
– Syn przyniósł ze szkoły karty
do głosowania na projekty budże-
tu partycypacyjnego. Wszystko by-
łoby w porządku, gdyby nie to, że
karty były… wypełnione. Pozosta-
wiono wolne miejsce na wpisanie
danych rodziców i podpis. Dodat-
kowo dowiedzieliśmy się, że
wszystko odbywa się w ramach

swoistego konkursu – każdy dostał
tyle kart ile chciał i musi zwrócić je
wypełnione za kilka dni, zaś klasa,
która zwycięży w liczbie zebranych
i wypełnionych kart, pójdzie z wy-
chowawczynią na pizzę. Dzieci
mają zdobywać podpisy nie tylko
rodziców, ale też wszystkich in-
nych dorosłych – pisze do nas czy-

telnik, którego dziecko uczęszcza
do gimnazjum przy Alpejskiej.

Jak wyglądały przyniesione
karty?

Projekty zaznaczone to m.in.:
dofinansowanie wydania gazety
dzielnicowej „Twoje Nowinki”
(gazetka wydawana średnio raz

na kwartał przez stowarzyszenie
radnego Wiesława Domańskie-
go), szkolno-harcerskie festyny
z grami terenowymi, dokończenie
remontu harcówki i rewitalizacja
placu na terenie zespołu szkół
przy ul. Alpejskiej oraz szkolno-
-harcerski zespół dziennikarski.
Wszystko na kwotę 265 tys. 400 zł,

również już wypełnione na karcie.
Zaznaczono również projekty ty-
powo anińskie – nr 3, 8, 11, 12
na kwotę 74 112 zł. Takie wypeł-

nienie powoduje, że nie ma możli-
wości zaznaczenia dodatkowo in-
nych projektów pomimo, że w obu
przypadkach (ogólnodzielnico-
wym i osiedlowym) nie jest wyko-
rzystana cała kwota będąca
do dyspozycji (odpowiednio 424
tys. 20 zł i 120 tys. 912 zł).

Manipulacja
Akcją szkoły zaskoczeni są radni

i władze dzielnicy. – To skandalicz-
ne! Dzieci zostały zmanipulowane
i potraktowane instrumentalnie
– są sprowadzone do zbieraczy
podpisów pod projektami pasują-
cymi niekoniecznie tym, którzy
mają się podpisywać, lecz komuś
w szkole. Po drugie – gdzie nieza-
leżność wyboru i samodzielność
głosowania? Szczególnie zadziwia-
jące jest wypełnienie formularza
tak, że nie ma już możliwości do-
dania innych projektów – mówi
radny Marcin Kurpios. Radny
podkreśla, że otrzymał informację,
że w szkołach na zajęciach infor-
matyki uczniowie zostali postawie-
ni przed zadaniem wypełnienia
i wysłania w imieniu rodziców for-
mularza przez internet. W formu-
larzu mieli zaznaczyć wyłącznie
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Budżet partycypacyjny w Wawrze

Pizza za podpisy na rzecz szkoły
� Szkoła przy Alpejskiej zaangażowała się w lobbowanie na rzecz projektów w budżecie partycypacyjnym. I nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wśród dzieci rozpoczął się swoisty wyścig – kto zbierze więcej
podpisów pod wypełnionymi już (!) kartami do głosowania. Nagroda – wyjście na pizzę.

Dzieci
zostały zmanipulowane
i potraktowane
instrumentalnie. Zostały
sprowadzone
do zbieraczy podpisów
pod projektami
– komentuje radny
Marcin Kurpios.
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uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..
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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. 502-280-7202

pro jek ty wska za ne przez na uczy -
cie la. Wy ko na nie te go za da nia by -
ło wa run kiem otrzy ma nia po zy -
tyw nej oce ny za za ję cia.

– Urząd dziel ni cy udo stęp nia
je dy nie pu ste kar ty do gło so wa nia
w wy dzia le ob słu gi miesz kań ców
urzę du i na stro nie in ter ne to wej
dziel ni cy. Pla ców ki za pew nia ją je
so bie we wła snym za kre sie. Je że li
in for ma cje, o któ rych pi sze czy -
tel nik, są praw dzi we, to jest to
dzia ła nie nie do pusz czal ne i zwró -
ci my się do szko ły o wy ja śnie nie
sy tu acji – za po wia da rzecz nik
pra so wy wa wer skie go ra tu sza
Kon rad Raj ca.

„Miesz kań cy ma ją lob bo wać”
Dy rek cja szko ły nie ma so bie

nic do za rzu ce nia, bo… ak cję zor -
ga ni zo wa ła ra da ro dzi ców.
– Wszy scy za an ga żo wa ni w pro -
mo cję – ro dzi ce, ucznio wie, na -
uczy cie le, har ce rze – tyl ko pro si li
o gło sy. To tyl ko apel. Gło so wać
mo żna prze cież na ró żne pro jek -
ty, nie ko niecz nie te szkol ne
– i tak to ro bi część uczniów, ro -
dzi ców, któ rzy są za an ga żo wa ni

w in ne ini cja ty wy – tłu ma czy Jo -
an na Grot kow ska, prze wod ni czą -
ca ra dy ro dzi ców.

Pod kre śla, że ra tusz za chę ca
prze cież do pro mo wa nia wła snych
pro jek tów i cy tu je re gu la min:
„Miesz kań cy mo gą lob bo wać
za wy bra ny mi pro jek ta mi, pro wa -
dzić wła sną kam pa nię in for ma cyj -
ną, za chę cać są sia dów i zna jo -
mych do gło so wa nia na nie”.

– Gło so wa nie jest prze cież do -
bro wol ne – kwi tu je, a mia sto nie
kry je obu rze nia ca łą sy tu acją.

Mia sto: to nie do pusz czal ne
– Do świad cze nie pierw szej edy -

cji po ka za ło, iż wie le pla có wek
oświa to wych za chę ca ło mło dzież
i dzie ci do gło so wa nia. To bar dzo
nas cie szy ło. Jed no cze śnie do cie -
ra ły do nas gło sy nie po ko ją ce
– ucznio wie by li na kła nia ni
do gło so wa nia na kon kret ne pro -
jek ty do ty czą ce szko ły i roz li cza ni
z te go, czy na nie za gło so wa li.
Sta no wi sko władz mia sta, urzęd -
ni ków i ko or dy na to rów bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go jest jed no znacz -
ne – ta kie dzia ła nie jest nie do -
pusz czal ne i sprzecz ne z ideą bu -
dże tu. Ucznio wie, po dej mu jąc

de cy zję o tym, na ja kie pro jek ty
ma ją za gło so wać, mu szą mieć
mo żli wość wol ne go wy bo ru
– pod kre śla Ju sty na Mi cha lak
z wy dzia łu ko mu ni ka cji spo łecz -
nej urzę du mia sta. Do da je też, że
ka żdy sy gnał o nie pra wi dło wo -
ściach w re ali za cji bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go (w tym rów nież do ty -
czą cy szko ły w Waw rze) nie po zo -
sta je bez we ry fi ka cji.

– Lob bo wa nie i kam pa nia in -
for ma cyj na to coś zu peł nie in ne -
go. Jak by śmy się czu li na wy bo -
rach, na przy kład par la men tar -
nych, gdy by śmy do sta li w ko mi sji
wy peł nio ną kar tę do gło so wa nia?
Wszyst ko by ło by w po rząd ku,
gdy by w szko le wy tłu ma czo no
dzie ciom, czym jest bu dżet par ty -
cy pa cyj ny i dla cze go na le ży ak -
tyw nie wspie rać ini cja ty wy lo kal -
ne. Mo żna by ło pod po wie dzieć,
któ re pro jek ty są dla szko ły wa -
żne i dla cze go. A na ko niec roz -
dać nie wy peł nio ne kar ty do gło -
so wa nia wraz z li stem od ra dy ro -
dzi ców do gło su ją ce go, w któ rym
by ła by proś ba o za zna cze nie kon -
kret nych pro jek tów – pod su mo -
wu je rad ny Mar cin Kur pios.

AS

dokończenie ze strony 1

Pizza za podpisy na rzecz szkoły

Ja kie? Wa wer w ra mach Fil mo -
wej Sto li cy La ta sta wia na kla sy -
kę. 8 lip ca Al Pa ci no bę dzie wal -
czył o du szę Ke anu Re eve sa
w „Ad wo ka cie dia bła”, 22 lip ca
zo sta nie wy świe tlo ny „Ści ga ny”
z Har ri so nem For dem i Tom my
Lee Jo ne sem. 5 sierp nia Pa ci no

i de Ni ro spo tka ją się w „Go rącz -
ce” Mi cha ela Man na, a 19 sierp -
nia Rus sel Cro we zo sta nie „Pa -
nem i wład cą na krań cu świa ta”.

Pro jek cje roz po czy na ją się
o 21.45 w lip cu oraz pół go dzi ny
wcze śniej w sierp niu. Wstęp wol ny.

(red)

Klasyczne hity w kinie
samochodowym na Marsa
� Skoro jest środa, to jedziemy do kina! A dokładniej
– pod centrum targowe przy Marsa 56C. Właśnie tam
w wakacyjne środy będzie można obejrzeć filmy nie
wychodząc z samochodu.

Uli ca Pa trio tów po dzie lo na jest
na dwie nit ki roz dzie lo ne li nią ko -
le jo wą. Za chod nia jezd nia jest rzę -
si ście oświe tlo na so do wy mi lam pa -
mi. Jezd nia wschod nia – to nie
w ciem no ściach. Wzdłuż uli cy sto ją
słu py, do któ rych przy cze pio ne są
wy się gni ki z ar cha icz ny mi opra wa -
mi. Po cho dzą z lat sześć dzie sią tych
i nie speł nia ją już żad nych norm.
Po chła nia ją mnó stwo ener gii i rzu -
ca ją tru pio bla de, sła be świa tło.
Dość po wie dzieć, że prze sta rza łe

rtę cio we lam py za czę to w War sza -
wie wy co fy wać już w po ło wie lat
osiem dzie sią tych. Zda rza ją się
na bocz nych, osie dlo wych uli cach,
jed nak świe cą ce wzdłuż głów nej
ar te rii dziel ni cy to… fe no men.

Nie ste ty, na ra zie ja śniej nie
bę dzie. – W tym ro ku nie pla nu je -
my wy mia ny słu pów oświe tle nio -
wych na ul. Pa trio tów – uci na Ka -
ro li na Ga łec ka, rzecz nicz ka Za -
rzą du Dróg Miej skich.

Prze my sław Bur kie wicz

Mroczna główna aleja Wawra
� Wawer słynie z zabytkowych willi. Niestety, rangę
zabytku niedługo będzie można nadać latarniom
ulicznym stojącym wzdłuż głównej ulicy dzielnicy
– Patriotów. Stare, zardzewiałe oprawy rzucają słabe
światło i zużywają dużo prądu.
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Prze pra wa przez Wi słę łą czą ca
Wa wer z Wi la no wem na bie ra
wresz cie re al nych kształ tów. Ge ne -
ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad wy ło ni ła trzy fir my,
któ re do 2020 ro ku przed łu żą po -
łu dnio wą ob wod ni cę War sza wy
na wschód. Tu nel pod Ur sy no wem
za pro jek tu je i zbu du je wło skie
Astal di, most przez Wi słę – tu rec ki
Gu ler mak, zaś ostat ni od ci nek
z wia duk tem nad Ma zo wiec kim
Par kiem Kra jo bra zo wym do pla no -
wa nej tra sy S17 – pol ski War bud.
GDD KiA spo dzie wa się, że na po -
cząt ku przy szłe go ro ku otrzy ma
zgo dę na re ali za cję in we sty cji dro -
go wej, czy li do ku ment umo żli wia -
ją cy prze ję cie grun tów we dług cen
usta lo nych przez rze czo znaw ców.

Bez wę zła z Ol szyn ką
Dla miesz kań ców Waw ra klu -

czo wą in for ma cją jest to, że
do 2020 ro ku po wsta nie ocze ki -
wa ny most, ro bo czo na zy wa ny Po -
łu dnio wym. Bę dzie on mieć prze -
krój 2x4 pa sy i dwie dro gi ro we ro -
we. Po wsta ną ta kże wę zły z uli ca -
mi Gan dhi, Pła sko wic kiej, Przy -
czół ko wą, pro jek to wa ną Czer nia -
kow ską -bis, Wa łem Mie dze szyń -
skim i Pa trio tów. Nie bę dzie pla -
no wa ne go do ze szłe go ro ku wę zła
z pla no wa ną Tra są Ol szyn ki Gro -
chow skiej, któ ra de cy zją Ra dy
War sza wy zo sta ła na wa wer skim
od cin ku zde gra do wa na do ro li lo -
kal nej uli cy, do cho dzą cej do Wa łu
Mie dze szyń skie go.

Do mi nik Ga dom ski

Most Południowy w 2020 roku?
� Poznaliśmy wykonawców ursynowsko-wawerskiego
odcinka południowej obwodnicy Warszawy, w ramach
której powstanie tzw. most Południowy.

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

Wa wer pra wie nie ma dróg ro -
we ro wych, nie ma ani jed nej wy po -
ży czal ni Ve tu ri lo, ale… ma ro wer
trans por to wy. Po kon sul ta cjach
z miesz kań ca mi oraz in sty tu cja mi
i fir ma mi, któ re po ten cjal nie mo -
gły przy jąć je den z kil ku war szaw -
skich ro we rów car go o ła dow no ści
do 100 kg, Za rząd Trans por tu
Miej skie go zde cy do wał o umiesz -
cze niu go bli sko cen trum dziel ni cy,
w klu bo ka wiar ni Ku ra Do mo wa.

– Wy po życz ro wer car go bez płat -
nie i roz wi jaj ra zem z na mi trans -

port ro we ro wy w sto li cy – za chę ca
lo kal na Fa ce bo oku. – Po my sły
za za sto so wa nie ro we ru car go: du że
za ku py (ła dow ność skrzy ni do 100
kg), wy ciecz ka ro we ro wa z dzieć mi
(dwo je dzie ci, mo żli wość za mon to -
wa nia fo te li ka), wy ciecz ka z czwo -
ro no żny mi pu pi la mi, ma ła prze pro -
wadz ka, re mont miesz ka nia.

Jak po ka zu je do świad cze nie
dziel nic, w któ rych ro we ry trans -
por to we umiesz czo no w pierw szej
ko lej no ści (Śród mie ście, Mo ko -
tów, Pra ga Po łu dnie, Bie la ny),

naj czę ściej są one wy po ży cza ne
na po trze by wy cie czek ro we ro -
wych z dzieć mi. W Waw rze mo że
być z tym pro blem, bo dróg ro we -
ro wych jest jak na le kar stwo… ale
mo żna prze je chać się po bli ską
Mrów czą. Na przy kład od po cząt -
ku do koń ca al bo od wrot nie.

Aby wy po ży czyć ro wer trans -
por to wy wy star czy do ko nać re zer -
wa cji po nu me rem 22 611–00–04
lub e -ma ilem pod ad re sem re -
stau ra cja@ku ra do mo wa.net

DG

Rower od kury domowej
� Międzylesie ma swój pierwszy publiczny rower transportowy. Można go
wypożyczać bezpłatnie w klubokawiarni przy Zwoleńskiej.

Tym ra zem pa dło na Wa wer
– sche mat był iden tycz ny jak zwy -
kle: te le fon z proś bą o po życz kę
od „człon ka ro dzi ny”, po chwi li
też przez te le fon in for ma cja o po -
li cyj nej ak cji „ten wcze śniej to
oszust, ale go zła pie my, jak tyl ko
bę dzie mu pan wrę czał pie nią -
dze” – i to w za sa dzie wszyst ko.
Po krzyw dzo ny przy znał, że po sia -

da du że oszczęd no ści i tym spo so -
bem w prze cią gu kil ku go dzin je
stra cił. Naj pierw część pie nię dzy
oso bi ście prze ka zał nie zna jo me -
mu mę żczyź nie, a po tem za po -
śred nic twem kil ku prze le wów od -
dał resz tę. 25-let ni Eryk S. w kil ka
chwil wzbo ga cił się o 148 ty się cy
zło tych. Kie dy po li cjan ci do wie -
dzie li się o wszyst kim, tym ra zem

szyb ko wpa dli na trop oszu sta.
Oka za ło się, że nie miesz ka on
w War sza wie, ale jest do brze zna -
ny po li cji, bo wcze śniej już kil ka -
krot nie od sia dy wał wy ro ki za ró -
żne prze stęp stwa. Dzień po zgło -
sze niu 25-la tek zo stał za trzy ma ny
w Bia łej Pod la skiej, w je go miesz -
ka niu zna le zio no go tów kę, kil ka
te le fo nów ko mór ko wych i kart te -
le fo nicz nych oraz po twier dze nia
prze le wów i wy płat ban ko wych.

Te raz w aresz cie cze ka na pro -
ces. Ilu jesz cze osób da się oszu -
kać ta kim „wnucz kom”?

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

Oszust zgarnął 148 tysięcy
� Choć metoda „na wnuczka” ma już swoje lata
a policja przestrzega przed nią na wszelkie możliwe
sposoby – nadal nie brakuje osób dających się
oszukać sprytnym złodziejom na niemałe pieniądze.



Nie daw no opi sa li śmy pa ra doks
dzie ją cy się w osie dlu Nad wi śle.
W szcze rym po lu bu do wa na jest as -
fal to wa uli ca Po łu dnio wa, któ ra nie
bę dzie mia ła ka na li za cji desz czo wej
– od wod nie nie za pew nią jej bo wiem
ro wy me lio ra cyj ne. Nasz czy tel nik
zwró cił uwa gę, że na jed nym od cin -
ku nie ma ani jed ne go pod jaz du
bram ne go, na in nym zaś pod jaz dów
jest kil ka i pro wa dzą pro sto na łą kę.

W kil ku zda niach opi sa li śmy ta -
kże sy tu ację z uli cy Ru ty: je den
z miesz kań ców na pi sał w li ście
do re dak cji, że jej jezd nia zo sta ła
za gro dzo na łań cu cha mi przez lo -
kal ne go dzia ła cza PiS. Usta wio no
przy niej ta kże zna ki in for mu ją ce,
że jest śle pa. Na pi sa li śmy też, że
miesz kań cy za gro dzi li uli cę
wspól nie z rad nym, co po twier dził
szef wa wer skie go PiS Mar cin

Kur pios. – To dro ga we wnętrz na,
któ ra w wy ni ku bu do wy uli cy Po -
łu dnio wej sta ła się bar dzo uczęsz -
cza na przez kie row ców – mó wił.
– Uli cą jest tyl ko z na zwy,
a miesz kań cy nie chcie li, aby sta ła
się „au to stra dą” – wy ja śniał.

Tym cza sem miesz kań cy w ko -
men ta rzach pod ar ty ku łem oraz li -
stach do re dak cji przy zna li się
do za gro dze nia uli cy. Po nie waż jest

ich pry wat ną dro gą. – Nie jest to
dro ga we wnętrz na tyl ko pry wat na
i miesz kań cy ma ją pra wo ro bić
na niej, co chcą i sta wiać zna ki, ja -
kie chcą. Uli ca Ru ty zo sta ła do pro -
wa dzo na to ta kie go sta nu, w ja kim
jest, tzn. bez dziur, z pry wat nych
pie nię dzy jej miesz kań ców, a nie
z pie nię dzy oko licz nych miesz kań -
ców, któ rzy chcie li by nią jeź dzić, ani
też nie z pie nię dzy gmi ny – na pi sa ła
oso ba o nic ku „Miesz ka niec Uli cy”.
Je den z miesz kań ców na Fa ce bo -
oku przy znał, że to on po wie sił zna -
ki: – Bzdu ry to tal ne pi sze cie. To nie
rad ny za gro dził tyl ko miesz kań cy.
A tak na mar gi ne sie, to nie dro ga
gmin na tyl ko miesz kań ców. Sam
wie sza łem ten trój kąt.

Jedna z mieszkanek ulicy
przysłała też do redakcji żądanie
sprostowania, którego treść
publikujemy:

„Nie praw dą są frag men ty ar ty ku -
łu „Cu da dzie ją się w Nad wi ślu.
Rad ny za gro dził dro gę”, a kon kret -
nie nie praw dą jest, że rad ny za gro -
dził dro gę. Nie praw dą jest, co wy ni -
ka z ar ty ku łu, że uli ca Ru ty jest uli -

cą, któ rą ka żdy po wi nien móc jeź -
dzić. Jest to te ren pry wat ny, a sza -
no wa nie wła sno ści pry wat nej jest
gwa ran to wa ne kon sty tu cją. Co wła -
ści cie le ro bią z pry wat ną wła sno ścią
jest ich spra wą, a nie kwe stią
do oma wia nia przez dzien ni ka rzy,
któ rzy w ten spo sób ła mią pra wo.
Re dak cją prze pra sza współ wła ści -
cie li te re nu uli cy Ru ty za po ka za nie
ich wła sno ści bez ich zgo dy, za sta -
wia nie ich w złym świe tle bez przed -
sta wie nia ich ra cji. Nie po ka za nie
wszyst kich stron spo ru to na ru sze -
nie pra wa, za któ re re dak cja prze -
pra sza. Re dak cja przy zna je, że ka -
ry god ne jest cy to wa nie sze fa wa -
wer skie go PiS ja ko gło su w imie niu
miesz kań ców. Ten pan nie ma nic
wspól ne go z wła sno ścią uli cy Ru ty.”

– Uli ca Ru ty jest pry wat na
– po twier dza Kon rad Raj ca,
rzecz nik urzę du dziel ni cy.

Mo że po win na tu sta nąć bra ma
al bo cho ciaż ta blicz ka: ”dro ga
pry wat na, wjazd tyl ko dla miesz -
kań ców„? Za nie ści słość prze pra -
sza my.

(SD)

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

Ruty: mieszkańcy sami zagrodzili ulicę
� Po naszym artykule „Cuda dzieją się na Nadwiślu” odezwali się mieszkańcy ulicy Ruty, którzy przyznali, że sami zagrodzili jezdnię łańcuchami
i postawili wprowadzające w błąd znaki. – To ulica prywatna – potwierdzają urzędnicy.
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Nic dziw ne go – let ni ska fa le nic -
kie znaj do wa ły się w zu peł nie in -
nym świe cie niż za dy mio na, ha ła -
śli wa War sza wa. Tu mo żna by ło
od po cząć, re lak so wać się wśród
so sno wych la sów, za ży wać ką pie li
sło necz nych. Ni by da le ko, ale jak
bli sko – w na głym wy pad ku mo -
żna by ło szyb ko wró cić do mia sta.
Po cią giem, a je śli ktoś był na -
praw dę bo ga ty – to wła snym au -
to mo bi lem.

Czysta woda, powietrze
i sosny

Tak Fa le ni cę za chwa lał wy da ny
w 1938 ro ku pro spekt: „Szlak le -
śny, któ re go ośrod kiem jest Fa le -
ni ca, cią gnie się nie mal nie prze -
rwa nym pa sem aż do Otwoc ka,
po obu stro nach to ru ko le jo we go.
Wa run ki te re no we i kli ma tycz ne
są bar dzo zbli żo ne do otwoc kich,

z tą ró żni cą, że tam ten jest miej -
sco wo ścią kli ma tycz ną i sa na to -
ryj ną. Fa le ni ca wraz z przy le gły mi
miej sco wo ścia mi two rzy wspól ny
łań cuch let nisk w ści słym zna cze -
niu. War tość Fa le ni cy to grunt
piasz czy sty, ła two prze pusz cza ją -
cy wo dę – i so sny. Do dać rów nież
na le ży są siedz two Wi sły, o brze -
gach usy pa nych czy stym, przez
wo dę prze my tym pia skiem”. Pro -
spekt za chę ca, że w lo kal nych,
pły ną cych do Wi sły stru mie niach
mo żna ło wić ry by, a węd ka rzy jest
tu wie lu. W Fa le ni cy jest elek -
trow nia a licz ba skle pów po zwa la
się za opa trzyć w pro duk ty spo -
żyw cze. „Lud ność miej sco wa,
od daw na ży ją ca z do cho dów
czer pa nych z wy naj mu let nisk,
od no si się do sto łecz nych go ści
życz li wie. Ni gdy nie by wa za tar -
gów. Bez pie czeń stwo zu peł ne”.

Po cią giem lub au to mo bi lem
Do Fa le ni cy przed woj ną mo -

żna by ło do je chać po cią giem
z Dwor ca Głów ne go. Kur so wa ły
co 15–20 mi nut a bi let w trze ciej
kla sie kosz to wał 1,20 zł (z Dwor -
ca Wschod nie go zaś – 90 gr) lub
ko lej ką do jaz do wą – spod mo stu
Kier be dzia prze jazd kosz to wał 80
gro szy a po cią gi kur so wa ły co pół
go dzi ny. Do Fa le ni cy jeź dzi ły ta -
kże au to bu sy, któ re za bie ra ły pa -
sa że rów na pla cu Pił sud skie go
i z przy stan ku u zbie gu ów cze snej
alei 3 Ma ja i No we go Świa tu.
Wła ści wie nie do sa mej Fa le ni cy
a do Za trze bia, skąd da lej pół to ra
ki lo me tra bru ko wa ną dro gą trze -
ba by ło iść pie szo. Kto miał au to,
mógł na let ni sko do je chać sa mo -
cho dem – np. al. Wa szyng to na,
Gro chow ską, przez Wa wer i Za -
stów („dro gą gmin ną”).

Wy bierz my pen sjo nat
„Tak sy ku ra cyj nej nie ma. Na -

to miast obo wią zu je po da tek ho -
te lo wy na rzecz Gmi ny, w wy so -
ko ści od 0,30 do 0,20 zł od oso by
dzien nie. Po da tek obo wią zu je je -
dy nie oso by miesz ka ją ce w ho te -
lach lub pen sjo na tach” – czy ta my
w fol de rze. A pen sjo na tów mia ła
Fa le ni ca sie dem: Mał ki Berg man
przy uli cy Pił sud skie go 44, Mord -
ki Faj na przy Po lnej 5, Ic ka Gryn -
gla sa przy Ma rii Ko nop nic kiej 14
(tel. 70–27), Mie czy sła wa Krat -
ky'ego przy uli cy Te atral nej
(tel. 40–50), wil la „Me ran” pa na
Zel ma na Ka ga na przy Ma łej 11
(tel. 70–37), pen sjo nat „So snów -
ka” Szyi Nus bau ma przy Le śnej 5
(tel. 70–45) oraz wil la „Za chę ta”
Moś ka Srebr ni ka przy uli cy Pił -
sud skie go (tel. 70–33). I tu cen na
in for ma cja: „Słu żba pen sjo na to -

wa w okre sie pra cy pen sjo na tów
pod da wa na jest ba da niu zdro wia
przez le ka rzy urzę do wych”. Po -
mo cy me dycz nej mo gli pen sjo na -
riu szom udzie lić le ka rze z Ubez -
pie czal ni Spo łecz nej, Gmin ne go
Ośrod ka Zdro wia oraz pro wa dzą -
cy pry wat ne prak ty ki dok to rzy:
Mie czy sław An ce ro wicz (gi ne ko -
log, Wi śla na 2, tel. 70–18), Ka rol
Bluth (cho ro by we wnętrz ne, Te -
atral na 21), Hi po lit Lip ko (pe dia -
tra, Fol warcz na 4), Aron Na -
dwor ny (cho ro by wewn., War -
szaw ska 29, tel. 71–30). Ko mu
po psuł się ząb lub wy pa dła plom -
ba mógł udać się do dok tor Pau li -
ny We isen feld przy Pił sud skie -
go 11 (tel. 70–39).

Han del na Han dlo wej
Urlo pu ją cy się w Fa le ni cy war -

sza wia cy mie li do dys po zy cji wie le
skle pów spo żyw czych. Zna ko mi ta
ich część ulo ko wa na by ła przy uli -
cy – a ja kże – Han dlo wej, czy li dzi -
siej szej Wal cow ni czej. W 1939 ro -
ku kup czy li tu Ja kub Minc (Han -
dlo wa 6), J. Goldsz te in (skład me -
ta lo wy pod nr 18), Pa sa chia Ma li -
niak (sklep spo żyw czy, nr 28), Jan -
kiel La ta wic ki (na biał). Kto nie
chciał jeść po sił ków w pen sjo na cie,
mógł iść do jed nej z dwóch re stau -
ra cji: „Kasz te lan ki” obok sta cji ko -
lej ki do jaz do wej lub „Ostoi”
przy uli cy 11 Li sto pa da.

Prze my sław Bur kie wicz

Poczujmy się, jakby to było gorące lato 1938 roku

Jedziemy na letnisko do Falenicy
� Szykuje się tak gorące lato jak 77 lat temu. Nic więc dziwnego, że każdy myśli tylko o tym, jak się schłodzić, albo gdzie pójść się opalać.
Niezamożni warszawiacy tłumnie ruszali wtedy na plażę braci Kozłowskich pod mostem Poniatowskiego, zaś zamożni kupcy, urzędnicy czy
przemysłowcy na cały sezon ruszali do Falenicy i innych letnisk na linii otwockiej.

Ulica Handlowa w Falenicy przed wojną Ulica Handlowa w Falenicy przed wojną
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LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

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

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
·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
·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
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Emerycie! Chwilówki bez BIK. Gotówka do ręki
w biurze – Galeria Wiatraczna lok. 1 tel.
531-338-217
·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
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Karmelarz/Operator maszyny formującej
karmelki z minimum 2 – letnim
doświadczeniem w pracy przy produkcji
karmelków lub lizaków na stanowisku
samodzielnego karmelarza lub operatora
maszyn formujących karmelki. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

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,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI TEL. 601-336-063

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

Uli ca Ła sa ka to ko lej ny w War -
sza wie przy pa dek uli cy, któ rą za -
pro jek to wa no zu peł nie nie ade -
kwat nie do jej ran gi. Lo kal na
dro ga osie dla Las za raz po otwar -
ciu sta ła się wa żną ar te rią, któ rą
sa mo cho dy pę dzą w kie run ku
mo stu Sie kier kow skie go nie zwa -
ża jąc na ogra ni cze nia pręd ko ści.
Po po przed nich ar ty ku łach na ten
te mat zda nia czy tel ni ków by ły po -
dzie lo ne: od iro nicz ne go „Pro po -
nu ję jesz cze wie życz ki strzel ni cze
przy ka żdym wjeź dzie na osie dle”
po ta kie opi nie:

– Ana li zy bez pie czeń stwa na tej
uli cy mo żna śmia ło do ko nać
po wyj ściu z sa mo cho du i pró bie
prze do sta nia się na dru gą stro nę
po przej ściu dla pie szych bądź po -
za nim. Przy po mi nam, że przej -
ścia są w od le gło ściach więk szych
niż 200 m, więc mo żna prze kra -
czać jezd nię mię dzy ni mi. Pro szę
ta kże spró bo wać włą czyć się
do ru chu na ro we rze al bo prze je -
chać ro we rem po dro dze pie szo -
-ro we ro wej, któ ra jest suk ce syw -

nie trak to wa na ja ko par king al bo
plac ma new ro wy. Do wo dy? Zdjęć
wy kro czeń mam bez li ku.

Miesz kań cy uwa ża ją cy, że
na Ła sa ka na le ży za in sta lo wać
pro gi wy spo we umo żli wia ją ce
prze jazd au to bu sów sta no wią
więk szość. Dru ga edy cja bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go sta ła się oka zją
do po wal cze nia o nie (od po wied -
ni pro jekt zło żył Ar ka diusz Ku ra -
now ski). Na uspo ko je nie ru chu
na Ła sa ka nie mo żna jed nak by ło
gło so wać, bo pro jekt zo stał od -
rzu co ny. Dla cze go?

Dla te go, że wy bu do wa na
w ubie głym ro ku uli ca jest na gwa -
ran cji. We dług in for ma cji po da nej
na stro nie bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go gwa ran cja ta obej mu je na -
wierzch nię jezd ni, chod ni ków,
dro gi ro we ro wej i wjaz dów do po -
se sji, oświe tle nie ulicz ne, ka na li -
za cję i pa sy zie le ni. Obo wią zu je
do ro ku 2017, więc in sta la cji pro -
gów mo żna spo dzie wać się w naj -
lep szym ra zie za trzy la ta.

DG

Kiedy mogą powstać
progi na Łasaka?
� Wiadomo już, jaka jest najwcześniejsza możliwa data
fizycznego uspokojenia ruchu na ul. Łasaka.

Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we, jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010 r.
uczest ni czył w wy pad ku dro go -
wym, w wy ni ku któ re go do znał zła -
ma nia no gi i wstrzą śnie nia mó zgu.
Je go spra wa by ła pro wa dzo -
na przez jed ną z wio dą cych kan ce -
la rii praw nych. Nie ste ty chci wość
praw ni ków czę sto nie zna umia ru.
Po nad 65% z kwo ty za są dzo ne go
od szko do wa nia zo sta ło za gar nię te
przez kan ce la rię. Wła śnie dla te go
po wsta ła Fun da cja, któ ra nie od -
płat nie pro wa dzi przed są do we
spo ry pod opiecz nych z ubez pie czy -
cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -
wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do Fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz co -
raz czę ściej kie ru je spra wy do są du
na wet na nie wiel kie kwo ty, by prze -
ciw sta wić się nie uczci wym prak ty -
kom to wa rzystw ubez pie czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nia
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dkach dro go -
wych lub w in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od to wa rzystw
ubez pie czeń lub in nych pod mio tów
zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,  
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.
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Re dak cja co kil ka ty go dni
otrzy mu je od czy tel ni ków in for -
ma cje o tym, że po cmen ta rzu
przy Ma ry siń skiej gra su ją ra bu sie.
– Ich łu pem pa dła pięk na wią zan -
ka z gro bu mo je go mę ża – ska rży
się czy tel nicz ka (na zwi sko do wia -
do mo ści re dak cji). Nie tyl ko kwia -
ty są ce lem hien. Ta kże ozdob ne
zni cze, jak ten, któ ry ktoś ukradł
z na grob ku ro dzi ców pa na Sta ni -
sła wa. – To by ła pięk na, ogrom na
lam pa z wkła da mi na wy mia nę.
Ku pi łem ten znicz spe cjal nie
na Bród nie, bo tu nie ma ta kich.
My śla łem, że po słu ży mi cho ciaż

rok, a tu ta ki klops. Ktoś go so bie
za brał – opo wia da eme ryt.

Po li cjan ci z ko mi sa ria tu
przy Mrów czej obie ca li, że bę dą
le piej pa tro lo wać oko li ce ne kro -
po lii. – Prze ka za ne przez pa na in -
for ma cje zo sta ną uwzględ nio ne
przy pla no wa niu pra cy słu żb pa -
tro lo wo -ob cho do wych w ce lu za -
pew nie nia ła du i po rząd ku pu -
blicz ne go w re jo nie wska za ne go
cmen ta rza – in for mu je w pi śmie
do re dak cji pod ko mi sarz Ro bert
Ma tu sik, ko men dant wa wer skie -
go ko mi sa ria tu.

Prze my sław Bur kie wicz

Hieny cmentarne z Korkowej
� Złodzieje okradają nagrobki na marysińskim
cmentarzu. Ich łupem padają wiązanki a nawet
ozdobne znicze. – Będziemy patrolować okolice ulicy
Korkowej częściej – zapewniają policjanci.

Ron do im. Alek san dra Ku li -
kow skie go jest w Ra do ści,
po wschod niej stro nie prze jaz du
ko le jo we go, na uli cy Pa trio tów.
Z ini cja ty wą uho no ro wa nia pro -

fe so ra Alek san dra Ku li kow skie go
wy stą pi li miesz kań cy Ra do ści
i spo łecz no ści Szko ły Pod sta wo -
wej nr 140 oraz Gim na zjum
nr 104. Alek san der Ku li kow ski

stwo rzył w Ra do ści pierw sze Spo -
łecz ne Ogni sko Mu zycz ne dla
mło dzie ży z oko lic li nii otwoc kiej.

Alek san der Ku li kow ski uro dził
się w Wil nie, a do Pol ski do tarł
w skrzy ni z pia ni nem, gdyż wła dze
ZSRR nie udzie li ły mu po zwo le -
nia na prze pro wadz kę do Pol ski
ra zem z ro dzi ną. Był kom po zy to -
rem, pe da go giem w Pań stwo wej
Szko le Mu zycz nej nr 2 im. Fry de -
ry ka Cho pi na, gdzie wy kła dał har -
mo nię i kon tra punkt oraz przez
kil ka lat pro wa dził or kie strę.

Pra wi dło wo na za gad kę od po -
wie dzie li: Pau li na Ziół kow ska,
We ro ni ka Szcze pa niak, Agniesz -
ka B, Iwo na An dry cho wicz, Kon -
rad Osuch, Bar ba ra Ra dom ska.
W dro dze lo so wa nia na gro dę
otrzy mu je pa ni Bar ba ra Ra dom -
ska, któ rą za pra szam po od biór
na gro dy do skle pu „Wi niar nia
Anin” przy ul. Ma ry siń skiej 3. Pa -
ni Agniesz ka i pa ni Bar ba ra zwró -
ci ły jesz cze uwa gę na cie ka wy
fakt. Ta bli ca i ka mień ze zdję cia
są ele men tem gry te re no wej „In -
gress”, apli ka cji na urzą dze nia
mo bil ne, gdzie ró żne obiek ty są
za zna czo ne ja ko por ta le lub in ne -
go ro dza ju wir tu al ne obiek ty. Gra
po le ga na ochro nie i utrzy ma niu
ta kie go por ta lu lub ob sza ru z por -
ta la mi.

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:
Jedno z wawerskich skrzyżowań nazwano imieniem

Aleksandra Kulikowskiego. Gdzie znajduje się to rondo?
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



– Ka żdy, kto po cho dzi z ba se -
nu Mo rza Śród ziem ne go przed -
sta wi bo gac two ko rzy ści zdrot -
nych pły ną cych z ich sty lu odży -
wia nia…

– A ta kże wspa nia łe go sma ku
do brej oli wy z oli wek do da wa nej
do sa ła tek, ma ka ro nów, ryb i in -
nych po traw.

– To klu czo wy skład nik kuch -
ni śród ziem no mor skiej.

– Peł ny cen nych, jed no nie na -
sy co nych kwa sów tłusz czo wych.

– Na szczę ście oli wa z oli wek
od daw na do stęp na jest nie tyl -

ko dla miesz kan ców re gio nów
śród ziem no mor skich.

– Na le ży jed nak pa mię tać, że
oli wa oli wie nie rów na.

– To zna czy?
– Nie jest tak ła two zna leźć

do brą oli wę.
– Jak to? Wie le oliw jest prze -

cież ozna czo na sym bo lem „extra
vir gin”. To po win no być sym bo -
lem ja ko ści.

– Fak tycz nie, oli wa z do pi -
skiem „extra vir gin” na ety kie cie
po win na być naj wy ższej ja ko ści.
Nie mo że za wie rać żad nych do -

dat ków czy też być pod da wa na
ja kim kol wiek pro ce som che -
micz nym. Po win na być pro duk -
tem naj wy ższej ja ko ści, uzy ska na
po czas pierw sze go tło cze nia
świe żych, nie usz ko dzo nych oli -
wek i – co wa żne – w dniu zbio -
rów.

– Czy ka żda oli wa bez do mie -
szek jest „extra vir gin”?

– Nie. Smak oli wy z oli wek
jest oce nia ny na pod sta wie
trzech głów nych kry te riów
– owo co wo ści, go ry czy i pi kant -
no ści. Okre śle nie „extra vir gin”
kla sy fi ku je na to miast po ziom
kwa so wo ści oli wy.

– Kwa so wo ści? Tak jak w wi -
nie?

– Do kład nie. Aby wi no otrzy -
ma ło wy bra ną ape la cję, mu si
speł niać okre ślo ne wa run ki, tak
i oli wa, by mo gła być opi sy wa na
ja ko „extra vir gin” mu si speł niać
– oprócz kon kret nych zbio rów
i tło cze nia – ta kże kwa so wość
po ni żej 0,8%.

– Mo żna po wie dzieć, że ni ższa
kwa so wość to lep sza ja kość?

– Jak naj bar dziej. War to
spraw dzać jej po ziom pod czas
za ku pu. Oli wy z tzw. gór nej pół -
ki ma ją kwa so wość nie prze kra -
cza ją cą 0,3%.

– Na co po win ni śmy jesz cze
zwra cać uwa gę?

– Na ety kie cie win na być rów -
nież po da na in for ma cja o miej -

scu tło cze nia i bu tel ko wa nia.
Uni kaj my in for ma cji „tło czo ne
i bu tel ko wa ne w Unii Eu ro pej -
skiej”.

– Dla cze go?
– Nie ma jąc wie dzy, skąd do -

kład nie po cho dzi oli wa, nie mo -
że my mieć pew no ści, ja ka jest jej
ja kość. Znacz nie ko rzyst niej jest,
gdy na bu tel ce wid nie je in for ma -
cja o kon kret nym go spo dar -
stwie, wy mie nio nym z na zwy.

– Oli wa czę sto wy stę pu je
w ciem nych bu tel kach. Czy to
ma wpływ na jej ja kość?

– Jak naj bar dziej. Tra ci ona
swo je wa lo ry pod wpły wem świa -
tła i wy so kiej tem pe ra tu ry, dla te -
go war to ją prze cho wy wać
w ciem nym, chłod nym miej scu
(ale nie w lo dów ce).

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

WSZYSTKO O OLIWIE, CZYLI PRAWDZIWE
OBLICZE EXTRA VIRGIN

Oliwa z oliwek zazwyczaj tłoczona jest z dwóch lub trzech
odmian. Ich proporcje, tak jak w przypadku win, dobierane są
przez kipera. Zdarzają się oliwy jednoodmianowe, o bardziej
wyrazistym smaku i aromacie, są one jednak zdecydowanie

droższe

Unikatowy kolor oliwy z oliwek wynika z pigmentów, takich jak
chlorofil, feofityna i karotenoida. Obecność różnych pigmentów,

zależy od czynników takich jak dojrzałość oliwek, odmiana
gleby, na której były uprawiane, warunków klimatycznych,

a także procedur ekstrakcji i przetwarzania oliwy
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