
Od lat część Wawra jest pewne-
go rodzaju obszarem tranzyto-
wym dla kierujących się w stronę
centrum mieszkańców rejonów
położonych na wschód i południe
dzielnicy. W godzinach szczytu
na głównych drogach dzielnicy
ruch jest olbrzymi, a problemy
komunikacyjne spotęgowała
w ostatnim czasie niedostępność
mostu Łazienkowskiego. Wydo-
stanie się w kierunku ścisłego
centrum Warszawy jest możliwe
jedynie przez most Siekierkowski,
który już teraz jest najbardziej
obciążonym mostem w Warsza-

wie, przy średniej liczbie pojaz-
dów na dobę przekraczającej 110
tysięcy. A problemów może być
jeszcze więcej.

– Dodatkowy wzrost ruchu
tranzytowego w Wawrze nastąpi
po budowie ul. Dzieci Polskich
oraz po oddaniu do użytku tunelu
pod przejazdem kolejowym w cią-
gu ulic Żegańska – Zwoleńska.
Kierowcy zmierzający do centrum
Warszawy po zachodniej stronie
Wisły, którzy poruszać się będą
ciągiem komunikacyjnym
ul. Dzieci Polskich – Żegańska
– Zwoleńska, utkną jednak wtedy

w korkach w ulicy Zwoleńskiej,
Trakt Lubelski i Wał Miedzeszyń-
ski. Duże zaniepokojenie miesz-
kańców budzi fakt, iż dwupasmo-
wa trasa od strony Wesołej za-
kończy się na wąskiej Zwoleń-
skiej, przez co rozjeżdżane będą
lokalne uliczki osiedli Międzyle-
sie i Zerzeń – ocenia radny Rafał
Czerwonka. Według niego, roz-
wiązaniem problemów z przejaz-
dem na zachodnią stronę Wisły
mogłaby być budowa tzw. trasy
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Most Na Zaporze nieaktualny?
� Jeszcze kilka lat temu most Na Zaporze był obecny w wypowiedziach urzędników,
planach miastach i oczekiwaniach mieszkańców. Tymczasem wszystko wskazuje
na to, że tej lokalnej przeprawy przez Wisłę nigdy nie będzie.



i mostu Na Zaporze, czyli plano-
wanej ulicy Nowo-Zwoleńskiej
oraz planowanego od lat 80-tych
ubiegłego wieku mostu łączącego
Wawer z Wilanowem.

Studium wykonalności trasy
i mostu na odcinku od ul. Augu-
stówka do ul. Mrówczej, powstałe
w 2007 roku na zlecenie stołecz-
nego Biura Drogownictwa i Ko-
munikacji, określiło tę inwestycję,
jako „efektywną ekonomicznie
nawet dla skrajnie pesymistycz-
nych wartości parametrów takich
jak wielkość ruchu, koszty inwe-
stycyjne, współczynnik redukcji
wypadków”. Co to oznacza? In-
westycja ta jest potrzebna i efek-
tywna ekonomicznie nawet
przy wysokich cenach gruntów,
kosztach budowy i niższych niż
zakładano prognozach ruchu.
Jeszcze do niedawna były to na-
wet w miarę konkretne zapowie-
dzi – budowa miała ruszyć w 2015
roku. Zapytaliśmy władze miasta,
co z tą wyczekiwaną przez osiedle
Zerzeń inwestycją?

– W obecnie obowiązującej
Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej nie figuruje budowa mostu
Na Zaporze. To czy będzie on bu-
dowany zależy od możliwości fi-
nansowych miasta – informuje
Tomasz Kunert ze stołecznego ra-
tusza. Dodaje też, że Wawer zy-
ska w najbliższych latach nowy
most, bowiem powstanie on w ra-
mach Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW). – Trwa właśnie
postępowanie przetargowe, wy-
brane zostały firmy, wniesiono
odwołania do przetargu i miejmy
nadzieję, że niedługo nastąpi
podpisanie umów na projekt i re-
alizację poszczególnych odcinków
POW – dodaje.

Rafał Czerwonka twierdzi, że
mimo to warto powrócić do roz-
mów o pomyśle sprzed lat. – Wie-
lu mieszkańców zmierza codzien-
nie z Wawra do „Mordoru”
na Domaniewskiej i z powrotem
– taki most byłby idealny dla ta-
kiego kierunku – uważa radny.

Czy trasa nadal potrzebna?
Specjaliści ze Stowarzyszenie

Integracji Stołecznej Komunikacji
podkreślają, że inwestycja to nie
tylko przeprawa przez Wisłę. Klu-
czową sprawą pozostają dojazdy:
tzw. trasa mostu Na Zaporze
od skrzyżowania Powsińska/Au-
gustówka do tunelu w ciągu Zwo-
leńska – Żegańska. W 2007 r.
kosz całości był szacowany na po-
nad 560 mln zł. Co więcej, jest to
inwestycja zawierająca w sobie je-
den z dłuższych obiektów mosto-
wych w Polsce, bo mierzący bli-
sko 1403 m – długość ta wynika
z konieczności przekroczenia Wi-
sły w obszarze zalewowym.

– Należy zdać sobie sprawę, iż
liczba potrzeb inwestycyjnych jest
w Warszawie ogromna. Dość łatwo
można powiedzieć, że brak tej czy
innej inwestycji w planach miasta
na najbliższe lata jest zły. Władze
miasta w pierwszej kolejności sku-
piły się na budowie II linii metra,

rozwoju transportu szynowego
i zamykaniu ciągów obwodowych.
Mając na uwadze relatywne nie-
długie oddanie do użytku całej
POW wraz z mostem (planowane
na 2020 r.), wydaje się, że istotne
jest zakończenie już teraz trwają-
cych inwestycji umożliwiających
zwiększenie przewozów w komu-
nikacji zbiorowej i stopniowe
ograniczanie potrzeby wjazdu ko-
munikacją indywidualną do cen-
trum miasta – uważa Łukasz
Oleszczuk z SISKOM.
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Most Na Zaporze nieaktualny?

Z lokalizacji przy Korkowej po-
radnie przenoszą się na ulicę Be-
gonii. – Jesteśmy po wszystkich
odbiorach technicznych, zaczyna-
my pracę w nowym budynku
– mówi Maria Kąkol, dyrektor
Samodzielnego Zespołu Publicz-
nych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Wawer.

Nowa siedziba przychodni mie-
ści się przy Begonii 10. Trafią tam
wszystkie poradnie, które działały
przy Korkowej. – Jeśli Narodowy

Fundusz Zdrowia podpisze umo-
wę, wprowadzimy też nocne dyżu-
ry lekarskie – zapowiada dyrektor
Kąkol.

Zatem wszyscy pacjenci porad-
ni diabetologicznej, kardiologicz-
nej, reumatologicznej i stomato-
logicznej, tudzież dziecięcej czy
POZ – od października powinni
przybywać na Begonii. A co ze
starym budynkiem? – Zaczynamy
remont – mówi Maria Kąkol.

(wt)

Przeprowadzka przychodni
� 1 października Przychodnia Rejonowa nr 4 zmieniła
swoją siedzibę.

– W jakich okolicznościach
powstała Fundacja Lex Specia-
lis?

– Brałem udział w wypadku
drogowym. W szpitalu dałem się
namówić na podpisanie umowy
z firmą zajmującą się uzyskiwa-
niem odszkodowań od ubezpie-
czycieli. Za napisanie kilku pro-
stych pism potrąciła sobie 25%
z mojego odszkodowania. Na-
stępnie wymusiła na mnie skiero-
wanie sprawy do sądu. Z kwo-
ty 10 000 zł zasądzonej z wyroku
otrzymałem niecałe 3000 zł.
Z tego powodu razem z kilkoma
prawnikami postanowiliśmy po-
wołać fundację, która bezpłatnie
pomagać będzie osobom poszko-
dowanym w wypadkach.

– Jaką pomoc oferuje Funda-
cja?

– Fundacja oferuje bezpłatną
pomoc osobom poszkodowanym

w wypadkach drogowych, po-
wstałych przy wykonywaniu pra-
cy, w sprawach związanych z błę-
dami medycznymi oraz upadka-
mi na drodze. Ponadto Fundacja
zajmuje się bezpłatną pomocą
prawną dla ubezpieczonych po-
siadających polisy od nieszczęśli-
wych wypadków lub na życie.

– W jakich głównie sprawach
zwracają się do Państwa Wasi
podopieczni?

– Ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokość kwot odszkodowań, od-
mawiają wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
lub zmniejszają wysokość
uszczerbku na zdrowiu. Prawnicy
fundacji piszą odwołania do ubez-
pieczycieli. Jeżeli to nie pomaga,
kierujemy pozwy do sądu.

– Czy faktycznie nie pobiera-
cie wynagrodzenia za prowadze-
nie spraw?

– Fundacja nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej, utrzymu-
jemy się z datków i darowizn. Je-
dynie w przypadku, gdy prowa-
dzenie sprawy generuje koszty
biurowe i wysyłek koresponden-
cji, prosimy o zwrot wydatków,
zwykle jest to kwota od 20
do 50 zł. Porady prawne, czy re-
dagowanie pism wykonujemy za-
wsze bezpłatnie.

– Jakie problemy mają osoby
poszkodowane w wypadkach
przy uzyskaniu odszkodowania
od ubezpieczycieli?

– Problemem jest przewleka-
nie postępowań przez ubezpie-
czycieli oraz zaniżanie odszkodo-
wań. Praktycznie w każdej spra-
wie, aby uzyskać odpowiednie
odszkodowanie, należy skierować
sprawę do sądu. Nasi prawnicy
ustalili, że ubezpieczyciele śred-
nio dobrowolnie wypłacają jedną
trzecią, tego co orzekają sądy.
Problemem są również tzw. kan-
celarie odszkodowawcze, które
czyhają, by przejąć sprawę.
Za napisanie prostego zgłosze-
nia szkody, za które Fundacja
nie pobiera wynagrodzenia, za-
bierają znaczną część odszkodo-
wania.

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

Miałeś wypadek? Fundacja bezpłatnie
pomoże uzyskać odszkodowanie
� Rozmowa z Prezesem Fundacji Lex Specialis Łukaszem Snopczyńskim.

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

Wawer
zyska w najbliższych
latach nowy most,
bowiem powstanie on
w ramach Południowej
Obwodnicy Warszawy
(POW). Trwa właśnie
postępowanie
przetargowe, wybrane
zostały firmy, wniesiono
odwołania do przetargu
i miejmy nadzieję, że
niedługo nastąpi
podpisanie umów
na projekt i realizację
poszczególnych
odcinków POW.
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Przed wojną Falenica wyglądała
zupełnie inaczej niż dziś. Wąskie
ulice zabudowane drewniakami

w stylu nadwiślańskim, malutkie
sklepy, w których można było ko-
pić mydło i powidło… Gwar ludzi

spieszących tu i tam… – Pamiętam
przedwojenną Falenicę, choć by-
łem nastolatkiem – wspomina 89-
letni pan Eugeniusz. – To wszystko
było jakieś inne. Walcownicza na-
zywała się Handlowa i była bardzo
wąska. Z trudem mógł przecisnąć
się tu samochód. Wszyscy chodzili
ubrani schludnie, bo odzienie
świadczyło o dobrym wychowaniu
wyniesionym z domu. Krótkie
spodenki? A w życiu! Takie ekstra-
wagancje były dopuszczone tylko
w sporcie. To było normalne, że
młody, nawet kilkunastoletni ka-
waler będzie defilować po swojej

ulicy w wyprasowanej koszuli
i spodniach, a na stopach będzie
mieć wypastowane na glanc buty.
Takie to były czasy! – wspomina
nasz Czytelnik.

Kres tego świata przyniosła
okupacja. Niemcy wywieźli
do obozów zagłady tutejszych Ży-
dów. Puste domy, które po nich
pozostały, albo zajęli ci, którzy
stracili dach nad głową, albo zo-
stały rozebrane na opał. Tak po-
dobno skończyła legendarna willa
Feiner przy Technicznej.

Właściciel domu, bogaty Żyd, zo-
stał zamordowany przez Niemców.

Budynek poszedł na opał, a ogród
zarósł. Została tylko brama…

Święte prawo własności mówi,
że co moje – to moje i nikomu nic
do tego. Niestety, w wielu przypad-
kach właściciele mniej lub bardziej
nieświadomie są w posiadaniu
świadka historii. Tak jest z niszcze-
jącym budynkiem przy Kłodz-
kiej 12/14 (przed wojną była to uli-
ca Cicha). To dawna rytualna ży-
dowska łaźnia, nazywana mykwą.
Choć gmach był przebudowywany,
nadal ma w sobie coś charaktery-
stycznego dla żydowskiej architek-
tury. Szkoda, że jest zaniedbany.
– Może dożyję dnia, w którym bę-
dzie pięknie wyremontowany.
Wspomnienia znów ożyją i w zaku-
rzonej pamięci odżyje Falenica
pełna gwaru, muzyki, zapachów…
– mówi pan Eugeniusz.

Przemysław Burkiewicz

Falenickie tajemnice: w tej ruinie była kiedyś łaźnia
� Ach, przedwojenna Falenica! Gwar na ulicach, żydowskie sklepy pełne różnych towarów, nawet tych zza wielkiej
wody. Młodzież spiesząca do szkoły, rzadkie automobile przejeżdżające przez błotniste ulice. Z daleka słychać
gwizdek lokomotywy – to pociąg do Warszawy odjeżdża z nowoczesnej stacji. Szkoda, że nie ma tego świata,
a pamiątki po nim dożywają swych dni…

Mykwa, czyli rytualna łaźnia żydowska znajdowała się przy ulicy
Cichej (dziś Kłodzka 12/14)

– Najważniejsze działania w ogrodach w paź-
dzierniku to…?

– Sadzenie. Większość drzew i krze-
wów, zwłaszcza tych kupowanych
z odkrytymi korzeniami, powinno
się sadzić właśnie teraz. Szczegól-
nie dobrze jest posadzić w tym
miesiącu róże, które zdążą się uko-
rzenić przed zimą. Dla nich wybie-
ramy miejsca słoneczne i osłonięte
przed wiatrem, z podłożem o dużej
zawartości próchnicy. Dwa tygodnie
wcześniej takie miejsce należy głęboko
przekopać, a ziemię wymieszać z nawo-
zem do róż albo dobrze rozłożonym kompo-
stem. Po posadzeniu różane krzewy trzeba obsypać
kopczykiem ziemi na wysokość ok. 20 centymetrów.

Zresztą nie tylko róże warto kopczy-
kować – takie obsypanie ziemią do-

brze posłuży też inny roślinom,
szczególnie tym pochodzącym

z cieplejszych rejonów.
– A jeśli nasz ogród to nie-

koniecznie krzewy?
– Jeśli wolimy byliny, rośli-

ny cebulowe i jednoroczne,
to także dobry czas na zajęcie

się nimi. Wiele roślin jedno-
rocznych zakwitnie wcześniej

po zimie, jeśli posiejemy je jesie-
nią. Do połowy miesiąca sadzimy

też niektóre rośliny cebulowe, a te, któ-
re nie powinny zimować – wykopujemy i od-

powiednio przechowujemy.

– A gdy już wszystko jest wykopane, posadzone i posia-
ne?

– Wtedy pozostaje nawożenie. Pamiętajmy jednak, że
nie wszystkie nawozy nadają się do używania jesienią.
Dobrze też nawozy rozkładać koliście w pewnej odległo-
ści od pni – większość drobnych korzeni, pobierających
wodę wraz z solami mineralnymi, znajduje się mniej wię-
cej na wysokości rzutu korony drzewa bądź krzewu.

Najlepiej zaś powierzyć swój ogród fachowcowi. To nie-
prawda, że zatrudnienie architekta krajobrazu związane
jest z ogromnymi kosztami. Zyskujemy za to pewność, że
nasz ogród będzie miał profesjonalną opiekę, rośliny bę-
dą długo cieszyły oczy a wszystko będzie się składało
na harmonijną całość.

Jak przygotować ogród do zimy?
� Październik w ogrodach to czas przygotowań do zimy. Z Justyną Tuszyńską, architektem
krajobrazu, rozmawiamy o tym, co zrobić, by nasze rośliny zdrowo przezimowały.

Justyna Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja ogrodów

tel. 607-617-744



� Rozmowa
z Joanną
Kluzik-Rostkowską,
ministrem edukacji
narodowej,
kandydatką
do Sejmu z listy
Platformy
Obywatelskiej.

– Narzekają rodzice i dzieci:
przeładowane programy szkolne,
zbędne treści w podręcznikach.
Jest szansa na zmianę? Żeby
dzieci miały czas na rozwijanie
zainteresowań?

– Oczywiście. Tylko trzeba
chcieć. Wbrew pozorom, podręcz-
nik jest tylko dodatkiem do pracy
nauczyciela. Nie może i nie powi-
nien go zastępować. Podstawa
programowa to jedyny narzucony
dokument. Na tej bazie nauczy-
ciele budują swoje programy na-
uczania. Lekcja nie musi być od-
rabianiem „pańszczyzny”. Zachę-
cam rodziców, by na wywiadówce
wprost informowali wychowawcę,
że zajęcia z przedmiotu x są nud-
ne. Dla dzieci nie powinien być to
czas tracony. Przecież szkoła jest
dla ucznia a nie uczeń dla szkoły!

– Z tą odwagą rodziców różnie
bywa…

– Wiem. Tyle, że do zmiany mu-
si nakłaniać strona, która jest nią
zainteresowana. Mamy świetnych
nauczycieli, prowadzących lekcje
z pasją. Ich nie musimy do nicze-
go nakłaniać. Zmiany powinniśmy
się domagać od tych, którzy popa-
dli w rutynę. Niż demograficzny
nie jest dobrą nowiną, ale z jego
powodu szkoły będą coraz bar-
dziej rywalizowały o uczniów. To
dobry moment na podniesienie
wymagań. Szkoła w XXI wieku
powinna przekazywać wiedzę, ale
też uczyć pracy w grupie, zachęcać

do podejmowania ryzyka, uczyć
wyciągania wniosków z porażek.

– To szkoła marzeń. Tymcza-
sem dzieci pytają dlaczego na-
uczyciele – niczym w XIX wieku
– stosują odpowiedzialność zbio-
rową chociaż rozrabiał jeden czy
kilkoro uczniów?

– Znam szkoły, które już te ma-
rzenia spełniają. W dodatku – je-
śli nie wiesz dokąd chcesz dojść,
to prawdopodobnie tam nie doj-
dziesz. Tak więc dobrze wiedzieć
do czego się dąży.

Oczywiście, odpowiedzialność
powinien ponosić ten, który naroz-
rabiał. Na pewno nauczyciele po-
trzebują wsparcia, szczególnie kie-
dy nie radzą sobie z sytuacjami
przemocowymi. Mają pełne prawo
oczekiwać pomocy, bo nikt ich te-
go wcześniej nie nauczył. Jeśli czy-
ta ten tekst nauczyciel lub rodzic,
który z taką sytuacją się właśnie
mierzy, zachęcam do skorzystania
z naszej infolinii. Prowadzi ją dla
MEN fundacja „Dzieci niczyje”.

– A korepetycje? Kolejna zmo-
ra dzisiejszych rodziców.

– Myślę, że korepetycji potrze-
buje jedynie część dzieci, która
z nich korzysta. Znam wiele przy-
padków wysyłania na prywatne
lekcje „na wszelki wypadek”.
Z góry zakładamy, że szkoła nie
da rady. Zastanówmy się, czy
dziecko na pewno takiego wspar-
cia potrzebuje. Może mamy zbyt

małą wiarę w jego możliwości?
Jeśli dodatkowe wsparcie jest po-
trzebne, zapytajmy najpierw, co
może oferować szkoła. Jeśli oka-
zuje się, że większość klasy korzy-
sta z prywatnych, płatnych kore-
petycji, to – po pierwsze – szkoła
powinna traktować ten fakt jako
swoją porażkę, po drugie dyrek-
tor musi poważnie przyjrzeć się
pracy nauczyciela tego przedmio-
tu. Oczywiście każdy z nas może
mieć problem z jakąś partią ma-
teriału, ale jeśli wszyscy mamy ten
sam problem, to znaczy, że na-
uczyciel popełnia błąd w uczeniu.
Zachęcam do tego, by otwarcie
rozmawiać ze szkołą o proble-
mach. To nie jest łatwe, ale ina-
czej wszyscy uczestniczymy w grze
pozorów, narzekamy i płacimy.

– Jest pani pewna, że szkoła
czeka na rodziców? Że jest goto-
wa na rozmowy? Będzie nasta-
wiona na współpracę?

– Różnie z tym bywa. Nie mam
jednak wątpliwości, że dzisiejsza
edukacja ma co najmniej trzech
partnerów: uczniów, nauczycieli
i rodziców. Do szkoły nie chodzi
przecież tylko mózg dziecka.

Chodzi całe dziecko, z własnymi
doświadczeniami, emocjami, pro-
blemami. Rodzic może być dla
nauczyciela wielkim wsparciem.
W drugą stronę też wsparcie się
przyda. Nauczyciel obserwuje
dziecko w sytuacjach, do których
rodzic nie ma dostępu – grupy ró-
wieśniczej. Tymczasem nauczycie-
le mówią: z rodzicami nie jest ła-
two. Ich jest dwudziestu, ja je-
stem jeden. Rodzice za to ocze-
kują, że to nauczyciel będzie ini-
cjatorem kontaktów: to on jest
szefem na terenie szkoły. Jedna
i druga grupa deklaruje chęć
współpracy. Warto spróbować.

– Może to będzie łatwiej osią-
gnąć niż wygonić nudę z lekcji?

– Kto wie? Nauczycielom chcę
dedykować pewien cytat. Otóż ge-

nialny fizyk Richard Feynman dał
kiedyś dobrą radę swoim kolegom
naukowcom: jeśli nie jesteś w sta-
nie wytłumaczyć zagadnienia swo-
jej babci, to prawdopodobnie sam
tego nie rozumiesz. Trzymam kciu-
ki, by nasi nauczyciele byli mistrza-
mi w objaśnianiu uczniom świata.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozm. oko

Lekcja nie musi być odrabianiem „pańszczyzny”

Szkoła w XXI wieku powinna przekazywać wiedzę, ale też uczyć
pracy w grupie, zachęcać do podejmowania ryzyka, uczyć

wyciągania wniosków z porażek

Niż demograficzny nie jest dobrą nowiną, ale z jego powodu
szkoły będą coraz bardziej rywalizowały o uczniów. To dobry

moment na podniesienie wymagań
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Ale zanim otrzymało imię boha-
terskich braci, między mieszkańca-
mi, lokalnymi politykami i oczywi-
ście parafią rozpętała się burza.
Środowiska patriotyczno-katolic-
kie zabiegały, by rondo otrzymało
nazwę Miłosierdzia Bożego.
„W Międzylesiu krzyżują się drogi
związane z Bożym Miłosierdziem.
Jest tu dom pomocy społecznej dla
dzieci i dom dziecka, prowadzony
przez franciszkanki. Co więcej,
mamy tu Centrum Zdrowia Dziec-
ka. Te, i wiele innych placówek
opieki medycznej czy dziecięcych,
znajdują się na linii jednej arterii,
która następnie zmienia się w Ale-
ję Dzieci Polskich. Rondo, które
ma być zmodernizowane i powięk-
szone, chcieliśmy nazwać Rondem
Miłosierdzia Bożego” – pisał we

wniosku Marcin Kubicki, inicjator
nadania takiej nazwy małemu
rondku. Kubicki zebrał wymaga-
ne 200 podpisów pod wnioskiem
i przedłożył dokumenty ratuszowi.
Radni z miejskiej Komisji Nazew-
nictwa Ulic oraz eksperci z Zespo-
łu Nazewnictwa negatywnie zaopi-
niowali propozycję religijnej na-
zwy. Uznali oni, że to dobra nazwa
dla terenu otaczającego kościół,
ale nie dla ronda.

Ostatecznie rondo otrzymało
imię Braci Skurów. Byli to polscy
patrioci zaangażowani w ruch
oporu przeciwko hitlerowskim
okupantom. Czesław zajmował
się odbiorem zrzutów broni dla
polskiego podziemia, w czasie Po-
wstania Warszawskiego zginął za-
mordowany na Woli. Stanisław

Skura był rzeźbiarzem i po wojnie
brał udział w odbudowie Gdań-
ska. Z kolei Jan był kapitanem
żeglugi a w czasie wojny brał
udział w Bitwie o Atlantyk.

Bardzo ładna i patriotyczna na-
zwa. Pozostaje jeszcze jedna kwe-
stia: czy ktoś będzie jej używał?

Przemysław Burkiewicz

Brak zgody na „Miłosierdzie Boże”
� Choć decyzję o nadaniu nazwy rondu u zbiegu Pożaryskiego i Żegańskiej
w Międzylesiu podjęto pod koniec ubiegłego roku, dopiero niedawno pracownicy
Zarządu Dróg Miejskich zainstalowali tu tabliczki z nazwą. A pierwotnie miało być to
rondo… Miłosierdzia Bożego!
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28 września tuż przed czterna-
stą na Pożaryskiego zderzyły się
dwa samochody – jeden z nich
wpadł do rowu, a jego pasażero-
wie, którzy zdołali o własnych si-
łach wyjść z mazdy, trafili do szpi-
tala.

Dzień później strażacy dostali
wezwanie do wypadku na Korko-

wej, na granicy Wawra i Rember-
towa. Tam rozpędzona honda
uderzyła w drzewo i rozpadła się
na dwie części – kierowca i pasa-
żerka zakleszczyli się w rozbitej
kabinie, skąd wydostali ich ratow-
nicy.

TW Fulik na podstawie informacji
straży pożarnej

Czarna seria
� Ostatnie dni na drogach Wawra nie należały
do najspokojniejszych.

Wypadek na Korkowej

źródło:w
arszaw

a-straz.pl

Bohaterscy bracia zostali patronami ronda w Międzylesiu

Pacjentowi poświęca około pół
godziny – w tym czasie rozpoznaje
schorzenie i podejmuje z nim wal-
kę. Od stanu pacjenta zależy, czy
będzie to uzdrawianie duchowe,
magnetyzacja organów czy bezkr-
wawa operacja na ciele astralnym.
Dzięki swoim umiejętnościom
może sprawić, że ustąpią wielolet-
nie nawet schorzenia związane
z nowotworami, przerostem pro-
staty, zapaleniem stawów i reu-

matyzmem, bólach kręgosłupa,
chorobami układu nerwowego czy
problemach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Targówku, 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.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.
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– Co konkretnie da nam usta-
wa metropolitalna?

– Ustawa stanowi zwieńczenie
trwającej od ponad 20 lat dyskusji
nad rozwiązaniami dla obszarów

metropolitalnych i niewątpliwie
ułatwi ich dalszy rozwój w oparciu
o potencjał dużych ośrodków miej-
skich. Jednocześnie regulacja prze-
widziana w ustawie opiera się

na już funkcjonujących unormowa-
niach ustrojowych. Dzięki kompe-
tencjom w zakresie zagospodaro-
wania przestrzennego, transportu
zbiorowego czy zarządzania droga-
mi obszary te będą mogły rozwijać
się w sposób skoordynowany i spój-
ny z korzyścią dla ich mieszkańców.

– Jak powstanie związek gmin?
– Związek metropolitalny będzie

tworzony przez Radę Ministrów
w drodze rozporządzenia, przy
spełnieniu określonych przesłanek.
Wydając rozporządzenie w sprawie
utworzenia związku, ale również
zmiany jego granic, Rada Mini-
strów będzie musiała wziąć
pod uwagę koncepcję przestrzen-
nego zagospodarowania kraju oraz
plan zagospodarowania prze-
strzennego województwa, powiąza-
nia funkcjonalne oraz zaawanso-
wanie procesów urbanizacyjnych,
a także jednorodność układu osad-
niczego i przestrzennego, uwzględ-
niającego więzi społeczne, gospo-
darcze i kulturowe oraz zapewnia-
jące zdolność wykonywania zadań
publicznych. Utworzenie będzie
mogło nastąpić z inicjatywy własnej
Rady Ministrów albo na wniosek
rady zainteresowanej gminy.
W jednym, jak i w drugim przypad-
ku wydanie rozporządzenia
w sprawie utworzenia związku bę-
dzie wymagało pozytywnej opinii
rad: co najmniej 70% gmin, co naj-
mniej 70% miast na prawach po-
wiatu, co najmniej 50% powiatów.

– Jak to będzie wyglądało
w praktyce?

– Związek będzie tworzony
z dniem 1 lipca, a wykonywanie za-
dań publicznych rozpocznie
z dniem 1 stycznia roku następują-
cego po roku utworzenia. Organem
stanowiącym i kontrolnym związku
metropolitalnego będzie zgroma-
dzenie związku metropolitalnego.
W jego skład wejdą delegaci gmin
i powiatów tworzących związek. De-
legatami w przypadku gmin będą
wójt (burmistrz, prezydent miasta)
oraz radny rady gminy, a w przypad-

ku powiatów, starosta oraz radny ra-
dy powiatu. Organem wykonaw-
czym związku będzie zarząd składa-
jący się z trzech członków, wybiera-
ny przez zgromadzenie.

Przygotowaniem organizacyj-
nym i prawnym związku do wyko-
nywania zadań publicznych zaj-
mie się pełnomocnik. Pełnomoc-
nika do spraw utworzenia związ-
ku będzie wyznaczał Prezes Rady
Ministrów na wniosek wojewody
zgłoszony za pośrednictwem mi-
nistra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej.

– Nowe przepisy są głównie
po to, by usprawnić komunikację.
Jakie inne zadania może przej-
mować związek gmin?

– Koncentrują się przede
wszystkim na problematyce zago-
spodarowania przestrzennego
oraz komunikacji publicznej.
Przy czym zarządzanie drogami
przebiegającymi przez obszar
związku metropolitalnego będzie
możliwe, jeżeli zostanie zawarte
porozumienie w tej sprawie z za-
rządem województwa albo prezy-
dentem miasta. Związek metropo-
litalny będzie mógł również reali-
zować, na podstawie porozumień,
zadania innych jednostek samo-
rządu terytorialnego, a także zada-
nia z zakresu administracji rządo-
wej.

– Czy jest już analiza, które po-
wiaty wejdą w skład metropolii
warszawskiej?

– Z uwagi na złożoność procedu-
ry legislacyjnej poprzedzającej wy-
danie przez Radę Ministrów rozpo-
rządzenia w sprawie ustalenia gra-
nic obszarów metropolitalnych,
w trakcie której obok uwzględnie-
nia koncepcji zagospodarowania
przestrzennego kraju i planu zago-
spodarowania przestrzennego wo-
jewództwa, koniecznym będzie
ustalenie istnienia powiązań funk-
cjonalnych, jednorodności układu
osadniczego, trudno na obecną
chwilę przesądzać o granicach przy-
szłych obszarów metropolitalnych.

– Czy jest jakakolwiek szansa
na to, że kolejnym etapem mogła-
by być zmiana ustawy warszaw-
skiej przywracająca samorząd-
ność gminom? Skoro główny argu-
ment przeciwników decentraliza-
cji miasta przestanie być aktualny,
bo komunikacja miejska może być
całkowicie przejęta przez metro-
polię, to czy nie jest to dobry mo-
ment, by przywrócić podmioto-
wość dzielnicom i wzmocnić wła-
dzę burmistrzów wybierając ich
w bezpośrednich wyborach?

– Nie ma prowadzonych prac,
których celem byłaby zmiana
ustawy o ustroju m.st. Warszawy.

Rozmawiał oko

Wkrótce powstanie metropolia warszawska
� Rozmowa z Andrzejem Halickim, ministrem administracji i cyfryzacji, kandydatem na posła z listy Platformy Obywatelskiej.

Metropolia warszawska przejmie kontrolę nad komunikacją
między stolicą a okolicznymi miasteczkami
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Do tej pory prawdziwe oblęże-
nie uliczki Marysina przeżywały
tylko co jakiś czas. Klienci targów
odbywających się w hali u zbiegu
ul. Marsa i Okularowej woleli
na dziko zostawiać swe auta w ca-
łej okolicy niż płacić za dostępny
przy obiekcie parking. Wielokrot-
nie zdarzało się, że wstając rano
mieszkańcy doświadczali niemi-

łych niespodzianek – auta bloko-
wały wyjazd z posesji. Teraz cy-
kliczne utrudnienia zmienią się
w permanentne. Przy hali targo-
wej już wkrótce powstanie Sel-
gros.

– W 2014 r. wydano dla tej
działki decyzję o pozwoleniu
na budowę hali z parkingami i za-
daszeniem parkingów w istnieją-

cym zespole biurowym i wysta-
wienniczym wraz z zagospodaro-
waniem terenu. Decyzją z 2015 r.
powyższa decyzja została przenie-
siona na rzecz spółki Selgros sp.
z o.o. – informuje Konrad Rajca
z wawerskiego ratusza i dodaje,
że w projekcie dla obsługi hali
przewidziano 287 naziemnych
miejsc parkingowych dla samo-
chodów oraz 31 naziemnych
miejsc dla rowerów.

– Z weekendowych korków
zrobią się codzienne – mówi
mieszkanka Marysina i dodaje, że
są już dwa nowe markety koło
piekarni, jest bazarek, Top Mar-
ket i Kaufland. – Rozłożyli na ło-
patki nasz rodzimy handel, to te-
raz jeszcze nam utrudnią życie
– denerwuje się kobieta.

Czy nowy obiekt rzeczywiście
będzie tak uciążliwy? Przekona-
my się już niebawem. Selgros po-
wstanie obok hal targowych (uci-
namy spekulacje o ich likwidacji).
Wyburzony zostanie natomiast je-
den z biurowców.

AS

Przy Marsa powstanie Selgros
� Mieszkańcy Marysina nie od dziś narzekają na zatłoczone ulice i parkingowy
chaos przy ich domach wywołany przez klientów hali MT Polska. Zapowiada się
jednak na to, że prawdziwy tłok dopiero przed nimi. Do Wawra wkracza Selgros.
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Targowisko przy Walcowniczej to
jeden ze znaków rozpoznawczych
dzisiejszej dzielnicy Wawer – istnia-
ło już przed II wojną światową, gdy
Falenica była żydowsko-polskim
miasteczkiem i letniskiem. W przy-
szłym roku targowisko w Falenicy
przejdzie zapowiadany od dawna
remont, mamy więc dobry moment
na dyskusję o przyszłości centrum
osiedla, czyli rejonu ulic Filmowej,
Trocinowej, Podjazd, Czerwonego
Kapturka, Patriotów i Frenkla.

O przyszłości targowiska i jego
otoczenia zadecydują mieszkańcy
i kupcy. To od ich wniosków zależy
np., ile będzie zieleni, miejsc par-
kingowych czy miejsc do handlu

naręcznego, a także czy teren bę-
dzie zamykany. Najważniejsza jest
jednak odpowiedź na pytanie: czy
targowisko – poza godzinami han-
dlu – powinno zacząć pełnić nową
funkcję jako jedno z centrów lo-
kalnych dzielnicy. Jedna z propo-
zycji zakłada, że na starym-nowym
targowisku zostanie dużo wolnej
przestrzeni, w zależności od dnia
i godziny wykorzystywanej do han-
dlu albo wydarzeń kulturalnych.

W ramach konsultacji w szkole
podstawowej przy Bartoszyckiej od-
będą się dwa spotkania warsztatowe.
Na pierwsze (19 października
o 18:00) zaproszeni są mieszkańcy
Falenicy, na drugie (26 października,

także o 18:00) – kupcy. Obowiązują
na nie zapisy drogą mailową (wa-
wer.konsultacje@um.warszawa.pl)
lub telefoniczną (22 443–68–69).
W przyszłym miesiącu poznamy
wstępną koncepcję architektoniczną
i odbędą się kolejne spotkania
warsztatowe.

Warto wypełnić także ankietę
dostępną do 26 października
na stronie konsultacje.um.warsza-
wa.pl/konsultacja/falenica-nasze-
-centrum. Całe konsultacje za-
kończą się w połowie grudnia
a projekt nowego centrum Faleni-
cy zostanie przedstawiony najpóź-
niej 29 grudnia.

Dominik Gadomski

Jak będzie wyglądać centrum Falenicy?
� Trwają konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania centrum Falenicy
i przyszłości popularnego targowiska.

Na skrzyżowaniu ulic Zabawnej
i Margerytki w Falenicy stoi sobie
nieczynny kiosk. Architektura bu-

dynku jednak znacznie odbiega
od standardowych kiosków nie
tylko z dzisiejszych czasów, ale

nawet z PRL. – Wygląda trochę,
jakby ktoś przeniósł go z Zakopa-
nego. Pamiętam podobne kon-
strukcje stojące w tym mieście
w głębokiej komunie. Jakiś towa-
rzysz ubzdurał sobie, że będzie
projektować nową góralską archi-
tekturę. Na bank takich jest
w Zakopanem jeszcze sporo
– mówi czytelnik, który zgłosił re-
dakcji tę ciekawostkę. Nic, tylko
czekać na śnieg, wsiąść w sanie
i śpiewać „Czy pamiętasz tę noc
w Zakopanem?” Popławskiego!

(PB)

Migawka z okolicy

Kiosk jak w Zakopanem
� „Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, księżyc świecił srebrzyście jak stal…”
– śpiewał tuż przed wojną Janusz Popławski. A i w Wawrze można poczuć się jak
pod Gubałówką. To za sprawą starego kiosku.
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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

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 53 mkw 660-281-236

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

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

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

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

·Brukarstwo 733-508-126
·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA,
ODDYMIANIE – projektowanie instalacji,
kompleksowe usługi montażowe wraz
z materiałami i urządzeniami, serwis 24h
gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
tanio i solidnie, fachowe doradztwo, dojazd
wycena – gratis, obsługujemy małe (domy,
biura, puby) i duże inwestycje (hale,
biurowce, obiekty przemysłowe),
gwarancja, referencje. Tel. 502 – 904-708
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Firma sprzątająca szuka osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu odzieżowego w nowym Centrum
Handlowym FERIO Wawer. Praca w godzinach
porannych. Tel. 799-015-320
·Pracowników do ochrony Osiedli
Mieszkaniowych w Warszawie tel.
601-586-387

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

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 WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy, baki,
koła, kosze itd 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-72010

W po przed nim od cin ku za da -
łem py ta ne, gdzie znaj du je się
cmen tarz, na któ rym mo żna zna -
leźć ta ką pły tę na grob ną. Jest to
sta ry, opusz czo ny cmen tarz ewan -
ge lic ki w Alek san dro wie, na koń -
cu uli cy ks. Szul czy ka. Ta część
Alek san dro wa na zy wa na jest też
Gó rą Bay era. Znaj du je się tam
oko ło 17 płyt na grob nych, nie ste -
ty pra wie zu peł nie znisz czo nych,
z XIX i pierw szej po ło wy XX wie -
ku, w tych cza sach te te re ny za -
miesz ki wa li osad ni cy nie miec cy.

Po woj nie cmen tarz zli kwi do wa -
no. Miesz kań cy oko lic pa mię ta ją
przy pad ki, gdy ro dzi ny – uni ka jąc

ucią żli wych for mal no ści zwią za -
nych z eks hu ma cją – po kry jo mu
za bie ra li pro chy swo ich przod -
ków. Więk szość gro bów prze wie -
zio no na in ne ne kro po lie.

Za gad kę pra wi dło wo od ga dła
Pa ni Be ata Kucz kow ska -Osuch.
Gra tu lu je wy gra nej i za pra szam
po od biór na gro dy do skle pu
„Wi niar nia Anin” przy ul. Ma ry -
siń skiej 3.

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:
A teraz kolejna zagadka: Kto wie gdzie leży ta płyta?
Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą

elektroniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com.
Wło dzi mierz Za lew ski

Zatrudnimy 
handlowców

do sprzedaży powierzchni reklamowej w “Informatorze
Wawra”, gazetach bezpłatnych “Echo” 

oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Wil la „Baj ka” przez la ta by ła
de wa sto wa na przez nie od po wie -
dzial nych lo ka to rów ko mu nal -
nych. Po ko je w do mu zo sta ły
po woj nie po dzie lo ne na miesz ka -
nia kwa te run ko we. Nikt nie trosz -
czył się o stan tech nicz ny bu dyn -
ku, jak choć by ciek ną cy dach czy
od pa da ją ce tyn ki. Z cza sem wil la
zo sta ła tak znisz czo na, że trze ba
by ło wy sie dlić lo ka to rów. Bu dy -
nek sta no wi dziś wła sność za kon -
ni ków – kar me li tów bo sych – któ -
rzy chcą zmie nić cha rak ter wil li
z do mu miesz kal ne go na… biu ro -
wiec. Na szczę ście bu dy nek znaj -
du je się w re je strze za byt ków
a wszel kie pra ce by ły uzgad nia ne
z kon ser wa to rem.

Wil la pol ska czy ży dow ska?
Ja kie by ły przed wo jen ne dzie je

bu dyn ku przy Lo kal nej?
Przed dzie się cio ma la ty opo wia -
da ła mi o nich pa ni Ire na Ku kle -
wicz, ro do wi ta miesz kan ka Fa le -
ni cy. – To by ła wil la „Baj ka”. Mie -

ści ła ży dow ski ośro dek po mo cy
spo łecz nej „Me de na”. Dy rek to -
rem był tam pan Grun baum
– wspo mi na ła. In na wer sja mó wi
o tym, że wil la „Baj ka” na le ża ła
do Wła dy sła wa Bą ka, przed wo -
jen ne go pra cow ni ka fir my wy -
daw ni czej Arc ta. Bąk nie miał
dzie ci i prze pi sał ma ją tek ku zy no -
wi, za kon ni ko wi. Z cza sem wil la
sta ła się wła sno ścią kar me li tów
bo sych. Po woj nie dom zo stał
prze ję ty przez pań stwo i prze -
kształ co ny w dom ko mu nal ny.

Cha ła ty i sza bas w Fa le ni cy
Jest to je den z nie mych świad -

ków daw nej, ży dow skiej Fa le ni cy.
Tam ten za po mnia ny świat i swo -
je go ży dow skie go ko le gę Beń ka
wspo mi nał po la tach Je rzy Ka -
sprzyc ki: „Ży dzi sku pia li się głów -
nie po wschod niej stro nie sta cji
PKP, wzdłuż dróg do Alek san dro -
wa i Wią zow ny, przy obec nych
szcząt ko wych uli cach Kę dzie rzyń -
skiej, Fir let ki, Kro ni kar skiej,

Bam bu so wej, Tech nicz nej. By li
in ni od tych, któ rych zna łem
z Pra gi i Po wi śla – po spo li tych,
wto pio nych w ulicz ny tłum, sza -
rych w swo ich tan det nych gar ni -
tur kach. Nie sta ra li się ra czej
pod kre ślać swo jej od ręb no ści ani
wy glą dem, ani mo wą, aż do pó ki
w gnie wie tem pe ra ment nie za -
bły snął w oku iskrą, w gło sie zaś
– żar go no wym ak cen tem. Tu,
w Fa le ni cy, zo ba czy łem ich
w piąt ko we po po łu dnie w ich wła -
snym świe cie. Star si, w do stat nich
ubio rach, w cha ła tach z lśnią cej
ma te rii lub w pal to tach z ak sa mit -
ny mi kla pa mi, wy grze wa li się
w ma jo wym sło necz ku na we ran -
dach drew nia nych wil li. Ko bie ty
w chu s tach, na rzu co nych na ra -
mio nach, krzą ta ły się przed ma ły -
mi szaf ka mi, po dob ny mi do uli
pszcze lich, gdzie – jak wy ja śniał
Be niek – cho wa się na sza bas
świą tecz ne po tra wy” – wspo mi nał
Je rzy Ka sprzyc ki.

Prze my sław Bur kie wicz

Zabytkowa willa odzyskuje blask
� Willa „Bajka” przy ulicy Lokalnej 57/59 uratowana. Przedwojenny dom był tak
zdewastowany, że groziła mu rozbiórka. Teraz prowadzone są w nim intensywne
prace rewitalizacyjne.



– Mi mo na szych cy klicz nych
roz mów na dal mam wie le py tań.
Czy mógł by Pan roz wiać mo je
(i za pew ne wie lu czy tel ni ków
rów nież) wąt pli wo ści?

– Ależ oczy wi ście. Po sta ram
się od po wie dzieć na wszyst kie
nur tu ją ce Pań stwa py ta nia.

– Od wiecz ne stwier dze nie „wi -
no star sze, tym lep sze” …

– Roz wie ję wąt pli wość: stwier -
dze nie to do ty czy je dy nie nie wiel -

kiej gru py nie zwy kle szla chet nych,
dłu go doj rze wa ją cych win – kil ku
pro cent świa to wej pro duk cji.

– Tak nie wie le?
– Mu szą one być prze cho wy wa -

ne w spe cjal nych wa run kach,
gdzie za cho wa ne są wszyst kie
skła do we, m.in. wil got ność, tem -
pe ra tu ra, za ciem nie nie. W przy -
pad ku znacz nej więk szo ści win
do stęp nych na ryn ku stwier dze nie
to nie ma ra cji by tu, a prze cho wy -

wa nie ich przez kil ka lat mo że je -
dy nie po gor szyć ich smak.

– Pod czas wi zyt w Pa na skle -
pie wie le ra zy mo żna by ło usły -
szeć stwier dze nie „Po pro szę wi -
no pół wy traw ne, ta kie de li kat -
niej sze”

– Rze czy wi ście, en tu zja ści wi na
po szu ku ją pół wy traw nych trun -
ków są dząc, że bę dą one ła god -
niej sze, bar dziej de li kat ne. Tym -
cza sem jest ono je dy nie słod sze.

– Słod sze?
– Do kład nie. Kla sy fi ka cja win

o któ rej mo wa roz gra ni cza je ze
wzglę du na po ziom cu kru wy glą -
da na stę pu ją co: wy traw ne
(do 4 g cu kru na litr), pół wy -
traw ne (4–8 g/l), pół słod kie
(8–40 g/l) i słod kie (pow. 40 g/l).

– Za tem wi no pół wy traw ne
jest słod sze od wy traw ne go?

– Co nie ozna cza, że jest ono
de li kat niej sze.

– In ną dra żli wą kwe stią jest
okre śle nie „za wie ra siar czy ny”

– Siar czy ny wspo ma ga ją pro -
ces pro duk cji wi na: dzię ki nim
wi niarz ma mo żli wość za koń cze -
nia pro ce su fer men ta cji w do -
wol nie wy bra nym mo men cie,
gdy stwier dzi, że je go tru nek jest
już ta ki, jak po wi nien. Cie ka -
wost ką mo że być fakt, że na wet
wi na or ga nicz ne ma ją ozna cze -
nie na ety kie cie „za wie ra siar -
czy ny” lub „con ta ins sul phi tes”.

– Kie dyś siar czy nów w wi nie
nie by ło…

– Siar czy ny by ły za wsze, je dy -
nie nie by ło obo wiąz ku umiesz -

cza nia ad no ta cji na ety kie cie.
Po ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej wpro wa dzo no prze pis
na ka zu ją cy im por te rom in for mo -
wa nia o nich od bior ców. Nie na -
le ży się jed nak bać: ich za war tość
w wi nie jest ni ższa niż na przy -
kład w su szo nych owo cach.

– Ostat nio bar dzo po pu lar ne
sta ło się uży wa nie ka ra fek
do de kan ta cji wi na.

– Ka raf ka po zwa la „do tle nić”
wi no. Wy do bę dzie ona peł nię
sma ku z win dłu go le ża ko wa -
nych w dę bi nie, bar dzo mło dym
zaś po mo że szyb ciej się otwo -
rzyć. Jed na kże w przy pad ku
stan dar do wych win nie jest ona
nie zbęd na. Wy star czy po zo sta -
wić otwar tą bu tel kę na 10–15
mi nut.

– Dzię ku ję za wy czer pu ją ce
od po wie dzi.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

CZY TO PRAWDA, ŻE… CZYLI
FAKTY I MITY O WINIE

Wina zazwyczaj trzymamy w kuchni, gdyż wydaje nam się to odpowiednim miejscem
na – bądź co bądź – artykuły spożywcze. Nie jest to jednak dobra lokalizacja dla win: jest

im tam zwyczajnie za ciepło

źródło: http://w
w

w.m
uirhannavineyards.com


