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5 listopada oficjalnie przecięto
wstęgę i pierwsi goście zobaczyli
nowe wcielenie starej fabryki
w Międzylesiu. Wrażenie, jakie ro-
bi Ferio Wawer, jest niesamowite.

Mamy w Warszawie lepsze
i gorsze, ładniejsze i brzydsze
centra handlowe, ale żadne nie
wzbudzało takiego zainteresowa-
nia, jak powstające obok stacji
Międzylesie Ferio. Zabytkowe
hale fabryczne zostały odrestau-

rowane i połączone szklanym pa-
sażem, zaś obok wyrosła eleganc-
ka bryła z ciekawą, pokrytą ażu-
rową blachą elewacją.

– To nie tylko centrum usługo-
wo-handlowe. To uratowany zaby-
tek architektury przemysłowej
– mówi Maciej Krenek, członek
zarządu RE. – Udało się połączyć
efekt biznesowy z misją ratowania
zabytków i z tego jestem najbar-
dziej dumny.

– Rewitalizacja zabytku na cele
usługowe to zawsze bardzo trudne
zadanie, a w Warszawie jak dotąd
nie było podobnego obiektu – do-
daje Piotr Kuczyński z pracowni
architektonicznej Kuryłowicz &
Associates. – Naszą ideą było
stworzenie centrum dzielnicy,
w którym mieszkańcy Wawra będą
nie tylko robić zakupy, ale także
spędzać czas wolny i spotykać się
ze znajomymi. Najtrudniejsze by-
ło znalezienie pomysłu na relację
między odrestaurowanymi halami
a nowym budynkiem. Nie chcieli-
śmy, żeby nowa architektura kon-
kurowała z zabytkiem, dlatego za-
projektowaliśmy w nowej części
surowe, białe wnętrza. W ten spo-
sób obie połówki Ferio mają wła-
sny charakter.

Wnętrza nowej części robią du-
że wrażenie otwartymi przestrze-
niami (można zobaczyć wchodzą-
ce osoby z wysokości drugiego

Ferio otwarte
� Wawer ma najładniejsze centrum handlowe w Warszawie.

dokończenie na stronie 3



Gdzie pasuje McDonald's ze
swoją architekturą, przeznacze-
niem i całą otoczką? Może
do skrzyżowania ważnych ulic lub
dróg przelotowych, gdzie kierow-
cy mogą się posilić. Może do sta-
cji kolejowej, gdzie frytki czy buł-
ka z kotletem i keczupem zaspo-
koi głód podróżnych. W galerii
handlowej – jak najbardziej.
– Ale nie w środku zabytkowego
osiedla, gdzie stoją bardzo stare
domy. Bardzo często zabytki
– denerwuje się pan Stanisław,

którego posesja bezpośrednio
graniczy z realizowaną inwestycją.
Robotnicy uwijają się jak w ukro-
pie od rana do nocy, by zdążyć
z otwarciem w listopadzie. A są-
siedzi mają mnóstwo wątpliwości
co to tego, czy budynek jest reali-
zowany zgodnie z przepisami i czy
ratusz Wawra wie „co się tutaj
wyrabia”.

Sprawa o pięć metrów
Zgodnie z planem zagospoda-

rowania przestrzennego ulica Pa-

triotów jest jedną z głównych ar-
terii dzielnicy Wawer. To nie ule-
ga wątpliwości. Dlatego budynki,
które przy niej powstają, muszą
zachowywać pewne parametry,
jak np. to, że elewacja frontowa
powinna mieć nie więcej niż 20
metrów długości. – I tu zaczynają
się schody – mówi pan Stanisław
i przedstawia dokumenty.
– Od strony Patriotów elewacja
powinna mieć 30 metrów, zaś
od Będzińskiej dwadzieścia. Jed-
nak Zarząd Dróg Miejskich nie

wyraził zgody na budowę wjazdu
od strony głównej ulicy, żeby nie
paraliżować ruchu. McDonald's
buduje więc wjazd od strony wą-
skiej uliczki Będzińskiej, która

i tak jest dziś nadmiernie eksplo-
atowana. Korzystają z niej nie tyl-
ko mieszkańcy, ale także cięża-
rówki zaopatrzenia, które przyje-
żdżają do delikatesów KM – mó-
wi pan Stanisław. McDonald's
zmienił więc projekt budynku.
Ściana od Patriotów będzie mia-
ła 20, a od Będzińskiej 25 me-
trów. O pięć za dużo, opierając
się na planie zagospodarowania.

Nikt nie pytał o zdanie
Pod tę budowę inwestor wyciął

wiele drzew. – W tym te, których
nie przeznaczono do ścięcia – mó-
wi pan Andrzej i pokazuje plan,

na którym dwa ogromne drzewa
miały ocaleć. – Przeszkadzały jed-
nak i zostały wycięte. Gdy powia-
domiliśmy o tym ratusz, urzęd-
niczka zapierała się, że nie ma
mowy o wycince tych dwóch wiel-
kich drzew – mówi pan Andrzej.
Tuż przy ogrodzeniu działki pana
Stanisława znajdować się będą
miejsca parkingowe oświetlone
halogenami. I wywietrzniki
z kuchni baru. – Jestem w szoku,
że urząd nie powiadomił mnie
– jako bezpośredniego sąsiada
– o tej budowie. W ratuszu tłuma-
czą mi, że McDonald's nie będzie
mi przeszkadzał. A smród? A do-
stawy o czwartej nad ranem?
A światło lamp? A głodna kliente-
la gadająca na cały głos? – mówi
pan Stanisław. A pan Andrzej do-
daje, że w okolicy mieszkają sami
starsi ludzie, dla których całodo-
bowy bar szybkiej obsługi będzie
niewątpliwą uciążliwością.

Mieszkańcy nie odpuszczą
Rzecznik prasowy wawerskiego

magistratu Konrad Rajca mówi,
że nie ma mowy o utrudnieniach
i działaniu niezgodnym z prawem.
– Na obszarze inwestycji obowią-
zuje plan zagospodarowania prze-
strzennego, który przewiduje tam
funkcję usługową. Konsultacje
w sprawie planu trwały przed jego
przyjęciem. Został wybrany opty-
malny i możliwie najmniej uciążli-
wy dla mieszkańców wariant wjaz-
du i wyjazdu. Na usunięcie drzew
kolidujących z inwestycją wskaza-
nych przez inwestora zostało wy-
dane zezwolenie – zapewnia. Tym-
czasem mieszkańcy nie składają
broni. – Byliśmy w urzędzie woje-
wódzkim. Urzędnicy sprawdzają,
czy jestem stroną – mówi pan Sta-
nisław, który oczekuje na wezwa-
nie na plac Bankowy. Jeśli jednak
nie zostanie uznany za stronę,
pójdzie do sądu. Tylko że McDo-
nald, s będzie już dawno otwarty.

Przemysław Burkiewicz

McDonald's niemal gotowy. Zniszczy charakter Radości?
� U zbiegu ulic Patriotów i Będzińskiej trwają intensywne prace przy budowie „restauracji” McDonald's. – Kto to wymyślił? W sercu zabytkowego
osiedla stawiać takie coś? – łapią się za głowę sąsiedzi. I mają mnóstwo wątpliwości, czy budynek powstaje zgodnie z prawem.
– A przynajmniej czy urzędnicy wiedzą, co się dzieje na budowie – mówią panowie Andrzej i Stanisław.

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

Został
wybrany optymalny
i możliwie najmniej
uciążliwy dla
mieszkańców wariant
wjazdu i wyjazdu.
Na usunięcie drzew
kolidujących z inwestycją
wskazanych przez
inwestora zostało wydane
zezwolenie – zapewnia
rzecznik wawerskiego
ratusza.
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piętra) i wszechobecną bielą, jed-
nak „daniem głównym” są zrewi-
talizowane hale. Ubytki w mu-
rach łatano starą cegłą i zastoso-
wano stare lampy, przez co ma się
wrażenie przebywania na ele-
ganckiej – ale przykrytej szkla-
nym dachem – ulicy w la-
tach 30. XX wieku.

– W Polsce nie widziałem jesz-
cze tak ładnego obiektu handlo-
wego w zabytkowych murach
– mówi Michał Muc z zarządzają-
cej Ferio firmy Savills. – Tego ty-
pu obiekty widuje się w Wielkiej
Brytanii czy Holandii, ale w na-
szym kraju to nowość.

Podczas oficjalnego otwarcia
nie zabrakło akcentów związa-
nych z postacią twórcy Fabryki
Aparatów Elektrycznych, Kazi-

mierza Szpotańskiego, a także
klimatu lat 30. XX wieku. Zapre-
zentowano fragment poświęcone-
go fabryce filmu dokumentalnego
„Dziecko jego życia”, znawca hi-
storii Wawra opowiadał anegdoty
z biografii Szpotańskiego, cen-
trum handlowe poświęcili księża,
zaś wstęgę przecinała – wraz
z Maciejem Krenkiem z RE i bur-
mistrzem Łukaszem Jeziorskim
– córka Szpotańskiego, Krystyna
Brochocka.

– To piękne połączenie historii
z nowoczesnością, upamiętnienie
wielkiego Polaka Kazimierza
Szpotańskiego i nowe centrum
naszej dzielnicy – podsumował
burmistrz Wawra.

Pierwsi klienci odwiedzą Fe-
rio 6 listopada rano. W centrum
handlowym znajdują się następu-
jące sklepy i lokale: 7th Street,
Blikle, Alma, Apteka dr Zdrowie,

Aquael Zoo, Calypso Fitness,
Carry, CCC, Diverse, Douglas,
Egurrola Dance Studio, Emma
Kwiaty, eSmoking World, Gatta,
Grycan, H&M, Hair Styling Te-
am, kantor, Księgarnie Świat
Książki, Labibu Sala Zabaw, Lu-
Lu KoFi & DeLi, Millennium,
Nowa GSM, Pepco, Piękne Oczy,
Play, Pralnia Panda, Restauracja
Stacja Wawer, Rossmann, RTV
Euro AGD, Sigma Shoes, Stara
Mydlarnia, Takeshy Kurosawa,
TUI Centrum Podróży, Uczy i Ba-
wi, Unisono, Valore Salony Jubi-
lerskie, Venezia i Ziaja. Na po-
czątku przyszłego roku dołączą
do nich jeszcze dwaj najemcy.

Dominik Gadomski

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

Odrestaurowane hale prezentują się znakomicie

Trudno uwierzyć, że kiedyś w dzisiejszym Ferio produkowano
takie urządzenia
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A to za sprawą całokształtu
– od zniewalającego uśmiechu
pięknej, młodej ekspedientki,
po pyszne wyroby cukiernicze
i esencjonalną kawę. Człowiek
mieszka na drugim końcu Warsza-
wy a dla tej wspaniałej blondynki,
podawanych przez nią ciastek i za-
parzanych w ekspresie kolejnych
filiżanek kawy mógłby przyjeżdżać
tu codziennie. Jak żyć?! Może
Wawer przybliżyć do Bemowa?

Ale do rzeczy. Kawiarnio-cu-
kiernia Krzywkowski przy ulicy
Patriotów to mały, niepozorny lo-
kal, który do wejścia zachęca
skromnym szyldem i aromatem
świeżo zmielonej kawy – dziś ta-
kie zapachy czuć tylko w lokalach,
które mają ekspresy z poprzed-
niej epoki; wielkie, ciężkie, po-
wolne, głośne i tym samym dające
najlepszy czarny napitek na świe-
cie. Po wejściu blask dwóch roz-
świetlonych lad chłodniczych każe
się dobrze przyjrzeć wyrobom, bo
wyglądają jak małe dzieła sztuki.
Mamy więc pączki z nadzieniem

różanym, posypane skórką poma-
rańczową (2,50 zł), babeczki z bu-
dyniem (3 zł) czy czekoladowo-
-rumowy torcik (5 zł). Poza tym
wszelkiej maści makowce, serniki,
pierniki, murzynki, napoleonki
i inne słodkości, którymi można
zajadać się do oporu. Dla chęt-
nych są także lody gałkowe, a nie
zabarwiona sokiem zmrożona wo-
da na patyku. Kawa jest intensyw-

na, esencjonalna, pobudzająca
kubki smakowe, a nie jakaś lura
z sieciówki, którą można z czy-
stym sumieniem wylać do rynsz-
toka. Z równie czystym sumie-
niem mogę powiedzieć, że jak iść
w Wawrze na randkę, to tutaj
warto. Nawet jeśli będzie nieuda-
na, to żal będzie można sobie
pysznie osłodzić.

Przemysław Burkiewicz

Kulinarny Wawer

Dokąd na randkę w Wawrze?
� Niepozorna kawiarenka w pawilonach handlowych przy ulicy Patriotów w Radości
może dać… sporo radości.

Cukiernia Krzywkowski, ul. Patriotów 166

Tradycyjnie już dla miłośników
łyżew będzie dostępne 600 metrów
kwadratowych lodowiska pod da-
chem przy anińskiej pływalni. Po-
cząwszy od końca listopada lodo-
wisko będzie czynne przez cały ty-
dzień od 9.00 do 21.00, acz przewi-
dywane są przerwy techniczne
na odświeżenie tafli. Będą trwały
pół godziny i zaczynać się będą
o 12.00,15.00 i 18.00. W weekendy

przerwa o 15.00 potrwa dłużej
– przez godzinę.

Na miejscu działa wypożyczal-
nia łyżew i szatnia z szafkami.
Cennik korzystania z lodowiska
dostępny jest na stronie
www.osir-wawer.warszawa.pl.
Koszty korzystania z tafli przez
jedną, 90-minutową sesję wahają
się od 2 do 8 złotych.

(red)

Ślizgawka w listopadzie
� Sztuczne lodowisko w Wawrze w tym roku rozpocznie
sezon 28 listopada.

Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew i szatnia z szafkami



Placówka, której budowa pochło-
nie ponad 15 milionów złotych, ma
według wstępnego projektu mieścić

się w trzech połączonych budyn-
kach. Jeden z nich pomieści halę
sportową, drugi – o czterech pię-
trach – szkołę i gimnazjum. Trzecie
skrzydło będzie przeznaczone
na potrzeby szkoły i przedszkola,

a na parterze znajdzie się miejsce
na multimedialną bibliotekę.

W przyszłym roku rozpocznie
się też budowa drugiego dzielni-
cowego żłobka, który będzie mógł
przyjąć około 150 dzieci. Placów-
ka przy Potockich będzie musiała
przejść gruntowny remont,
po którym będzie mogła przyjąć
o 40 dzieci więcej – teraz uczęsz-
cza tam 110 maluchów. Budowa
żłobka w Nadwiślu kosztować bę-
dzie około 10 milionów złotych,
zakończy się – podobnie jak prace
przy szkole – w 2017 roku.

(red)

– W dzisiejszych czasach nie
każda firma może sobie pozwolić
na działalność z własnych środ-
ków. Wyjściem jest kredyt. Ale co
zrobić, jeśli nie znamy się na kre-
dytowych niuansach?

– Powierzyć sprawę doświadczo-
nym firmom doradczym, takim jak
nasza. Doświadczenie oraz liczne
kontakty w bankach i instytucjach
pożyczkowych pozwalają nam uzy-
skać finansowe wsparcie dla firm,
które z różnych względów mają
utrudniony dostęp do kredytów.
Jednocześnie pozwala nam to uzy-
skać preferencyjny kredyt dla firm
w dobrej sytuacji finansowej.

– Preferencyjny, czyli jaki?
– Jesteśmy w stanie wynegocjo-

wać kredyt bez zabezpieczeń finan-
sowych nawet do wysokości 500 tys.
zł. W niektórych przypadkach mo-
gą nie być wymagane zaświadcze-
nia z ZUS i Urzędu Skarbowego,
a nowi przedsiębiorcy mogą liczyć
na kredyt do 100 tys. zł (bez zabez-
pieczeń) lub nawet do 500 tys. zł
z zabezpieczeniem hipotecznym.

– Załóżmy, że jesteśmy małą
firmą i nie potrzebujemy kroci,
a pieniądze są nam potrzebne
„od zaraz”. Co by Pan polecił?

– Przy współpracy Banku Gospo-
darstwa Krajowego i Unii Europej-
skiej powstała inicjatywa kredytowa
JEREMIE. Skierowana jest m.in.
do firm niewielkich, zaczynających

swą działalność, bez historii kredyto-
wej czy majątku pozwalającego
na zabezpieczenie finansowe. Środ-
ki uzyskane z JEREMIE można
spłacać nawet przez pięć lat,
przy stosunkowo niewielkim opro-
centowaniu, a jeśli będziemy mieć
przejściowe kłopoty finansowe, mo-
żliwa jest półroczna karencja w spła-
tach. JEREMIE gwarantuje też po-
ręczenia przy zaciąganiu kredytów
– nawet do 80% wartości kredytu
– na okres do 75 miesięcy. Cel kre-
dytowania to przede wszystkim: fi-
nansowanie inwestycji (zakup, bu-
dowa, modernizacja), wdrażanie no-
wych rozwiązań technologicznych,
zakup maszyn, urządzeń oraz pozo-
stałe cele przyczyniające się do roz-
woju małych i średnich przedsię-
biorstw. Jedyny warunek: środki
uzyskane dzięki JEREMIE nie mo-
gą być przeznaczone na spłatę poży-
czek i kredytów zaciągniętych w in-
nych instytucjach finansowych czy
zobowiązań publiczno-prawnych.

– JEREMIE to jedyna możli-
wość?

– Oczywiście, że nie. Partners
Kancelarie Doradcze zajmuje się
też znajdowaniem alternatywnego
finansowania. Pośredniczymy
w uzyskiwaniu kredytów obroto-
wych, inwestycyjnych czy refinan-
sowych, pomożemy w spłacaniu
ZUS i US… Możliwości są, wy-
starczy zwrócić się do nas o pomoc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39
reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

Szkoła i żłobek za 25 milionów
� W ciągu dwóch lat w Nadwiślu ma powstać zespół
przedszkolno-szkolny oraz żłobek. Szkoła zostanie
zbudowana u zbiegu Traktu Lubelskiego, Skalnicowej
i Cyklamenów.

W przyszłym
roku rozpocznie się też
budowa drugiego
dzielnicowego żłobka

źródło:U
D
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– Od lat organizuje Pan w Waw-
rze wydarzenia kulturalne i przy-
pomina o przeszłości dzielnicy, ale
nadal nie wiadomo, jak Pana wła-
ściwie przedstawiać: znawca histo-
rii Wawra, jej popularyzator?

– Znam co najmniej kilka osób,
które bardziej zasługują na okre-
ślenie „znawcy historii Wawra”.
Zajmuję się szeroko rozumianą
animacją kultury, a z wykształce-
nia jestem architektem wnętrz.

– Jest Pan także tegorocznym
laureatem Nagrody m.st. Warsza-
wy. Największy sukces?

– Trudno odpowiedzieć na to
pytanie jednym hasłem. Inicjowa-
łem i koordynowałem wiele pro-
jektów związanych z Warszawą
i Linią Otwocką. To temat na dłu-
ższą rozmowę.

– A gdzie na tej kulturowej ma-
pie leży Wawer?

– Nie ma Wawra bez Warszawy,
ale też bez Otwocka czy Józefo-
wa. Dzisiejsze osiedla jak Mie-
dzeszyn, Radość zostały właściwie
w dużej mierze stworzone przez
linię kolejową. Cała tzw. Linia
Otwocka to wspólna tożsamość

kulturowa. Widzę to w szerszym,
ogólnowarszawskim kontekście.
Zanim osiadłem ostatecznie
w Radości, mieszkałem w paru
dzielnicach Warszawy.

– A z Radości już tylko kilka
minut do miejsca, w którym jeste-
śmy teraz. W przyszłym roku
przed wejściem do Ferio ma sta-
nąć forma przestrzenna, upa-
miętniająca dziedzictwo kulturo-
we miejsca.

– To upamiętnienie jest oczywi-
stością nie tylko dla mnie, ale też
dla inwestora i wielu osób. Czuję,
że oczekuje tego też społeczność
lokalna, złożona przecież w dużej
mierze z rodzin byłych pracowni-
ków FAE i ZWAR-u.

– W przyszłym roku wypada
też 150-lecie gminy Wawer.

– …i 80-lecie elektryfikacji na-
szej linii kolejowej, jako pierwszej
w Polsce. To będzie okazja
do wielu wydarzeń. Planuję też
w przyszłym roku m.in. rajd rowe-
rowy „Śladami ciuchci”, który
zorganizujemy „na sto dwa”, bo
w 102. rocznicę uruchomienia od-
cinka Wawer – Karczew. Tym ra-

zem zaprosimy do udziału rów-
nież mieszkańców lewego brzegu
Wisły, przybliżymy nadwiślańskie
Urzecze i wielokulturowość tam-
tego czasu.

– Czyli wydarzeń kulturalnych
nie zabraknie.

– Nie powinno. Kilka dni temu
usłyszałem w radiu dziennikarza,
który mówiąc o resorcie kultury
powiedział, cytuję, „kultura jest
jednak obszarem lekko peryferyj-
nym”. Chcę powiedzieć jasno:
kultura jest fundamentem. Nie
jest produktem luksusu, nie po-
winna być dodatkiem, bez które-
go można się obyć. Kultura uwra-
żliwia, a wrażliwe społeczeństwo
jest otwarte na drugiego człowie-
ka, w tym na jego szeroko rozu-
mianą, różnorodną twórczość.

Rozmawiał Dominik Gadomski

Kultura jest fundamentem
� O Nagrodzie m.st. Warszawy, Ferio Wawer, przeszłości
i przyszłości rozmawialiśmy z Andrzejem Rukowiczem.



PROWADZISZ
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo”
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl
do ponad 100 tys. internautów

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową
i artykuły promocyjne w gazetach

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne
w portalu TuStolica.pl

za 99 zł

ULOTKI
- projekt, druk, dystrybucja

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-419
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

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

Spra wa tej na zwy jest dość
skom pli ko wa na i, jak śmie ją się
miesz kań cy Waw ra, na le ży „opi -
sać ją po wo li i du ży mi li te ra mi”.
A by ło to tak. W ro ku 1989, gdy
so cja lizm sta wał się w Pol sce pie -
śnią prze szło ści, na stą pi ła fa la
zmian nazw ulic. Sta rzy, nie pra -
wo myśl ni pa tro ni jak gen. Ka rol
Świer czew ski, Ju lian Mar chlew ski,
Mar ce li No wot ko czy Ma rian Bu -
czek po szli precz, a na stał czas dla

„So li dar no ści”, pa pie ża, księ ży
i wszel kich od dzia łów, puł ków,
ba ta lio nów i plu to nów Ar mii Kra -
jo wej, głów nie z okre su Po wsta nia
War szaw skie go. Rad ni Waw ra
wpa dli wów czas na po mysł, by
frag ment dłu giej uli cy Pa trio tów
prze mia no wać na Ka zi mie rza
Szpo tań skie go, przed wo jen ne go
fa bry kan ta i za ło ży cie la wy twór ni
apa ra tów elek trycz nych w Mię -
dzy le siu. Za słu żo ny in ży nier zo -

stał pa tro nem uli cy Pa trio tów
mię dzy Zwo leń ska a Lu cer ny.

Czy żby? Oka zu je się, że tyl ko
w pa pie rach. Urzęd ni cy za wie si li
ta blicz ki z no wą na zwą tyl ko
po za chod niej stro nie to rów,
po wschod niej wciąż pa tro no wa li
Pa trio ci. Na do da tek ma gi strat
ko lej nym po se sjom po za chod niej
stro nie to ro wi ska nada wał nu me -
ry z ad re sem „Pa trio tów”. Te raz
jed nak się to zmie ni ło. Ra da
dziel ni cy Wa wer zde cy do wa ła
o prze mia no wa niu na zwy za chod -
niej jezd ni z Ka zi mie rza Szpo tań -
skie go na Pa trio tów, bo to w su -
mie jest uli ca Pa trio tów. Szpo tań -
ski zo sta nie po wschod niej stro nie
li nii ko le jo wej. Zmia na nie po nie -
sie za so bą kosz tów – miesz kań cy
nie wy da dzą ani zło tów ki na no we
do wo dy oso bi ste i in ne do ku men -
ty, po nie waż… nie ma co zmie -
niać. No wa -sta ra na zwa zo sta nie
na nie sio na je dy nie w urzę do wych
do ku men tach.

No i na stał po rzą dek w Waw rze.
Prze my sław Bur kie wicz

Już nie „Szpotańskiego” tylko „Patriotów”
� Radni zrobili porządek z nazwami ulic na Sadulu. Do tej pory ulica Szpotańskiego
znajdowała się po obu stronach torów, ale przez błąd urzędników z 1989 roku
wschodnia nitka tej ulicy istniała tylko na papierze – ratusz nadawał tu adresy
od ulicy Patriotów.

W ma ju te go ro ku wy ło nio no wy -
ko naw cę ro bót, w lip cu ru szy ły pra -
ce. Za koń czy ły się nie daw no,

a otwar cie dla wszyst kich od by ło
się 12 li sto pa da. Plac, w asy ście naj -
młod szych miesz kań ców – w koń cu

to oni są naj bar dziej za in te re so wa -
ni! – otwo rzył bur mistrz Łu kasz Je -
zior ski. (red)

Plac zabaw na Łasaka gotowy
� 12 listopada oficjalnie otwarto nowy plac zabaw na osiedlu Las.

Prace przy budowie trwały od lipca

Ulica Kazimierza Szpotańskiego będzie po wschodniej stronie
torów. Po zachodniej – ulica Patriotów



List do re dak cji na pi sa ła pa ni
Mał go rza ta. Za łą czy ła w nim pi -
smo wspól no ty miesz ka nio wej
do wa wer skie go Za kła du Go spo -
da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi
z py ta niem o przy szłość sied miu
ogrom nych klo nów i in nych
drzew w są siedz twie bu dyn ku.
„Drze wa te są ra do ścią dla na -
szych oczu, uko je niem w upal ne
dni i osło ną od sil nych wio sen -
nych lub je sien nych wia trów.
A ostat nio do szła ko lej na za le ta
tych drzew, bo wiem sta ły się na -
tu ral nym pa ra wa nem przed okna -
mi w blo kach po wsta łych vis -a -vis
(…) Miesz kań cy ma ją pra wo wie -
dzieć i de cy do wać o te re nie,
w któ rym za miesz ku ją, a lo kal ne
wła dze ko mu nal ne win ne są nam
udzie lać kom pe tent nych od po -
wie dzi na za da wa ne py ta nia. Je -
ste śmy nie tyl ko oby wa te la mi, ale
też po dat ni ka mi i płat ni ka mi
za pra cę urzę dów. Drze wa są nam
przy ja zne, w prze ci wień stwie

do wie lu osób de cy du ją cych, kto
ma pra wo do ży cia, a kto nie!”
– pi sze pa ni Mał go rza ta. I pod -
kre śla, że to głów nie plot ki i po -
gło ski. Ale strach o drze wa jest.

Urzęd ni cy uspo ka ja ją
Na po dwór ku fak tycz nie za sa -

dzo ne zo sta ły no we drze wa. Jed -
nak sta re ma ją się bar dzo do brze
i nie wy glą da ją na cho re. Nie ma
też na nich ozna ko wań, ja ki mi
opa tru je się drze wa do wy cin ki.
Mło da ko bie ta z dziec kiem nic nie
sły sza ła o wy cin ce. Star sza pa ni
z pie skiem mó wi, że „coś tam w ze -
szłym ro ku wy ci na li”. Ar ka diusz
Ku ra now ski, dy rek tor wa wer skie -
go ZGN, po in for mo wał ofi cjal nie
miesz kań ców, że w 2014 ro ku usu -
nię te zo sta ły tyl ko sa mo siej ki, któ -
rych wiek nie prze kro czył dzie się -
ciu lat. Wy cię to też drze wa cho re,
sta no wią ce za gro że nie dla prze -
chod niów oraz kil ka drze wek owo -
co wych. Dy rek tor pod kre śla, że nie

ma po trze by wy ci na nia klo nów.
A je go sło wa po twier dza wa wer ski
ma gi strat. – Do dnia dzi siej sze go
ża den wnio sek o wy da nie ze zwo le -
nia na usu nię cie klo nów zlo ka li zo -
wa nych przy blo ku przy ul. Kró la
Ma ciu sia 13A nie wpły nął – in for -
mu je Kon rad Raj ca, rzecz nik urzę -
du dziel ni cy. Bo że by wy ciąć drze -
wo, trze ba mieć na to zgo dę wy -
dzia łu ochro ny śro do wi ska.

Oto naj lep szy do wód, ja ką moc
ma głu pia plot ka.

Prze my sław Bur kie wicz

Wytną klony przy Króla Maciusia?
� Mieszkańcy bloku przy ulicy Króla Maciusia 13A na Marysinie Wawerskim bardzo
boją się o rosnące przed ich blokiem drzewa. Ktoś puścił plotkę, że wytną siedem
dorodnych klonów. – Nasadzono nowe drzewa na podwórku i boimy się, ze stare
klony będą wycięte – martwią się mieszkańcy budynku. I ślą pisma.

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu -
me ra mi te le fo nów
(22) 679–22–47; 605–324–865
lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

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

Au to san fir my Eu ro pa Express
za par ko wał na koń cu za to ki przy -
stan ko wej przy uli cy Po toc kich.
Po jazd wy glą da jak by kie row ca
zo sta wił go i gdzieś po szedł.
– Pew nie po szedł na za ku py. Al bo
na pi wo i wró ci ju tro – ko men tu ją
pa sa że ro wie cze ka ją cy na „115”
do Alek san dro wa. A jest to mo -
żli we. Pan Mie czy sław opo wie -
dział mi hi sto rię z lat sześć dzie -
sią tych, gdy za czy nał pra cę w ów -
cze snych Miej skich Za kła dach
Ko mu ni ka cyj nych. – Je cha łem li -
nią 116 na Bie la ny, gdy na Bel we -

der skiej za trzy mał mnie fa cet
w ofi cer skim mun du rze. Mach nął
ja kąś le gi ty ma cją i po wie dział, że
mam za wieźć ża łob ni ków z re -
stau ra cji Lo tos na Po wąz ki Woj -
sko we i z po wro tem. Zdją łem ta -
bli cę z nu me rem li nii, za wie si łem
na pis „Awa ria” i po je cha li śmy,
a po po wro cie do sta łem w tym
„Lo to sie” obiad, ko per tę z pie -
niędz mi i wró ci łem na tra sę swo -
im „116”. I nikt się nie zo rien to -
wał. Ta kie to by ły cza sy – opo wia -
dał pan Mie czy sław.

(PB)

Migawka z okolicy

Kierowca zgubił autobus
� Na przystanku przy Potockich zaparkował
autobus. I sobie stoi, a kierowcy nie widać. – Może
poszedł na zakupy albo na piwo? – zastanawiają się
pasażerowie czekający na inny pojazd.



– Mi ne ral ność to ter min czę sto
spo ty ka ny w opi sach win.

– Fak tycz nie, mi ne ral ne bądź
ka mien ne niu an se to czę ste ce chy
trun ku.

– Czym wła ści wie jest?

– Tak na praw dę to ter min
umow ny. Nie jest to stric te
okre ślo ny zwią zek che micz ny,
ale po łą cze nie es trów, mi ne ra -
łów śla do wych, jo nów po zio mu
kwa so wo ści i al ko ho lu. Ca łość

tych cech mo żna okre ślić ja ko
mi ne ral ność wła śnie.

– Jak za tem ją wy kryć?
– War to roz po cząć swą przy go -

dę z mi ne ral no ścią od de gu sta cji
win zna nych z mi ne ral ne go cha -
rak te ru. To z pew no ścią po mo że
od kryć tą ce chę w in nych trun -
kach.

– Ja kie to wi na?
– Cho cia żby fran cu skie Cha blis

– ten ro dzaj Char don nay mo żna
okre ślić ja ko kre do wy. In ną mi ne -
ral ność od kry je my w nie miec kich
Rie slin gach – tu mo że my ją za kla -
sy fi ko wać ja ko ka mien na lub łup -
ko wa. Cie ka wą od mia ną mi ne ral -
no ści od naj dzie my w ga li cyj skich
Al ba rin ho – mo żna je okre ślić ja -
ko sło ne.

– Czy mo żna za tem po sta wić
te zę, że mi ne ral ność to ró żne od -
mia ny ka mien nych niu an sów?

– Nie do koń ca. To znacz nie
szer sze po ję cie. To nie tyl ko skła -

do we sma ku: po cząw szy od mo -
krych ka mie ni, przez mi ne ra ły
ska ło twór cze, naf tę, jod, po sło -
ność mor skiej wo dy. Mi ne ral ność
to też – mo żna by rzec – od czu cie
więk szej kon cen tra cji, bo gat szej
tek stu ry wi na.

– Czy mi ne ral ność wy stę pu je
je dy nie w bia łych wi nach?

– Mo że my ją od kryć cho cia -
żby we wło skich San gio ve se, np.
Chian ti czy Bru nel lo bądź Ros -
so di Mon tal ci no. Tu mi ne ral -
ność mo żna okre ślić ja ko gli nia -
stą bądź be to no wą. In nym przy -
kła dem jest żwir ko we fran cu -
skie Bor de aux. Ale fak tem jest,
że mi ne ral ne nu ty są ła twiej sze
do zdia gno zo wa nia w bia łych
trun kach.

– Czy li w bia łych wi nach jest
jej wię cej?

– Nie ko niecz nie. Po pro stu
w czer wo nych mo że być np. za -
ma sko wa na ta ni na mi. Garb ni ki
są in ten syw ną ce chą wi na, któ ra
po tra fi przy kryć mi ne ral ność
i utrud nić jej wy kry cie.

– Cze mu wła ści wie słu ży mi -
ne ral ność? Sko ro jest tak od -
mien na w ró żnych wi nach…

– Po ma ga w spre cy zo wa niu
te go, co nam w wi nie pa su je.

Nie wszyst kie nu ty da się jed no -
znacz nie okre ślić mia nem owo -
co wo ści, ziół, przy praw, nut ru -
sty kal nych czy aro ma tów od -
zwie rzę cych. Cza sem tą ce chą
jest wła śnie mi ne ral ność. Gdy
wy czu wa my kre dę (np. w cha -
blis), krze mień (cho cia żby
w san cer re) lub sło na wy po -
smak, jak w bia łych wi nach
z Ga li cji. Pod tym od czu ciem
ka mien ne go chło du, kry sta licz -
nej czy sto ści kry je się mi ne ral -
ność.

– Czy u Pa na w skle pie od -
naj dzie my mi ne ral ne wi na?

– Jak naj bar dziej. Ser decz nie
za pra szam.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

MINERALNOŚĆ
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin
przy ul. Marysińskiej 3.

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone; z lokatorem;
z problemem prawnym. 796-796-596

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943

CCyykklliinnoowwaanniiee  uukkłłaaddaanniiee  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
779944--339977--000011

·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
·USŁUGI INFORMATYCZNE, Pomoc
komputerowa, Wyjazd specjalista Tel.
782-387-370

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

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

POŻYCZKA! BEZ BIK! NAWET 25.000 ZŁ
TEL. 883-200-636

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

ZDROWIE I URODA
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu w FERIO WAWER (przy stacji
Międzylesie). Praca w godzinach porannych 7:0--
9:00. Tel. 799-015-320
·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72
·www.e-pilociki.pl

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, KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE,
BAGNETY, MUNDURY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
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

Ogłoszenie PRACA
Poszukujemy

serwisantów i monterów
urządzeń chłodniczych

oraz handlowców
602-18-95-36

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7208

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką
miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych „Echo”

oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Mineralność to zarówno aromat wina, jak również jego
tekstura i posmak


