
– Korek po horyzont. Z Falenicy
jadę już 40 minut. Nie wiem, o któ-
rej dojadę do ronda Wiatraczna
– załamuje ręce sympatyczna blon-
dynka w alfa romeo. Kierowca au-
tobusu linii 521 jadącego w kierun-
ku Szczęśliwic nawet się nie odzy-
wa – na pytanie odpowiada złapa-
niem się za głowę. I tak codzien-
nie, ponieważ z powodu zamknię-
cia na czas budowy przejazdu kole-
jowego w ciągu ulic Żegańskiej

i Zwoleńskiej samochody mogą
przedostać się z jednej strony
Wawra na drugą tylko przez tym-
czasową przeprawę w Aninie.

Niestety, prędko się to nie
skończy. Zarząd Miejskich Inwe-
stycji Drogowych na czas budowy
tunelu w Międzylesiu wprowadził
tymczasową organizację ruchu.
Kierowcy dostali do wyboru prze-
jazd Zwoleńską, Traktem Lubel-
skim i Lucerny albo Żegańską,

Pożaryskiego i VIII Poprzeczną.
Autobusy jeżdżą Mrówczą.
– I właściwie wszyscy jeżdżą
Mrówczą! Przecież to ulica rów-
noległa do zamkniętej Patriotów
– mówi pan Tomasz, który także
stoi w korku dzień w dzień.
– Do urzędników nie mam pre-
tensji o te objazdy, bo którędyś
trzeba było je poprowadzić. Może
gdyby autobusy jeździły często,
chociaż do Wiatracznej, to część

osób przesiadłaby się do komuni-
kacji miejskiej? – zastanawia się.

Czy jest szansa na zmniejszenie
korków w tej okolicy? Radny Rafał
Czerwonka ma pomysł, jak tego
dokonać. – Jednym z rozwiązań
usprawniających ten przejazd
mógłby być zakaz skrętu w lewo
w ulicę Wydawniczą po przejeździe
przez tory lub też budowa ronda
po wschodniej stronie torów – pi-
sze w swojej interpelacji radny

Czerwonka. Tylko czy rozpoczęcie
budowy w tym miejscu nie dobije
i tak sparaliżowanej okolicy?

Budowa tunelu w Międzylesiu to
jedna z największych inwestycji
drogowych w Wawrze ostatnich lat.
Jest on budowany ze względu na to
– paradoksalnie brzmi to w kon-
tekście korków na objazdach bu-
dowy – by przejazd między roz-

dzielonymi linią kolejową dwiema
częściami Wawra był sprawny. Sa-
mochody utykały tu w korkach ze
względu na ciągłe zamykanie szla-
banów. Inwestycja zostanie zakoń-
czona na jesieni 2016 roku. Jej
koszt wyniesie około 90 mln zł. Re-
alizowana jest przez firmę Strabag.

Przemysław Burkiewicz
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Mieszkasz w Wawrze i chcesz o nim pisać?
Zatrudnimy dziennikarzy lokalnych.

Warunek konieczny: zainteresowanie sprawami miejskimi i lekkie pióro.

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Anin zablokowany. Jak usprawnić ruch?
� Budowa tunelu w Międzylesiu spowodowała olbrzymie zatory w Aninie. Przeprawa przez tymczasowy przejazd kolejowy zajmuje nawet
kilkadziesiąt minut. W korkach stoją autobusy i osobówki.

Może gdyby
autobusy jeździły często,
chociaż do Wiatracznej,
to część osób
przesiadłaby się
do komunikacji miejskiej?
– zastanawia się czytelnik.
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W połowie września, gdy rada
dzielnicy powinna analizować już
propozycje zadań do budżetu
na przyszły rok, zarząd zapropono-
wał zmniejszenie zadań inwestycyj-
nych w roku 2015 aż o prawie 9,5
mln zł, a to oznacza, że zrezygno-
wano z 57 proc. całej puli wydat-
ków inwestycyjnych w tym roku.

Władze dzielnicy nie widzą
żadnego problemu. – 9 mln zł ze

środków na inwestycje w budżecie
na ten rok przeniesione zostało
na rok 2016 r. Nie oznacza to
opóźnień w realizacji inwestycji
i utraty tych środków przez dziel-
nicę. Obecnie zgodnie z planem
przygotowywane są projekty tych
inwestycji. Chodzi o budowę ulic
Mydlarskiej, Jeziorowej, Wiąza-
nej, zespołu szkolno-przedszkol-
nego przy Cyklamenów, żłobka

przy Trakcie Lubelskim, chodnika
przy ul. Przylaszczkowej i drogi
między Zagórzańską a Szulczyka
– wyjaśnia Konrad Rajca z wa-
werskiego ratusza.

Radni mówią wprost: tegorocz-
ny budżet był po prostu „wybor-
czy” i z góry było wiadomo, że
pieniędzy nie da się wykorzystać.

– Nie ulega wątpliwości, że to
był budżet „wyborczy”, zaplano-
wany z całkowitą premedytacją.
A jednocześnie „przechowalnia”
pieniędzy dla miasta, które to
pieniądze Warszawa może dowol-
nie wykorzystać pod koniec roku.
Jak inaczej można wytłumaczyć
całą sytuację, skoro było wiado-
mo, że przetarg skończy się np.
w kwietniu i procedura przygoto-
wania inwestycji będzie trwała
np. 220 dni – nie ma szans, by in-
westycja ruszyła, a co dopiero
skończyła się do końca roku…
– mówi radny Marcin Kurpios
i podkreśla, że powinna być, tak
jak kiedyś, rezerwowa lista zadań
i w takich przypadkach pieniądze
byłyby wykorzystywane na inne

inwestycje w naszej dzielnicy,
a nie oddawane do miasta. – Poza
tym, w Warszawie mogą dojść
do wniosku, że skoro Wawer nie
potrafi radzić sobie z inwestycja-
mi, to po co tę dzielnicę w kolej-
nym roku „obarczać” pieniędzmi
na budowę dróg czy szkół? Może
lepiej dołożyć innym dzielnicom,
które sobie radzą i wykorzystują
całość przyznanych środków?

Nie ma na co wydać pieniędzy
w Wawrze?

W Wawrze jest wiele rzeczy
do zrobienia i zawsze brakuje pie-
niędzy. Trudno więc dziwić się
oburzeniu mieszkańców – np.
Marysina, którzy od lat walczą
o montaż progów spowalniają-
cych na Akwarelowej. To zaled-
wie 18 tys. zł, dzięki którym
na ich osiedlu może być wreszcie
bezpieczniej.

– Walka o spowalniacze trwa
od lat. Wiecznie słyszymy tłuma-
czenie, że „wszystko zależy
od środków finansowych”. Ostat-
nio pojawiły się spowalniacze, ale
na Karpackiej – w miejscu gdzie

są one kompletnie niepotrzebne
– na Alei Kasztanowej ruch jest
spowalniany samoistnie przez
zwężenie ulicy. Zaplanowali bu-
dżet irracjonalnie, tak że teraz
trzeba oddawać pieniądze – ko-
mentuje Wiesław Leszko z rady
osiedla Marysin.

– Wciąż trwa przygotowywanie
projektu organizacji ruchu
na Akwarelowej zakładającej

zbudowanie progów zwalniają-
cych. Realizacja zależy od możli-
wości finansowych. Inwestycja
na Karpackiej wymagała mniej-
szych nakładów finansowych, dla-
tego realizacja nastąpiła szybciej
– próbuje tłumaczyć władze dziel-
nicy Konrad Rajca.

Anna Sadowska

Wawer oddał miliony ratuszowi
� Niemal 9,5 mln zł zarezerwowane w budżecie Wawra na tegoroczne inwestycje nie zostaną wykorzystane.
Pieniądze wracają do dyspozycji „dużego ratusza” na Bankowym.

Na przyszły rok
przełożono budowę ulic
Mydlarskiej, Jeziorowej,
Wiązanej, zespółu
szkolno-przedszkolnego
przy Cyklamenów, żłobka
przy Trakcie Lubelskim,
chodnika
przy ul. Przylaszczkowej
i drogi między
Zagórzańską a Szulczyka.

Na Akwarelowej progów jak nie było tak nie ma…
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Wypadki drogowe to prawdziwe
ludzkie dramaty. Oprócz zniszczo-
nych pojazdów ofiary często tracą
zdrowie, a nawet życie. Osobom
poszkodowanym w wypadkach i ich
rodzinom należą się rekompensaty.
Od tego właśnie są ubezpiecze-
nia, także te obowiązkowe, jak
OC każdego kierowcy. Niestety
rzeczywista sytuacja osób poszko-
dowanych bywa niejednokrotnie
bardzo trudna. Fundacja Lex
Specialis powstała właśnie po to,
aby takim ludziom pomagać.

Prezesem Fundacji jest Łukasz
Snopczyński, który w 2010 r.
uczestniczył w wypadku drogo-
wym, w wyniku którego doznał zła-
mania nogi i wstrząśnienia mózgu.
Jego sprawa była prowadzo-
na przez jedną z wiodących kance-
larii prawnych. Niestety chciwość
prawników często nie zna umiaru.
Ponad 65% z kwoty zasądzonego
odszkodowania zostało zagarnięte
przez kancelarię. Właśnie dlatego
powstała Fundacja, która nieod-
płatnie prowadzi przedsądowe
spory podopiecznych z ubezpieczy-
cielami.

Działalność Fundacji ukierunko-
wana jest na pomoc prawną dla
ubezpieczonych posiadających poli-
sy typu NNW. Do Fundacji niemal
codziennie trafiają skargi na odmo-
wę wypłaty odszkodowania z ubez-
pieczenia oraz na zaniżanie od-
szkodowań. Powszechną praktyką
ubezpieczycieli jest nieuwzględnia-
nie prawdziwego uszczerbku
na zdrowiu i w konsekwencji zani-
żanie odszkodowań nawet o po-
nad 50%. Osoby objęte takimi
ubezpieczeniami nie korzystają
z pomocy prawnej, gdyż często nie
stać ich, aby z góry ponosić koszty
wynajęcia adwokata lub radcy
prawnego.

Fundacja sporządza odwołania
do towarzystw ubezpieczeń oraz co-
raz częściej kieruje sprawy do sądu
nawet na niewielkie kwoty, by prze-
ciwstawić się nieuczciwym prakty-
kom towarzystw ubezpieczeń.

Działalność obecnych na rynku
kancelarii odszkodowawczych ukie-
runkowana jest wyłącznie na zysk.
W celu zdobycia klienta, nieuczciwi
prawnicy współpracują z różnymi
grupami zawodowymi, najczęściej

z personelem medycznym, poli-
cjantami, pracownikami firm po-
grzebowych tj. osobami mającymi
styczność z wypadkami. Działania
te są często nieetyczne, a osoby
które w swojej misji mają pomagać
poszkodowanym, zarabiają na ich
nieszczęściu. Kancelarie odszkodo-
wawcze pobierają wynagrodzenie
w wysokości nawet do 40% odszko-
dowania dla klienta, a w razie prze-
granej dodatkowo obciążają klienta
kosztami sądowymi.

Byłeś ofiarą wypadku? Odniosłeś
obrażenia a ubezpieczyciel ociąga
się z wypłatą odszkodowania lub
zaniża jego wysokość? Zgłoś się
do nas.

• Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadkach drogo-
wych lub w innego typu zdarze-
niach, aby skutecznie dochodzili
swoich roszczeń od towarzystw
ubezpieczeń lub innych podmiotów
zobowiązanych do naprawienia
szkody.

• Bezpłatnie doradzamy
oraz świadczymy pomoc prawną
w sprawach z zakresu szkód komu-
nikacyjnych, rolnych, powstałych
przy pracy, błędów medycznych.

• Pomagamy ubezpieczo-
nym we właściwym doborze pełno-
mocnika w sprawach odszkodo-
wawczych w postępowaniu likwida-
cyjnym oraz sądowym.
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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Przed rokiem okazją do przejaz-
du zabytkowego składu z Warszawy
Gdańskiej do Falenicy było otwar-
cie Wawerskiego Centrum Kultury.
W tym roku trasa powiedzie z War-
szawy Głównej, a motywem prze-
wodnim będzie 170 lat Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej, pierwszej li-
nii kolejowej na ziemiach polskich
i drugiej na terenie ówczesnego
Imperium Rosyjskiego.

Rozkład jazdy pociągu wygląda
następująco:
• Warszawa Główna

odjazd 9:30 – Falenica

przyjazd 11:42;
• Falenica odjazd 12:22

– Warszawa Główna
przyjazd 14:33;

• Warszawa Główna
odjazd 15:00 – Falenica
przyjazd 17:15;

• Falenica odjazd 17:37
– Warszawa Gdańska
przyjazd 18:44.

3 października pociąg będzie
stał w Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie, w programie:
• zwiedzanie wnętrza

zabytkowego pociągu
parowego

• zwiedzanie Salonki Bieruta,
pociągu pancernego i wagonu
motorowego

• wystawa pt. „Pasażer relacji
Warszawa-Wiedeń”
w zabytkowym wagonie
osobowym

• wieczorne zwiedzanie pt.
„Iskrząca Noc” o godz. 20:00
i 21:00

– warsztaty dla dzieci.
A o 19.00 przy Żegańskiej zaśpie-

wa Stanisława Celińska. Wejściówki
w cenie 10 złotych można rezerwo-
wać telefonicznie: 22 443–70–73.

(red)

Kolej na Wawer – tym razem z Celińską
� Koncert Stanisławy Celińskiej będzie zwieńczeniem tegorocznej edycji imprezy
„Kolej na Wawer”.



Komunizm był bardzo cieka-
wym ustrojem, w którym mimo
centralnego planowania nie było
widać… żadnego planowania.
W latach 50-tych i 60-tych stop-
niowo likwidowano wąskotorową
Kolej Jabłonowską, która w la-
tach 1945–1956 kursowała jeszcze
do Karczewa, a w latach
1956–1963 między Karczewiem
a Otwockiem. Pod koniec lat 70-
tych, gdy zaczęto trzecie
– i wreszcie w miarę udane – po-
dejście do planowania warszaw-
skiego metra, przewidywano trzy
linie. Pierwsza miała biec z dale-
kiego Ursynowa do Huty Warsza-
wa i została ukończona w niemal
niezmienionym kształcie dopiero
siedem lat temu. Druga miała po-
łączyć Jelonki z Tarchominem
przez Pragę – jej odcinek zachod-
ni jest w budowie (choć po dro-
dze zmienił się zakładany prze-

bieg), północny został zastąpiony
mającym niebawem powstać za-
wijasem przez Targówek i Bród-

no. Trzecia linia zapowiadała się
kuriozalnie.

Zaczynać miała się przy lotni-
sku na Okęciu, biec pod Żwirki
i Wigury, następnie zataczać łuk
przy Dworcu Zachodnim, wić się
przez południowe Śródmieście
na Saską Kępę, następnie ostro
odbijać na północ w kierunku
Pragi i stamtąd wracać na połu-
dnie… prawie śladem dawnej wą-
skotorówki. Te wszystkie ambitne
i niezbyt przemyślane plany nie

zakładały oczywiście budowy me-
tra wyłącznie naziemnego, ale do-
puszczały przebieg po powierzch-
ni. Wykorzystywana obecnie
przez SKM-ki linia otwocka ist-
niała obok i miała się dobrze, ale
w tamtych czasach nikomu z de-
cydentów nie przychodziło
do głowy wykorzystywanie torów
„międzymiastowych” do ruchu
wewnątrz aglomeracji. Gdyby zre-
alizowano ówczesne plany, przez
Wawer biegłyby dziś dwie linie
kolejowe. Co dalej? Są dwa roz-
wiązania. Albo Wawer obsługiwa-
ny podwójnie przez komunikację
szynową rozwinąłby się zupełnie
inaczej i byłby dziś blokowiskiem
podobnym do Ursynowa czy
Bródna, albo metro z at 70-tych
zostałoby uznane za całkowicie
nieopłacalny interes i dziś jego to-
ry by zarastały.

(dg)
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Absurdy historii: metro do Falenicy
� W latach 70-tych zakładano, że do Falenicy kursować będzie metro. Nie miało to
najmniejszego sensu.

Gdyby
zrealizowano ówczesne
plany, przez Wawer
biegłyby dziś dwie linie
kolejowe.

To głównie chwyt psycholo-
giczny, mający pokazać pacjen-
towi, jak jego ciało uwalnia się
od choroby. Guillermo Tavares,
absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central
College, Inc. W Trynidadzie nie
zajmuje się takimi sztuczkami.
Potrafi za to zlokalizować źródło
choroby i przez działania ener-
getyczne sprawić, by organizm
zaczął pracować lepiej. Pochodzi
z rodziny o wielopokoleniowych
tradycjach, gdzie sztuka uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie.

Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-

ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,
bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Targówku od 24 wrze-
śnia do 7 października, ale może
także przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codziennie
w godz. 9.00–19.00 pod numera-
mi telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.
W weekendy czynne są tylko te-
lefony komórkowe.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Nie raz widzieliśmy filmy, na których filipińscy
uzdrowiciele przykładają ręce do ciała pacjenta, by
po chwili wyciągnąć z nich fragment okrwawionej tkanki.
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Po zamknięciu mostu Łazien-
kowskiego linię 401 wybierają
wszyscy, którzy chcą się przedo-
stać na drugą stronę Wisły i doje-
chać do stacji metra Służew. Inne
autobusy oraz Szybka Kolej Miej-
ska umożliwiają dojazd tylko
do metra w centrum. Niestety,
trasa linii 401 jest długa, co powo-
duje opóźnienia.

– Korki w jednej części miasta
powodują pogorszenie punktual-
ności linii w drugiej. Na przykład
korki z ulic Sasanki i Marynar-
skiej wpływają na kursowanie au-
tobusów na Pradze i w Wawrze,
a zatory komunikacyjne z Trasy
Siekierkowskiej powodują utrud-
nienia na Włochach i Ursusie
– wyjaśnia Zarząd Transportu
Miejskiego w piśmie skierowa-
nym do władz dzielnicy. Urzędni-
cy ZTM podkreślają też, że obec-
ny rozkład jazdy to wiele kursów
na trasach skróconych, a co
za tym idzie częstotliwość kurso-
wania 401 na poszczególnych od-
cinkach się różni. Aby usprawnić
ruch, zaplanowano jednak zmia-
nę trasy linii 401 i uruchomienie
nowej – 402.

Jak miałoby to wyglądać? Auto-
bus 401 kursowałby na trasie: Ur-
sus Niedźwiadek – dotychczasowa

trasa 401 – Wałbrzyska – Nowour-
synowska – Ciszewskiego – Ursy-
nów Płd. Linia 402 natomiast
w kierunku Służewca zaczynałaby
od przystanku Marysin. Dalej
– dotychczasowa trasa 401 – Rzy-
mowskiego – zawrotka przy PKP
Służewiec – Rzymowskiego – Po-
stępu – Cybernetyki – Służewiec
(ul. Wynalazek). W kierunku Ma-
rysina: Służewiec (ul. Wynalazek)
– Rzymowskiego – dotychczasowa
trasa 401 – Marysin.

Zmiany te mogłyby zostać
wprowadzone po utworzeniu
przystanku na ul. Wynalazek.

Jak zmiany ocenia Marysin?
Plany ZTM zostały już przedsta-

wione mieszkańcom Marysina – to
oni w większości korzystają z li-
nii 401. – Proponowane zmiany
mają sens tylko i wyłącznie w sytu-
acji, gdy utrzymany zostanie do-
jazd proponowanej linii 402 wła-
śnie do stacji metra Służew. Kolej-
ną ważną kwestią jest częstotli-
wość kursowania. Obecnie li-
nia 401 kursuje sześć razy w ciągu
godziny w godzinach szczytu
(godz. 6–8 i godz. 15–18) oraz
cztery razy na godzinę poza szczy-
tem. Rada osiedla Marysin Wa-
werski Południe wnioskuje

o utrzymanie dotychczasowej czę-
stotliwości kursowania, tym bar-
dziej że linią jeżdżą nie tylko
mieszkańcy Marysina – gdzie znaj-
duje się pętla linii 401 – ale rów-
nież pasażerowie korzystający
z dużych węzłów komunikacyjnych
– takich jak Okularowa, Płowiec-
ka, Gocław – tłumaczy Wiesław
Leszko, przewodniczący rady osie-
dla Marysin Południowy. To nie
wszystkie wnioski mieszkańców.
Rozkład linii 401 przewiduje jej
kursowanie tylko od poniedziałku
do piątku. W weekendy jedyną
możliwością dostania się na drugą
stronę Wisły dadzą linie takie
jak 520 i 525, które przez most Po-
niatowskiego oferują bezpośredni
dojazd do centrum Warszawy.

– Weekendowe kursowanie li-
nii 402 według proponowanego
przebiegu trasy stanowi doskona-
łą alternatywę dojazdu nie tylko
do centrum Warszawy, ale i do in-
nych dzielnic oraz do metra
– podkreśla Wiesław Leszko.

ZTM póki co nie zdradza swo-
ich szczegółowych planów. Propo-
zycje będą jeszcze oceniać radni
dzielnicy. Czy pomysł zmian jest
korzystny dla mieszkańców Waw-
ra? Zapraszamy do dyskusji.

Anna Sadowska

401 do poprawki?

Wawer dostanie nową linię
� Szykują się zmiany w kursowaniu autobusu 401. ZTM chce też uruchomić nową linię – 402.



– Czy jesień nie jest głównie okresem
zbiorów?

– Jak najbardziej, ale także najlep-
szą porą na sadzenie i rozmnażanie
roślin. Do tego dochodzą konieczne
zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe
– trzeba działać sprawnie, by zapo-
biec chorobom grzybiczym roślin
i odżywić glebę.

– Nie lepiej nowe rośliny posadzić
wiosną, na nowy sezon?

– To właśnie wrzesień jest najlep-
szym czasem, aby zadbać o wygląd nasze-
go ogrodu na wiosnę! Teraz sadzimy rośliny
cebulowe, zimujące w gruncie, sadzimy i przesa-
dzamy drzewa i krzewy. To doskonała pora na zakładanie
i uzupełnienie trawnika – wilgoć i ciepło pozwolą mu się

ładnie zakorzenić. Nie zapominajmy
o rozmnażaniu roślin: rozmnażamy

przez podział i sadzimy na nowo
wiele bylin – przede wszystkim te,
które kwitły wiosną i latem oraz
trawy ozdobne.

– Czy jesienią stosujemy
w ogrodzie jakiekolwiek nawozy?

– Tylko wybrane, gdyż niektóre
przedłużają okres wegetacji drzew

i krzewów – pędy nie zdążą
przed zimą zdrewnieć i podczas mro-

zów przemarzną. Przede wszystkim na-
leży dokładnie wygrabić opadłe liście,

chwasty, zgniłe owoce – i zlikwidować, bowiem
w tych pozostałościach mogą zimować szkodniki lub za-
rodniki grzybów.

– Czy właściciele ogrodów mogą to zrobić samodzielnie?
– Pielęgnację – jak najbardziej. Zalecam jednak

ogromną rozwagę w korzystaniu z nawozów i oprysków.

Wiele osób obawia się współpracy z architektem krajo-
brazu, z obawy przed kosztami. Niepotrzebnie. Profesjo-
nalna ekipa jest gwarancją starannej pielęgnacji oraz od-
powiedniego doboru roślin do gleby i nasłonecznienia.
Raz posadzone rośliny będą kwitły latami, a zaprojekto-
wane elementy małej architektury – ławki, studnie, oczka
wodne, rzeźby ogrodowe, altany, ścieżki, place zabaw,
kompostowniki itd. sprawią, iż ogród bardzo długo będzie
wyglądał elegancko i estetycznie.

Nareszcie wrzesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników. O zabiegach
pielęgnacyjnych, które należy wykonać właśnie w tym miesiącu, rozmawiamy z Justyną
Tuszyńską, architektem krajobrazu.

Justyna Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja ogrodów

tel. 607-617-744

3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam pilnie M3 w centrum Pułtuska,
65mkw, I piętro, 512-257-282

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·W Choszczowce – 920 m2 (okolice
Mehoffera) media w ulicy, pod budynek
7m/14m/wys.12m w zabudowie
usługowo/handlowo/mieszkalnej. Dojazd:
asfalt. Cena przystepna. Tel.
607-616-794

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

USŁUGI STOLARSKIE

Meble na wymiar: kuchnie, szafy
607-595-327

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·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
·Chwilówki/Pożyczki dla zadłużonych – gotówka
do ręki w biurze. Decyzja w 5 minut. Tel.
531-338-217
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00

·Panów do ochrony 22 834-34-00

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72
·Sprzedam piec CO Stąporków 16 kW z rusztem
wodnym. Używany 2 sezony. TANIO. tel.
695-679-521

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA,
SZABLE, BAGNETY, ORZEŁKI, RYNGRAFY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
KUPIĘ 504-017-418
·SPRZEDAM Radio antyk z lat 60-tych firmy
Sonnenberg KONSUL z zegarem. Fale UKF
czynne. Tel. 22 811-38-14

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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

Zagadkę prawidłowo odgadł pan
Konrad Osuch. Pan Konrad napisał
tak: „Przedstawiony na zdjęciu po-
mnik znajduje się na cmentarzu
przy ulicy Izbickiej i jest postawiony
w hołdzie poległym za wolność i nie-
podległość ojczyzny w latach
1939–1944.”

Pomnik na cmentarzu na Zbójnej
Górze przy ulicy Izbickiej postawio-
no ku czci żołnierzy 1939 roku, pole-
głym w czasie wojny żołnierzom Ar-
mii Krajowej oraz żołnierzy Ludo-
wego Wojska Polskiego poległym
w 1944 roku. Tablicę i pomnik ufun-
dowali kombatanci z Miedzeszyna
i Radości w 1979. Obok pomnika
znajduje się również tablica poświę-
cona żołnierzom AK poległym
w Miedzeszynie w 1943 roku.

Armia Krajowa była na naszym te-
renie organizacją bardzo liczną. Spo-
łeczeństwo miejscowe zdecydowanie
popierało działalność konspiracyjną
i udzielało działaczom ruchu oporu
potrzebnych lokali kontaktowych.
Wymienić można tu dom w Aninie
przy ul. I Poprzecznej 22. Jego wła-

ściciele, znani działacze harcerstwa,
Janina i Jerzy Mateccy, stale dawali
pomieszczenie dla jednej z klas kon-
spiracyjnych szkoły podchorążych
AK z Warszawy. Mieszkanie było też
lokalem tajnego nauczania, punktem
odbioru prasy konspiracyjnej i maga-
zynem broni batalionu „Zośka”.

Ruch oporu na terenie Wawra po-
wstał wkrótce po kapitulacji Warsza-
wy na przełomie 1939/40 r. Działała
tu „Grupa Batury”. Zorganizowane
w Międzylesiu, Aninie i Wawrze
kompanie AK razem z oddziałami
z Falenicy, Wiązowny i Otwocka two-

rzyły duży i dobrze zorganizowany
rejon IV AK w Otwocku. Nosił on
początkowo kryptonim „Koralewo”,
a później „Fromczyn”, organizacyj-
nie wchodził w skład Obwo-
du VII – „Obroża”, obejmującego
cały powiat warszawski. W przeded-
niu wybuchu Powstania Warszaw-
skiego „Obroża” liczyła 120 pluto-
nów pełnych i 50 skadrowanych. By-
ło w nich razem 314 oficerów służby
stałej i rezerwy, 254 podchorą-
żych, 2556 podoficerów i 7276 szere-
gowych. W sumie w tzw. pierwszej li-
nii obwód liczył 10,4 tys. żołnierzy.
Ponadto w szeregach znajdowało
się 2408 oficerów, podoficerów i sze-
regowych Wojskowej Służby Ochro-
ny Powstania, 2064 kobiety w ramach
WSK oraz 1007 cywilnych współpra-
cowników w Kadrze Obywatelskiej.
Łącznie obwód liczył 15 879 osób.

Ciekawy Wawer
� 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:

A teraz kolejna zagadka:
Taką płytę można było zna-
leźć na jednym z cmentarzy.
Gdzie był ten cmentarz?

Informacje prosimy przesyłać na
adres redakcji lub pocztą
elektroniczną na adres:
wlodekzalewski@gmail.com.

Włodzimierz Zalewski



W miejskim studium zagospoda-
rowania przestrzennego definiuje
się ten obszar jako tereny zieleni
urządzonej z udziałem sportu i re-
kreacji. Bardziej szczegółowe usta-
lenia wiążą się z zachowaniem 70%
powierzchni biologicznie czynnej
w formie zieleni urządzonej, zacho-
wanie i ochronę istniejących walo-
rów przyrodniczych, roślinności, jak
również krajobrazu. Dopuszcza się
powstanie infrastruktury obsługują-
cej tereny rekreacyjno-sportowe
wraz z zabudową obiektami kultury
i usług w wysokości do 12 metrów.

Mieszkańcy będący właściciela-
mi tutejszych działek płacą podat-
ki, mają jednocześnie mocno
ograniczone prawo do dyspono-
wania swoją własnością w zakre-
sie wykorzystania pod względem
inwestycyjnym a wystąpienie
o warunki zabudowy dla np. in-
frastruktury sportowej kończy się
odmową. Rozwiązanie problemu
wydaje się trójwariantowe.

W wariancie pierwszym – zda-
niem kilku właścicieli Łąk Zastow-
skich – należy podjąć temat zago-
spodarowania terenu pod wzglę-
dem sportowo-rekreacyjnym wraz
ze znalezieniem inwestora strate-
gicznego, który podejmie się reali-
zacji zapisów w studium, uprzed-
nio wykupując cały teren od ich
właścicieli. Wykupienie powinno
odbyć się w sposób satysfakcjonu-
jący właścicieli, umożliwiający tym
samym odkupienie ziemi w Waw-
rze bądź sąsiednich gminach.

Uściślając ten pomysł proponuję
podjęcie tematu realizacji zapisów
w studium o analizę możliwości po-
wstania „Wawerskiego Parku Ska-
ryszewskiego”. Park Skaryszewski
powstał 100 lat temu, na terenach
niskich w zasadzie nikomu niepo-
trzebnych a będących tylko „kłopo-
tem”. Można pokusić się o zapro-
jektowanie potężnej bazy rekre-
acyjno-sportowej wraz z obsługują-
cą ją zabudową służącą miastu
w zakresie zaspokojenia potrzeb
w tym zakresie. Nie wykluczam
przy tym komercyjnego wykorzy-
stania takiego rozwiązania. Pozo-
stały zaś teren przeznaczyć można
na typowy park wykorzystując ist-
niejące jezioro Żabie (Moczydło)
oraz pozostałości oczek wodnych.
Uzupełnieniem tego mogą być

usługi w zakresie oświaty bądź
ochrony zdrowia. Wachlarz możli-
wości jest przeolbrzymi. Projektują-
cy zaś muszą mieć na uwadze za-
chowanie specyfiki tego terenu
oraz, co najistotniejsze, warunki
gruntowo-wodne, w tym kanały
i rowy odwadniające. Realizacja za-
pisów w studium musiałaby skutko-
wać przystąpieniem do opracowa-
nia i uchwalenia planu miejscowe-
go dla danego terenu o podstawo-
wym przeznaczeniu jako zieleń
urządzona, usługi sportu, rekreacji
wraz z obsługującą ją infrastrukturą
kubaturową i liniową. Same bo-
wiem zapisy w studium nie są dla
nikogo wiążące, oprócz organu
opracowującego plan miejscowy.
Wydaje się to dość karkołomnym
pomysłem, ale moim zadaniem wy-
konalnym. Jest to projekt policzony
nie na miesiące, lecz na lata.

W wariancie drugim – zdaję so-
bie sprawę, że zmiana przeznacze-
nia terenu zieleni urządzonej
na „zabudowę ekstensywną na du-
żych działkach” jest dość ryzykow-
na i przy tym niekoniecznie
do końca zgodna z moim punktem
widzenia. Sam poziom wód grunto-
wych oraz słabonośne podłoże nie
są przeszkodą dla budownictwa.
Powoduje to tylko potężny wzrost
kosztów jakiejkolwiek budowy, któ-
ra w ogólnym rozrachunku może
okazać się nieopłacalna. Dodać na-

leży, że ten obszar ujęty został
w koncepcji odwodnienia osiedli
pasa nadwiślańskiego poprzez
uwzględnienie renowacji Kanału
Zerzeńskiego i rowu NL-13.
W opracowaniu jest również nowa
hydrografia tego terenu, która po-
zwoli na uściślenie warunków grun-
towo-wodnych. Dla wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości oczywiste
jest, aby wszelkie analizy, uzgodnie-
nia i opinie wykonane dla potrzeb
zmiany studium były opracowania-
mi w pełni profesjonalnymi i dawa-
ły odpowiedź co do możliwości
zmian w tym zakresie. W przypad-
ku zaś pozytywnej zmiany, kolejną
fazą byłoby opracowanie i uchwale-
nie planu miejscowego.

Trzecim wariantem – najgor-
szym z możliwych – jest pozosta-
wienie stanu rzeczy. Chyba nikt
tego naprawdę sobie nie życzy.
Wszyscy obserwatorzy tego tere-
nu zdają sobie sprawę, że będzie
to jego dalsza degradacja, której
będziemy naocznymi świadkami.

Na koniec: chyba warto by było
pokusić się o podobną analizę dla
rejonu Zakola Wawerskiego wraz te-
renami do niego przyległymi, czyli
Łąkami Zastowskimi na północ
od ulicy Kadetów. Na postawione
zaś w tytule pytanie… może wkrótce
otrzymamy interesującą odpowiedź.

Sławomir Kacprowicz
radny dzielnicy Wawer

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

Łąki Zastowskie – problem czy szansa rozwoju?
� Przejeżdżając przez rondo na skrzyżowaniu Traktu Lubelskiego z Lucerny i Kadetów
w kierunku zachodnim, lekkim obniżeniem jedziemy przez teren określany przez
mieszkańców jako Łąki Zastowskie. Obszar ten rozciąga się między ulicą Kadetów
a Kanałem Nowe Ujście oraz między skarpą tarasu zalewowego a istniejącą ostatnią
zabudową w osiedlu Las.



– Zapewne wielu Czytelników
zastanawia się, jak właściwie po-
wstaje wino?

– Sam proces jest dość skom-
plikowany i jest tajemnicą ka-
żdego winemakera.

– Nie ma vademecum od zbio-
rów do butelkowania?

– W zależności od odmiany
winogron, rodzaju produkowa-
nego trunku i danej apelacji ka-
żdy winiarz musi przedsięwziąć
odpowiednie kroki, począwszy
od momentu zbioru, przez tech-
niki i technologie wytwarzania.
Jednakże możemy wyróżnić kil-
ka czynności, które wykonuje
każdy z nich.

– Niech Pan uchyli rąbka ta-
jemnicy.

– Proces produkcji wina za-
zwyczaj obejmuje pięć głównych
etapów: zbiory, miażdżenie wi-
nogron, fermentacja zamieniają-
ca sok gronowy w wino, starze-
nie i butelkowanie.

– Punkty te są stałe?
– Mogą mieć wiele zmien-

nych. Weźmy na przykład zbiory.

Większość winnic posiadających
różne szczepy rozpoczyna zbie-
ranie winogron od białych, by
następnie przejść do odmian
czerwonych.

– A później?
– Niezależnie od momentu

i sposobu zbiorów, zawsze w na-
stępnym etapie grona lekko
miażdży się i nierzadko usuwa
szypułki. Następny krok to fer-
mentacja.

– Wtedy tak naprawdę po-
wstaje wino?

– Można tak powiedzieć. To
moment, gdy cukier zamienia się
w alkohol. Istnieje wiele technik
stosowanych w tym procesie, ale
efekt końcowy jest zawsze taki
sam – powstaje wino.

– W tej chwili proces produk-
cji nie wydaje się być skompliko-
wany.

– Etapy wytwarzania wina to
nie wszystko. Najważniejsze są
drobne szczegóły, które sprawia-
ją, że dany trunek smakuje tak,
a nie inaczej.

– Następnie winemaker decy-

duje, czy swoje „dzieło” przele-
wać do dębowych beczek czy też
od razu do butelek?

– Możliwości jest znacznie
więcej. Niezależnie od długości
leżakowania mogą zdecydować
się na beczki nowe bądź używa-
ne, ze stali nierdzewnej lub be-
tonu. Różne są też rodzaje dębi-
ny, jak i poziomy wypalenia
wnętrza danej beczki.

– Finałem produkcji wina jest
butelkowanie…

– Gdy winemaker jest już prze-
konany, że trunek jest w pełni
dojrzały. Często decyduje się
na przechowanie go przez krótszy
bądź dłuższy czas w zaciszu piwni-
cy, by nabrał pełni smaku.

Marek Adamiak
prowadzi

WINIARNIĘ ANIN
przy ul. Marysińskiej 3

WINIFIKACJA � OWOC
ZAMKNIĘTY W BUTELCE

Podczas zbiorów grona są cięte z winorośli ręcznie, nożycami,
bądź maszynowo. Różne mogą być też pory zbierania: w dzień
bądź w nocy, by zmaksymalizować wydajność i zebrać grona

o odpowiednim poziomie cukru resztkowego
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