
Choć budowa POW podzielona
jest na trzy części, mieszkańców
Wawra bezpośrednio będą doty-
czyć dwie z nich – od węzła „Przy-
czółkowa” do węzła „Wał Mie-
dzeszyński” o długości ok. 6,5 km
oraz budowa odcinka od węzła
„Wał Miedzeszyński” do węzła
„Lubelska” o długości ok. 7,5 km.
Ten pierwszy będzie tworzony
przez firmy Gülermak i PBDiM,
drugi – przez Warbud.

– Południowa Obwodnica War-
szawy będzie realizowana w syste-
mie „projektuj i buduj”, co ozna-
cza, że inwestor przekazuje wyko-
nawcom robót materiały koncep-
cji programowej i na ich podsta-
wie wykonywane są szczegółowe
projekty (budowlany, wykonaw-

czy). Następnie projekty będą za-
twierdzane decyzją o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) wydawaną przez wojewo-
dę – mówi Jan Krynicki, rzecznik
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. – Ta decyzja
umożliwi wykonawcom realizację
robót budowlanych, których roz-
poczęcie przewidywane jest
na przełomie 2016/2017 roku,
w zależności od odcinka.

Kiedy się zakończą? Teoretycz-
nie drogowcy mają 41 miesięcy
na oddanie dróg do użytku
od dnia podpisania umowy. Za-
tem w połowie 2019 roku POW
powinna być gotowa. Trzeba jed-
nak do tego czasu doliczyć kolej-
ne dziewięć miesięcy – w terminy

nie wlicza się okresów zimowych,
od 15 grudnia do 15 marca. Za-
tem droga nie będzie przejezdna

w całości wcześniej niż pod ko-
niec 2020 roku.

Największy rozmach będzie bez
wątpienia na odcinku od Przyczół-
kowej do Wału Miedzeszyńskiego
– przez Wisłę zostanie przerzucony
most o długości 1,5 kilometra. Ma

mieć po cztery pasy ruchu w ka-
żdym z kierunków jazdy. Sama tra-
sa ma mieć dwie jezdnie po trzy
pasy ruchu. Ciekawie zapowiadają
się też rozwiązania skrzyżowań ulic
Mozaikowej i Izbickiej – tu obie te
ulice zostaną poprowadzone
nad budowaną trasą. Podobnie bę-
dzie z ulicą Zabawną i Tawułkową,
a nad Patriotów zostanie poprowa-
dzony wiadukt, pod którym przeja-
dą pociągi.

– Szczegóły dotyczące zmian
w organizacji ruchu oraz plano-
wanych objazdów będą podawane
na bieżąco po zatwierdzeniu pro-
jektów organizacji ruchu – mówi
Jan Krynicki.

Obecnie prowadzone są prace
projektowe – nie tylko drogowe

i mostowe, ale też związane z in-
frastrukturą geodezyjną, teleko-
munikacyjną, wodno-kanalizacyj-
ną i melioracyjną. Gotowa jest już
inwentaryzacja środowiskowa,
drogowcy aktualizują też doku-
mentację geologiczno-inżynierską.
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Droga
nie będzie
przejezdna w całości
wcześniej niż
pod koniec 2020 roku.

Kiedy ruszy budowa obwodnicy w Wawrze?
� Południowa Obwodnica Warszawy ma za zadanie odciążyć miejskie drogi z ruchu tranzytowego. To zaś oznacza, że na wawerskich ulicach
będzie mniej ciężarówek. Zanim to jednak nastąpi, trzeba będzie znieść utrudnienia.



Na skrzyżowaniu Okularowa
– Marsa są trzy pasy ruchu – dla
skręcających w prawo (praktycz-
nie nie używany), dla jadących
prosto (też zazwyczaj bez zwięk-
szonego ruchu) i skręcających
w Marsa w lewo (90 proc. pojaz-
dów). Rezultat jest taki, że dwa
pierwsze pasy pozostają niemal

notorycznie puste, a na trzecim
tworzy się kolejka pojazdów się-
gających często ulicy Korkowej.

Skąd korki?
– Początkowo, dla skręcających

z Okularowej w lewo były prze-
znaczone dwa pasy (w tym wspól-

ny z jazdą na wprost), nie wiado-
mo dlaczego jeden skasowano.
Światła są tak ustawione, że zielo-
ne obowiązuje jednocześnie dla
samochodów jadących Chełmżyń-
ską i dla tych podróżujących Oku-
larową. Sytuację komplikują sa-
mochody jadące na wprost z Cheł-
mżyńskiej w Okularową. Mają
one pierwszeństwo przed tymi, co
skręcają z Okularowej w Marsa.
Są jeszcze samochody jadące
z Chełmżyńskiej i skręcające w le-
wo w Marsa (w kierunku Rember-

towa). Skutek tego wszystkiego
jest taki, że samochody jadące
z Okularowej w Marsa muszą
na początku przepuścić wszystkie
jadące na wprost z Chełmżyńskiej
w Okularową, jednocześnie
na drugim pasie narasta kolejka
pojazdów chcących skręcić z Cheł-
mżyńskiej w Marsa w kierunku
na Rembertów, więc samochody
z Marysina muszą czekać na ko-
lejną zmianę świateł, aż ta kolejka
opuści skrzyżowanie (bo blokuje
ona pas do skrętu w Marsa). Czyli

na jednym cyklu świateł zakręt
pokonują może dwa, trzy samo-
chody. Chełmżyńską opuszcza po-
nad dwadzieścia – opisuje szcze-
gółowo sytuację radny Marcin
Kurpios i potwierdza: jest sposób,
by upłynnić ruch na skrzyżowaniu.
Chodzi o stworzenie trzeciego cy-
klu świateł – dla skręcających
z Okularowej w Marsa.

Drogowcy: cierpliwości
Niestety to, co dla mieszkań-

ców jest proste do wykonania, dla
urzędników pozostaje często
trudne do zrealizowania. Drogo-
wcy twierdzą, że w godzinach
szczytu dopuszczenie skrętu w le-
wo z pasa środkowego znacznie
pogorszyłoby sytuację na wszyst-
kich wlotach tego skrzyżowania.

– W obecnym, zrealizowanym
etapie przebudowy nie jest możli-
we poprawienie warunków ruchu.
Zatwierdzono już projekt na ko-
lejny etap przebudowy ul. Marsa
(uwzględniający m.in. wyprowa-
dzenie estakadą ruchu z ul. Mar-
sa na ul. Żołnierską oraz posze-
rzenie wlotu ul. Marsa przy oma-
wianym skrzyżowaniu – kierunek
od ul. Żołnierskiej). Dzięki tym
rozwiązaniom możliwe będzie
przydzielenie dłuższego sygnału
zezwalającego dla ul. Chełmżyń-
skiej oraz Okularowej – podkre-
śla Konrad Klimczak ze stołecz-
nego ratusza.

Marcin Kurpios nie zgadza się
takimi tłumaczeniami. Jego zda-
niem można ograniczyć wyjazd
z Chełmżyńskiej. – Tam kierowcy
i tak mają mają zieloną strzałkę
– zresztą bardzo niebezpieczną dla
pieszych. Kierowcy nie stosują się
do konieczności zatrzymania
przed strzałką i auta wjeżdżają
w ludzi wychodzących zza ogrodze-
nia zlokalizowanego tuż przy przej-
ściu. Dodatkowo z Chełmżyńskiej
dają radę wyjechać wszystkie auta
i blokują wyjazd z Okularowej.
Można by po prostu skrócić zielo-
ne światło dla wyjeżdżających
z Chełmżyńskiej a sygnalizację dla
wyjeżdżających z Okularowej po-
zostawić bez zmian – ocenia.

Zagrożeni piesi
Czytelnik zasygnalizował nam

kolejną problematyczną kwestię,
występującą na feralnym skrzyżo-
waniu. – Przy sygnalizatorze z zie-
loną strzałką stoi ogrodzenie, które
zasłania kierowcom widok na oso-
by zbliżające się do przejścia. Czę-
sto dochodzi tu do niebezpiecznych
sytuacji – kierowcy wjeżdżają na ze-
brę, przy zielonym świetle dla pie-
szych, a nagle na jezdnię wybiegają
ludzie próbujący dostać się do au-
tobusu 145 na przystanku w kierun-
ku Żerania – opowiada pan Patryk.
Temu problemowi miasto obiecało
się przyjrzeć.

AS

Kiedy zmiany na Marsa? Fatalny wyjazd z Okularowej
� – Wystarczyłaby mała zmiana w sygnalizacji świetlnej, aby skręt z Okularowej w Marsa odbywał się płynnie. Dlaczego najprostsze rozwiązania
są dla urzędników zbyt skomplikowane? – pisze do nas pan Patryk.

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.

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

Można by
po prostu skrócić zielone
światło dla
wyjeżdżających
z Chełmżyńskiej
a sygnalizację dla
wyjeżdżających
z Okularowej pozostawić
bez zmian – ocenia
Kurpios.

Samochody nie mogą wyjechać z Okularowej – wyjazd zastawiony jest samochodami, które wyjechały z Chełmżyńskiej i próbują
skręcić w Marsa w kierunku Rembertowa (a nie skręcą, bo tam już stoją samochody, które wyjechały z Okularowej)
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A trattoria to nic innego, jak
miejsce, gdzie można zjeść jak
w domu, bez kryształów i kelne-

rów pod muchą, za to smacznie,
dobrze i niedrogo. – Taki jest wła-
śnie nasz lokal, gdzie bazujemy

na tradycyjnych przepisach i wło-
skich produktach – mówi pani
Marta. – Mamy ambicję, by u nas

czuć było włoski klimat, a nie tyl-
ko włoskie potrawy.

Ale trattoria to przede wszyst-
kim jedzenie. Czy da się zasko-
czyć podniebienia przyzwyczajone
do makaronów i pizz, serwowa-
nych wszędzie? Otóż – da się.
Wystarczy… mieć otwarte, regu-
larnie zmieniane menu. – Nasza
karta prócz włoskich klasyków
prezentuje co miesiąc nowe da-
nia, oparte na sezonowych pro-
duktach – dzięki temu mamy
gwarancję, że warzywa i owoce
używane w naszej kuchni są za-
wsze świeże. Nie korzystamy z go-
towych produktów – potrawy
przygotowywane są na miejscu,

więc nie ma szans, by nasze smaki
były kopią znanych z innych
miejsc.

A skoro o klimacie – Włosi
znani są ze swojego przywiązania
do rodziny. Dlatego W Trakcie
każdy znajdzie coś dla siebie, ta-
kże rodziny z dziećmi. – Działa
u nas Klub W Trakcie, który pro-
wadzi zajęcia dla dzieci. Właśnie
ruszamy z cyklem bezpłatnych
spotkań umuzykalniających dla
młodszych dzieci – rodzice będą
mogli spokojnie próbować na-
szych dań, a dzieci będą się świet-
nie bawiły – mówi M. Nowakow-
ska.

Zajrzycie?

Trattoria W Trakcie
Trakt Lubelski 204

502 90 10 80 lub 22 813 53 33
restauracja wtrakcie.pl

www.trattoriawtrakcie.pl

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

„Miejsce, przed którym prze-
ciętny mieszkaniec Falenicy spę-
dza tygodniowo więcej czasu niż
przed lustrem. Miejsce, które ścią-
ga na siebie prawie tyle prze-
kleństw, co urząd skarbowy, zosta-
wiając w tyle nawet służbę zdrowia
i sobotni program telewizyjny”.
Przejazd w Falenicy, a właściwie
jego nieodłączny element czyli
szlaban, doczekał się swojej strony
na Facebooku – „Leniwy szlaban
w Falenicy”. Założyli go mieszkań-
cy, którzy są też radnymi tej części
dzielnicy, zmęczonymi wielominu-
towym oczekiwaniem na pociąg.

– Jesteśmy radnymi osiedla Fa-
lenica, którzy nie chcą poddawać
się ideologii „niedasizmu”. Prze-
jazd w Falenicy jest jedną z wielu
bolączek Wawra, z którą od „za-
wsze” nikt nie jest w stanie sobie
poradzić, a my jesteśmy dwójką
miłych chłopaków, którzy stwier-
dzili, że teraz nasza kolej
na zmierzenie się z tym drażli-
wym tematem – śmieją się Jacek
Wiśnicki i Bartosz Mróz. – Po-
mysł wykiełkował kilka tygodni
temu, zaczęliśmy żartobliwie, ale
cele mamy jak najbardziej powa-
żne i realne – dodają.

Celem nadrzędnym akcji jest
unormowanie zasad panujących
przy przejeździe w Falenicy. Naj-

lepiej byłoby skrócić czas oczeki-
wania na przekroczenie torów, ale
ważne są też efekty informacyjne.

– Niech PKP PLK jasno powie,
dlaczego stoimy tak długo. Każdy
mieszkaniec ma swoje przypusz-
czenia: od procedur, przez prze-
starzały sprzęt, po trzy tory itp. Je-
śli nie dadzą rady ograniczyć czasu
zamknięcia, to może chociaż
zmniejszą uciążliwość oczekiwania
np. poprzez postawienie tablic po-
kazujących czas pozostały
do otwarcia szlabanu? W każdym
razie czas zacząć rozmawiać
z ludźmi. Problem realnie istnieje

– podkreślają. Dodają też, że Fale-
nica dusi się w spalinach, a rodzice
z dziećmi i inni piesi przechodzą
obok szlabanu, bo wiedzą, że po-
ciąg prawdopodobnie jest daleko
na horyzoncie. Paradoksalnie za-
tem wiecznie zamknięty szlaban
zmniejsza bezpieczeństwo.

Przekuć złą energię
w pozytywną

Celem stworzenia strony było
zebranie ludzi, którzy pomogą
przeforsować zmiany. Radni po-
trzebują też danych – kiedy, w ja-
kich godzinach problem się nasi-
la. O wszelkie informacje zwraca-
ją się do mieszkańców.

– Proszę spojrzeć, jak szybko
przybywa nam fanów, ponad 1000
osób w trzy dni! Ta skala pokazuje,
że temat jest ponadfalenicki i doty-
czy całej linii otwockiej. Co ważne,
nie jest to protest przeciwko komuś,
tylko czemuś. Staramy się przekuć
pokłady negatywnej energii, którą
widać w komentarzach, w pozytyw-
ną zmianę – tłumaczą radni.

Czy faktycznie w Falenicy stoi
się przy przejeździe dłużej niż
przy innych stacjach? Już teraz
ludzie piszą, że szybciej jest prze-
jechać przez sąsiednie przejazdy
w Miedzeszynie albo Michalinie
(oddalone o około 2 km). – Za-

mknięcia sięgające 10 minut nie
są tu niczym niezwykłym, a pocią-
gi jeżdżą przecież często i regu-
larnie – mówią młodzi radni.

PKP: takie są procedury
Poprosiliśmy PKP PLK o wytłu-

maczenie tej sytuacji. Kolejarze
tłumaczą, że przejazd w Falenicy
jest obiektem włączonym w infra-
strukturę stacji Falenica. Oznacza
to, że dla pociągów jadących
od strony stacji Warszawa Wawer
czas zamknięcia przejazdu jest
wydłużony o czas zatrzymania po-
ciągu na stacji Warszawa Falenica,
o czas potrzebny na wysiadanie
i wsiadanie pasażerów, jak i czas
przejazdu pociągu przez przejazd.

– Są to niezbędne procedury,
które gwarantują bezpieczeństwo
kierowcom i pieszym. Przejazd
w Michalinie jest przejazdem szla-
kowym, który nie jest włączony
w infrastrukturę stacji, wobec cze-
go zamknięcie rogatek trwa tam
krócej i ruch kołowy odbywa się
dzięki temu płynniej. Różnice te są
spowodowane indywidualnymi wa-
runkami na obu skrzyżowaniach.
Na przejeździe w Michalinie kie-
rowcy mają do pokonania tylko
dwa tory, a w Falenicy już cztery.
Inne jest również natężenie ruchu
pasażerów na pobliskich stacjach
– wyjaśnia Łukasz Kwasiborski
z zespołu prasowego PKP PLK.

Nie damy za wygraną
Organizatorzy akcji nie dają

za wygraną. Tłumaczenia PKP ich

nie przekonują, a jeszcze bardziej
motywują do działania.

– Stosowanie tych akurat proce-
dur w przypadku naszego przejaz-
du jest nietrafione i nie ma wpływu
na zwiększenie bezpieczeństwa.
Opuszczenie szlabanów na 10–15
minut przy braku przejazdu pocią-
gu sprawia, że piesi i rowerzyści
i tak przechodzą – przy zamknię-
tych rogatkach. Prosimy więc nie
używać wytrychów typu „bezpie-
czeństwo” i „procedury”, żeby za-
mknąć dyskusję. Liczymy na przy-
znanie, że problem istnieje i wspól-
nego namysłu, co z tym zrobić
– komentują radni.

Podkreślają, że obecnie szlaban
jest zamykany na dwie minuty
przed wjazdem na peron pociągów
z Warszawy. Jeśli do tego dodamy
jeszcze czas postoju i czas zjazdu
z przejazdu, to otrzymamy trzy mi-
nuty. A mogłoby o połowę mniej.

– Szlaban jest zamykany na po-
nad dwie minuty nawet w przy-
padku pociągów jadących z War-
szawy i kończących u nas bieg.
Pociąg wjeżdża na peron, podró-
żni wysiadają i szlaban się podno-
si. W tym czasie żaden pociąg nie
przejeżdża przez tory. Naprawdę
ktoś się dziwi, że kierowcy i piesi
są sfrustrowani? – pytają.
– W Michalinie od krawędzi pe-
ronu do przejazdu jest ok. 20 m.
W Falenicy dwa razy więcej. Zna-
my frazesy o „procedurach i bez-
pieczeństwie”. Czekamy
na wsparcie od ludzi – kwitują.

AS

Leniwy szlaban w Falenicy
� Szlaban w Falenicy stał się bohaterem mediów społecznościowych. Jego
„lenistwo” interesuje coraz większą rzeszę mieszkańców.

Czy faktycznie
w Falenicy stoi się
przy przejeździe dłużej niż
przy innych stacjach? Już
teraz ludzie piszą, że
szybciej jest przejechać
przez sąsiednie przejazdy
w Miedzeszynie albo
Michalinie (oddalone
o około 2 km).
– Zamknięcia
sięgające 10 minut nie są
tu niczym niezwykłym,
a pociągi jeżdżą przecież
często i regularnie
– mówią młodzi radni.

Najbardziej znany przejazd w Wawrze... ... z najbardziej leniwym szlabanem w okolicy

Takich Włoch jeszcze w Wawrze nie było
� Zasadniczo w Warszawie rozróżniane są dwa rodzaje włoskiej gastronomii: eleganckie restauracje i mniej wytworne
pizzerie. – A zapomina się o środku, czyli trattoriach – mówi Marta Nowakowska, właścicielka Trattorii W Trakcie.



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

To nie wiel kie je zio ro jest jed -
nym z ulu bio nych miejsc re kre -
acyj nych miesz kań ców. Przez la ta
jed nak by ło moc no za nie dba ne,
dla te go w 2014 ro ku zgło szo no
pro jekt je go od no wie nia w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.
Ro bo ty trze ba by ło wy ko nać

do koń ca ubie głe go ro ku – i wy ko -
na no. Oczysz czo ne zo sta ło dno
i brze gi, w nie któ rych miej scach
do dat ko wo je umac nia jąc. Wzdłuż
brze gu wy ty czo no ście żki spa ce ro -
we, usta wio no ław ki i zbu do wa no
dwa miej sca do pik ni ko wa nia.
Od stro ny uli cy Szul czy ka przy go -

to wa no też miej sca do pla żo wa -
nia, usta wio no też – od wscho du
– dwa po mo sty węd kar skie.

Przy tem pe ra tu rach ta kich jak
obec ne, na pierw szych ko rzy sta ją -
cych nie trze ba bę dzie chy ba dłu -
go cze kać…

(wt)

Morskie Oko gotowe
� Ostatni projekt, który miał być zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego
w Wawrze jest gotowy – pod koniec roku w Aleksandrowie ukończono prace
rewitalizacyjne nad Morskim Okiem.

� Na stacji Falenica
można przeczytać słowa,
dzięki którym poczujemy
się jak Aleksander Wielki
albo Maria
Skłodowska-Curie.

„Na wet te raz two rzysz hi sto rię
– Lo esje”. To je den z co raz licz -
niej szych w War sza wie mu ra li
stwo rzo nych przez po cho dzą cą
z Ho lan dii or ga ni za cję, zaj mu ją cą
się pro mo cją wol no ści sło wa,
praw czło wie ka i… my śle nia.

(dg)

Migawka z okolicy

Wielkie słowa na małym muralu



A prze cież ko lę da wca le nie mu -
si być kło po tli wa. W Waw rze, w ze -
rzeń skiej pa ra fii tam tej szy pro -
boszcz mó wi wprost: je śli ko muś
nie za le ży – niech nie przyj mu je.

Brak po chwa ły dla let nio ści
wia ry

– Zgod nie z mo im prze ko na -
niem, że ksiądz po wi nien iść z wi -
zy tą dusz pa ster ską tam, gdzie jest
ocze ki wa ny, pla nu ję od wie dzi ny
„po ko lę dzie” tyl ko u ro dzin
prze ży wa ją cych to z peł ną świa -
do mo ścią, życz li wo ścią i za an ga -

żo wa niem – pi sze na stro nie in -
ter ne to wej pa ra fii ksiądz Krzysz -
tof Wa li gó ra. – Wy cho dzę bo -
wiem z za ło że nia, że na le ży
w pierw szym rzę dzie usza no wać
wy bór ka żde go czło wie ka, wy ni -
ka ją cy nie wąt pli wie z je go prze -
ko nań. Nie prze ko ny wu ją cy jest
dla mnie po gląd, że wła śnie ta wi -
zy ta u wszyst kich miesz kań ców
pa ra fii słu ży kon wer sji go spo da -
rzy, gdyż rów nie do brze spo tka nie
i roz mo wa z księ dzem w cza sie
pod ró ży po cią giem czy sa mo lo -
tem mo że do pro wa dzić świec ką

oso bę do na wró ce nia. Co wię cej,
od wie dzi ny ka pła na „po ko lę -
dzie” u osób sto ją cych z da la
od Ko ścio ła mo gą od nieść nie po -
żą da ny sku tek. Usy pia się w ten
spo sób su mie nie tych lu dzi
i utwier dza ich w prze ko na niu, że
są w po rząd ku, po chwa la let niość
ich wia ry.

Pro boszcz Wa li gó ra kol por tu je
ulot kę, w któ rej pro si o od po -
wiedź, jak we dług pa ra fian po -
win na wy glą dać wi zy ta dusz pa -
ster ska. O czym roz ma wiać? Jak
spę dzić ten czas? I naj wa żniej sze
– czy w ogó le przy cho dzić do kon -
kret nych miesz kań?

Re gu la mi ny ko lę dy
Ale nie wszę dzie jest tak, jak

w war szaw skiej pa ra fii Wnie bo -
wzię cia NMP. W in ter ne cie fu ro rę
ro bił „Re gu la min wi zy ty dusz pa -
ster skiej”, opu bli ko wa ny przez
jed ną z pol skich pa ra fii, mó wią cy
w ja ki spo sób na le ży przy jąć
„god nie” księ dza. W skró cie: tyl -

ko w ele ganc kim ubra niu, bez
kap ci na no gach, za to w wi zy to -

wym obu wiu, psa na le ży za mknąć
w od dziel nym po miesz cze niu,
a gło wa ro dzi ny win na po dusz pa -
ste rza wyjść przed wi zy tą i od pro -
wa dzić do są sia dów po. Pa ra fia
Świę tej Trój cy w pod war szaw skiej
Ko był ce ser wu je ta kie ra dy jak
„Nie po wi nien w tym cza sie być
włą czo ny te le wi zor czy ra dio”,
„Pod trzy muj my ta kże sta ry, pięk -
ny zwy czaj, kie dy to przed dom
lub miesz ka nie wy cho dził na spo -
tka nie ka pła na go spo darz, czy li
gło wa ro dzi ny” tu dzież „Kul tu ra
wy ma ga, by wszyst kie psy i in ne
zwie rzę ta do mo we by ły za mknię -
te w od po wied nich po miesz cze -
niach!” i „Na wi zy tę ko lę do wą
przy go to wu je my stół na kry ty bia -
łym ob ru sem”.

Nam miesz kań cy ska rżą się
na go dzi ny, w któ rych księ ża wi -
zy tu ją do my i miesz ka nia. I choć
na klat kach scho do wych po ja wia -
ją się in for ma cje, kie dy na le ży się

księ dza spo dzie wać – czę sto jest
tak, że kom plet nie nie przy sta ją
one do rze czy wi sto ści.

– So bo ta ra no, go dzi na ósma
– mó wi jed na z na szych Czy tel ni -
czek. – Je stem w prosz ku, do drzwi
pu ka ksiądz. Stół ja ko ta ko przy go -
to wa ny, ale nie mia łam wo dy świę -
co nej. Ksiądz się ob ru szył i stwier -
dził, że w ta kim ra zie wy cho dzi. Po -
dzię ko wa łam i za mknę łam drzwi,
w ko lej nym ro ku od mó wi łam
wpusz cze nia go do miesz ka nia.

– Do mnie ksiądz z ko lę dą po -
fa ty go wał się oko ło 21.00. Stwier -
dzi łam, że na ofi cjal ne wi zy ty o tej
po rze jest za póź no i je stem go to -
wa przy jąć du chow ne go o bar dziej
ludz kiej po rze. Tym bar dziej że
na stęp ne go dnia z mę żem szli śmy
ra no do pra cy, a dzie ci do szko ły
– mó wi pa ni Bar ba ra.

Przy ję cie księ dza po ko lę dzie nie
jest obo wiąz kiem na wet naj bar -
dziej prak ty ku ją ce go chrze ści ja ni -
na. Jest na to miast obo wiąz kiem
księ ży, re gu lo wa nym przez pra wo
ka no nicz ne, któ re stwier dza
wprost: „Pra gnąc do brze wy peł nić
funk cję pa ste rza, pro boszcz po wi -
nien sta rać się po zna wać wier nych
po wie rzo nych je go pie czy. Wi nien
za tem na wie dzać ro dzi ny, uczest ni -
cząc w tro skach wier nych, zwłasz -
cza w nie po ko jach i smut ku, oraz
umac nia jąc ich w Pa nu”.

Jak wa sze do świad cze nia z te -
go rocz ną ko lę dą?

(wt)

Kolęda dla księdza czy rodziny?
� Raz do roku w wielu domach pojawia się problem z tzw. kolędą, czyli wizytami duszpasterskimi. Jedni narzekają, że ksiądz przychodzi
„po kasę”, inni, że zanudza nieistotnymi banałami, że nie chce po ludzku porozmawiać o problemach parafian. A gdzieś na marginesie
pojawiają się zupełnie inne problemy, natury ani materialnej ani duchowej…

Przyjęcie
księdza po kolędzie nie
jest obowiązkiem nawet
najbardziej
praktykującego
chrześcijanina. Jest
natomiast obowiązkiem
księży, regulowanym
przez prawo kanoniczne.

źródło: W
ikipedia/D

iabetes

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

Wi dok dzi czych ro dzin na Bia -
ło łę ce czy Bie la nach nie jest ni -
czym dziw nym, jed nak we dług le -
śni ków po pu la cja dzi ków roz ra sta
się nad mier nie. Przed kil ko ma la -
ty dzik za ata ko wał mę żczy znę
z psem, we wrze śniu 2013
w Chosz czów ce sta do dzi ków roz -
szar pa ło in ne go czwo ro no -
ga. I choć z na tu ry dzi ki nie wy ka -
zu ją agre sji wo bec czło wie ka,
w przy pad ku kon tak tu z psa mi
pusz czo ny mi lu zem na te re nach
le śnych, nie użyt kach, mo gą się
bro nić i w efek cie skrzyw dzić
czwo ro no ga.

W związ ku z bra kiem mo żli wo -
ści sku tecz ne go roz wią za nia pro -
ble mu po pu la cji dzi ków przy po -
mo cy ła pa nia ich w odłow niach,
pre zy dent War sza wy wy da ła de cy -
zję na od strzał 80 sztuk dzi ków.
– To ra dy kal ne roz wią za nie, ale

w obec nej sy tu acji nie ma my in -
ne go wyj ścia – mó wi An dże li ka
Gac kow ska, wi ce dy rek tor La sów
Miej skich.

Dla cze go ra dy kal ne? W War -
sza wie jest bli sko 30 odłow ni, któ -
re po zwa la ją na schwy ta nie dzi -
ków żyw cem, a na stęp nie wy wie -
zie nie ich do la sów z da la od mia -
sta. Ty le tyl ko, że dzik to in te li -
gent ne zwie rzę i do odłow ni
wcho dzi nie wie le osob ni ków. Do -
dat ko wo odłow nie są czę sto za -
nie czysz cza ne lub nisz czo ne przez
lu dzi i przez to mniej sku tecz ne.

Stąd de cy zja o pod ję ciu bar dziej
zde cy do wa nych kro ków w po sta ci
od strza łu. De cy zja po zwa la ją ca
na od strzał za wie ra szcze gó ło we
pro ce du ry po stę po wa nia. – Mię -
dzy in ny mi przed roz po czę ciem
dzia łań mu si my przed sta wić szcze -
gó ło wy har mo no gram dzia łań

w biu rze ochro ny śro do wi ska, po li -
cji, Cen trum Za rzą dza nia Kry zy -
so we go War sza wy i stra ży miej -
skiej – mó wi An dże li ka Gac kow -
ska. – Tyl ko wte dy, gdy zo sta nie on
za ak cep to wa ny, bę dzie my mo gli
za cząć dzia łać. Ka żdo ra zo wo mu -
si my mieć za bez pie czo ny te ren,
na któ rym bę dzie pro wa dzo ny od -
strzał a ak cja bę dzie się od by wać

zgod nie z za sa da mi bez pie czeń -
stwa – z da la od do mów, przez
upo wa żnio nych pra cow ni ków La -
sów Miej skich oraz przy współ pra -
cy in nych słu żb. De cy zja o od strza -
le jest trud na, ale we dług le śni ków
nie ma in nej mo żli wo ści, by sku -
tecz nie re ago wać na pe ty cje
miesz kań ców.

A co się sta nie z od strze lo nym
dzi kiem? Cóż, za si li bu dżet Skar -
bu Pań stwa. Dzi ki tra fią bo wiem
do punk tu sku pu, a po zy ska ne
w ten spo sób pie nią dze – do bu -
dże tu Skar bu Pań stwa.

Od strzał pro wa dzo ny bę dzie
od 30 kwiet nia 2016 r.

(wt)

Będą strzelać do dzików
� Według szacunków Lasów Miejskich w Warszawie żyje około tysiąca dzików. Ich
obecność w mieście jest coraz większym problemem dla miasta – według leśników
zwierzęta mogą być niebezpieczne.

Do odłowni
wchodzą tylko młode
osobniki. Te dorosłe,
a więc potencjalnie
bardziej niebezpieczne,
schwytać się nie
pozwalają. Stąd decyzja
o rozwiązaniu
drastycznym: odstrzale.



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

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
·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  779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Drobne naprawy – remonty: hydrauliczne,
elektryczne, budowlane, mechaniczne, stolarskie,
ogrodowe, na terenie Wawra i okolic. Tomek
– tel. 735-595-035

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

BUDOWLANE
·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

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH FERIO (przy PKP
Międzylesie). Praca w godz. 7:0--9:30. Tel.
799-015-320
·Firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH Ferio (przy stacji PKP
Międzylesie) w godz. 7-9 rano. Tel. 799-015-320
·Panów do ochrony 22 834-34-00

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 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

NADASZ 
BEZ WYCHIDZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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

W ostat nim od cin ku Cie ka we -
go Waw ra za mie ści łem zdję cia
przy dro żne go krzy ża. Fra pu je da -
ta, któ ra jest na nim umiesz czo na.
Czy to mo żli we, że krzyż stoi już
od 1887 r.?

Otrzy ma łem od po wie dzi od pa -
ni Be aty Kucz kow skiej -Osuch
i Da nu ty Szcze pa niak, któ ra na pi -
sa ła „Pięk ny drew nia ny krzyż stoi
na ul. Bo ro wiec kiej w Waw rze.
Mi jam go ja dąc na ro we rze na po -
bli ska dział kę. Sa ma się dzi wię, że
ma ty le lat! Po noć zo stał po sta wio -
ny w 1887 r. na pa miąt kę za ra zy
cho le ry, któ ra do tknę ła Pra gę.
Miej sce jest cie ka we i war to się
tam chwi lę za trzy mać”. Jed nak ca -
łą hi sto rię opi sał pan Ma ciej Odo -
lak pra -pra -pra wnu czek Wa len te -
go Ja ro sie wi cza, któ ry na swo jej
łą ce usta wił krzyż w 1887. Pan Ma -
ciej na pi sał tak: „Po ka za ny
na zdję ciu krzyż znaj du je się
przy ul. Bo ro wiec kiej. Krzyż ten
ufun do wał i po sta wił na swo jej łą -
ce mój pra -pra -pra dzia dek Wa len -
ty Ja ro sie wicz. To tak zwa ny krzyż
cho le rycz ny po sta wio ny w po dzię -
ce za oca le nie od za ra zy, ja ka na -
wie dzi ła ów cze sną Eu ro pę. Obec -
ny krzyż jest oczy wi ście re pli ką
tam te go krzy ża, po sta wio ną przez

oko licz nych miesz kań ców ok. 25
lat te mu. In for ma cję ta ką prze ka -
za ła mi mo ja ma ma Ze no na Odo -
lak z do mu Ja ro sie wicz”.

Bar dzo dzię ku ję za roz wią za nie
za gad ki.

Epi de mie cho le ry by ły pla gą
Eu ro py. Groź na epi de mia cho le -
ry na wie dzi ła War sza wę pod czas
wo jen szwedz kich w 1707 – po -
dob no zmar ło wte dy oko ło 30 tys.
miesz kań ców mia sta. Za swo istą
„pa miąt kę” po epi de mii mo żna
uznać co rocz ne piel grzym ki
do Czę sto cho wy z ko ścio ła Św.
Du cha. Zwy czaj ten prze trwał
do dziś – po nad 300 lat!
W XIX wie ku wsku tek po stę pów

wie dzy le kar skiej i roz po wszech -
nie nia się prze pi sów hi gie nicz -
nych wiel kie za ra zy wy stę po wa ły
co raz rza dziej. W 1831 ro ku epi -
de mia cho le ry po ja wi ła się w sto -
li cy po raz ko lej ny. W tym cza sie
uru cho mio no cza so wo szpi tal
przy ul. Ba ga te la. W 1866 ro ku
usta lo no tzw. ko mi tet cho le rycz ny
War sza wy, do któ re go na le ża ły
spra wy ad mi ni stra cyj ne zwią za ne
z epi de mią. W XIX wie ku no to -
wa no ta kże pan de mie ospy, dzie -
cię cych cho rób za kaź nych oraz ty -
fu su – ogni ska tej cho ro by
przed ska na li zo wa niem sto li cy
wy bu cha ły dość czę sto. Pra gę za -
ra za cho le ry na wie dzi ła w la -

tach 1872–1873 i kosz to wa ła ży cie
ok. 500 osób.

Po na gro dę za pra szam pa na
Ma cie ja Odo la ka i dzię ku ję

za opi sa nie hi sto rii krzy ża. Na -
gro da jest do ode bra nia w skle pie
„Ha cjen da z wi na mi”
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:
Gdzie znajduje się ta tablica poświęcona Księdzu Poecie

Janowi Twardowskiemu?
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



tel. 502-280-720



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

– Mie sza nie ze so bą ró żnych
szcze pów, by stwo rzyć z nich
pięk ną ca łość, to chy ba jed no
z naj bar dziej kre atyw nych dzia -
łań wi nia rza…

– Zde cy do wa nie. Ku pa żo wa -
nie to mo ment, gdy ma szan sę
wy ko rzy stać swe umie jęt no ści
w rów no wa że niu sma ku. Jed nak
cza sem – nie zwy kle rzad ko
– wspa nia łe wi no jest dzie łem
przy pad ku.

– Jak to?
– Mia łem oka zję spró bo wać

kie dyś wy bor ne go por tu gal skie -
go wi na, któ re swój smak za -
wdzię cza zbie go wi oko licz no ści.
Za zwy czaj ka żdy z wi nia rzy trzy -
ma swe re cep tu ry w pa mię ci,
więc gdy wie lo let ni wi ne ma ker
z tej win ni cy tra fił do szpi ta la,
nikt nie znał prze pi sów na je go
win ne mie szan ki. Za stę pu ją cy go
wpraw dzie przy glą dał się je go

pra cy, ale nie był w sta nie jej po -
wtó rzyć.

– Co za tem zro bił?
– Wy mie szał tak jak umiał.

Po wsta ło fe no me nal ne wi no.
– Szczę ście po cząt ku ją ce go…
– Lub szczę śli wy traf. Nie ste ty,

nie za pa mię tał swej kom bi na cji
szcze pów, i wi no to po wsta ło tyl -
ko w jed nym rocz ni ku.

– Czy li pra ca wi ne ma ke ra nie
jest tak pro sta, jak się wy da je.

– Oczy wi ście. Pro ces ku pa żo -
wa nia nie koń czy się na mie sza -
niu ró żnych od mian wi no gron.
Wie lu wi nia rzy prze cho dzi ry go -
ry stycz ny pro ces se lek cji w ce lu
iden ty fi ka cji naj lep szej becz -
ki/be czek prze zna czo nych
do dal sze go le ża ko wa nia.

– Za sta na wia mnie na ile pro -
ces mie sza nia win to in wen cja
wi nia rza, a ile w tym ry go ry -
stycz nych za le ceń ape la cji.

– Wie le za le ży od te go, czy da -
ne wi no jest pro du ko wa ne w ra -
mach kon kret nej ape la cji, czy
jest to tru nek re gio nal ny.

– W tym dru gim przy pad ku
wi ne ma ker ma za pew ne więk sze
po le do po pi su.

– Tak, co nie zna czy, że two rząc
wi no ape la cyj ne ka żdy wi niarz
wy pro du ku je ta kie sa mo wi no.

– To zna czy?
– Przy kła dem mo że być DOC

So ave: zrów no wa żo ne wi no, z nu -
ta mi cy tru sów i mig da łów. W tym
przy pad ku wi niarz mu si użyć mi ni -
mum 70% wi no gron ze szcze pu
Gar ga ne ga, a resz ta to „mix” Treb -
bia no, Char don nay i Pi not Blanc.
W ja kich pro por cjach? To już ta -
jem ni ca ka żde go wi ne ma ke ra.

– Ta kich przy kła dów jest za -
pew ne wie le…

– Zde cy do wa nie. Wszyst kich
za in te re so wa nych za rów no tym
te ma tem, jak i in ny mi wi niar ski -
mi cie ka wost ka mi na ma wiam
do po lu bie nia na sze go fa ce bo -
oka: www.fa ce bo ok.com/piw ni -
ca zwi na mi.

Klasyczne winne mieszanki
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Treściwie, miękkie czerwone
wina z nutami malin, jeżyn,

jagód, pieprzu i fiołków
produkowane są z odmian
Grenache, Syrah, Carignan,

Cabernet Sauvignon i Merlot.
Każdy winiarz decyduje które
szczepy użyć i w jakiej ilości

Wytrawne, czerwone wina z Veneto – Amarone
– z odważnymi taninami i niuansamim fig, suszonej żurawiny,

goździków, słodkiego tytoniu i skóry kupażowane są ze
szczepów Corvina, Rondinella i Molinara. Mogą też mieć
niewielką domieszkę innych odmian autochtonicznych

Pikantne, acz lekkie białe
wina z Bordeaux, z aromatem
agrestu i melona. Wytwarzane

są z Sémillon, Sauvignon
Blanc i Muscadelle. Gdy
winiarz chce nadać winu

bardziej kremową
konsystencję zamyka je

w dębowej beczce


