze -
kształ ce nia fi lii Wa wer skie go Cen -
trum Kul tu ry w miej sce bar dziej
przy ja zne miesz kań com, któ ry
kosz to wał by za le d wie 22,5 tys. zł.

– Prze pro wa dzo no ba da nia
wśród miesz kań ców. Wy ni ki wska -
zu ją, że naj więk szą po trze bą, ja ką

zgła sza ją miesz kań cy jest stwo rze -
nie miej sca do spo tkań z kul tu rą,
miej sca in spi ru ją ce go, w któ rym
mo żna bu do wać i wy ko rzy sty wać
spo łecz ny ka pi tał dla do bra ca łej
spo łecz no ści – pi sze au tor ka pro -
jek tu Mi le na Ba jer – Na te re nie
osie dla Alek san drów nie ma in ne -
go bu dyn ku, w któ rym mo żna by
stwo rzyć miej sce do stęp ne dla
wszyst kich miesz kań ców.

In ny pro jekt do ty czy stwo rze nia
przy WCK Alek san drów ka me ral -
nej sce ny let niej (31,5 tys. zł) w al -
ta nie w sty lu świ der ma jer. Są oczy -
wi ście ta kże pro jek ty in fra struk tu -
ral ne: chod nik pro wa dzą cy na
przy sta nek au to bu so wy przy
ul. Zło tej Je sie ni (38 tys. zł) i wy -
po sa że nie ron da na Za gó rzań skiej
w ko cie oczy (pul su ją ce świa teł ka
w as fal cie pod kre śla ją ce ozna ko -
wa nie) oraz do sa dze nie przy nim
krze wów (4 tys. zł). Li stę dzie się ciu
pro jek tów za my ka ją wie ża dla je -
rzy ków (nie zbyt ta nia, bo aż za 65
tys. zł), re mont ta blic ogło sze nio -
wych (8 tys. zł) i ro dzin ny fe styn
nad Mor skim Okiem (11 tys. zł).

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
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Letnia scena może powstać
w Aleksandrowie
� Rok temu wygrała plaża nad Morskim Okiem. Jak
będzie tym razem?

Woj na, oku pa cja, lu do bój stwo
i wkro cze nie Ar mii Czer wo nej od -
ci snę ły tra gicz ne pięt no na War -
sza wie – o tym wie dzą wszy scy.
Ale nie wszy scy ma ją świa do mość,
że hi sto ria lat 1939–1945 to nie
tyl ko zbu rze nie Sta rów ki i po wsta -
nie war szaw skie, ale ta kże dra ma -
ty, któ re roz gry wa ły się na uli cach
Waw ra. Przy Sęcz ko wej w osie dlu
Las znaj du je się dziś miej sce pa -
mię ci ku czci 84 miesz kań ców,
któ rzy nie wró ci li po woj nie
do do mów. Zo sta ło urzą dzo ne
krót ko po 1945 ro ku wspól ny mi
si ła mi osób, któ re dziś na zwa li by -
śmy lo kal ny mi ak ty wi sta mi. Naj -
wię cej po mni ków po świę co nych
ofia rom woj ny po wsta wa ło w War -
sza wie wła śnie wte dy, ko lej ne po -
ja wia ły się na uli cach po śmier ci
Bie ru ta i wresz cie po upad ku ko -
mu ni zmu. Wy da wa ło się, że wiel ki
po mnik po wsta nia war szaw skie go
na pl. Kra siń skich za mknie te mat
upa mięt nie nia, ale tak się nie sta -
ło. Po mni ków wciąż przy by wa.

Spo śród ośmiu pro jek tów,
na któ re mo gą gło so wać miesz -
kań cy osie dla Las, zde cy do wa nie
wy ró żnia się je den: „Po mnik pa -

mię ci na ro do wej z okre su oku pa cji
hi tle row skiej 1941–1944”. Wszyst -
kie in ne pro jek ty, na wet ten do ty -
czą cy wy sta wy hi sto rycz nej „Na sze
Ko rze nie”, kie ru ją się ku przy szło -
ści: po sprzą taj my te re ny zie lo ne,
zor ga ni zuj my za ję cia z ro bo ty ki
dla dzie ci… Ten pro jekt ewi dent -
nie na sta wio ny jest na prze szłość,
i to – dla więk szo ści miesz kań ców
– bar dzo od le głą. Rów nież for ma
pro po no wa ne go po mni ka jest wy -
rwa na jak by z in nych cza sów: czar -
ny gra nit. Ra chu nek: 41 tys. zł.

– Ro zu miem kwe stię upa mięt -
nie nia czy jeś tra ge dii oso bi stej
i sta ram się usza no wać ten te mat,
jed na kże sen sow ność ge ne ro wa nia

dziś tra ge dii… wspól nych fi nan sów
współ cze śnie ży ją cych, jest dys ku -
syj na – pi sze ko men ta tor na stro -
nie pro jek tu. – Gdy by kto kol wiek
śmiał z bu dże tu ży ją cych war sza -
wia ków upa mięt nić te szcze gól -
ne 84 oso by, to chwi lę póź niej dla
spra wie dli wo ści trze ba by by ło wy -
dać 30 mln zł na upa mięt nie nie
roz strze la nych w od we cie za po -
wsta nie na Wo li i Ocho cie.

Za po wia da się bar dzo cie ka we
gło so wa nie. Ile gło sów zdo bę dzie
ten pro jekt, a ile np. „W zdro wym
cie le zdro wy duch” al bo „Za go spo -
da ro wa nie te re nów zie lo nych”?

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
DG

Postawimy kolejny pomnik ofiar II wojny światowej?
� II wojna światowa była przełomem w historii Warszawy i Wawra. Od jej zakończenia
minęło już 70 lat, ale wciąż pojawiają się pomysły na kolejne pomniki. Czy są rozsądne?

źródło: aukcja internetow
a

Jeden z pomników ofiar II wojny światowej znajduje się na
cmentarzu w Marysinie



– Sta wia jąc obok sie bie ró żne
bia łe wi na już na pierw szy rzut
oka wi dać ró żni cę w ko lo rze.
Skąd się ona bie rze?

– Ko lor za le ży od wie lu czyn ni -
ków, m.in. od sa mej od mia ny wi -
no gron, z któ rej po wstał tru nek.

– Ró żne gro na ma ją ró żną
moc?

– We źmy np. zna ne i lu bia ne
vin ho ver de.

– Jest bla de, nie ma lże prze -
zro czy ste.

– Otoż to. Ni ski po ziom cu kru
i mak sy mal na świe żość spra wia ją,
że wi no nie na bie ra in ten syw nej
bar wy.

– Nie co ciem niej sze, choć nie -
znacz nie, bę dą wi na z gron rie -
sling.

– Bar dziej słom ko wo żół te,
cza sem z zie lon ka wy mi ak cen ta -
mi bę dą trun ki sau vi gnon blanc
czy grüner vel tli ner. Jesz cze
ciem niej sze – ma śla ne char don -
nay, bez kon tak tu z dę bem.

– Te le ża ko wa ne na bie ra ją in -
ne go od cie nia?

– Ma ją bar wę ciem ne go zło ta.
– Czy li za bar wie nie po zwa la

na okre śle nie nie tyl ko przy bli żo -
nej od mia ny wi no gron, z któ rej
po wsta ło wi no, ale rów nież fakt,
czy mia ło kon takt z dę bi ną?

– Nie tyl ko. Umo żli wia rów -
nież okre śle nie przy bli żo ne go
wie ku trun ku, a ta kże je go sty lu.

– To zna czy?
– Przy kła do wo: im moc niej sze

wi no, tym głęb szy od cień.
– Czy ko lor pod po wie nam,

czy wi no jest bo gat sze w sma ku
czy de li kat niej sze?

– Zde cy do wa nie, pod wa run -
kiem że ana li zu je my wi no z tej
sa mej od mia ny wi no gron. Po -
rów nu jąc char don nay z RPA:
ole iste i peł ne eks trak trów, bę -
dzie zde cy do wa nie ciem niej sze
niż zwiew ne, peł ne ele gan cji
cha blis z Bur gun dii.

– Co mo żna po wie dzieć o wi -
nach z ja snó żół tym, prze cho dzą -
cym w zie leń za bar wie niem, lub
ze sre brzy stym po bla skiem?

– Za zwy czaj ma ją nie co wy -
ższą kwa so wość.

– Są jesz cze bia łe trun ki
o moc nym, bursz ty no wo -kar me -
lo wym ko lo rze…

– Ta ką bar wę ma ją in ten syw -
nie słod kie wi na sher ry, ma de ira
czy pe dro xi me nez.

– Skąd ta ki ciem ny od cień?
– Słod kie wi na wy twa rza się

w dłu gim kon tak cie ze skór ka mi.
Im mniej wo dy w gro nach, tym
in ten syw niej sza bar wa wi na.
Cie ka wost ką mo że być też fakt,
że becz ki ze wspo mnia ny mi
przed chwi lą wi na mi ce lo wo nie
są na peł nia ne do koń ca, by
nadać fi nal ne mu pro duk to wi
orze cho wą bar wę.

– Czy czer wo ne wi na też ma ją
ró żne bar wy?

– Oczy wi ście. Ale to już te mat
na ko lej ną roz mo wę.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

źródło:
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CZY SMAK WSPÓŁGRA Z KOLOREM?
RÓŻNE ODCIENIE BIAŁEGO WINA

Do obserwacji koloru wina wybierajmy przezroczyste
kieliszki z białego szkła: pozwolą one na najbardziej

realistyczne określenie barwy trunku
Ze względu na wrażliwość na światło, białe wina z biegiem

czasu stają się pomarańczowe.


