
„Gdzie zbudować przeprawę
przez Wisłę?” – to pytanie aktual-
ne w Warszawie właściwie od za-
wsze. Ostatnie połączenie między
dzielnicami leżącymi na dwóch
brzegach Wisły otwarto w marcu,
gdy między Powiślem a Pragą po-
jechały pierwsze pociągi metra.
Następny w kolejności ma być
drogowo-tramwajowy most Kra-
sińskiego między Żoliborzem
a Śliwicami, na który warszawski
samorząd chce wydać 707 mln zł.
Choć pomiędzy Bródnem a mo-
stem pozostanie bariera w postaci
terenów kolejowych, mieszkańcy
Bródna masowo domagają się je-
go budowy (zebrali już 23 tys.
podpisów). Z kolei na Żoliborzu
coraz powszechniejsza jest opinia,
że mostu w tym miejscu być nie

powinno. Dlaczego zamiast kon-
trowersyjnego mostu nie zbudo-
wać połączenia między Międzyle-
siem a Wilanowem?

Na Facebooku powstała niedaw-
no strona „Chcemy mostu na Za-
porze zamiast mostu Krasińskie-
go”. – Mieszkańcy naszej dzielnicy
i jej władze samorządowe spodzie-

wały się, że kolejnym po moście
Skłodowskiej-Curie będzie most
na południu, na wysokości Wawra
– czytamy na niej. – Mowa o trasie
i moście Na Zaporze, dla których
nie tak dawno opracowano nawet
studium wykonalności.

Most Na Zaporze miał łączyć
Międzylesie (ul. Mrówczą) z Wi-

lanowem (ul. Augustówka). We-
dług założeń z poprzedniej deka-
dy powstałaby o trasa o długo-

ści 6,8 km o przekroju 2×2, z dro-
gami rowerowymi i chodnikami.
Sama przeprawa mogłaby być
mostem wantowym podobnym
do Świętokrzyskiego, ale z pylo-
nem wyższym o 25 metrów.

– Przeniesienie tej inwestycji
z północy na południe nie napo-
tkałoby tak silnego oporu spo-
łecznego, gdyż nowa trasa przy-
czyniłaby się do rozwiązania pro-
blemów komunikacyjnych dzielni-
cy, nie burząc istniejącego układu
urbanistycznego, bo Wawer to
jednak nie Żoliborz – piszą auto-
rzy strony.

W 2020 roku zostanie otwarty
most w ciągu południowej obwod-
nicy Warszawy, który przejmie
ruch tranzytowy z mostu Siekier-
kowskiego. W tej sytuacji most
Na Zaporze mógłby z powodze-
niem funkcjonować bez dwujez-
dniowej trasy między Wałem Mie-
dzeszyńskim a Mrówczą, co
znacznie zmniejszyłoby koszt bu-
dowy. To, czy nowa przeprawa
na południu Warszawy będzie
brana w najbliższych latach
pod uwagę, zależy od wyników
rozmów z udziałem warszawskie-
go samorządu i mieszkańców Żo-
liborza, Śliwic i Bródna. Na razie
utknęły one w martwym punkcie.

Dominik Gadomski
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W 2020 roku
zostanie otwarty most
w ciągu południowej
obwodnicy Warszawy,
który przejmie ruch
tranzytowy z mostu
Siekierkowskiego. W tej
sytuacji most Na Zaporze
mógłby z powodzeniem
funkcjonować bez
dwujezdniowej trasy
między Wałem
Miedzeszyńskim
a Mrówczą, co znacznie
zmniejszyłoby koszt
budowy.

Według koncepcji z ubiegłej dekady most Na Zaporze wyglądałby bardzo podobnie do
Świętokrzyskiego
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Most Na Zaporze zamiast mostu Krasińskiego?
� Mieszkańcy Bródna i Żoliborza nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie mostu Krasińskiego. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta
– może to czas na budowę mostu Na Zaporze?



Wbrew nazwie kolarstwo gór-
skie można uprawiać także
na mazowieckich nizinach. Jedną
z odmian tego sportu jest „mara-
ton MTB”, czyli wyścigi rowerów
na dystansie 45–200 km, odbywa-

jące się w trudnym terenie. Dys-
cyplina zdominowana jest przez
Szwajcarów i Norwegów, ale ta-

kże Polacy mają się czym pochwa-
lić: w 2003 r. Maja Włoszczowska
została mistrzynią świata w mara-
tonie MTB, zaś Magdalena Sa-

dłecka – wicemistrzynią. O tym,
jak trudne i ciekawe jest kolar-
stwo górskie, możemy przekonać
się w Wawrze.

Wawerski szlak MTB o długo-
ści 27 km jest przeznaczony oczy-
wiście nie tylko dla zawodowców,
przygotowujących się do startu
w mistrzostwach, ale także dla
amatorów. Organizatorzy Lotto
Poland Bike Marathon, najwięk-
szej w Polsce amatorskiej imprezy
kolarskiej, uznali tę trasę za naj-
lepszą w Polsce w roku 2015.

Trasa rozpoczyna się obok
Szkoły Podstawowej nr 138
w Międzylesiu i prowadzi piasz-
czystymi i podmokłymi ścieżkami
Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego, nad brzegiem jeziora
Torfy, do pomnika Lotników Bry-
tyjskich na granicy z Józefowem
i z powrotem.

Dominik Gadomski

Najlepsza w Polsce trasa rowerowa
zaczyna się w Międzylesiu
� Wawer ma jeden z najlepszych szlaków kolarstwa górskiego w Polsce.

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

W 2014 roku nasza Szybka Kolej
Miejska była czwartym co do wiel-
kości przewoźnikiem kolejowym
w kraju (po Przewozach Regional-
nych, Kolejach Mazowieckich
i SKM-ce trójmiejskiej). W roku
ubiegłym z warszawskiej kolei miej-
skiej skorzystało ponad 25 mln
osób, zaś najpopularniejszą linią

jest S1, łącząca Otwock i Wawer
z Pragą, Śródmieściem, Ochotą
i Pruszkowem. Przewiozła ona 11
mln osób, najwięcej w marcu. Dzię-
ki publikacji tych statystyk miesz-
kańcy Wawra zyskali bardzo silny
argument w staraniach o większą
częstotliwość pociągów…

(dg)

Linia S1 najpopularniejsza
�Dziesięć lat po uruchomieniu pierwszego połączenia
warszawska SKM-ka jest jednym z największych przewoźników
w Polsce. Najwięcej pasażerów korzysta z linii S1.

Trasa
rozpoczyna się obok
Szkoły Podstawowej
nr 138 w Międzylesiu
i prowadzi piaszczystymi
i podmokłymi ścieżkami
Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego,
nad brzegiem jeziora
Torfy, do pomnika
Lotników Brytyjskich
na granicy z Józefowem
i z powrotem.

Żegańska się zmienia. Odcinek
między stacją SKM-ki a Pożary-
skiego jeszcze niedawno był właści-
wie zapleczem budowy tunelu dro-
gowego pod torami, ale zmiany idą
także na wschodnim fragmencie
ulicy. Na rogu z Bursztynową wy-
budowano sfinansowany z budżetu
obywatelskiego parking, na który
głosowało ponad 500 mieszkańców
Międzylesia. W tym roku na skrzy-

żowaniu obok zamontowana zosta-
nie sygnalizacja świetlna. To dobra
informacja dla pieszych, pasażerów
autobusów, osób odwiedzających
kościół i wreszcie kierowców, któ-
rzy od lat narzekali na trudności ze
skrętem z Bursztynowej w lewo.

Zarząd Dróg Miejskich prze-
znaczy na budowę sygnalizacji mi-
lion złotych.

Dominik Gadomski

Nowe światła w Międzylesiu
�W tym roku powstanie sygnalizacja świetlna na
problematycznym skrzyżowaniu koło międzyleskiego kościoła.

Sama wiedza często jednak nie
wystarczy. Dlatego też, aby wes-
przeć Państwa w Waszych pro-
blemach, podjęliśmy współpracę
z warszawską Kancelarią LEX
Nawigator. Specjalnie dla czytel-
ników „Informatora”, profesjo-
nalni prawnicy gotowi są przyj-
rzeć się każdej sprawie i nieod-
płatnie zarekomendować właści-
we rozwiązanie.

W jakich sytuacjach pomaga-
my? Potencjalnych problemów
może być mnóstwo. Wiele insty-
tucji publicznych jako podstawo-
wą metodę działania przyjęło łu-
pienie obywateli. Zaczynając
od często niesłusznie i na wyrost
nakładanych kar i mandatów
przez ZUS, który łatając swój
budżet powszechnie odmawia
wypłaty zasiłków macierzyńskich,

nie przyznaje należnych rent
i emerytur czy wreszcie każe pra-
cownikom zwracać świadczenia
chorobowe.

Biurokracja i bezprawie to
jednak nie tylko domena urzę-
dów. Wielu z nas przechodzi
prawdziwą gehennę w kontak-
tach z bankami, firmami ubez-
pieczeniowymi czy np. niesłusz-
nie przysłanymi windykatorami.
Jakie szanse ma pojedynczy oby-
watel z starciu z wielką, między-
narodową korporacją zatrudnia-
jącą sztaby prawników? Teore-
tycznie niewielkie. Chcemy to
zmienić.

Szczególne wsparcie dedykuje-
my dla biznesu, w tym przede
wszystkim dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Kontrole
z urzędu skarbowego, sanepidu

czy innych instytucji do przyjem-
nych nie należą, ale przecież to
nie koniec świata. Pod warun-
kiem, że ma się wsparcie specja-
listów, wiedzących jak rozma-
wiać i postępować z urzędnika-
mi, którzy wbrew pozorom przy-
chodząc do firmy wcale nie mo-
gą wszystkiego.

Tylko dla Czytelników
„Infromatora”: darmowa analiza
prawna Twojej sprawy w Kance-
larii Adwokacko-Radcowskiej Lex
Nawigator. Korzystając z naszego
projektu oszczędzasz nawet
do 500 zł, które musiałbyś wydać
na komercyjnego prawnika.

Umów się na spotkanie już
dziś. Zadzwoń pod nr 511-525-050
Lub wyślij maila na adres:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.
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Większa punktualność przy
krótszej trasie czy zero przesiadek
kosztem opóźnień? Warszawiacy
są w sprawie linii autobusowych
podzieleni na dwie prawie równe
grupy, zaś Zarząd Transportu
Miejskiego od lat konsekwentnie
tnie najdłuższe połączenia. Tym
razem wybór padł na 401.

Do niedawna linia kursowała
z Marysina przez Służew i Służe-
wiec do Ursusa, zapewniając
w dni powszednie w miarę spraw-
ny dojazd z dwóch odległych
dzielnic do kompleksów biuro-
wych przy Marynarskiej. Autobu-
sy pełniły też funkcję połączenia
lokalnego w Marysinie i w Ursu-

sie, natomiast stosunkowo nie-
wiele osób pokonywało nimi wię-
cej, niż pół trasy.

Obecnie 401 kursuje już na tra-
sie z Ursusa-Niedźwiadka na Ur-
synów Południowy, zaś wschodni
odcinek linii został przekształco-
ny w 402. Autobusy wyjeżdżają
z pętli Marysin i jadą ulicami
Korkową, Stepową, Okularową,
Marsa, Ostrobramską, Trasą Sie-
kierkowską, Witosa, Sikorskiego,
Doliną Służewiecką, Nowoursy-
nowską, Wałbrzyską, al. Lotni-
ków, al. Wilanowską, Marynar-
ską, Postępu, Cybernetyki i Wy-
nalazek, gdzie kończą trasę.

Dominik Gadomski

401 to teraz 402
� ZTM podzielił na dwie części jedną z najdłuższych linii
autobusowych w mieście. Z Marysina dojedziemy nią
tylko na Służewiec.

Trwa niekończąca się, smutna
historia: na Patriotów co 3–4 ty-
godnie dochodzi do wypadku. Bi-
lans do końca listopada to już
trzynaście osób rannych i jedna
zabita, co sytuuje biegnącą
wzdłuż torów ulicę na piątym
miejscu w Warszawie pod wzglę-
dem liczby ofiar.

– Mamy dwie równoległe ulice
Patriotów, zachodnią i wschodnią.
Jedna i druga przechodzi przez
liczne tereny z ruchem pieszym,
przy czym jezdnia zachodnia jest
węższa – pisał w ubiegłym roku
nasz czytelnik. – Na wschodniej
jezdni występuje sporadycznie
utwardzone pobocze. Według
mnie właśnie stronę wschodnią
powinno się pozostawić jako dro-
gę tranzytową, a drogę zachodnią
maksymalnie uspokoić. Ronda,
wysepki kanalizujące ruch, „eso-
wanie”, wyniesione skrzyżowania,
śluzy autobusowe to elementy in-
frastruktury drogowej, które sku-
tecznie spowolnią ruch drogowy
i wyeliminują ruch tranzytowy.

Jedyną drogą w naszej dzielni-
cy, przystosowaną (za ogromne
pieniądze) do obsługi ruchu tran-
zytowego, jest Wał Miedzeszyń-
ski. Wielu kierowców nie chce
jednak nadkładać drogi i woli ko-
rzystać z prostej jak strzała ulicy,

biegnącej przez najgęściej zalud-
nione rejony Wawra. Przekształ-
cenie przynajmniej jednej z jezdni
Patriotów w typową drogę lokal-
ną rzeczywiście mogłoby znacznie
poprawić bezpieczeństwo
i zmniejszyć ruch samochodów
w centrach Międzylesia, Falenicy
i innych osiedli.

W tym roku obok Prywatnej
Szkoły Podstawowej nr 92 i przy-

stanku autobusowego „Piechu-
rów” zostaną zamontowane nowe
światła, ale to póki co jedyny po-
mysł urzędników na poprawienie
bezpieczeństwa na Patriotów. Do-
kończenie w roku 2020 południo-
wej obwodnicy Warszawy całko-
wicie zmieni układ drogowy Waw-
ra. Ale czy sprawi, że na jego uli-
cach przestaną ginąć ludzie?

Dominik Gadomski

Wciąż niebezpiecznie na Patriotów
� Główna ulica dzielnicy Wawer nie opuszcza pierwszej piątki
najniebezpieczniejszych w Warszawie. W zeszłym roku zginęła kolejna osoba,
kilkanaście zostało rannych.
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

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: 508-125-418
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

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

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad pod pi sa ła w grud -
niu umo wy z Astal di, Gu ler mak
i War bu dem na bu do wę po łu dnio -
wej ob wod ni cy War sza wy mię dzy
wę zła mi „Pu ław ska” i „Lu bel ska”.

Za bu do wę tu ne lu pod Ur sy no wem
za pła ci my 1,22 mld zł, za most Po -
łu dnio wy – 758 mln, za es ta ka dy
nad Ma zo wiec kim Par kiem Kra jo -
bra zo wym – 562 mln. Na pra wym
brze gu Wi sły ob wod ni ca bę dzie po -

łą czo na wę zła mi z Wa łem Mie dze -
szyń skim i ul. Pa trio tów.

Ca ły 19-ki lo me tro wy od ci nek
tra sy w ukła dzie 2×3 zo sta nie
otwar ty la tem 2020 ro ku.

(dg)

Umowa na południową obwodnicę podpisana
� Turecka firma Gulermak i PBDiM Mińsk Mazowiecki zbudują most Południowy, zaś
Warbud – estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Umowy są już podpisane.

Sa la głów na wy dzia łu zo sta ła cał -
ko wi cie od no wio na, po dob nie jak
znaj du ją ce się obok ła zien ki i scho -
dy. Ulep szo no sys tem ob słu gi
i utwo rzo no punkt in for ma cyj ny. Je -
śli przed wi zy tą na Że gań skiej chce -
my się do niej przy go to wać – mo żna
za dzwo nić na in for ma cję:
22 443–70–00. Sam wy dział czyn ny
jest od po nie dział ku do piąt ku mię -
dzy 8.00 a 16.00 (w po nie dział ki
o dwie go dzi ny dłu żej, do 18.00).

A my cze ka my na opi nie od no -
śnie no we go WOM. Jest le piej?
Je ste ście Pań stwo trak to wa ni
w urzę dzie jak klien ci czy pe ten ci?

(red)

Urząd w Wawrze przeszedł lifting
� A dokładniej: Wydział Obsługi Mieszkańców.
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A teraz kolejna zagadka:
Gdzie stoi ten przydrożny krzyż, na którym widnieje data

1887 r. Czy to możliwe, że ma on tyle lat?
Na gra dza ne bę dą naj cie kaw sze od po wie dzi lub też na gro da zo sta nie

roz lo so wa na wśród osób, któ re na de ślą od po wie dzi w cią gu ty go dnia.
Na gro dą jest vo ucher o war to ści 40 zł na za ku py w skle pie „Wi niar -

nia Anin” przy ul. Ma ry siń skiej 3.

In for ma cje pro si my prze sy łać pod ad resem re dak cji lub pocz tą elek -
tro nicz ną: wlo dek za lew ski@gma il.com.

Wło dzi mierz Za lew ski

Witam wszystkich Czytelników
w nowym, 2016 roku, i mam
nadzieję, że również w tym roku
uda nam się wspólnie odkryć
kilka ciekawych miejsc w Wawrze.

Rozliczając się jeszcze
z rokiem, który minął, chciałem
na krótko wrócić do „Hotelu dla
owadów” z przedostatniego
odcinka naszego cyklu w 2015 r.
Właśnie otrzymałem od Pani
Anny Skrzypczak taki wierszyk:

Domek
Pewien ekolog wawerski na raty
postawił domek ten pszczołowaty.
Stoi wielka owadzia kolejka,
do meldunku na wprost alejka.
Umowa wieczystej zapłaty
brzrz…mi brzrz…ąkać kwiaty.

Dziękuję!
Ostatnia zagadka dotyczyła

lokalizacji przedstawionego
na zdjęciu nagrobka. Pan Konrad
Osuch tak odpowiedział na pytanie:

„Przed sta wio ny na zdję ciu na -
gro bek mo żna zna leźć na daw -
nym cmen ta rzu ży dow skim
u zbie gu ulic Izbic kiej i Kwit ną cej
Aka cji w Ra do ści. Po wstał on
na po cząt ku XX wie ku. Jesz cze
przed 1939 ro kiem prze szedł
w pry wat ne rę ce i prze sta no
na nim cho wać zmar łych. Nie gdyś
ota czał go ce gla ny mur. Dziś
z ogro dze nia prze trwa ły reszt ki.

Tuż obok wzno si się ce gla ny bu -
dy nek cmen ta rza. Chy li się ku ru -
inie, ale jesz cze trwa. Go rzej z na -
grob ka mi. Mo że jesz cze ja kieś
tkwią scho wa ne głę bo ko pod zie -
mią. Ale mię dzy drze wa mi wy pa -
trzyć mo żna za le d wie czte ry ma -
ce wy. Naj star szy z za cho wa nych
na grob ków upa mięt nia B. P.
Szkol ni ko wa, zmar łe go 16 ma -
ja 1926 ro ku. Na in nym z gro bów

czy ta my na pi sy po he braj sku
i po pol sku: Mo zes Eisen berg,
zmarł IX 1930. Pły ty na grob ne są
skrom ne, upa mięt nia ją lu dzi ra -
czej ubo gich. Tyl ko na jed nym
wy ry to otwar te dło nie w ge ście
bło go sła wień stwa. To znak dzie -
dzic twa ro du umiesz cza ny na gro -
bach ko he nów – po tom ków ar cy -
ka pła na Aaro na, któ rzy tym ge -
stem bło go sła wią zgro ma dzo nych

w sy na go dze pod czas nie któ rych
na bo żeństw” – pi sa li Je rzy S. Ma -
jew ski i To masz Urzy kow ski
w „Ga ze cie Sto łecz nej” z 31 paź -
dzier ni ka 2003 ro ku. Dziś daw ny
cmen tarz w Ra do ści to ob raz nę -
dzy i roz pa czy.”

Za pra szam Pa na Kon ra da
po od biór na gro dy w skle pie „Wi -
niar nia Anin” przy ul. Ma ry siń -
skiej 3.

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 5

Plac, wy rów na ny si ła mi spo łecz ny -
mi (ra da osie dla i pra cow ni cy oraz
za wod ni cy Klu bu Spor to we go Las
zbie ra li le żą ce na tym te re nie ka mie -
nie), przy go to wy wa ny jest te raz
do dal szych prac, któ re po pro wa dzi

urząd dziel ni cy. Na ty łach pla cu za -
baw po zi mie za czną się ko lej ne ro -
bo ty – w efek cie po wsta nie bo isko ze
sztucz ną na wierzch nią, któ rym bę -
dzie za rzą dzać klub spor to wy.

(red)

Będzie boisko przy Łasaka
� Jeszcze w tym roku na osiedlu Las powstanie nowe
boisko.

Oso by, do je żdża ją ce ro we rem
na sta cję i prze sia da ją ce się
do SKM -ki są – po zwól my so bie
na pa tos – wzo ro wy mi oby wa te la -
mi. Ich po jaz dy nie ha ła su ją, nie
za tru wa ją śro do wi ska, nie two rzą
kor ków, zaj mu ją ma ło prze strze ni
pu blicz nej, a oni sa mi dba ją o for -
mę, dzię ki cze mu rza dziej ko rzy -
sta ją ze słu żby zdro wia. PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we po sta no wi ły
uła twić ta kim lu dziom ży cie, bu -
du jąc przy sta cjach par kin gi dla
ro we rów. Chcie li do brze, wy szło
jak za wsze.

Par king ro we ro wy w Fa le ni cy
skła da się z ok. 40 miejsc, do któ -
rych… nie da się zgod nie z pra -

wem bez piecz nie do je chać. Sto ja -
ki za mon to wa no na traw ni ku, od -
gro dzo nym od ul. Pa trio tów ba -

rier ka mi i wy so kim kra wę żni -
kiem. Je śli uda się nam wy my ślić
spo sób na do sta nie się do środ ka,
nasz ro wer bę dzie stał – w za le -
żno ści od po ry ro ku – w bło cie al -
bo na lo dzie.

Nic dziw ne go, że wie lu ro we -
rzy stów wo li przy pi nać po jaz dy
do ba rie rek, igno ru jąc ist nie nie
par kin gu. Sy tu acja jest ab sur dal -
na o ty le, że in ne miej sca dla ro -
we rów (nie ste ty z wy rwi kół ka mi
za miast sto ja ków) znaj du ją się…
na pe ro nie.

Do mi nik Ga dom ski

Absurdalny parking rowerowy
� Przy stacji Falenica powstał parking dla rowerów bez wjazdu i nawierzchni.

Parking
rowerowy w Falenicy
składa się z ok. 40 miejsc,
do których… nie da się
zgodnie z prawem
bezpiecznie dojechać.

Żeby przypiąć rower, musimy przecisnąć się między barierkami

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.



DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

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

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·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

CCyykklliinnoowwaanniiee  779944--339977--000011

CCyykklliinnoowwaanniiee  uukkłłaaddaanniiee  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
779944--339977--000011

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

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

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·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

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256
·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 sprzątania
sklepu odzieżowego w CH Ferio (przy stacji PKP
Międzylesie) w godz. 7-9 rano. Tel. 799-015-320

·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

SZUKAM PSA
·ZAGINĄŁ PIES – Karo – 11 letni kundelek,
jeszcze do niedawna mieszkaniec Palucha. Boi
się samochodów i obcych ludzi, lubi psy.
Łagodny. Średniej wielkości (do kolan, 17 kg),
brązowo-szary, beżowe łapki, siwa mordka, duże
uszy, lewe ucho wystrzępione. Ma czerwone,
parciane szelki z adresówką w kształcie serca
zawierającą dane kontaktowe. Szczepiony,
w trakcie przyjmowania leków nasercowych.
Czip:985120021086500 Widzisz go – DZWOŃ:
Ida 694-689-970 Straż Miejska 986 NAGRODA

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, mundury,
dokumenty, zdjęcia, pocztówki, książki tel.
601-336-063

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
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHIDZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

…a przy oka zji po pra wić wi ze -
ru nek Fa le ni cy i stan śro do wi ska
na tu ral ne go. Mo żna to zro bić
w trzech kro kach.

Krok pierw szy: gło so wa nie
w czerw cu na pro jekt Jac ka Wi -
śnic kie go pt. „Fa le nic ka Ale ja
Cho inek” (oczy wi ście pod wa run -
kiem, że przej dzie on we ry fi ka cję).

– Pro jekt za kła da wy zna cze nie
przy pla cu za baw na ul. By sław -
skiej miejsc do sa dze nia drze wek
igla stych, w tym wszel kich do nicz -
ko wych cho inek świą tecz nych, po -
zo sta łych w do mach po okre sie
Bo że go Na ro dze nia. Drze wa mo -
gły by być sa dzo ne na sze ro kim pa -
sie zie le ni, przy no wym chod ni ku,
mię dzy jezd nią By strzyc kiej a cią -
giem pie szym. Na po cząt ku alei,
przy wej ściu na plac za baw na ro -

gu ul. By sław skiej i Der ka czy sta -
nę ła by też ta bli ca in for mu ją ca
o prze zna cze niu alei oraz ze wska -
zów ka mi tech nicz ny mi do ty czą cy -
mi wła ści we go sa dze nia drze wek
i kon tak tem do jed nost ki od po -
wie dzial nej za utrzy ma nie alei.
Mia sto spra wo wa ło by nad zór
nad sta nem drze wek, ale fakt wła -
sno ręcz ne go za sa dze nia drzew ka
skła niał by miesz kań ców do współ -
od po wie dzial no ści za swo ją sa -
dzon kę.

Krok dru gi: cze ka nie na re ali -
za cję pro jek tu i ku po wa nie
w przy szło ści już tyl ko cho inek
do nicz ko wych.

Krok trze ci: pro fit. Zy sku je my
my, bo zro bi li śmy coś po ży tecz ne -
go. Zy sku je śro do wi sko, Fa le ni ca
i na wet dzie ci na pla cu za baw, od -

gro dzo ne te raz od jezd ni szpa le -
rem drze wek.

Koszt re ali za cji pro jek tu jest
zni ko my, wy no si 2500 zł. Je śli
urzęd ni cy nie za uwa żą po wa żnych
błę dów for mal nych, bę dzie on
mieć ogrom ne szan se na re ali za -
cję w przy szłym ro ku. Czy zmie ni
przy zwy cza je nia miesz kań ców Fa -
le ni cy? Oka że się w przy szło ści.

Do pó ki Alei Cho inek jesz cze
nie ma, naj bar dziej eko lo gicz nym
spo so bem po ra dze nia so bie z nie -
po trzeb ną cho in ką jest prze ka za -
nie jej do elek tro cie płow ni, gdzie
ja ko bio ma sa zo sta nie zmie nio na
w prąd al bo cie pło. Pra cow ni cy
PGNiG Ter mi ka bę dą cze kać
na cho in ki w czwar tek 28 stycz nia
przed urzę dem dziel ni cy.

Do mi nik Ga dom ski

Krótki poradnik radzenia sobie z choinkami
� Co rok większość warszawiaków kupuje nową choinkę i co rok trafia ona
(w najlepszym wypadku) do elektrociepłowni. Niewielka zmiana przyzwyczajeń może
rozwiązać ten problem…

SKM -ka jest w Waw rze bar dzo
po pu lar na, ale licz ba sa mo cho -
dów na dro gach na dal jest tak du -
ża, że za mknię cie jed nej uli cy
skut ku je kor ka mi na dłu go ści
wie lu ki lo me trów. W naj bli ższym
cza sie sy tu acja się nie po pra wi,
bo 30 stycz nia za mknię ty zo sta nie
ciąg Pa trio tów -Szpo tań skie go
w po bli żu sta cji Mię dzy le sie.
Od te go dnia we wszyst kich po -

cią gach Ko lei Ma zo wiec kich po -
mię dzy sta cja mi Fa le ni ca i Go cła -
wek wa żne bę dą wszyst kie bi le ty
ZTM. Po nie waż w po cią gach KM
nie ma ka sow ni ków, oso by chcą ce
ak ty wo wać al bo ska so wać bi let
mu szą wsiąść pierw szy mi drzwia -
mi i zgło sić się do kie row ni ka.

Bi le ty ZTM bę dą wa żne w po -
cią gach KM do koń ca lip ca.

(dg)

W Kolejach Mazowieckich
z biletem ZTM-u
� Bilety ZTM będą ważne w pociągach KM w granicach
Wawra. Ma to zachęcić do zostawienia samochodu
w domu podczas utrudnień w Międzylesiu.

źródło: m
ateriały projektodaw
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Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-418
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl





– Przy słu chu jąc się Pa na roz -
mo wom z en tu zja sta mi win nie jed -
no krot nie mo żna usły szeć opi sy
trun ków za wie ra ją ce nu ty owo ców
da le ko od bie ga ją cych od wi no -
gron. Skąd się one bio rą w wi nie?

– Wi no mo że pach nieć nie mal
wszyst kim. Ta jem ni ca tkwi w pro -

ce sie fer men ta cji, pod czas któ rej
sok wi no gro no wy „prze mie nia
się” w wi no. Oprócz głów ne go
pro ce su, czy li za mia ny cu krów
w al ko hol, ma ją miej sce jesz cze
set ki in nych re ak cji che micz nych,
któ re wpły wa ją na fi nal ny efekt:
smak, aro mat i cha rak ter wi na.

– Czy li spo sób pro duk cji wi -
na de cy du je o tym, czy w kie lisz -
ku od naj dzie my niu an se czar nej
po rzecz ki bądź ma li ny?

– Nie do koń ca. Pod czas pro -
ce su fer men ta cji do cho dzi do
prze rwa nia po łą czeń sub stan cji
za pa cho wych two rzą cych nu ty

od czu wal ne przez nas ja ko aro -
mat wi no gron, a uwol nio ne frag -
men ty łą czą się na no wo, two -
rząc zu peł nie in ne two ry. 

– To zna czy?
– Na pa le tę aro ma tów i sma -

ków, ja ką od kry je my w da nej bu -
tel ce, ma ją wpływ trzy czyn ni ki.
Pierw szy, to me to dy pro duk cji,
czy li wspo mnia na już fer men ta cja,
ale nie tyl ko – ta kże ta kie skła do -
we jak ogra ni cze nie wy daj no ści
wi no ro śli, czy spo sób sta rze nia.

– A dwa po zo sta łe kom po nen ty?
– To ter ro ir, czy li wa run ki kli -

ma tycz ne pa nu ją ce na da nym te -
re nie. Ostat nim czyn ni kiem jest
od mia na/y wi no gron, z któ rej
pro du ko wa ne jest wi no.

– Czy wszyst kie wy mie nio ne
czyn ni ki „da ją” aro ma ty owo co -
we?

– Owo co we, kwia to we, zie mi -
ste, zio ło we i mi ne ral ne.
Na owoc w wi nie naj więk szy
wpływ ma ostat ni opi sy wa ny
skład nik – szczep wi no gron. 

– Czy ka żda od mia na ma swój
sta ły wa chlarz owo co wo ści?

– Nie oma lże. War to wspo -
mnieć, że za pach kon kret nych
owo ców w kie lisz ku uła twia roz -
po zna nie szcze pu wi no ro śli,
z któ rej po wsta ło da ne wi no.

– Przy kład?
– Wi śnia, ma li na i żu ra wi -

na – ta ka kom bi na cja owo ców
jest wy czu wal na w dwóch od mia -
nach – pi not no ir i st. lau rent. 

– To rze czy wi ście uła twia po -
szu ki wa nia. 

– Cza sem jed nak zda rza się,
że nie mo że my wy ró żnić kon -
kret nych owo ców, ża den z nich
nie wy su wa się na pierw szy plan.
Ma my wte dy do czy nie nia z tak
zwa ną owo co wo ścią.

– Czy li? 
– Gdy wy czu wa my w trun ku

czer wo ną owo co wość, ma my
na my śli bo gac two ma lin, tru ska -
wek, wi śni, żu ra wi ny itp. Tak
zwa na ciem na owo co wość za wie -
ra owo ce ta kie jak śliw ka, je ży -
na, czar na po rzecz ka czy ja go da.
Zau fa ny do rad ca z pew no ścią
bę dzie w sta nie okre ślić głów ne
nu ty aro ma tycz ne.

SKĄD SMAK CZEREŚNI W WINIE?
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Jeżyna to królestwo dolcetto, syrah i touriga national. Rabarbar możemy odnaleźć np. w pinot
noir. Maliny są obecne m.in. w barberze, gamay i lambrusco. Melon i inne owoce tropikalne to
domena win białych, chociażby chardonnay.


