
Hrabi
w Wawrze
� 11 Wawerskie Spotkania
Kabaretowe odbędą się
6 września.

Wystąpi spadkobierca chyba
najważniejszego kabaretu lat 90.,
czyli zielonogórskich Potem – Ka-
baret Hrabi. Oprócz nich zapre-
zentuje się też Czołówka Piekła
oraz Katarzyna Piasecka.

Wstęp za wejściówkami, do-
stępnymi w urzędzie dzielnicy

między 1 a 4 września. Co zrobić,
żeby ją otrzymać? Wykupić ce-
giełkę na zakup książek do wa-
werskiej biblioteki.

Impreza rozpoczyna się
o godz. 14.00 w hotelu Boss
przy Żwanowieckiej 20.

(red)
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Otwarto skrzyżowanie Mrówczej
i Zwoleńskiej, ale zamknięto za-
chodnią jezdnię ul. Patriotów w po-
bliżu dawnego przejazdu kolejowe-
go. Nadal zamknięta jest ul. Żegań-
ska i przejazd przez tory kolejowe.

Wrócił ruch na ul. Mrówczą i Zwo-
leńską – ale ta ulica nie ma połą-
czenia z Patriotów. Taki układ po-
trwa do zimy, kiedy przebudowaną
ulicą znowu pojadą samochody.
Natomiast wiosną 2016 r. wykop

tunelu przetnie wschodnią jezdnię
ul. Patriotów i w tym miejscu ulica
stanie się nieprzejezdna. Ominąć
wyłączony odcinek ul. Patriotów
będzie można jadąc ulicami Patrio-
tów i Szpotańskiego po wschodniej
stronie torów lub Lucerny i Trak-
tem Lubelskim.

Zmieniły się też trasy autobu-
sów, które zostały skierowane
na objazdy.

Pod wschodnim torem kolejo-
wym wykonano już ściany szczeli-
nowe i płytę stropową tunelu oraz
konstrukcję żelbetową przejścia
dla pieszych. Podobne prace nie-
bawem rozpoczną się po stronie
zachodniej. Roboty mają się za-
kończyć za rok.

(red)

Zmiany wokół tunelu
� Od końca sierpnia obowiązują kolejne utrudnienia w Międzylesiu – budowa tunelu
pod torami wymusiła nowy układ drogowy.

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej w “Informatorze

Wawra”, gazetach bezpłatnych “Echo” oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Projekty ogólnodzielnicowe
1. Defibrylator AED na pływalni Anin
2. Ławki w lesie – dla aktywnych spacer po trawce, dla

zmęczonych – relaks na ławce
3. Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście
4. Wodny plac zabaw dla Wawra
5. Szlaki, tablice informacyjne, miejsca postojowe, mapa

i przewodnik po Mazowieckim Parku Krajobrazowym
i terenach nadwiślańskich

6. Wyposażenie sali przeznaczonej na zajęcia ruchowe
dla mieszkańców dzielnicy Wawer

7. Siłownia plenerowa
8. Skałka do wspinaczki na terenie OSiR-u Wawer
9. Dokończenie remontu harcówki i rewitalizacja placu

na terenie Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16
10. Książki z dużą czcionką do Wypożyczalni nr 59

w Marysinie Wawerskim
11. Wawerska Akademia Wiedzy – wykłady z historii dla

dzieci w wieku 6–12 lat
12. Ruch to zdrowie – prozdrowotne zajęcia ruchowe dla

seniorów
13.„Wawerskie maluchy” – zajęcia

rozwojowo-edukacyjno-plastyczne dla dzieci
w wieku 1,5–3 lat

Aleksandrów
1. Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem

przy ul. Złotej Jesieni
2. Siłownia plenerowa – doposażenie placu zabaw
3. Zagospodarowanie ronda na ulicy Zagórzańskiej

i poprawa bezpieczeństwa ruchu
4. Nowe oblicze naszego klubu – WCK Filia

Aleksandrów
5. Remont tablic ogłoszeniowych dla mieszkańców

Anin
1. EEG Biofeedback – do rehabilitacji dzieci i młodzieży

w Zespole Szkół nr 114 w Aninie
2. Sfinansowanie w 2016 r. wydania numerów czasopisma

„Między nami aninianinami”

3. Sprzęt dla redakcji „Między nami aninianinami”
4. Zakup wyposażenia do sali językowej i kurs języka

angielskiego dla mieszkańców Anina
5. Ogródek zabawowo-rekreacyjny
6. Ławki na trasie spacerowej
7. Multimedia dla biblioteki w Aninie
8. Czysty las wokół nas
9. Zakup czasopism dla czytelni naukowej Biblioteki

Publicznej w Aninie
10. Prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży

w wieku 6–19 lat w 2016 roku

Falenica
1. Zakup nowości książkowych do wypożyczalni nr 25 BP

w Falenicy
2. Siłownia na powietrzu
3. Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla

w Falenicy
4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 124

Las
1. Zagospodarowanie terenów zielonych
2. Pomnik pamięci narodowej z okresu okupacji

hitlerowskiej
3. W zdrowym ciele zdrowy duch
4. Kultura w plenerze
5. Święto Osiedla Las
6. „Nasze Korzenie” – historia Osiedla Las w zdjęciach

i dokumentach
7. Warsztaty taneczne dla dorosłych

Marysin Południowy
1. Krok 1 – bezpieczne przejście (pasy na Łysakowskiej

na wysokości Bychowskiej i Karpackiej)
2. Plac zabaw dla dzieci z rodzicami
3. Łąka kwietna dla Marysina Południowego – Eko

Miasto
4. Bezpieczna droga do żłobka

Marysin Północny
1. Nowości książkowe do Wypożyczalni nr 59

w Marysinie Wawerskim
2. Czysty i zielony Marysin
3. Remont nawierzchni, droga przy lesie
4. Chodnik, plac zabaw
5. Nowe atrakcje na placu zabaw

Miedzeszyn
1. Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w osiedlu

Miedzeszyn
2. Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie

– ul. Żwanowiecka

3. Muzyka klasyczna w Cafe Meryk – spotkajmy się
4. Multimedia dla biblioteki w osiedlu Miedzeszyn
5. Czytelnia plenerowa w Miedzeszynie
6. Rozwijanie pasji plastycznych u dorosłych w bibliotece

w Miedzeszynie

Międzylesie
1. Zakup nowości książkowych dla biblioteki publicznej

w osiedlu Międzylesie
2. Czysty las wokół nas
3. Spotkania z ciekawymi ludźmi w bibliotece w osiedlu

Międzylesie
4. Siłownia i modernizacja placu zabaw
5. Prenumerata prasy na rok 2016 dla Biblioteki

Publicznej nr 121 w Międzylesiu
6. Oświetlenie i mała architektura parkingu

przy ul. Żegańskiej 27

Nadwiśle
1. Kosze na śmieci
2. Odwodnienie ulicy Strzygłowskiej
3. Ustawienie stojaków rowerowych w rejonie przystanku

autobusowego Strzygłowska 02 (ulica: Wał Miedzeszyński)
4. Utwardzenie pobocza ul. Borowieckiej

Radość
1. Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Radości
2. Bezpieczna droga
3. Radość dla seniora i juniora
4. Radościańskie muzykowanie na nowym fortepianie
5. Radosna scena
6. Łąka kwietna dla Radości – Eko Miasto
7. Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa
8. Z kulturą za pan brat

Sadul
1. Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim

Zakątku
2. Progi zwalniające ul. Węglarska

Wawer
1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku

wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116
2. Czysty Wawer – kosze na śmieci
3. Zakup nowości wydawniczych

Zerzeń
1. Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu

zabaw dla dzieci przy szkole nr 109
2. Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109
3. Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu

(DG)

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

Wawer wybrał swoje projekty
� Co zostanie zrealizowane w Wawrze w ramach budżetu partycypacyjnego? Oto lista wybranych przez mieszkańców projektów.

– Przed nami ciepły wrzesień. Jakie zabie-
gi proponuje Pani swoim klientom po tak
intensywnie gorących wakacjach?

– Przede wszystkim umiejętną
pielęgnację trwanika: przegrabie-
nie murawy celem usunięcia mar-
twych części, dosianie odpowied-
nich nasion – tak by nowa trawa
harmonijnie urosła razem ze sta-
rą, wypełniając ubytki oraz do-
branie nawozu, który odżywi ko-
rzenie i spowoduje maksymalną
regenerację i wzrost.

Ważne jest również rozprawienie
się z chwastami, z wykorzystaniem środ-
ków chemicznych, które nie naruszą sąsied-
nych korzeni trawy.

– Czy kwiaty i krzewy również może-
my odżywić?

– Bardzo ostrożnie. Polecam
usunięcie uszkodzonych lub

przekwitłych kwiatostanów.
Nasi ogrodnicy dokonują
na przełomnie sierpnia
i września ostatnich przy-
cinek. Po suszy warto roz-
luźnić korzenie części ro-
ślin oraz wykonać przeci-

grzybicze opryski.
– Czy właściciele ogrodów

mogą to zrobić samodzielnie?
– Pielęgnację i nawadnianie

– jak najbardziej. Zalecam jednak
ogromną rozwagę w korzystaniu z nawo-

zów i oprysków. Nieumiejętny dobór preparatów może
wyrządzić wiele szkód w ogrodzie i zniszczyć rośliny. Wie-
le osób obawia się wpółpracy z architektem krajobrazu,
lub zawodowym ogrodnikiem, z obawy przed kosztami.
Niepotrzebnie. Profesjonalna ekipa jest gwarancją sta-
rannje pielęgnacji oraz odpowiedniego doboru roślin
do glebu i nasłonecznienia. Raz posadzone rośliny będą
kwitły latami, a zaprojektowane elementy małej architek-
tury – ławki, studnie, oczka wodne, rzeźby ogrodowe, al-
tany, ścieżki, place zabaw, kompostowniki itd. sprawią, iż
ogród bardzo długo będzie wyglądał elegancko i estetycz-
nie.

- Dziękuję za rozmowę.

Upał dał się we znaki roślinom w Twoim ogrodzie?
Sprawdź, jak odżywić je, by pięknie kwitły jesienią!
� Rozmowa z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu

Justyna Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja ogrodów

tel. 607-617-744
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Wszystko wskazuje na to, że już
na początku października zanie-
dbana i zarośnięta działka u zbie-
gu ulic Mydlarskiej i Mirtowej zy-
ska nowe oblicze. Mieszkańcy
w końcu dostaną to, na co czekali
od długiego czasu – Sadulski Za-
kątek, a w nim, na początek – ple-
nerową siłownię.

O stworzeniu w Sadulu miejsca
do aktywnego wypoczynku miesz-
kańcy zdecydowali w zeszłym roku
– głosując na projekt w ramach
budżetu partycypacyjnego. Pomysł
poparło 151 osób, a koszt inwesty-
cji nie okazał się wysoki – 64 tys.
zł. 18 sierpnia podpisano umowę
na jej realizację. Od tego czasu
wykonawca ma 50 dni na upo-
rządkowanie terenu, nasadzenie
roślin i wybudowanie siłowni. Po-
za urządzeniami do ćwiczeń poja-
wią się tam też ławki, kosze
na śmieci i słup ogłoszeniowy. To
wszystko w tym roku. W przy-
szłym będzie wykonany drugi etap
inwestycji, która ponownie zwy-
ciężyła w budżecie partycypacyj-
nym. Na wart 98 tys. zł projekt
„Mini plac zabaw i boisko do ko-
szykówki w Sadulskim Zakątku”
zagłosowało 143 mieszkańców.

– Mini plac zabaw to co naj-
mniej dwa zestawy zabawowe
ustawione na bezpiecznej na-
wierzchni poliuretanowej. W głę-
bi Zakątka zlokalizowane będzie
boisko (o wymiarach 9 na 9 m)
do koszykówki ulicznej (streetbal-
la) z jednym koszem i nawierzch-
nią poliuretanową – opowiada
radny Rafał Czerwonka. Dodaje

też, że inwestycja jest bardzo wa-
żna dla tej części dzielnicy, ponie-
waż teraz Sadul nie ma żadnego
miejsca, gdzie mogliby spotykać
się zarówno młodsi, jak i starsi
mieszkańcy osiedla.

Koszty utrzymania Sadulskiego
Zakątka nie będą duże. Na kosze-
nie trawy, bieżące remonty i kon-
serwację przewidziano 1000 zł
rocznie.

AS

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

Rutyna zgubiła niejednego. Zaw-
sze trzeba mieć oczy dookoła głowy.
A zwłaszcza na warszawskich uli-
cach, gdzie organizacja ruchu i zna-
ki zmieniają się jak w kalejdosko-
pie. Niestety, przyzwyczajenie
i pewność siebie zgubiły pewną da-
mę, która zaparkowała na ulicy
Grochowskiej, nie oglądając się
na znaki. Chwilę później na ulicy
zatrzymał się autobus linii zastępu-
jącej pociągi w Wawrze. I zgasił sil-
nik. Do auta wróciła także właści-
cielka. Gdy zobaczyła, że jej auto
zostało zablokowane przez „ZTM-
-owskiego potwora”, spytała grzecz-

nie kierowcę: – Czy może się pan
przesunąć? Chciałam wyjechać…

Kierowca jednak był nieugięty.
– To jest tymczasowa pętla a pani
stoi na zakazie. Polecam patrze-
nie na znaki. A odjeżdżam za 22
minuty – odpowiedział.

No i nie ma przebacz. Musiała
kobieta poczekać, aż solaris odje-
dzie. Próbowała przejechać przez
trawnik, ale krawężnik dla jej au-
ta okazał się nie do pokonania.
Za gapowe się płaci. Tym razem
straconym czasem a nie złotówka-
mi za mandat.

(PB)

Przepisów nauczył ją
kierowca autobusu
� Straciła pół godziny, ponieważ nie spojrzała na znaki.
Zaparkowała i… zablokował ją autobus, który ma tu
tymczasową pętlę.

Sadulski Zakątek nabiera kształtów
� Jesienią w Sadulu powstanie plenerowa siłownia. W przyszłym roku okolica zyska
kolejne atrakcje.

Tak było jeszcze niedawno...

Teraz teren jest porządkowany

źródło:D
zielnica
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które zdobyły już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórzenia
materiału na kursie maturalnym.

Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w miesiącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Większa część naszych słuchaczy
to osoby czynne zawodowo. Wy-
kształcenie średnie jest dla nich

często warunkiem uzyskania lep-
szego stanowiska w pracy i wy-
ższej pensji.

Czasami zdarza się, że przycho-
dzą do nas także słuchacze, któ-
rzy decydują się na zmianę szkoły
jeszcze w trakcie trwania seme-
stru. Takie osoby mają możliwość
nauki w przyjaznej atmosferze
oraz ukończenia naszego Liceum,
nie ponosząc kosztów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie przy-
gotowanie merytoryczne potrzebne,
aby egzamin maturalny zdać z wyni-
kiem pozytywnym. Niektórzy korzy-
stają z możliwości zdawania egzami-
nu maturalnego przy naszym Li-
ceum, inni przystępują do matury
w swojej szkole macierzystej.

Aktualnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygotowują-
cy do matury w 2016 roku.

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. Naukę w AS Liceum mogą
łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

ul. Odrowąża 15, Warszawa. www.aschools.pl, 22 110–00–99



Masz polisę od niebezpiecz-
nych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by
wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Fundacja Lex Specialis
oferuje bezpłatną pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach
drogowych, powstałych przy wy-
konywaniu pracy, w sprawach
związanych z błędami medyczny-
mi oraz upadkami na drodze.
Z jej pomocą kwota odszkodowa-
nia może wzrosnąć kilkakrotnie!

Zawieranie umów ubezpiecze-
nia jest coraz bardziej powszech-
ne wśród Polaków. Zakup polisy
w wielu przypadkach jest obo-
wiązkowy. Dotyczy to głównie
ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. Istnieje
również grupa ubezpieczeń do-
browolnych – najpopularniejsze
są ubezpieczenia na życie. Fakt
faktem, że najchętniej ubezpie-
czyciele widzieliby swoich klien-
tów jedynie jako płatników skła-
dek. Problem zaczyna się, gdy
ubezpieczonemu lub poszkodo-
wanemu w wypadku należy zapła-
cić odszkodowanie. Ubezpieczy-
ciele znają różne sztuczki, by nie
wypłacić ani grosza…

Wypacają cztery razy za mało
Dlatego Fundacja Lex Specia-

lis chce pomagać osobom, któ-
rym ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokości kwot odszkodowań. Ze
statystyk sądowych, jak i analiz
spraw sądowych prowadzonych
przez prawników współpracują-
cych z fundacją wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe, niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Oznacza to, że za jeden procent
uszczerbku ubezpieczyciel zapłaci
jedynie tysiąc zł, a sąd za to samo
zaordynował cztery tysiące!

Jaki uszczerbek na zdrowiu?
Fundacja pomaga także ofia-

rom odmowy wypłaty odszkodo-
wania w przypadku niewielkich
szkód (schorzenia nie są trakto-
wane jako trwałe uszczerbki
na zdrowiu; najczęściej dotyczy
to drobnych złamań, zwichnięć,
urazów tkanek miękkich).

Przyczynami zaniżania przez
lekarzy ubezpieczycieli procento-
wego uszczerbku na zdrowiu jest
brak bezpośredniego badania po-
szkodowanego oraz błędna anali-

za dokumentacji medycznej. Ró-
żnice są kolosalne: w jednej ze
spraw uszczerbek na zdrowiu te-
go samego ubezpieczonego jeden
lekarz określił na 4%, a lekarz in-
nego ubezpieczyciela na… 12%.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczy-

ciel wypłacił kwotę tysiąc zł oraz
zaproponował ugodę przy dopłacie
marnych 500 zł. W wyniku działań
fundacji dopłacił kwotę pięciu ty-
sięcy zł a sprawa nie jest zakończo-
na. Po skierowaniu jej do sądu po-
szkodowany może liczyć na kwotę
dwudziestu tysięcy zł dopłaty. Pod-
pisując ugodę bez pomocy prawnej
poszkodowany traci możliwość do-
magania się dalszych wypłat.

W przypadku odmowy wypłaty
zadośćuczynienia za śmierć krew-
nego z wypadku drogowego przed
2008 rokiem, pomimo że Sąd Naj-
wyższy nakazał w wielu orzecze-
niach wypłatę pieniędzy na rzecz
członków rodzin ofiar wypadków,
ubezpieczyciele odmawiają wypła-
ty. Powołują się na brak podstawy
prawnej żądania.

Jeżeli spotkał Cię podobny
problem lub odniosłeś obrażenia
i nie zawiadomiłeś ubezpieczy-
ciela – zgłoś się do nas. Nasi
prawnicy i konsultanci udzielą Ci
potrzebnej bezpłatnej porady lub
bezpłatnie sporządzą pismo
do ubezpieczyciela.
„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

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

Nazewniczy absurd w Wawrze
trwa od ponad ćwierćwiecza
i zdaje się, że do tej pory nikt nie
zauważył lub nie chciał zauważyć
tego problemu. Chodzi bowiem
o ulicę, która ma dwie nazwy. To
główna arteria Międzylesia i Sa-
dula na całym odcinku nosząca
kiedyś miano „Patriotów”.

W 1989 roku ówczesna Dzielni-
cowa Rada Narodowa wystąpiła

o zmianę nazwy fragmentu mię-
dzy Zwoleńską a Lucerny. Patro-
nem ulicy został Kazimierz Szpo-
tański, przedwojenny właściciel
fabryki aparatów elektrycznych
w Międzylesiu. Był schyłek PRL
i „krwiożerczy kapitalista”, jak
komuniści nazywali przedsiębior-
ców i fabrykantów, mógł już zo-
stać patronem ulicy. Tak też się
stało. Niestety połowicznie, po-

nieważ urzędnicy wymienili ema-
liowane jeszcze wtedy tabliczki
z nazwą ulicy tylko po wschodniej
stronie torów. Po zachodniej na-
dal wisiały oznakowania „Patrio-
tów” a posesjom nadawano adre-
sy od tej ulicy. I tak przez 25 lat.

Zauważył to radny Rafał Czer-
wonka, który w interpelacji do bur-
mistrza Wawra poprosił o wyja-
śnienie sytuacji i naprawienie błę-
du sprzed ponad dwóch dekad.

Burmistrz Łukasz Jeziorski
przekazał sprawę stołecznemu
Biuru Geodezji i Katastru. To-
masz Myśliński, dyrektor biura
poinformował, że kwestia nazw
ulic „Patriotów” i „Szpotańskie-
go” trafi do Zespołu Nazewnic-
twa Miejskiego i Komisji ds. Na-
zewnictwa Rady Warszawy. Czy
mieszkańcy obecnej Patriotów bę-
dą musieli zmienić tabliczki, pie-
czątki i dowody osobiste? Przeko-
namy się niebawem.

Przemysław Burkiewicz

Od 25 lat nikt nie zauważył zmiany nazwy ulicy

Patriotów czy Szpotańskiego?
� To wcale nie jest śmieszne. Jedna z głównych arterii Wawra ma dwie nazwy ulicy.
Jezdnia po wschodniej stronie torów to Szpotańskiego, a po zachodniej – Patriotów.
Od 1989 roku urzędnicy źle nadają adresy posesjom, ponieważ Patriotów między
Zwoleńską a Lucerny to tak naprawdę ulica Szpotańskiego.

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

Dokładniej – można otrzymać
do 20 tysięcy złotych nieoprocen-
towanego kredytu na projekt
i wykonanie przyłącza do istnieją-
cej – bądź zaplanowanej – kanali-
zacji miejskiej. Dodatkowo skła-
dając wniosek o likwidację szam-
ba, stołeczne Biuro Ochrony Śro-
dowiska dołoży się do tego, da-
jąc 3 tysiące złotych.

Budowa kolektora ściekowego
„W” była największą taką inwe-
stycją w Warszawie. Nic więc
dziwnego, że władze chcą zachę-
cić do korzystania z niego. Trwają
też starania o skanalizowanie za-

chodnich obszarów dzielnicy
– od Wału Miedzeszyńskiego
do Patriotów. Tu mają powstać
kolektory grawitacyjne – przynaj-
mniej według koncepcji zaprezen-
towanej mieszkańcom.

Umowy na przyłączenie się
do sieci według powyższych warun-
ków można podpisywać do czerw-
ca przyszłego roku. Wszelkich in-
formacji udziela Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji
– wystarczy wysłać e-mail pod ad-
res: dok@mpwik.com.pl lub za-
dzwonić: 22 445–50–00.

(wt)

Miasto dopłaci do przyłącza
� Mieszkańcy Wawra mogą liczyć na dofinansowanie
likwidacji szamb i kredyt na przyłącze kanalizacyjne – to
obietnica prezydent Warszawy dla tych, którzy jeszcze
nie korzystają ze stołecznej kanalizacji, choć mają taką
możliwość.

Trasa biegowa wytyczona
na dystansie 5 km oraz 10 km
daje możliwość udziału zarówno
osobom, które zaczynają swoją
„karierę biegową”, jak i tym,
którzy chcieliby się sprawdzić
na dłuższym dystansie. Jest
przy tym poprowadzona przez
tereny leśne, co gwarantuje
otwartą i bezpieczną przestrzeń,
dzięki czemu jest przyjazna dla
fanów biegania oraz dla ich
czworonożnych przyjaciół – ka-
żdy chętny może wystartować ze

swoim psem, pod warunkiem, że
czworonóg będzie w kagańcu
i na smyczy. Miejsce startu, me-
ta oraz biuro zawodów znajdą
się przy wjeździe do lasu na wy-
sokości ul. Pożaryskiego, prze-
chodzącej w Trakt Napoleoński
w Międzylesiu. Podczas imprezy
będzie można również wesprzeć
fundacje zwierzęce i zapoznać
się z ich działalnością.

Szczegóły i zapisy na stronie
link net bieg.argos.org.pl.

(red)

Międzylesie zaprasza
na bieg: pana i psa
� PKS „Serce Falenica” przy współpracy z Fundacją
AST oraz Koterią zapraszają na bieg: „Zabierz piesia
do Międzylesia”, który odbędzie się 20 września.



To była najgłośniejsza zbrodnia
w Warszawie pierwszej połowy lat
dziewięćdziesiątych. Czy to możli-
we, by śmierć dopadła małżeń-
stwo Jaroszewiczów w związku
z dokumentami Gestapo i SD,
które młody pułkownik, a przyszły
premier PRL miał zdobyć w hitle-
rowskiej twierdzy Radmieritz
(dziś Radomierzyce)? Brzmi abs-
trakcyjnie, ale to niewykluczone.

Człowiek nr 2 w PRL
Piotr Jaroszewicz był człowiekiem

nr 2 w Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej. Generał dywizji Wojska Pol-
skiego, wieloletni wicepremier
a po dojściu do władzy Edwarda
Gierka – prezes rady ministrów.
Opływał we wszelkie dobra i luksusy.
Mieszkał wraz z żoną, Alicją Solską-
-Jaroszewicz, w przedwojennej willi
przy ulicy Zorzy 19 w Aninie. Ma-
łżonka była publicystką działu eko-
nomicznego „Trybuny Ludu”. Ich
syn, Andrzej, zwany „czerwonym
księciem”, brał udział w rajdach sa-
mochodowych. Na dobrą sprawę nie
wiadomo, czy faktycznie był mi-
strzem kierownicy, czy po prostu
wszyscy – ze względu na pozycję jego
ojca – po prostu podlizywali mu się
i na wyścigach dawali fory.

Ojciec nie odbiera telefonu
Jaroszewiczowie zginęli w nocy

z 31 sierpnia na 1 września 1992
roku, a więc gdy PZPR już nie ist-
niała a w Polsce zaczął raczkować
system wolnorynkowy. Drugi syn
premierostwa, Jan, był bardzo za-
niepokojony, że ojciec nie odbiera
telefonu. Stary Jaroszewicz miał
dziwne nawyki, ale telefon odbie-
rał zawsze. Mógł nie wpuścić
do domu wnuczki, która przeje-
żdżała obok i wpadła z wizytą, ale
się nie zaanonsowała, mógł unik-
nąć odpowiedzenia „dzień dobry”
sąsiadom, mógł nawet czekać
do zmroku, by dopiero wieczorem
wyjść na spacer. Ale nie odebrać
telefonu? To do 83-latka było nie-
podobne zupełnie. Nic dziwnego,
że zaniepokojony Jan Jaroszewicz
przyjechał na Zorzy, by sprawdzić,
co się dzieje z rodzicami. „Ojciec
siedział w fotelu w gabinecie. Zo-
stał uduszony paskiem od sztucera.
Pętlę zaciągnięto ciupagą. Matkę,
Alicję Solską-Jaroszewicz, godzinę
później znaleźli policjanci. Zginęła
w łazience od strzału w głowę”
– pisał Piotr Machajski na łamach
„Magazynu Stołecznego”.

Dużo tajemniczych „ktosiów”
Jak to się stało, że mordercy

sforsowali taką twierdzę, jaką by-
ła willa Jaroszewiczów? Musieli
pozbyć się groźnego psa i otwo-
rzyć kilka zamków, zarówno
w furtce ogrodzenia, jak i drzwi
do budynku – syn zeznał, że gdy
przybył na miejsce, były otwar-
te. I kim byli mordercy? Nie wia-
domo. Policja podejrzewała, że
może to być ktoś z grupy młodzie-
ży, z którą utrzymywały kontakty
na co dzień mieszkające w USA
wnuczęta generała, bandyci
z szajki okradającej starców, zwy-
kli prascy przestępcy, ktoś ze zna-
jomych a także… ktoś ze współ-
pracowników lub ktoś, kto mógł
się mścić. Policja nie wykluczała
również tego, że katów na rodzi-
ców wysłały własne dzieci, choć
jest to absurdalna teza.

Obrazy nie zniknęły
Mimo przesłuchania kilkuset

świadków i zatrzymania kilku ty-
pów spod ciemnej gwiazdy, śledz-
two nadal stało w miejscu. Funk-
cjonariusze po blisko roku stwier-
dzili, że w zabójstwie premiero-
stwa udział mogły brać oprychy
spod Mińska Mazowieckiego
– Krzysztof R. „Faszysta”, Wa-
cław K. „Niuniek”, Jan K. „Kra-
czek” i Henryk S. „Sztywny”.
Dwa lata wcześniej napadli
na jedną z anińskich wilii. Jej wła-
ścicielkę, panią Barbarę S., skrę-
powali i torturowali. Gdy oddała
im kosztowności i gotówkę, nie
zabili jej. Wsiedli do syreny bosto
i odjechali. Syrena należała wła-
śnie do Wacława K., recydywisty
z Mińska Mazowieckiego. Wszy-
scy czterej zostali aresztowani,
jednak żaden nie przyznał się
do winy. I zdaje się, że rzeczywi-
ście to nie oni napadli na Jarosze-
wiczów – budynek nie został splą-
drowany. Na swoim miejscu po-
zostały nie tylko kosztowności,
ale nawet takie rarytasy jak grafi-
ka autorstwa Pablo Picassa czy
obrazy Kossaków.

Śmierć w czasie pokoju
Podobno zniknęły notatki Jaro-

szewicza. Tak zeznał syn premie-
ra. Co w nich było? Hipotezy są
dwie i obie brzmią równie fanta-
stycznie. Według pierwszej zaraz
po wojnie pijany gen. Karol
Świerczewski wyznał płk. Jarosze-
wiczowi, że Sowieci podstawiają

w Polsce matrioszki, czyli zastę-
pują prawdziwych polityków so-
bowtórami. Taką matrioszką miał
być prezydent Bolesław Bierut,
który zmarł trzy lata po śmierci
Stalina. Poleciał do Moskwy i tam
zakończył życie w dość tajemni-
czych okolicznościach. Śmierć po-
niósł też sam gen. Świerczewski
– dopadły go kule ukraińskich na-
cjonalistów. Podobno sam za-
mach był „ustawiony” z dwóch
powodów – żeby na zawsze uci-
szyć „Waltera” i by Wojsko Pol-
skie miało pretekst do rozpoczę-
cia akcji „Wisła”. Czyżby ma-
trioszki były instalowane w Polsce
także grubo po wojnie i szykowały
się do obejmowania nowych funk-
cji w świecie biznesu i polityki
w III RP? Brzmi jak prawicowa
teoria spiskowa.

Inna wersja mówi o tym, że
pod koniec wojny Jaroszewicz
wszedł w posiadanie akt hitlerow-
skiej służby bezpieczeństwa. Zdo-
był je w zamku w Radomierzy-
cach razem z pułkownikiem Je-
rzym Fonkowiczem i Tadeuszem

Steciem. Rzekomo było to archi-
wum konfidentów i agentów Ge-
stapo i SD na Zachodzie. Czy li-
kwidację świadków i przejęcie ar-
chiwum ukrytego w willi przy Zo-
rzy mógł zlecić któryś z zachod-
nich polityków mający w życiory-
sie kolaborację z hitlerowcami?
Pamiętajmy, że był to początek
lat dziewięćdziesiątych i niektórzy
dopiero co przekroczyli sześć-

dziesiątkę. Jedno jest pewne:
po tragicznej śmierci Piotra Jaro-
szewicza zamordowani zostali
dwaj inni oficerowie, którzy
w 1945 roku przejęli gestapow-
skie archiwum: właśnie Jerzy
Fonkowicz i Tadeusz Steć. Czy
dowiemy się kiedykolwiek praw-
dy, dlaczego Jaroszewiczowie zgi-
nęli?

Przemysław Burkiewicz

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

Pitaval Wawra: Dlaczego Jaroszewiczowie musieli zginąć?
� Piotr Jaroszewicz, były polski premier i człowiek nr 2 w PRL został brutalnie uduszony. Jego żona, Alicja Solska-Jaroszewicz, została zastrzelona
w łazience. Do dziś nikt nie wie, dlaczego dwoje starszych ludzi zostało zamordowanych. Z ich bogatej willi przy ulicy Zorzy 19 w Aninie nie
zniknęło nic wartościowego. Mordercy zabrali tylko notatki Jaroszewicza. Co w nich było?

Alicja Solska-Jaroszewicz i Piotr Jaroszewicz

źródło:Tygodnik
Polityka



DOM SPRZEDAM
·Bezpośrednio sprzedam dom 154 m2, dz.
930 m2, Majdan gm. Wiązowna, po
kompleksowym remoncie, 21 km od centrum
Wawy, 100 m przystanek, 2 km do przedszkola,
470 tys. zł. 508-120-825
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603

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.
601-86-79, 80 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Brukarstwo 733-508-126
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·Gotówka do ręki bez BIK. Biuro na Pradze. Tel
531-338-217

PPoożżyycczzkkaa  ddoo  2255000000  zzłł  tteell..  666633--227711--550088

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. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·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
·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Zatrudnię pracownika budowlanego na um. zlec.
oraz kierowcę sam. cięż. Miejsce pracy: Stacja
PKP Tarnów, stacja PKP W-wa Gdańska
691-940-645

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

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

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL
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Nie mia ła szczę ścia ostat nia za -
gad ka w na szym cy klu „Cie ka wy

Wa wer „. W tek ście po ja wił się
błąd i py ta nie nie by ło po praw nie
za da ne. A na zdję ciu zo stał
przed sta wio ny bu dy nek przy
ul. Hal nej 32, gdzie w la tach 60-
tych by ła zlo ka li zo wa na Szko ła
Pod sta wo wa nr 134. Póź niej mie -
ścił on szko łę za wo do wą za kła -
dów „Me ra-Pne fal, a te raz jest to
dom miesz kal ny. Ale to nie ca ła
hi sto ria te go do mu. Mo że ktoś
na pi sze, co mie ści ło się w tym bu -
dyn ku wcze śniej? Mo że ktoś zna
hi sto rię sie ro ciń ca „Po moc Dziec -
ka – Nasz Ul”?

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:
To zdjęcie zrobiono w 2005 roku. Teraz budynek

doczekał się gruntownego remontu. Kto wie, gdzie on stoi
i zna jego historię?

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

Przed II woj ną świa to wą Fa le -
ni ca by ła 10-ty sięcz nym, wie lo kul -
tu ro wym, ży dow sko -pol skim mia -
stecz kiem let ni sko wym. Ży dow -
sko -pol skim, a nie pol sko -ży dow -
skim – w la tach trzydziestych Ży -
dzi sta no wi li tam dwie trze cie
lud no ści. W Fa le ni cy ist nia ła du ża
sy na go ga (bu dy nek przy Bam bu -
so wej ist nie je do dziś), miej sca
spo tkań cha sy dów i łaź nia ry tu al -
na. W paź dzier ni ku 1940 ro ku na -

zi ści za mknę li fa le nic kich Ży dów
w get cie, któ re ist nia ło do 20
sierp nia 1940 ro ku. Te go dnia za -
czę to wy wo zić do obo zu za gła dy
w Tre blin ce 6400 osób.

Nie masz już, nie masz w Polsce
żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie,
Brodach, Falenicy
Próżno byś szukał w oknach
zapalonych świeczek,

I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej
bóżnicy.

– tak pi sał po woj nie An to ni
Sło nim ski. Do pie ro po upad ku
ko mu ni zmu, w 1992 ro ku od sło -
nię to w Fa le ni cy po mnik upa -
mięt nia ją cy ży dow skich miesz -
kań ców. Znaj du je się on w cen -
trum osie dla, na skwe rze obok
sta cji ko le jo wej.

Do mi nik Ga dom ski

Falenica: 73 lata po Zagładzie
� 20 sierpnia minęła kolejna rocznica likwidacji getta w Falenicy.

Zatrudnimy 
dziennikarzy

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Naj więk sza bu do wa Waw ra jest
już pra wie skoń czo na. Otwar cie
Fe rio Wa wer, czy li no we go wcie -
le nia daw nej fa bry ki apa ra tów
elek trycz nych w Mię dzy le siu, ma
być za trzy mie sią ce.

– Otwar cie na stą pi w li sto pa -
dzie, ale nie zna my jesz cze do kład -
nej da ty – mó wi Ur szu la Jóź wiak
z AM Art -Me dia, agen cji PR ob -
słu gu ją cej no we cen trum han dlo -
we. – Na te re nie ga le rii, obej mu ją -
cej ok. 23 tys. m2, w tym 12,3 tys.
m2 po wierzch ni naj mu, po wsta ną
m.in. punk ty han dlo wo -usłu go we,
ga stro no micz ne oraz mar ket spo -
żyw czy – do da je. Fe rio Wa wer ma

stać się miej scem, w któ rym
oprócz zro bie nia za ku pów oraz
sko rzy sta nia z ofe ro wa nych przez
na jem ców usług, bę dzie mo żna ta -
kże od wie dzić m.in. sa lę za baw dla
dzie ci oraz si łow nię.

Wia do mo już, że w no wej czę ści
ga le rii znaj dą sie de li ka te sy Al ma,
skle py odzie żo we H&M i Car ry,
klub Ca lyp so Fit ness i sa la za baw
dla dzie ci La bi bu. Po zo sta li na -
jem cy Fe rio Wa wer to m.in. CCC,
Ros smann, Di ver se, Ve ne zia, Uni -
so no, ap te ka Dr Zdro wie, Bank
Mil len nium, Aqu ael Zoo, lo dziar -
nie fir mo we Gry can, re stau ra cja
Sta cja Wa wer, Świat Ksią żki, Gat -

ta, sa lon fry zjer ski Ha ir Sty ling Te -
am, Pep co, Pięk ne Oczy, Pral nia
Pan da, Em ma kwia ty, Sig ma Sho -
es, Ta ke shy Ku ro sa wa, sa lon Play
i TUI Cen trum Pod ró ży. Ko lej ne
umo wy są w trak cie za awan so wa -
nych ne go cja cji.

Ga le ria han dlo wa po wsta ła
z za cho wa niem za byt ko wych za -
bu do wań fa bry ki, któ ra dzia ła ła
w Mię dzy le siu pod ko niec lat 30-
tych ja ko Fa bry ka Apa ra tów Elek -
trycz nych K. Szpo tań ski i Spół ka,
a po II woj nie świa to wej – ja ko
pań stwo we Za kła dy Wy twór cze
Apa ra tu ry Wy so kie go Na pię cia.

Do mi nik Ga dom ski

Otwarcie Ferio Wawer w listopadzie
� Galeria handlowa zlokalizowana częściowo w dawnej fabryce w Międzylesiu
zostanie otwarta za trzy miesiące.

Wał Mie dze szyń ski to naj szer -
sza dro ga bie gną ca przez Wa wer,
peł nią ca funk cję za chod niej ob -
wod ni cy tej wiel kiej dziel ni cy.
W po przed niej de ka dzie uli ca zo -
sta ła prze bu do wa na na dwu pa -
smo wą ar te rię na nie mal ca łej
dłu go ści, do ron da z Trak tem Lu -
bel skim. Po po nad dzie się cio let -
niej prze rwie wła dze War sza wy
wra ca ją do tej in we sty cji. 46,75
mln zł – ty le do sta nie my z Unii
Eu ro pej skiej na po sze rze nie na -

stęp ne go od cin ka Wa łu Mie dze -
szyń skie go, do wę zła z tra są S2.
Po kry je to 85% wy dad ków na
pro jekt i prze bu do wę dro gi.

We dług ak tu al ne go har mo no -
gra mu po łu dnio wa ob wod ni ca
War sza wy (S2) do trze do Waw ra
za trzy la ta. Nie wia do mo, na ile
za awan so wa ne bę dą wte dy pra ce
nad po sze rza niem Wa łu. In we sty -
cja mu si za koń czyć się naj póź niej
w 2022 ro ku.

Do mi nik Ga dom ski

Kolejna przebudowa
Wału Miedzeszyńskiego
� Unia Europejska dofinansuje kolejny etap rozbudowy
Wału Miedzeszyńskiego.

Wał Miedzeszyński to najszersza droga biegnąca przez Wawer



– Po wa ka cyj nej prze rwie kon -
ty nu uje my pod róż po świe cie
win. Do kąd się tym ra zem uda -
my?

– Do Hisz pa nii, ale tej mniej
zna nej z wi niar stwa, a bar dziej
z pięk nych plaż.

– To zna czy?
– Mo wa o pro win cji Ali can te,

po ło żo nej w Wa len cji, w po łu -
dnio wo -wschod niej czę ści kra ju.
Ape la cja D.O. Ali can te zo sta ła
utwo rzo na w ro ku 1957, choć

tra dy cje wi niar skie w tym re gio -
nie się ga ją prze szło dwa ty sią ce
lat wstecz.

– Na praw dę?
– W wzmian ki o wi nach z te go

ob sza ru mo żna zna leźć cho cia -
żby w śre dnio wiecz nej po ezji
arab skiej, a nie co bar dziej
współ cze śnie – w pro zie zna ne go
w na szym kra ju z ba jek dla dzie -
ci Han sa Chri stia na An der se na.

– Czym wła ści wie jest wspo -
mnia ny przez Pa na skrót D.O.?

– De no mi na cion de Ori gen to
je den ze stop ni sys te mu kla sy fi -
ka cji głów nie hisz pań skich win,
ale nie tyl ko – rów nież m.in. se -
rów, mięs czy mio dów. Ety kie ta
ozna czo na tym sym bo lem win na
być jak naj wy ższej ja ko ści, a ta -
kże po sia dać spe cy ficz ne ce chy
re gio nu geo gra ficz ne go, z któ re -
go po cho dzi.

– Czy li na przy kład wi nia rze
ma ją obo wią zek sto so wać kon -
kret ne ro dza je wi no ro śli, bądź
spo so by pro duk cji.

– Otóż to.
– Z cze go sły nie Ali can te?

– Kie dyś by ło zna ne ze słod -
kich trun ków wy twa rza nych
z mu ska ta alek san dryj skie go.
Obec nie więk szą część pro duk cji
zaj mu ją wi na czer wo ne, wy twa -
rza ne z miej sco wych wi no ro śli.
Wśród szcze pów do mi nu je Mo -
na strell, ale uży wa się rów nież
Tem pra nil lo oraz Gar na chy,
a ta kże od mian mię dzy na ro do -
wych – Ca ber net Sau vi gnon,
Mer lot, Pi not No ir, Sy rah, Pe tit
Ver dot oraz Char don nay i Sau -
vi gnon Blanc.

– Za tem war to spró bo wać
czer wie ni?

– Jak naj bar dziej. Po tę żne wi na
na ba zie Mo na strell z do miesz ką
in nych szcze pów, peł ne cia ła i głę -
bi… To jest to! Nie na le ży też za -
po mi nać o in nych od mia nach.

– Co jesz cze war to wie dzieć
o tym re gio nie?

– W Ali can te, co ozna cza
po arab sku „źró dło świa tła”,
opa dy są wy jąt ko wo rzad kie,
więc na wad nia nie win nic w wie -
lu przy pad kach sta je się ko niecz -
no ścią. Jed na kże mo żna spo tkać
też win ni ce, któ re pro du ku ją or -
ga nicz ne trun ki, mo gą ce być nie -
zwy kle po zy tyw nym za sko cze -
niem dla en tu zja stów win.

– Czy u Pa na w skle pie znaj -
dzie my wi na z Wa len cji?

– Jak naj bar dziej, ser decz nie
za pra szam.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

ALICANTE � ŚWIAT MONASTRELL,
TEMPRANILLO I GARNACHY

Gleby na obszarze D.O. Alicante są gliniasto-piaszczyste lub
piaszczyste. Mają doskonałą strukturę, dobrą wielkość

pojedynczych ziaren. Porowatość sprawia, że są przewiewne,
co zapobiega rozwojowi grzybów i ułatwia uprawę winorośli
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