
Na spotkaniu przedstawiciele
Warbudu, który wygrał przetarg
na projekt i wykonanie odcinka
POW między Wałem Miedze-
szyńskim a Lubelską (bez wę-
złów), oraz Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad sku-
pili się na dwóch kluczowych ele-
mentach planowanego odcinka:
przecięciu ulicy Patriotów wraz

z torami kolejowymi i estakadach
prowadzących przez Mazowiecki
Park Krajobrazowy. Zapropono-
wano dwie możliwości – wiadukt,
na który naciska wykonawca i in-
westor oraz przepust pod torami,
którego domagają się mieszkańcy
i władze dzielnicy.

Wiadukt byłby tańszy w budo-
wie i utrzymaniu, ponadto gene-
ruje mniej uciążliwego hałasu
a na czas jego budowy nie trzeba
zamykać dla ruchu Patriotów
– tak argumentują drogowcy. Na-
tomiast wariant podziemny bę-
dzie trudniejszy w wykonaniu, acz
bardziej satysfakcjonujący miesz-
kańców, jako mniej uciążliwy
na co dzień. Taki też sposób po-
konania dwóch jezdni tej ulicy
i torów przez obwodnicę zaakcep-
towała rada dzielnicy.

Skąd jednak emocje? O ile
od 2013 roku, kiedy zaczęto dys-
kutować o budowie tego odcinka
POW, mówiło się o tunelu pod to-
rami i jezdniami na Patriotów, te-
raz, gdy podpisano już umowę
i trwają prace projektowe okazało
się, że Warbud i GDDKiA za-
miast tunelu proponuje „otwartą

wannę”, czyli – w uproszczeniu
– wykop, nad którym poprowa-
dzone będą ulica i szyny. To wła-
śnie po ogłoszeniu tego wariantu
mieszkańcy przypuścili słowny
atak na drogowców. – Mówicie
o dwóch wariantach, a gdzie trze-
ci? Gdzie uzgodniony tunel?
– pytali. I choć odpowiedzialny
za inwestycje dyrektor GDDKiA
Tomasz Kwieciński próbował
przekonywać, że technicznie
rzecz biorąc „wanna” jest tożsa-
ma z tunelem (Bo przecież nie
ma jednoznacznej definicji, czym
jest tunel, a tu jezdnie i tory będą
praktycznie zakrywać wykop
nad obwodnicą – tłumaczył) to
zaskoczenie propozycją wycofa-
nia się z tunelu było powszechne.
Jeszcze przed spotkaniem
na Wolnej odbyło się posiedzenie
komisji inwestycyjnej rady dziel-
nicy, która opiniowała oba wa-
rianty, popierając – wobec braku
koncepcji tunelu – podziemne
przejście pod Patriotów, acz do-
magając się powrotu do wersji
z tunelem właśnie. Burmistrz Łu-
kasz Jeziorski odczytał też list
od prezydent Warszawy Hanny

Gronkiewicz-Waltz, w którym wy-
raża swój niepokój wobec rezy-
gnacji z uzgodnionego tunelu
i stwierdza, że obie propozycje
projektowe są złe.

Jaki był efekt kilkugodzinnego
spotkania? Burmistrz zapropono-
wał, by drogowcy wzięli pod uwa-
gę uwagi mieszkańców i po wpro-
wadzeniu korekt zorganizowane
będzie drugie spotkanie.

Nasz komentarz
Drogowcy podczas spotkania

w miedzeszyńskiej szkole za cel
postawili sobie zniechęcenie
wszystkich do prac podziemnych.
– To spowoduje trzyletnie utrud-
nienia na Patriotów, konieczność
przełożenia ruchu tylko na jedną
jezdnię i przekładek całej infra-
struktury – mówili. – Do tego ist-
nieje możliwość poważnej awarii
systemu pomp, a takie przeprawy
są dużo droższe w utrzymaniu niż
wiadukty.

Zastanawiająca jest zwłaszcza
kwestia awarii w sytuacji, gdy nie
ma nawet gotowego projektu.
Lekceważące wobec mieszkańców

jest też stwierdzenie, że „wanna”
to prawie to samo co „tunel” oraz
proponowanie krótszych estakad
na terenie parku krajobrazowego.
Podobnie jak asekurowanie się
na samym początku spotkania za-
pisem z umowy pozwalającym
na wprowadzanie zmian w projek-
cie po uzyskaniu decyzji środowi-
skowej. Mieszkańcy celnie wy-
punktowali drogowców stwierdza-
jąc, że GDDKiA na budowę tego
fragmentu obwodnicy miała zare-
zerwowane blisko 900 milionów
a Warbud wygrał przetarg oferu-
jąc za swoje prace ponad 560 mi-
lionów i dalsze oszczędności kosz-
tem wawerczyków są bezcelowe.
Informacja o rezygnacji z tunelu
i skróceniu estakad zaskoczyła nie
tylko mieszkańców, ale i władze
dzielnicy. Skąd protest przeciwko
skracaniu estakad? Zamiast pół-
torakilometrowej długości wynie-
sionych dróg obwodnica miałaby
biec po krótszym nasypie, de facto
dzieląc Miedzeszyn na pół. – Ten
teren to nasz największy atut, lu-
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Południowa obwodnica – ktoś oszukał mieszkańców?
� „Gdzie jest trzeci wariant?” oraz „Oszukaliście mieszkańców!” – takie okrzyki dominowały podczas spotkania informacyjnego w Miedzeszynie,
dotyczącego budowy jednego z odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy.

Od 2013
roku, kiedy zaczęto
dyskutować o budowie
tego odcinka POW,
mówiło się o tunelu
pod torami i jezdniami
na Patriotów, teraz, gdy
podpisano już umowę
i trwają prace projektowe
okazało się, że Warbud
i GDDKiA zamiast tunelu
proponuje „otwartą
wannę”, czyli
– w uproszczeniu
– wykop, nad którym
poprowadzone będą
ulica i szyny.



Wszystko zaczęło się od Targu
Śniadaniowego, organizowanego
od kilku lat w al. Wojska Polskie-
go na Żoliborzu. Organizowane
co tydzień imprezy z udziałem re-
stauratorów i regionalnych produ-
centów żywności, podczas których
można zjeść na świeżym powie-
trzu, zrobiły w Warszawie furorę.
Próby zorganizowania podobnych
wydarzeń w innych dzielnicach
podejmowano – z lepszym lub
gorszym skutkiem – m.in. na Be-
mowie, Białołęce i Woli. W tym
roku czas na Międzylesie.

– Już w niedzielę, 10 kwietnia ru-
szamy z cyklicznym wydarzeniem
w Międzylesiu – zapowiada organi-
zator. – Smaczny Targ to okazja
do pysznych i zdrowych zakupów
od małych producentów, wyjątko-
we dania od dobrych restauracji
i pyszne wypieki znanych blogerów!

Na gości targu czekają ekolo-
giczne warzywa, owoce i mięso,
kuchnia orientalna, dania wegań-
skie i wegetariańskie oraz atrak-
cje dla dzieci. Smaczne Targi bę-
dą odbywać się od 10 kwietnia co
niedzielę w godz. 10:00–16:00

obok Cafe Peron, tuż obok stacji
Międzylesie.

(dg)

Międzylesie będzie mieć swój targ
� Moda na weekendowe targi pod chmurką zawitała do Międzylesia. Smaczny Targ
startuje 10 kwietnia.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Wawer to dzielnica z najniższym
odsetkiem lokali komunalnych
w stosunku do liczby mieszkańców.
Większość budynków to jeszcze
przedwojenne drewniane domy,
których stan nakazywałby rozbiór-
kę. Ostatnie inwestycje w lokale
miały miejsce w 2010 roku, gdy od-
dano do użytku dwa budynki
przy Ciepielowskiej z – łącznie – 80
mieszkaniami. Teraz Warszawa da-
je 37 milionów, za które w Marysi-

nie i Falenicy powstaną trzy domy,
mogące pomieścić 180 rodzin. Sta-
ną przy Włókienniczej i Korkowej.

Prócz nowych lokali komunal-
nych dzielnica dostanie pieniądze
na budowę ulicy Kłodzkiej, która
ma się zakończyć w przyszłym ro-
ku oraz oświetlenie Krawieckiej
(jeszcze w tym roku) i Kockiej
(koniec prac w 2017). Pieniądze
pochodzą z funduszy unijnych.

(red)

180 rodzin dostanie
mieszkanie w Wawrze
� Trzy nowe budynki komunalne mają powstać w Wawrze
do 2019 roku. Pieniądze wyasygnuje stołeczny ratusz.

Na sesję przybyła spora delega-
cja. Głośno protestowali przeciw
temu pomysłowi. Przekonywali,
że taki budynek będzie miał duży
wpływ na życie mieszkańców osie-
dla i jego powstanie powinno być
konsultowane z lokalną społecz-
nością. Argumentowali, że prezy-
dent stolicy ogłosiła w mediach
budowę, zanim radni zaakcepto-
wali zmianę i przekazanie pienię-
dzy na tę inwestycję.

– Nie sprzeciwiamy się budowie
takich budynków w ogóle, warto
jednak konsultować je z miesz-
kańcami – pisze na facebooko-
wym profilu Paweł Czerniak, re-
prezentujący radę osiedla Mary-
sin Wawerski Północ.

Mogłoby się na pozór wydawać,
że przypadek to dość typowy.
Najstarsi warszawiacy nie pamię-
tają projektu budowy jakiegokol-
wiek budynku socjalnego, który
nie byłby oprotestowywany. Taka
polska tradycja, że punkt widze-
nia zależy od punktu siedzenia,
a raczej zamieszkania. Ale miesz-
kańcy nie dość, że świetnie zorga-
nizowali swoją akcję – drukowali
plakaty, ulotki, transparenty,
stworzyli dobrą stronę informa-

cyjną na Facebooku, mają też
w tym przypadku sporo konkret-
nych argumentów uzasadniają-
cych sprzeciw.

– Czy redakcja może zająć
sprawą likwidacji placu zabaw
przy ul. Króla Maciusia w Marysi-
nie Wawerskim i wybudowaniu
w tym miejscu bloków socjal-
nych? To jeszcze bardziej utrudni
wyjazd i parkowanie. Nikt tego
nie konsultował z mieszkańcami.
Taka niespodzianka od miasta
– pisała do nas z prośbą o inter-
wencję czytelniczka.

Poza likwidacją placu zabaw
i brakiem miejsc parkingowych
mieszkańcy wskazywali na bardzo
małą odległość między budynka-
mi, spadek wartości mieszkań,

chaos w przestrzeni osiedla, prze-
ciążenie komunikacji miejskiej.
Protestujący podkreślali, że dziel-
nica Wawer dysponuje wieloma
działkami należącymi do miasta
przeznaczonymi pod zabudowę
wielorodzinną, gdzie inwestycję
można by przenieść.

Po negocjacjach i mediacjach
radnych wiceprezydent Michał
Olszewski zgodził się ostatecznie
na przeniesienie, w ramach auto-
poprawki, inwestycji na działkę
przy Korkowej. Zamiast przezna-
czonego do wyburzenia budynku,
gdzie mieści się sklep i poczta, po-
wstanie nowy. Parter zajmą skle-
py, klub osiedlowy i biblioteka,
na piętrach znajdą się mieszkania.

(wk)

„Nie” dla budynków socjalnych
na Króla Maciusia
� Na sesji budżetowej Rady Warszawy wiele kontrowersji wzbudziła sprawa
przyznania funduszy na budowę budynków socjalnych przy ulicy Króla Maciusia.
Mieszkańcy Marysina Wawerskiego zdecydowanie protestowali przeciw tej inwestycji.
Ich szeroko zakrojony protest przyniósł efekt. Budynki trafią w inne miejsce Wawra.

Budynki przy Ciepielowskiej otwarto sześć lat temu
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organizatora Od otwarcia centrum handlo-
wego w Międzylesiu pozostawało
wewnątrz kilka wolnych miejsc
na lokale. Na 18 marca zapowia-
dane jest otwarcie sklepu Martes
Sport, w budowie jest także re-
stauracja 7th Street.

Martes Sport to sieć sklepów
zajmujących się sprzedażą akceso-
riów, odzieży i obuwia sportowego
kilkudziesięciu marek, m.in. Nike,
Adidas, Reebok, Puma, Salomon,
Merrel, Kross, Merida, The North
Face, Brugi, Head, Atomic, Rossi-

gnol, Uvex, Viking, Spokey, Roxy,
Quiksilver, Hi-Tec, Arena, Iguana,
Magnum, Colmar, Martes, Elbrus
i Ice Peak. Będzie to trzeci Martes
Sport w Warszawie.

Z kolei 7th Street to sieć re-
stauracji z kuchnią amerykańską,
mająca już w Warszawie dwa lo-
kale (na Świętokrzyskiej i Gocła-
wiu). W menu znajdą się m.in.
klasyczne burgery, steki, żeberka
w sosie barbecue i sernik nowo-
jorski. Otwarcie wkrótce.

(dg)

Nowe miejsca w Ferio
� Ferio Wawer zostało otwarte w listopadzie, ale
dopiero teraz czynne będą wszystkie sklepy i lokale.

Od otwarcia centrum handlowego w Międzylesiu pozostawało
wewnątrz kilka wolnych miejsc na lokale

Protest mieszkańców przyniósł oczekiwany efekt

dzie przychodzą tu biegać, jeździć
na rowerach – mówili mieszkańcy.
– Jeśli będzie tu nasyp, a nie esta-
kady, przestanie być tak atrakcyj-
ny, powstaną dwa mniejsze.

W imię czego? Wygody drogo-
wców. bo łatwiej utrzymać drogę
na nasypie niż wiaduktach?

Biorąc pod uwagę całość spo-
tkania – drogowcy pokazali
mieszkańcom język.

Wiktor Tomoń

dokończenie ze strony 1

Południowa obwodnica
– ktoś oszukał mieszkańców?

Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt niezadowolonych
z projektu osóbte
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Otóż – nie będzie. Choćby z te-
go względu, że jego funkcje są
kompletnie inne. O ile w Aninie
liczy się relaks, ten w Międzylesiu
ma być pomocą w rehabilitacji dla
niepełnosprawnych. Do tej pory
podopieczni CR korzystali z pły-
walni przy V Poprzecznej – od te-
go roku mają swój własny basen:
niewielki i płytki (w najgłębszym
miejscu ma 1,5 metra głębokości),
za to spełniający swoje zadanie.

Ale nie tylko niepełnosprawni
mogą z niego korzystać. Ruszają
bowiem na nim zajęcia nauki pły-
wania dla dzieci. – Przyjmujemy
na zajęcia dzieci od 3 miesiąca ży-
cia do 9 lat. Są to zajęcia grupowe
z dużą dawką zabawy – mówi
Aleksandra Zgudka, organizatorka

zajęć. – Nasze ćwiczenia pozwalają
nawiązać bliższą więź dziecka z ro-
dzicami. Dodatkowo prowadzimy
zajęcia aerobicu, korekcyjne, pod-
staw pływania synchronicznego
oraz rozwojowe dla seniorów.

Brzmi ciekawie? Więcej szczegó-
łów będzie można otrzymać podczas
dnia otwartego, który odbędzie się 6
kwietnia. – Będzie to okazja do wzię-
cia udziału w darmowych zajęciach.
Rozpoczynamy o godzinie 16:00
i kończymy o godzinie 21:00 – zachę-
ca Aleksandra Zgudka.

Informacji można też szukać
pod adresem www.facebo-
ok.com/wodnenemo.

Basen w CR Halinów mieści się
przy Hafciarskiej 80/86.

(wt)

Najpierw były warsztaty foto
w Wawerskim Centrum Kultury.
Kursanci to młodzież tradycyjna
i ta nieco „starsza”, także w wie-
ku 60+. Wspólnym mianowni-
kiem wszystkich jest zamiłowanie
do robienia zdjęć. Nie wszyscy
na co dzień zajmują się fotogra-
fią, ale dla każdego stanowi ona
ważny element życia; pasję, której
poświęca swój czas wolny. Pod-
czas zajęć pojawił się pomysł
utworzenia strony internetowej.
Zainicjował go Cezary Zalewski,
który dziś zajmuje się portalem
fotofalenica.pl. Dzięki temu mo-
żemy poznać sylwetki falenickich
fotografów i zobaczyć ich prace.

Zarówno te profesjonalne jak
i w pełni amatorskie, bo stawiają-
cych pierwsze kroki w tej dziedzi-
nie sztuki nie brakuje.

– W poniedziałki prowadzę za-
jęcia dla grupy zaawansowanej.
Jest w niej 10 osób. Podobnie
liczna jest grupa czwartkowa
– początkująca – mówi Cezary.

Najmłodszy uczestnik warszta-
tów ma 15 lat, najstarszy po-
nad 60. Są to zarówno mężczyźni
jak i przedstawicielki płci pięknej
– mówi Marzenna Szymańska.

Zajęcia zawsze są pełne niespo-
dzianek. Poza warsztatami w cen-
trum kultury i w plenerach na linii
otwockiej, zdarzają się wyjazdy

na wystawy fotografii do muzeów
i galerii a nawet zajęcia w profe-
sjonalnym atelier w Warszawie.
Większość zdjęć można zobaczyć
na wystawach w domu kultury.

– Jak to pięknie ujęła poetka:
„nic dwa razy się nie zdarza”. Ka-
żdy ma swoje spojrzenie, swój styl
i sposób fotograficznego postrze-
gania świata – tłumaczy i dodaje,
że trudno jest odpowiedzieć
na pytanie – po co i dlaczego lu-
dzie fotografują.

– Wrażliwość na piękno, chęć
utrwalenia chwili, podzielenia się
nią z innymi. Fotografowanie jest
wypadkową talentu, pracy i szczę-
ścia – znalezienia się w dobrym

miejscu i w dobrym czasie. Naj-
ważniejsze to mieć chęć do nauki
i posiadanie „fotograficznego
oka” – mówi fotografka.

Marzenna Szymańska z Waw-
rem związana jest od zawsze. Uro-
dziła się w Międzylesiu, wychowała
w Falenicy, od dziesięciu lat miesz-
ka w Józefowie. Prowadzi warszta-
ty fotograficzne w falenickiej filii
Wawerskiego Centrum Kultury.

Posiada wyższe wykształcenie arty-
styczne (łódzka „Filmówka”) i pe-
dagogiczne (studia podyplomowe).
Działalność edukacyjną prowadzi
od kilkunastu lat. Jest współwłaści-
cielką studia fotograficznego Ba-
obaby Studio. Znana jako anima-
torka kultury i społeczniczka.
W wolnym czasie można ją spo-
tkać na rowerze lub koniu.

AS

Magiczny Wawer na fotografiach grupy FotoFalenica
� Dwa razy nie zdarza nic – mówią pasjonaci fotografii z grupy Fotofalenica. Dlatego na zdjęciach chcą utrwalać ulotne chwile, miejsca i ludzi.
Jako tło wybrali Wawer.

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!
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Wisła to jedno z ulubionych miejsc fotografów
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Pierwsza w Warszawie, a druga
w Polsce klasa sportowa współor-
ganizowana przez szkółkę piłkar-
ską. Gdzie? W Międzylesiu, a do-
kładnie w Szkole Podstawowej
nr 138 przy ul. Pożaryskiego.
Uczniowie, którzy zakwalifikują się
do klasy, będą mieć tygodniowo 10
lekcji wychowania fizycznego

pod okiem specjalistów ze szkółki
ZWAR Warszawa oraz rozszerzo-
ny program nauki angielskiego.

– Aby rozpocząć naukę w klasie
sportowej, dziecko musi być za-
kwalifikowane przez lekarza me-
dycyny sportowej i przejść próbę
sprawności fizycznej – informuje
urząd dzielnicy Wawer. – Badania

odbędą się 15 kwietnia przy al.
Wyzwolenia 6. Próba sprawności
fizycznej odbędzie się 19 kwietnia
w hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 76 przy ulicy Po-
ezji 5.16 marca w SP 138 odbę-
dzie się spotkanie dla rodziców
kandydatów do klasy sportowej.

(dg)

Piłkarska ekstraklasa
w szkole w Międzylesiu
� W szkole podstawowej przy Pożaryskiego startuje klasa sportowa,
współorganizowana przez szkółkę ZWAR-u.

Międzylesie też ma basen
� Od stycznia w Centrum Rehabilitacji „Helenów”
funkcjonuje basen. Czy będzie konkurencją dla
pływalni w Aninie?



Od września 2015 roku wybrana
w przetargu firma Polska Inżynie-
ria Sp. z o.o. projektuje rozbudowę
ulicy Trakt Lubelski na odcinku od
Zwoleńskiej do Borowieckiej. I do-
brze, bo stan tej drogi jest fatalny,
a wielu mieszkańców Wawra doje-
żdża tędy do Płowieckiej czy Wału
Miedzeszyńskiego. Daje się we znaki
także brak zatok autobusowych,
a przystanki usytuowane są na jezdni.

– Zakończenie prac projekto-
wanych przewidziane jest w grud-

niu 2016 roku, a samo rozpoczę-
cie budowy ma nastąpić w 2017
roku – zapowiada rzeczniczka Za-
rządu Miejskich Inwestycji Dro-
gowych Agata Choińska. Późno,
ale lepiej późno niż wcale.

Jak informuje ZMID, projekt ma
nawiązywać do przebudowanego już
odcinka do ul. Zwoleńskiej, gdzie po-
prawiony został stan nawierzchni,
powstały też nowe chodniki. Nie zbu-
dowano za to ścieżki rowerowej. In-
westor, czyli MPWiK, tłumaczył, że

przeprowadzany remont był jedynie
przywróceniem drogi to stanu
przed budową kolektora ściekowego.
Tymczasem, wstępny plan dla Traktu
od Zwoleńskiej do Borowieckiej
przewiduje budowę na tym odcinku
nie tylko chodników i zatok, ale
i ścieżki rowerowej. To dobrze, ale
może warto pomyśleć na dobudowa-
niu ścieżki także na wcześniejszym
odcinku? ZMiD zapowiada, że „za-
stanowi się nad taką możliwością”.

(wk)

Wyremontują Trakt Lubelski. Wreszcie!
� Miasto szykuje się do remontu fragmentu Traktu Lubelskiego między Zwoleńską
a Borowiecką. Powstał wstępny projekt, trwa postępowanie w sprawie wydania
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Julian Tuwim to postać związa-
na z Aninem. Zamieszkał tu
po wojnie i tworzył klimat tego
osiedla. Inni poeci związani
z Aninem to Jerzy Zaruba i Kon-
stanty Ildefons Gałczyński.

Zarubie dedykował Julian Tu-
wim wiersz „Lament aniński”:

O, nie pytaj, czemu smutno mi
w Aninie!.

Ani dawniej nie znosiłem ani ninie
Znieść nie mogę kakofonii. Zawsze

spontanicznie
Oraz żywiołowo protestuję,

Gdy harmonię kakofonia jaka
psuje.

A ostatnio w straszną matnię
jestem wplątan:

Słuch mój męczy cała orgia
kakofontann,

Bije, tryska, strumieniami po mnie
płynie:

Z racji imion i imienin w tym
Aninie.

Ma przyjechać do mnie Ania
do Anina,

Ania z Manią, więc nie minie parę
dni, a

Mania z Anią nie ominą mnie tu
– i na

Imieniny me przyjadą do Anina.
A gdzie Mania oraz Ania, tam

i Nina,
A przy Ninie – Mama Niny

– i Manina
(Tj, mama Mani, bardzo miła

pani,
I mamina mama, czyli babka

Mani).
kochamy wciąż za mało i stale

za późno”.

Prawidłową odpowiedź na py-
tanie „Gdzie znajduje się ten ka-
mień i tablica?” nadesłał Konrad
Osuch. Pan Konrad przytoczył
fragment opublikowanych w 2014

roku na stronach Kulturalnego
Wawra zapisków „O dwóch takich
w Aninie”. Autorem zapisków
jest Paula Szewczyk: „Widoczny
na zdjęciu kamień wraz z tablicą
znajduje się przy Liceum Ogólno-
kształcącym przy ulicy Alpejskiej
w Aninie. Urokowi Anina uległ
sam Julian Tuwim, który po po-
wrocie z emigracji otrzymał
od władz willę przy ulicy Zo-
rzy 19. Tym razem z ustaleniem
topografii nie ma najmniejszego
kłopotu, bo dom Tuwimów istnie-
je do dziś. Warto dodać, że to ta
sama posiadłość, w której kilka
lat po śmierci Tuwima zamieszkał
premier Jaroszewicz z żoną. Cie-
kawe jest to, że dom powstał jesz-
cze w latach 30 i mimo zmieniają-
cych się lokatorów wciąż nazywa-
ny jest willą Lotha, od nazwiska
pierwszego właściciela. Ten opu-
ścił posiadłość w czasie wojny i ni-
gdy już do niej nie powrócił. Po-
czątkowo w pustym budynku mie-
ściło się przedszkole, szybko jed-
nak zamknięte przez władze. Dwa
lata później swoje rzeczy rozpa-
kowywał tu sam Tuwim. Zamiesz-
kał przy Zorzy w 1948 roku wraz
z żoną i adoptowaną córką. Był
już wtedy bardzo schorowany,
a pobyt na Aninie miał przysłużyć
się polepszeniu jego samopoczu-
cia. Dlatego spędzał tu przede
wszystkim święta i lato”.

Dziękuję za tą opowieść i za-
praszam po nagrodę. Nagroda
jest do odebrania w sklepie z wi-
nami przy ul. Marysińskiej 3.

DOM SPRZEDAM
·Bezpośrednio sprzedam dom 154 m2, działka
930 m2, 20 km od centrum Warszawy, Majdan,
okolice Wawra, po generalnym remoncie, do
wykończenia, c. 440 tys. zł., tel. 508-120-825

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 bezpośrednio małą działkę budowlaną tel.
607-186-900
·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
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie

parowe TEL. 726-333- 922

·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, meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,

książki, pocztówki, dokumenty, zdjęcia, odznaki,

odznaczenia, szable, bagnety, mundury, gotówka

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

DOM I OGRÓD

Dekoracja Okien Szyte na miarę tekstylia
domowe Tel. 532 – 365-303,

www.marlenkubuj.pl,
marlena.kubuj@wp.pl

·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
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

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

Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508

·Pożyczki pozabankowe do 20 tys. Gotówka tego
samego dnia. Zapraszamy do biura na Pradze.
Zadzwoń: 531-338-217
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

RÓŻNE
·Nowość! www.plikdodruku.pl

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski
e-mail: mchodkowski@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, 
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

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

www.dodaj-ogloszenie.pl
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A teraz kolejna zagadka:
A teraz kolejna zagadka: Gdzieś w Wawrze leży ten kamień. Wykuto na nim rok: 1937.

Gdzie i dlaczego? Może ktoś będzie wiedział coś więcej na jego temat?

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
na ad res re dak cji lub pocz tą
elek tro nicz ną na ad res: wlo dek -
za lew ski@gma il.com. Za pra -
szam rów nież na Sky pa – kon -
takt: wlo dek.za lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

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.

Choć pie nią dze mia ły być na ka -
żde dziec ko, osta tecz nie sta nę ło
na tym, że rząd Be aty Szy dło wpro -
wa dzi do dat ki tyl ko na dru gie i ka -
żde na stęp ne nie peł no let nie dziec -
ko. Je śli na to miast do chód na oso -
bę w ro dzi nie nie prze kra cza 800 zł
net to (lub 1200 zł w przy pad ku ro -
dzin z dziec kiem nie peł no spraw -
nym), pie nią dze wy pła ca ne bę dą
ta kże na pierw sze dziec ko.

Jak do stać te pie nią dze?
Trze ba zło żyć od po wied ni wnio -

sek o usta le nie pra wa do świad cze -
nia wy cho waw cze go w urzę dzie
dziel ni cy, przed szko lu lub szko le,
ta kże gim na zjal nej. Wnio ski bę dą
przyj mo wa ne w 680 miej scach
w sto li cy od 1 kwiet nia, mo żna je
też zło żyć dro gą elek tro nicz ną
(na stro nie in ter ne to wej www.em -
pa tia.mrpips.gov.pl po uwie rzy tel -
nie niu wy peł nio ne go wnio sku bez -
piecz nym pod pi sem elek tro nicz -
nym) al bo wy słać pocz tą na ad res
swo je go urzę du dziel ni cy. Urzęd ni -
cy zwe ry fi ku ją wnio sek: mo gą
świad cze nie przy znać od ra zu, bądź
po pro sić o uzu peł nie nie da nych czy

do da nie do ku men tów do wnio sku.
Po speł nie niu wszyst kich kry te riów
mo żna ocze ki wać na pie nią dze
– mo że to jed nak po trwać na wet
do lip ca, ale je śli urząd opóź ni wy -
pła tę, bę dzie zo bo wią za ny do jej
wy rów na nia: czy li w sy tu acji, gdy
dziel ni ca za cznie wy pła cać świad -
cze nia w ma ju, do sta nie my nie 500
zło tych, tyl ko dwa ra zy ty le
– za kwie cień i maj.

Pie nią dze bę dą wy pła ca ne na
kon ta ban ko we – nie bę dzie mo żli -
wo ści otrzy ma nia ich np. prze ka -
zem czy „od li sto no sza”. Je śli ubie -
ga my się o do da tek na dru gie i ko -
lej ne dziec ko – wy star czy sam wy -
peł nio ny wnio sek. Je śli na pierw sze
– mu si my do star czyć do ku ment
po twier dza ją cy, że nie prze kra cza -
my kry te rium do cho do we go. Co
wię cej, ta ki do ku ment trze ba bę -
dzie przed sta wiać co ro ku.

Gdzie do stać wnio sek? Dru ki
wy da wa ne są tam, gdzie bę dą przyj -
mo wa ne, czy li w urzę dach dziel nic
i pla ców kach oświa to wych. Ich ma -
pa do stęp na jest na stro nie war sza -
wa ro dzin na.um.war sza wa.pl.

(wt)

500+ dla warszawiaków
� 1 kwietnia rusza rządowy program dopłat na drugie
i kolejne dzieci „500+”. Gdzie składać wnioski, by
otrzymać obiecane przez rząd pieniądze?

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



– Mu su ją ce wi na to do bry tru -
nek na ka żdą oka zję.

– Bez oka zji rów nież. Zwłasz cza
gdy za oknem tem pe ra tu ra bli ższa

jest dwu dzie stu kre sek, niż ze ra.
– Przy jem ne bą bel ki do star -

cza ją ce wra żeń sma ko wych
przy kon sump cji… To jest to!
Jak wy brać te naj lep sze?

– War to od po wie dzieć so bie
na py ta nie, do cze go nam one są
po trzeb ne. Czy ma ją być po da ne
ja ko ape ri tif, to wa rzy szyć nam
w po sił ku, do peł niać de ser,
a mo że bę dzie my wzno sić to ast?

– Ró żne wi na na ró żne oka -
zje?

– W przy pad ku to a stów, je śli
chce my pod kre ślić pod nio sły
cha rak ter uro czy sto ści, po da je -
my szam pa na. Na ape ri tif, któ ry
ma za da nie po bu dzić ape tyt od -
po wied ni bę dzie rów nież szam -
pan lub zrów no wa żo ne wi no
mu su ją ce. Do po sił ku zde cy do -
wa nie naj lep szym kom pa nem
jest wy traw ne wi no mu su ją ce,
któ re pa su je za rów no do ryb
i owo ców mo rza, jak i umiar ko -
wa nie pi kant nej kuch ni azja tyc -
kiej.

– Naj bar dziej zna nym – prócz
szam pa na rzecz ja sna – wi nem
mu su ją cym jest wło skie pro sec -
co. Czy ró żnią się je dy nie kra -
jem po cho dze nia?

– Oczy wi ście, że nie. Ma ją
wie le ró żnic, cho cia żby od mia ny
wi no gron, z któ rych zo sta ły wy -
pro du ko wa ne. Szam pan to mie -
szan ka char don nay, pi not meu -
nier i pi not no ir, bądź też je den
z tych szcze pów. Pro sec co wy -
twa rza się z gron gle ra. A to do -
pie ro po czą tek ró żnic.

– Są in ne?
– Cho cia żby me to da pro duk -

cji. Szam pa na wy twa rza się me -
to dą tra dy cyj ną – po le ga ona
na wtór nej fer men ta cji wi na ba -
zo we go w bu tel ce. Sto su ją ją
rów nież pro du cen ci hisz pań skiej
ca vy. Pro sec co pro du ku je się
me to dą Char ma ta – tu wtór na
fer men ta cja wy wo ły wa na jest
w du żych, szczel nych ka dziach.

– In te re su ją ce.
– Cie ka wost ką mo że być rów -

nież fakt, że bu tel ka pro sec co to
ja kieś 2 do 4 at mos fer, zaś szam -
pan aż 6–7. In ne są też nu ty
sma ko we i za pa cho we.

– Czy mógł by nam Pan przy -
bli żyć tą kwe stię?

– Oczy wi ście. Szam pa ny za -
zwy czaj po sia da ją ak cen ty świe -
żo pie czo ne go chle ba, to stów,
kla ro wa ne go ma sła czy her bat ni -
ków, prze pla ta nych cza sem
z niu an sem mig da łów, skór ki po -
ma rań czo wej i ja snych cze re śni.
Ze wzglę du na fakt, że wi no le -
ża ku je pod du żym ci śnie niem,
bą bel ki w kie lisz ku są mi kro sko -
pij ne, za to nie zwy kle trwa łe.

– A pro sec co?
– Ma ją ten den cję do bar dziej

owo co wo -kwia to wych nut. Od -
kryj my tu niu an se owo ców tro pi -
kal nych, orze chów la sko wych,
wa ni lii czy mio du.

– Dla cze go jest tak zna czą ca
ró żni ca w ce nie szam pa na i pro -
sec co?

– Bez wąt pie nia pod sta wo wym
wy znacz ni kiem ce ny szam pa na
jest pro ces je go pro duk cji.

– To zna czy?
– Przede wszyst kim ręcz ne

zbio ry. Po za tym usta lo na zo sta ła
mak sy mal na gę stość na sa dze nia
– 10 tys. sa dzo nek na je den hek -
tar, co da je od le głość jed ne go
me tra po mię dzy sa dzon ka mi.

Babęlkowy zawrót głowy, czyli czym
szampan różni się od prosecco?
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Jedynie produkty wytworzone w Szampanii, w północno
– wschodniej Francji, mają prawo nosić miano szampana.
Nazwa ta została zastrzeżona a geograficzny zasięg regionu
wyznaczony w latach 20. XX wieku. Wszystkie inne trunki

z bąbelkami to po prostu wina musujące
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