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Spośród wszystkich historii
związanych z dzisiejszym Waw-
rem ta jest najciekawsza, najtra-
giczniejsza i być może najmniej

znana. W latach 1926–1942
przy ul. Lokalnej w Miedzeszynie
funkcjonowało Sanatorium Dzie-
cięce im. Włodzimierza Medema
– placówka uznawana wówczas

za niezwykle nowoczesną, prowa-
dzona przez warszawskich Ży-
dów. Do wybuchu II wojny świa-
towej przewinęło się przez nią
prawie 10 000 dzieci. Nie tylko
żydowskich, ale też polskich.

W latach 30. sanatorium pro-
wadzone przez Szlojme Gilińskie-
go było uznawane za niezwykle
nowoczesne, stosujące nieznane
wcześniej metody wychowawcze
(np. praktycznie nie stosowano
kar).

– Zgodnie ze statutem była to
placówka leczniczo-wychowaw-
cza, w której prowadzono zajęcia
szkolne, zespoły zainteresowań,
w tym kółka artystyczne oraz bi-
bliotekę – podaje portal histo-
ryczny Wirtualny Sztetl. – Naukę
prowadzono głównie w języku ji-
dysz. Życie w sanatorium poma-
gały organizować dziesięciooso-

bowe wybierane demokratycznie
dziecięce samorządy.

– Nas wysyłali do tego sanato-
rium na miesiąc albo sześć tygo-
dni, żebyśmy tam pooddychali
świeżym powietrzem – wspominał
w 2008 roku Marek Edelman
w wywiadzie dla „Gazety Wybor-
czej”. – Przed wojną gruźlica to
była powszechna rzecz, prawie
wszystkie dzieci miały zespół pier-
wotny.

Placówka została zamknięta
przez nazistów jednocześnie z li-
kwidacją getta w Falenicy. Leczo-
ne w niej dzieci wraz z pracowni-
kami zostały wywiezione do obo-
zu zagłady w Treblince, skąd już
nie wróciły. Pamięć o sanatorium
trwała jeszcze przez jedno poko-
lenie, gdy przy Lokalnej stały
jeszcze zabudowania sanatoryjne.
Później znikły nawet one.

– Budynki zostały rozebrane
w latach 70., dziś pamiętają o ich
istnieniu pojedyncze osoby. – mó-
wi Andrzej Rukowicz, autor orga-
nizowanego przez Fundację Eu-
ropejski Instytut Kultury projektu
pt. „GAN EDEN – Raj?”, mają-
cego na celu przywrócenie pamię-
ci o sanatorium Medema. W pla-
nach jest m.in. wystawa, sesja na-
ukowa, koncert pamięci i stałe
upamiętnienie w Miedzeszynie.

– Mam nadzieję, że projekt bę-
dzie początkiem szerszych dzia-
łań, pogłębi świadomość wyda-
rzeń historycznych, związanych
z miejscem zamieszkania i przy-
czyni się do wzrostu poczucia to-
żsamości kulturowej wśród miesz-
kańców dzielnicy. Zapraszamy
do współpracy placówki pedago-
giczne i edukacyjne, poszukujemy
także sponsorów.

(dg)

Pożar wybuchł około 2:00 w nocy z piątku na sobotę w piętrowym
domu w stylu świdermajer na rogu Patriotów i Owocowej. Budynek był
zniszczony, oszpecony dobudówkami i opuszczony, nie było w nim lu-
dzi. Ogień przez kilka godzin gasiło sześć zastępów straży pożarnej.

Budynek płonął już w marcu ubiegłego roku, ale wówczas straża-
kom udało się go uratować. Tym razem został całkowicie zniszczony.

(dg)

Spłonął świdermajer
� Drewniany dom został doszczętnie zniszczony
w pożarze.
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Zapomniana historia pewnego sanatorium
� 90 lat temu w Miedzeszynie otwarto jedno z najnowocześniejszych sanatoriów dziecięcych na świecie.

Placówka
została zamknięta przez
nazistów jednocześnie
z likwidacją getta
w Falenicy. Leczone
w niej dzieci wraz
z pracownikami zostały
wywiezione do obozu
zagłady w Treblince, skąd
już nie wróciły.
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Wawer
Nazwa Wawer pochodzi od na-

zwy karczmy Wawer (obecnie Za-
jazd Napoleoński), przy której
wyrosła kolonia o tej samej na-
zwie. Najstarsza wzmianka
o karczmie pochodzi z 1727 roku,
kolonia Wawer powstała w 1838
roku, pierwsi osadnicy pojawili
się w niej w 1839 roku.

Falenica
Według miejscowej legendy na-

zwa „Falenica” pochodzi z czasów
wielkiej powodzi, gdy Wisła wyla-
ła zatapiając okoliczne tereny.
Woda zatrzymała się pod samą
wsią i fale nic jej nie zrobiły. Jest
to jednak ludowa legenda. W rze-
czywistości nazwa osiedla pocho-
dzi najprawdopodobniej od sło-
wiańskiego imienia Falisław
(Chwalisław) – przypuszczalnego

pierwszego właściciela lub założy-
ciela osady.

Radość
Dawniej teren Radości nazywa-

no Zbójną Górą. Jak łatwo się do-
myślić – od bandytów szalejących
po okolicznych lasach. Jak komuś
udało się przejść przez owe lasy
z pełną sakiewką, to była… ra-
dość. I stąd wedle legendy wywodzi
się późniejsza nazwa osiedla.
W rzeczywistości nazwę Radość
wymyślił podobno jeden z najpopu-
larniejszych aktorów komediowych
międzywojnia Antoni Fertner. Po-
siadał tutaj willę „Pod Kogutem”
przy przystanku kolejowym i przy-
jeżdżał do niej. Z radością.

Panny Wodnej
Nazwa tej ulicy nawiązuje

do warszawskiej legendy o Warsie

i Sawie. To właśnie Panna Wodna
mogła być inspiracją dla warszaw-
skiej Syrenki z herbu miasta.
W legendzie Warsowi i Sawie
nadał imiona książę, który do ich
nadwiślańskiej chaty trafił właśnie
dzięki wskazówkom Panny Wod-
nej. Tyle legenda. A w rzeczywi-
stości nazwa najprawdopodobniej
wywodzi się od XVII-wiecznego
gdańskiego okrętu, który brał
udział w słynnej bitwie pod Oliwą.

Kaczy Dół
Nazwa tej ulicy to pamiątka hi-

storyczna. Gdy na począt-
ku XX wieku przeprowadzono
akcję odwadniania terenów Waw-
ra, zaczęło powstawać coraz wię-
cej letnisk. Na osuszone tereny
powszechnie mówiło się Kaczko-
wo albo Kaczy Dół. Dopiero
w międzywojniu dość prozaiczną
nazwę przemianowano na bar-
dziej poetyczne i eleganckie Mię-
dzylesie.

Poprzeczne i Ukośna
Ulic Poprzecznych w Wawrze

mamy aż dwanaście. Nie mają
żadnej ciekawej etymologii. Wy-
starczy po prostu spojrzeć na ma-
pę i wszystko jasne. Poprzeczne
są poprzeczne względem Wydaw-
niczej i Kazimierza Szpotańskie-
go, a Ukośna jest ukośna. Zatem
jest po amerykańsku. I tyle.

(wk)

Legendy Wawra: historia ukryta w nazwach
� Na całym terenie dzielnicy jest całkiem sporo ulic i miejsc o dziwnych nazwach.
Ale nie tylko. Pochodzenie nazwy samej naszej dzielnicy jest dość ciekawe…

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

8 kwietnia, w piątek, klasyka
polskiej komedii: „Nie lubię po-
niedziałku” Tadeusza Chmielew-
skiego, czyli rzecz o tym, jak po-
szukiwanie dreblinek do kombaj-
nu zacieśnia więzy polsko-wło-
skie. Plus niezapomniana kreacja
Bohdana Łazuki.

Tydzień później też komedia,
acz innego gatunku – „Kochanie,
chyba Cię zabiłem” Kuby Nieście-
rowa – swojska wariacja na temat
„Fargo” braci Coen i „Brudnego
Harry'ego”.

22 kwietnia koniec z komedia-
mi: wtedy zostanie wyświetlone
„Body/Ciało” Małgorzaty Szu-
mowskiej. Świetna obsada, powa-

żny temat – w efekcie Srebrny
Niedźwiedź na Berlinale w 2015.

Na koniec miesiąca, 29 kwiet-
nia, „Kret” z Borysem Szycem
i Marianem Dziędzielem. Choć
film powstał w 2011, to temat jak
najbardziej aktualny: Paweł do-
wiaduje się, że jego ojciec, uznany
związkowiec, mógł mieć powiąza-
nia ze Służbą Bezpieczeństwa.
Z bohatera staje się zdrajcą. Ale
czy na pewno?

Na wszystkie seanse (rozpoczy-
nają się o 19.00) bilety w cenie 5
złotych.

WCK Filia Anin, V Poprzecz-
na 13.

(wt)

Wawerskie Kino
za rogiem zaprasza!
� Kino za rogiem, działające w anińskiej filii
Wawerskiego Centrum Kultury, zaprasza na kwietniowe
seanse filmowe. Co będzie można zobaczyć?

źródło:m
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Przyjaciel Eugeniusza
Bodo odwiedzi Radość
� Antoni Fertner, znakomity aktor komediowy
przedwojennego filmu i teatru oraz właściciel Willi
pod Kogutkiem pojawił się ostatnio w serialu „Bodo”.

Prawdopodobnie 17 kwietnia przyjedzie do znanej mu dobrze Ra-
dości. Powitajmy go ok. 17:00 na peronie stacji. Dotknięcie Linii
i Wawerskie Centrum Kultury ogłaszają konkurs na najdowcipniej-
szy transparent powitalny.

Bliższe szczegóły wydarzenia na stronie www.dotkniecielinii.pl.
(red)
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Odcinek o długości 4,8 kilome-
tra to ostatni nieprzebudowany od-
cinek trasy Siekierkowskiej ku gra-
nicom miasta. Od lat jest wąskim
gardłem tak w dni powszednie jak
w weekendy. Miało się to zmienić
po zbudowaniu w ciągu Marsa
dwóch estakad nad Chełmżyńską
i Okularową i poszerzeniu jezdni.
Już wiadomo, że z zamiarów nici –

zakonnice sprawujące opiekę
nad Instytutem Prymasowskim za-

żądały wysokiego odszkodowania
za część działki, na którym miałby
stanąć wiadukt, a ponieważ teren
przy Marsa 61 został wpisany
do rejestru zabytków (ponieważ
przebywał tam przez kilka miesięcy
kardynał Wyszyński) – nie obejmu-
ją go zapisy specustawy pozwalają-
cej na przejęcie gruntu. W rezulta-
cie zmieniono projekt przebudowy
i zamiast dwóch estakad powstanie
jedna. Kiedy? Późną wiosną 2018

roku – Warszawa podpisała umo-
wę na realizację inwestycji z Me-
trostavem pod koniec marca, wy-
konawca ma zaś 26 miesięcy na za-
kończenie prac.

Co jeszcze oprócz estakady zbu-
dują Czesi? Jest tego sporo, bo
umowa przewiduje, że powstaną
dwa wewnętrzne wiadukty nad to-
rami kolejowymi w ul. Marsa, wia-
dukty nad skrzyżowaniem z Cheł-
mżyńską i Okularową oraz Żoł-

nierską i Rekrucką a także kładka
dla pieszych w okolicach osiedla

Wygoda i dwupoziomowe skrzyżo-
wanie ulic Czwartaków i Żołnier-
skiej. Zmodernizowana Żołnier-

ska w okolicach Strażackiej zosta-
nie poszerzona. Ostatecznie droga
połączy się z drogą 631 na granicy
Zielonki i Ząbek.

Prace mają kosztować 154,6
miliona złotych. Metrostav znany
jest w Warszawie z przebudowy
Trasy Toruńskiej, ale zasłynął
w ostatnim czasie z ekspresowego
remontu Mostu Grota. Czy rów-
nie szybko uwinie się z Marsa?

(wt)

Umowa na przebudowę Marsa i Żołnierskiej podpisana
� Zamiast dwóch estakad będzie jedna, Żołnierska będzie przebudowana i poszerzona – Warszawa podpisała umowę z czeską firmą
na modernizację Marsa i Żołnierskiej.

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

Zamiast
dwóch estakad na Marsa
powstanie jedna. Kiedy?
Późną wiosną 2018 roku.
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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!

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

Gdzieś w Wawrze leży ten ka-
mień. Wykuto na nim rok: 1937.
Gdzie i dlaczego? Okazuje się, że
nie ma miejsca, którego nie znają
mieszkańcy Wawra. Na zdjęciu
przedstawiłem sam kamień bez ka-

miennej kapliczki stojącej opodal.
Kamień robi wrażenie jakby jakaś
siła zrzuciła go na ziemię. Może
tak było, że razem z kapliczką sta-
nowili jedną całość? Może znajdzie
się jeszcze „świadek historii”, który

więcej opowie o tym miejscu i tej
kapliczce. Dziękuję Pani Weroni-
ce, która choć trochę przybliżyła
nam tę okolicę.

Pani Weronika Girys-Czago-
wiec nadesłała taką odpowiedź:
„Przedstawiony na zdjęciu ka-
mień z wyrytą datą leży obok ka-
pliczki znajdującej się na terenie
Marysina Wawerskiego. Stoi ona
w lesie, nieopodal ulicy Korko-
wej, w pobliżu skrzyżowania z uli-
cą Jagiellońską, niedaleko granicy
z Wesołą. Dotarłam do informa-
cji, że kapliczka stoi na terenie
Domu Pomocy Społecznej, który
został zniszczony w czasie wojny,
jednak nie udało mi się dowie-
dzieć niczego więcej, a i ta infor-
macja znajduje się tylko w jednym
miejscu. Bardzo jestem ciekawa
kolejnych szczegółów.” Dziękuję
za tę odpowiedź. Może jest ktoś,
kto wie więcej o tym Domu Po-
mocy Społecznej?

Kamiennych zagadek ciąg dalszy
Czy ktoś może wie, gdzie leży ten kamień? Wskazówką mogą być wykute na nim daty.
Nagradzane będą najciekaw-

sze odpowiedzi lub też nagroda
zostanie rozlosowana wśród
osób, które nadeślą odpowiedzi
w ciągu tygodnia.

Nagrodą jest voucher o warto-
ści 40 zł na zakupy w sklepie
„Winiarnia Anin” przy ul. Mary-
sińskiej 3.

Informacje prosimy przesyłać
na adres redakcji lub pocztą
elektroniczną na adres: wlodek-
zalewski@gmail.com. Zapra-
szam również na Skypa – kon-
takt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski

Ciekawy Wawer
� 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.

Na terenie dzielnicy Wawer
znajduje się kilkanaście kościołów
katolickich, na czele z zabytkową
świątynią Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Zerzniu.
Planowana jest jednak budowa
kolejnych, a najbliżej rozpoczęcia
budowy jest kościół przy Przewo-
dowej w Miedzeszynie.

Nowy kościół i zabudowania
parafii projektuje pracownia ar-
chitektoniczna Wojciecha Gałązki
WGDESIGN. Na wizualizacjach
widać świątynię w stylu lat 90.,
utrzymaną w ciepłej piaskowo-
-brązowej kolorystyce. Najbar-
dziej charakterystycznym elemen-
tem będzie olbrzymi witraż na fa-

sadzie. Na terenie przyszłej budo-
wy przeprowadzono już badania
geologiczne.

– Kolejnym krokiem będzie
rozpoczęcie pracy nad fundamen-
tami kościoła, co jak ufamy, na-
stąpi jesienią 2016 roku, po ze-
braniu wystarczających funduszy
– czytamy na stronie parafii Do-
brego Pasterza.

Obecnie siedzibą powstałej
osiem lat temu parafii przy Prze-
wodowej jest tymczasowa kaplica.
Według danych Diecezji War-
szawsko-Praskiej na niedzielne
msze przychodzi do niej po-
nad 700 osób.

(dg)

W Miedzeszynie
powstanie nowy kościół
� Wielka świątynia dla 3 tys. wiernych ma stanąć
przy ul. Przewodowej.



Choć nasz redakcyjny pogląd
nie cieszy się popularnością tak
dużą, na jaką zasługuje, to bę-
dziemy utrzymywać, że bez wzglę-
du na wszystko świadoma jazda
bez biletu to kradzież, a gapowicz
to złodziej. I najmniej chodzi
o okradanie miasta czy przewoź-
nika – okrada wszystkich tych,
którzy uczciwie płacą za bilet.
Praca kontrolera więc jest jak naj-
bardziej potrzebna – pytanie tyl-
ko, co może kontroler?

Generalnie – sprawdzić, czy ma-
my ważny bilet. Na stronach ZTM
jest dokładna informacja, w jaki
sposób może to zrobić. Warto wie-
dzieć, jak powinna wyglądać kon-
trola. Przede wszystkim kontroler
musi mieć widoczny identyfikator
ze zdjęciem i numerem służbowym
oraz datą ważności – wszystko opa-
trzone pieczęcią i hologramem.
Kontrolę może zacząć dopiero
wtedy, gdy pojazd ruszy z przystan-
ku a pasażerowie będą mieli czas
na skasowanie biletów. To akurat
kwestia dość umowna i często bu-

dzi kontrowersje – ludzie skarżą
się, że kasowniki są blokowane
zbyt szybko. Jeśli jednak mamy wa-
żny bilet i, ewentualnie, dokument
poświadczający prawo do zniżek,
nic nam nie grozi. W przeciwnym
wypadku „kanar” wystawia nam
mandat. I tu są trzy możliwości: za-
płata gotówką na miejscu (wtedy
możemy liczyć na 40% rabatu),
w ciągu tygodnia na poczcie, prze-
lewem bądź w Punkcie Obsługi Pa-
sażera (wtedy opłata zostanie ob-
niżona o 30%) albo pełną kwotę
w przeciągu 14 dni. Jeśli zdecydu-
jemy się na któryś z dwóch ostat-
nich wariantów – kontrolerzy mają
prawo poprosić nas o dokument
z danymi, by móc wystawić man-
dat. Nie opłaca się stawiać czy
uciekać – możemy zostać zatrzy-
mani do czasu przybycia policji,
której już będziemy zobowiązani
się wylegitymować. Może się jed-
nak zdarzyć i tak, że bilet mamy,
wystawiony na siebie i tylko przez
zapomnienie nie wzięliśmy go
z domu. Jeżeli jednak w ciągu ty-

godnia pokażemy, że w czasie kon-
troli mieliśmy ważny bilet – kara
zostanie anulowana.

Kto może zostać „kanarem”?
Choć zawód nie cieszy się może

społecznym uznaniem, to ktoś mu-
si go wykonywać. ZTM zapowie-
dział pod koniec marca, że zosta-
nie ogłoszony przetarg dla firm,
które będą prowadzić kontrole bi-
letów. Kontrolerzy zatrudnieni
przez firmę będą sprawdzać bilety
przez wszystkie dni tygodnia przez
cały czas funkcjonowania komuni-
kacji miejskiej. Będą pracować za-

równo na obszarze 1. jak i 2. strefy
biletowej. W dni robocze będzie
ich co najmniej 20. W soboty, nie-
dziele i święta – co najmniej 8. Pra-
cować będą w systemie dwu- lub
trzyzmianowym. Każdego miesiąca
kontrolerzy zatrudnieni przez wy-
braną w przetargu firmę będą mu-
sieli wykonać co najmniej 100 ty-
sięcy kontroli. Każdy kontroler za-
trudniony do sprawdzania biletów
na zlecenie ZTM będzie musiał
być pełnoletni, być nie karany,
mieć dobry stan zdrowia, wykazy-
wać się kulturą osobistą i odporno-
ścią na stres. Bardzo ważna będzie

również umiejętność pracy w ze-
spole. Kontrolerzy również będą
musieli wykazać się minimum
średnim wykształceniem oraz zna-
jomością angielskiego bądź rosyj-

skiego. Po przeszkoleniu kandyda-
ci przejdą egzamin i dopiero wtedy
będą „wpuszczeni” do służby.

Tylko źli kontrolerzy?
Opowieści o złym zachowaniu

kontrolerów jest na pęczki. Ale
czy mieliście kiedykolwiek do czy-
nienia z kontrolą, którą wspomi-
nacie po prostu dobrze? Darujmy
sobie narzekania i utyskiwania –
czekamy na pozytywne relacje.

Podzielcie się nimi!
(wt)

Przybędzie kontrolerów – co nam mogą zrobić?
� Zarząd Transportu Miejskiego chce zwiększyć liczbę kontrolerów w komunikacji miejskiej. Ma to
uszczelnić system biletowy – teraz około 5% pasażerów jeździ „na gapę”.

Każdego
miesiąca kontrolerzy
zatrudnieni przez
wybraną w przetargu
firmę będą musieli
wykonać co najmniej 100
tysięcy kontroli.

źródło:w
w

w.ztm
.w

aw.pl
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Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

Zapisy i informacje w godz.
od 9 do 19 pod numerami

tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.



– Niejednokrotnie zdarza się, że
w opisach wino pachnie czekola-
dą, można w nim wyczuć nuty
końskiego siodła bądź tytoniu…

– Faktycznie aromat często za-
wiera akcenty najrozmaiszych,
egzotycznych owoców, a także

inne, zupełnie odbiegające
od „typowych”.

– To jednak nie oznacza, że wi-
no na etapie produkcji miało
styczność z którąś z tych rzeczy?

– Absolutnie nie.
– Skąd się biorą? Czyżby pro-

ducenci chemicznie modyfiko-
wali zapach?

– Skądże znowu. Na końcowy
kształt bukietu wina wpływają
przede wszystkim substancje za-
pachowe począwszy od dojrze-
wania owocu, późniejszej fer-

mentacji i dojrzewania gotowego
trunku. Na początek muszę
wspomnieć, że niezależnie od te-
go, czym pachnie wino, wszystkie
te niuanse można zawrzeć
w trzech grupach: nuty owoco-
we, kwiatowe i ziołowe/przypra-
wowe/ziemiste.

– Czy mają one różne pocho-
dzenie?

– Przykładowo butanian gera-
nylu, aromat znany wszystkim
smakoszom wiśni – ta sama sub-
stancja zawarta jest w niektórych
odmianach winogron.

– Takich przykładów zapewne
jest wiele…

– Ze względu na mnogość
związków chemicznych możemy
wyróżnić kilka form powstawania
nietypowych winnych akcentów.
Zacznijmy od owocowych i kwia-
towych: większość z nich ma swój
początek w estrach. Zapewniają
one budulec owocowych smaków.

– Gdzie je znajdziemy?
– W winach z odmiany char-

donnay – odkryjemy w nich niu-
anse jabłka, czy grenache pach-
nące maliną.

– Zdarzyło się, że degustowa-
ne przeze mnie wino pachniało
papryką.

– Prawdopodobnie był to ca-
bernet franc. Warzywne zapachy
występują w winach dzięki pira-
zynom.

– Mój ulubiony szczep winogron
to gewurztraminer. Czy w nim też
odkryjemy substancje odpowie-
dzialne za nietypowe zapachy?

– Oczywiście. W winach z tej
odmiany częstym akcentem są
nuty liczi. Za ich powstanie od-
powiadają terpeny.

– Cóż to takiego?
– Jedne z najbardziej rozpo-

wszechnionych związków natu-
ralnych. Zapach cytrusów, cyna-
monu i wielu innych przypraw
tworzy kilkanaście terpenów. Są
one odpowiedzialne też za aro-
mat róży, lawendy i eukaliptusa,
a także goździków, anyżu, czy
wspomnianego już liczi.

– Fascynujące.
– Związków odpowiedzialnych

za aromaty w winie jest tak du-
żo, że nie sposób ich wszystkich
omówić.

Nos wina, czyli skąd się biorą aromaty?
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Wina zawierają również związki lotne. W dużych dawkach pachną jak aceton, w małych
– dodać trunkowy złożoności i są pożądaną cechą wielu znakomitych win. Na przykład, niuanse

balsamiczne możemy odkryć chociażby w Amarone i Chianti

źródło:http://w
w

w.luxlux.pl/artykul/przew
odnik-konesera-aceto-balsam

ico-tradizionale
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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

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD

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

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

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu, 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

·Potrzebujesz gotówki – bez BIK 577-990-316

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

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

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

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

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

Pierwsze spotkanie miłośników
zdrowej, rzemieślniczej i tradycyj-
nej żywności odbędzie się 10
kwietnia przy Cafe Peron na Pa-
triotów 303. Targ potrwa sześć go-
dzin, między 10.00 a 16.00. Oprócz
możliwości kupna tych produktów,
będzie też okazja do spróbowania

dań kuchni orientalnej czy domo-
wych ciast. Organizatorzy zapew-
niają koce piknikowe i bezpłatne
atrakcje dla najmłodszych.

Cafe Peron, Patriotów 303.
10 kwietnia, niedziela, 10.00–

16.00
(red)

Wawer otwiera sezon
na targi plenerowe
� W ubiegłych sezonach w Warszawie triumfy święciły
wszelkiej maści targi śniadaniowe. W tym roku podobny
ruszy w Międzylesiu.

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

I nie chodzi tylko o codzienny
związek dwójki partnerów. Związki
odnajdziemy wszędzie: w domu,
w pracy, w szkole, w sklepie, na uli-
cy. Otaczający nas świat to relacje
z innymi! Od jakości tych kontak-
tów zależy nasza satysfakcja z życia.

Przytłoczeni codzienną rutyną
i liczbą obowiązków zapomnieli-
ście, jak rozmawiać by się porozu-
mieć, jak się wzajemnie doceniać
i jak dbać o Waszą relację, by była
pełna miłości i zrozumienia?

Nie umiecie dogadać się z dora-
stającą córką czy synem?

Nie potraficie sprawić, by rela-
cje z szefem były „normalniejsze”?

Zapraszam pary oraz singli,
wszystkich, którzy chcą odpowie-
dzialnie i w zgodzie z sobą kre-
ować rzeczywistość na warsztat
na Mazurach – od 25 do 29 maja.

Będziemy:
• Uczyć się budować świadome

związki

• Trenować asertywność
• Ćwiczyć efektywną

komunikację
• Szukać sposobów skutecznego

porozumienia
Wszystko w jednym w najpięk-

niejszych rejonów Polski.
Ośrodek w Maradkach położony

jest bezpośrednio nad jeziorem Pi-
łakno. W czasie wolnym od warszta-
tów: kąpiel w jeziorze, pływanie łód-

ką, kajakiem lub rowerem wodnym,
jazda konna (w pobliżu), łowienie
ryb, wycieczki piesze i rowerowe.
Będziemy mieszkać w drewnianych
domkach (dwu- i kilkuosobowych),
a posiłki przygotowuje sprawdzony
i niezawodny pan Leszek.

Cena wyjazdu – 890 zł, trans-
port we własnym zakresie.

Informacje: 605 088 797

„Świadome związki”
Warsztat i odpoczynek na Mazurach
� Słowo „świadome” w związku kojarzy się głównie z rodzicielstwem i planowaniem
rodziny. A przecież o wiele ważniejsze jest, by cały związek był świadomy – oparty
na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i rozmowach.




