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Niespełna kilometrowej długo-
ści odcinek ma mieć dwie sied-
miometrowe jezdnie, obustronne
chodniki i ścieżkę rowerową
po zachodniej stronie od Strzy-
głowskiej do Traktu Lubelskiego.
W zamierzeniach ta przebudowa
ma połączyć drogi miejskie z eks-
presowymi, ale, według mieszkań-
ców, w praktyce zniszczy lokalne
usługi i utrudni dojazd do posesji.

Dlaczego? Projektanci, tworząc
wstępny plan, założyli likwidację
indywidualnych zjazdów na ulicę
– dojazd będzie możliwy przez
drogi dojazdowe, połączone z Wa-
łem Miedzeszyńskim skrzyżowa-
niami przy Przewodowej i Ogór-
kowej. Komunikacja lokalna ma

być możliwa, według projektan-
tów, przez „istniejący układ dro-
gowy”. Tyle tylko, że mieszkańcy
szybko wytknęli planistom, że nie
mają pojęcia, o czym mówią.

– Jest mowa o dojeździe do mo-
jej posesji przez Strzygłowską. Tyl-
ko jakim cudem ma do mnie doje-
chać tamtędy szambiarka czy
śmieciarka, skoro są tam łąki i po-
la? A od strony Wału zaprojekto-
wano jeden wjazd, na którym sa-
mochód ciężarowy nie będzie miał
możliwości bezpiecznego skrętu
w prawo – mówił jeden z nich. In-
ne zarzuty miała mieszkanka po-
sesji z drugiej strony ulicy: – Za-
projektowano drogę wewnętrzną,
która nie daje szans na wjazd

na Wał wcześniej niż przy Przewo-
dowej. W ten sposób mieszkańcy
będą musieli nadkładać drogi tyl-
ko po to, by dojechać do ronda.

Przedstawiciele ZMID twierdzą,
że projekt był przygotowywany
przez 1,5 roku i nie jest jeszcze
wersją ostateczną. To daje szanse
na wprowadzenie w nim zmian, po-
stulowanych zresztą przez samych
wawerczyków. – Między Strzygłow-
ską a Przewodową jest co najmniej
osiem firm, które pozbawione mo-
żliwości wjazdu ciężarówek padną
– mówili. – Przedstawiony projekt
nie pozwala na swobodny wjazd sa-
mochodów ciężarowych, a to pod-
stawa działania tych firm – czy to
warsztatów naprawczych, hurtowni

czy zakładów produkcyjnych. Tym-
czasem wystarczyłoby, aby od Prze-
wodowej w kierunku planowanego
ronda turbinowego powstał trzeci
pas ruchu, który zapewni egzysten-
cję firmom, a nie wpłynie na bez-
pieczeństwo czy płynność ruchu.

Ale nie tylko brak możliwości
dojazdu przeszkadza mieszkań-
com. Dużo dotkliwiej odczują wy-
burzenia budynków, jakie plano-
wane są przy przebudowie ulic.
– Czy nie dałoby się tak zmienić
planów, by droga przeszła nieco
bokiem? To ocali mój warsztat
– w przeciwnym razie nie będę
miał z czego żyć. Poza tym – ko-
mu będzie służyć ta droga?
Mieszkańcom? Na pewno nie, bo

będą z niej korzystać głównie
tranzytowcy. Czemu więc, dla do-
bra słoików, mam cierpieć ja
i moja rodzina? – pytał właściciel
jednej z zagrożonych posesji.

Ostateczna wersja planu będzie
jeszcze poprawiana, a gdy po-
wstanie, będzie kolejne spotkanie
z mieszkańcami. ZMID wystąpi
pod koniec wakacji z wnioskiem
o zezwolenie na realizację inwe-
stycji, przetarg ma być ogłoszony
w 2017 – terminy są jednak uzale-
żnione od zaawansowania prac
GDDKiA, która będzie budować
trasę S2. Prace na pewno nie za-
czną się wcześniej niż budowa
trasy ekspresowej.

(wt)

Wał Miedzeszyński do przebudowy

„Przez was padnie lokalny handel”
� Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przedstawił mieszkańcom wstępny projekt przebudowy Wału Miedzeszyńskiego między rondem
przy Trakcie Lubelskim a węzłem z trasą S2.



350-metrowy odcinek al. Dzieci
Polskich biegnący przez las na gra-
nicy Międzylesia i Starej Miłosnej
powstawał w wielkich bólach. Za-
rząd Miejskich Inwestycji Drogo-
wych ogłosił przetarg na projekt

i budowę w maju ubiegłego roku,
prace w terenie ruszyły w paź-
dzierniku. Choć pierwotnym ter-
minem zakończenia budowy był
grudzień, budowa trwała jeszcze
tej wiosny. Zniecierpliwieni miesz-

kańcy zaczęli łamać prawo i korzy-
stać z jezdni jeszcze podczas budo-
wy. Teraz droga jest już gotowa.

W miejscu zniszczonej drogi
z betonowych płyt powstała ulica
z jezdnią z dwoma pasami ruchu,

dwoma chodnikami, drogą dla ro-
werów i rzędem latarń.

Większość mieszkańców komen-
tujących w Internecie cieszy się
z nowej ulicy, pojawiają się jednak
także głosy sceptyczne. Już na eta-
pie projektu niektórzy zwracali
uwagę, że na długiej prostej jezdni
z pasami jak na trasie szybkiego
ruchu, szerokimi na 3,5 metra, po-
trzebne jest uspokojenie ruchu.
Niestety przez kilka najbliższych
lat ulica będzie na gwarancji, a za-
montowanie progów wyspowych
będzie możliwe po jej wygaśnięciu.

– Dopuszczalną prędkością bę-
dzie 50 km/h – przypomina
ZMID na portalu społecznościo-
wym. – Za łamanie przepisów
grożą sankcje: sankcja karna z ca-
łą pewnością, a o społeczną wszy-
scy musimy się starać, piętnując
takie zachowania jak przekracza-

nie maksymalnej prędkości.
Wcześniej, jeżdżąc po dziurach
i płytach trudno było przekro-
czyć 20–30 km/h. Tylko czy to by-
ło dobre rozwiązanie? Najlepiej
jest o to zapytać mieszkańców,
którzy przez lata, codziennie pró-
bowali przejechać tą drogą.

Pojawiają się także obawy, że
dzięki nowej, wygodnej drodze,
przez Międzylesie zaczną pędzić
samochody omijające korki
na Czecha. Połączenie z Wesołą da
jednak także możliwość urucho-
mienia połączenia autobusowego.
Nieoficjalnie wiadomo, że
po otwarciu tunelu przy stacji Mię-
dzylesie do Starej Miłosnej poje-
dzie 147. Autobusy mają kursować
al. Dzieci Polskich i Graniczną aż
do przystanku „Torfowa”, czyli
ronda Macierowe Bagno.

(dg)

Aleja Dzieci Polskich gotowa
� Dziś została otwarta oczekiwana ulica, łącząca Międzylesie z Starą Miłosną.

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

O planach jej remontu i przezna-
czenia na inny cel pisaliśmy
przed rokiem. Już wtedy było wia-
domo, że w podniesionym z postę-
pującej ruiny obiekcie powstanie
kawiarnia. Całość została odnowio-
na z zewnątrz i wewnątrz, po wcze-
śniejszym zagospodarowaniu nie
ma śladu. Kawiarnia ma zostać

otwarta w pierwszej połowie maja,
z przyczyn oczywistych będzie bar-
dzo kameralna – wnętrze może po-
mieścić najwyżej kilkanaście osób.

Pierwotnie szalet oprócz swej
podstawowej funkcji miał też ogrze-
wanie i mieścił łaźnię parową. Ka-
wiarnia będzie się nazywać Po Kolei.

(wt)

Nowa kawiarnia w Falenicy
� Przebudowy starych obiektów na współczesne
potrzeby nie są niczym dziwnym. Drugie życie zyskał
falenicki dworzec (od lat działa tam z powodzeniem
kinokawiarnia), teraz przyszła pora na dawną
dworcową toaletę.

Dlaczego warto mieć pełno-
mocnika? Mecenas nie będzie
przerażony pytaniami sądu, rze-
czowo przedstawi Państwa stano-
wisko w sprawie czy wreszcie bez
emocji zada świadkom właściwe
pytania. Myślicie Państwo, że
kosztuje to majątek, są bowiem
prawnicy, którym za zajęcie się
najprostszą sprawą trzeba płacić

po kilkanaście czy nawet kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Wcale nie
musi tak być! Dlaczego klient nie
mógłby doraźnie korzystać z po-
mocy radcy prawnego, płacąc mu
za obecność na konkretnej roz-
prawie? Taką propozycję, obej-
mującą pomoc sądową, przygoto-
wała Kancelaria Lex Nawigator.
Nie inwestując astronomicznych

pieniędzy, już za kilkaset złotych
mogą Państwo spać spokojnie, nie
martwiąc się jak przebiegnie pla-
nowana wizyta w sądzie. Wystar-
czy zadzwonić, umówić się
na konsultację i podać planowany
termin rozprawy. Dzięki obecno-
ści mecenasa z Lex Nawigator,
mogą być Państwo pewni, że w są-
dzie wypadną profesjonalnie, bę-
dą w pełni bezpieczni i po prostu
sami sobie nie zaszkodzą z powo-
du nieznajomości procedur.

Konsultacje z prawnikiem naj-
lepiej rozpocząć znacznie wcze-
śniej, zanim dojdzie do rozprawy
sądowej – jeśli np. urząd skarbo-
wy czy ZUS wzywa nas do zapła-
ty zaległych podatków, bank wy-
syła firmę windykacyjną albo
wierzyciel sprzedaje nasz dług.

Kancelaria Lex Nawigator
www.lexnawigator.pl

tel. 511–525–050

Nie idź sam na rozprawę!

Pomoc sądowa dla każdego
� Co robić, gdy dostajemy list z wezwaniem na rozprawę? Można oczywiście
samodzielnie stawić się przed sądem i próbować walczyć o swoje na własną rękę.
Warto jednak mieć świadomość ryzyka, z jakim się to wiąże – zwłaszcza jeśli drugą
stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny. Czy stać nas na starcie z kimś, dla
kogo prawo i reguły procesowe to dzień powszedni? Szczególnie jeśli od wyniku
rozprawy zależy nasza przyszłość.
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Przypomnijmy „Kino za rogiem”
to sieć niewielkich sal kinowych
rozsianych po całej Polsce. Powsta-
ło już kilkadziesiąt takich obiek-
tów. I większość sprawdza się zna-
komicie. Anińskie kino przy V Po-
przecznej jest tego najlepszym
przykładem. Jest urocze, klima-
tyczne i kameralne, bo widownia
mieści zaledwie 20 osób. Może nie
do końca pozostaje alternatywą
dla kinomanów zorientowanych
na najnowsze hity, ale za to bywal-

cy sami w dużej mierze decydują
o tym, co chcą oglądać. A to się
zdarza nieczęsto. Odpowiedzialni
za funkcjonowanie kina Elżbieta
Kucharska i Andrzej Sachanowski
chętnie słuchają propozycji swoich
widzów. – Przecież chcemy, żeby to
miejsce żyło, wypełniało jakąś lukę,
krzewiło kulturę filmową, więc
muszą o nim decydować ci, którzy
chcą tu przychodzić. To przecież
jasne – mówi Elżbieta. – Nawet je-
śli widownia, choć mała, nie wypeł-

nia się zawsze w całości, to nawet
dla kilku osób warto grać – dodaje.
Przychodzą tu różni ludzie. Starsi,
dla których wyjazd do któregoś
z warszawskich kin to już wyprawa.
– Przychodzę, spotykam się z inny-
mi, nie muszę oglądać tego, co no-
we. A tu mam pewność, że zobaczę
coś wartościowego. A i porozma-
wiać jest z kim – mówi pan Tomasz
– emeryt. Przyjeżdża rowerem. Ale
i młodsi często tu zaglądają. – Fil-
mów jest teraz tak dużo, że nie

wszystko, co bym chciała, uda mi
się zobaczyć. Tym bardziej że bilety
nie są tanie, a to mniejsze bardziej
wysublimowane kino szybko scho-
dzi z ekranów w multipleksach.
A tu jak się o coś poprosi i będzie
dostępne, to nam pokażą – mówi
Agata – studentka.

Ambitny niby wszyscy znają…
W repertuarze rzeczywiście

próżno szukać nowości. Nie da
się ich grać. Kino jest za małe,
nieatrakcyjne dla dystrybutorów,
poza tym nowe filmy grane są
dziś z projektorów DCP, a instala-
cja takich w małej salce nie miała-
by sensu. Kino gra więc filmy
troszkę starsze, układa w cykle te-
matyczne, ambitne studyjne filmy
pokazuje niedługo po premierze.
Repertuar tworzony jest z głową
i wyczuciem. Oprócz względnie
świeżych produkcji, sporo senty-
mentalnych podróży w przeszłość.
Ostatnio do świata starych kulto-
wych komedii Chmielewskiego,
Barei, Piwowskiego. Niby wszyscy
je znają, a i tak na każdym sean-
sie były komplety.

Seanse odbywają się w każdy
piątek o godzinie 19.00. Bilety są
tanie – 5 zł, a jakość projekcji
świetna z cyfrowych kopii. W koń-
cu kwietnia w Aninie zobaczyć mo-

żna będzie dwa ciekawe polskie fil-
my z ostatnich lat: „Body- Ciało”
Małgosi Szumowskiej i „Kreta”
Rafaela Lewandowskiego. W maju
zaś powrót do historii – projekcja
zapomnianego nieco, ale znakomi-
tego filmu „Westerplatte” Stanisła-
wa Różewicza. Oprócz tego prze-
wrotny „Casanova po przejściach”
niezależnego aktora i reżysera Joh-

na Turturo z Woodym Allenem
w jednej z głównych ról, niezwykły
dokument „Więcej niż miód”,
wreszcie „Triszna. Pragnienie miło-
ści” znanego brytyjskiego twórcy
Michaela Winterbottoma.

Jeśli ktoś jeszcze nie był, zapra-
szamy za róg. Tu naprawdę mo-
żna odzyskać wiarę w to, że kino
wciąż może być seansem magicz-
nej zbiorowej psychoanalizy, skła-
niać do refleksji i rozmów. Oby
więcej takich miejsc…

(wk)

Małe wielkie kino za rogiem
� O anińskim „Kinie Za rogiem” pisaliśmy już nie raz. Ale o dobrych i pozytywnych
inicjatywach, zwłaszcza kulturalnych nigdy dość.

Tu naprawdę
można odzyskać wiarę
w to, że kino wciąż może
być seansem magicznej
zbiorowej psychoanalizy,
skłaniać do refleksji
i rozmów. Oby więcej
takich miejsc…



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

Stacje kolejowe na linii otwoc-
kiej kojarzą się przede wszystkim
z modernistycznymi wiatami, wpi-
sanymi do rejestru (Międzylesie,
Radość, Miedzeszyn, Falenica) lub
gminnej ewidencji zabytków (Wa-
wer). Gdyby nie II wojna świato-
wa, podobne zadaszenie istniałoby
na stacji Anin, jednak korzystający
z niej pasażerowie wciąż nie do-
czekali się ochrony przed desz-
czem i słońcem. Najbliższą okazją
do budowy wiaty będzie kapitalny
remont linii kolejowej, który powi-
nien zakończyć się w 2023 roku.

– Na przystanku Anin projektu-
je się przebudowę peronu wraz ze
zmianą wysokości i dwie wiaty
przystankowe nawiązujące do ist-

niejących zabytkowych wiat
na peronach linii otwockiej – in-
formuje Romuald Mądry z PKP
PLK w odpowiedzi na pytanie
radnego Rafała Czerwonki.

Na stacji powstanie także wy-
świetlacz pokazujący czas odjazdu
i przyjazdu pociągów, oznakowa-
nie dotykowe dla niewidomych
i dostosowane dla potrzeb niepeł-
nosprawnych przejścia podziem-
ne na obu końcach peronu. Kole-
jarze muszą zdążyć z remontem
do końca 2023 roku – to ostatni
moment na rozliczenie ogromnej
dotacji unijnej, którą przeznaczą
na remont warszawskich stacji,
tuneli i wiaduktów.

(dg)

Kapitalny remont stacji linii otwockiej

Co powstanie w Aninie?
� Kolejarze zapowiadają, że za siedem lat skorzystamy
na linii otwockiej z nowoczesnych i wygodnych stacji
SKM-ki.

„Mister Warszawy” – okazuje
się, że pamiętamy jeszcze te na-
grody. Była to nagroda architekto-
niczna w okresie PRL-u, przyzna-
wana co roku w latach 1959–1980.
Laureatów wskazywało specjalne

jury, a informacja była publikowa-
na przez redakcję Życia Warsza-
wy. Odpowiedź na zagadkę przy-
słała Pani Weronika Girys-Czago-
wiec: „W 1979 roku Misterem
Warszawy zostało Centrum Zdro-
wia Dziecka w Międzylesiu. Warto
dodać, że rok 1979 był Międzyna-
rodowym Rokiem Dziecka, pro-
klamowanym przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 21 grudnia 1976 r.

Nagrodę Mistera Warszawy przy-
znawano w okresie PRL budynkom
mieszkalnym, a potem od 1967 r.
także obiektom użyteczności pu-
blicznej. Pierwszą taką nagrodę
otrzymał w 1959 r. blok mieszkalny
przy ul. Kredytowej 8, zaprojekto-
wany przez architektów Wacława
Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyń-
skiego i Eugeniusza Wierzbickiego.
Ów zespół architektoniczny nosił

miano” Warszawskich Tygrysów
„i działał w latach 1936–1976.

Ostatnim uhonorowanym
w 1980 r. budynkiem był Uniwersus
przy ul. Belwederskiej 20. Tytułem
Mistera Warszawy nagrodzono ta-
kże Dworzec Wschodni (1969),
kompleks sportowy Warszawianka
przy ul. Merliniego (1972), Dwo-
rzec Centralny (1975), a w 1970 r.
wyróżniono przedszkole przy
ul. Korkowej 147/149”.

Budynki, które uzyskały tytuł
Mistera Warszawy, wyróżniały się
architekturą i innowacyjnością.
Projekt Centrum Zdrowia Dziec-
ka wykonali inż. arch. Jacek Bole-

chowski, inż. arch. Andrzej Boł-
tuć i inż. konstr. Andrzej Zieliń-
ski. 3 czerwca 1973 odbyła się
uroczystość wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę szpitala.
Pierwszym jego dyrektorem zo-
stała w 1976 r. prof. dr hab. n.
med. Maria Goncerzewicz.

Centrum Zdrowia Dziecka
do dziś jest niezwykle nowoczesną
placówką zdrowia, gdzie odbywają
się skomplikowane zabiegi i leczo-
ne są najbardziej złożone przy-
padki medyczne. Centrum jest
wciąż rozbudowywane. Powstają
tu nowe oddziały i kliniki. Oddział
transplantologii i klinika „Budzik”
to najnowsze tego przykłady.

Pani Weronice dziękuję
za przesłaną odpowiedź. Nagroda
jest do odebrania w sklepie
„Winiarnia Anin” przy ul. Mary-
sińskiej 3. Prawidłową odpowiedz
przesłał również Pan Konrad
Osuch – dziękuję.

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.

Kolejna zagadka
Gdzie znajduje się ta szkoła i dlaczego wybrano takiego

patrona?
Nagradzane będą najciekawsze odpowiedzi lub też nagroda zostanie

rozlosowana wśród osób, które nadeślą odpowiedzi w ciągu tygodnia.
Nagrodą jest vo-

ucher o wartości 40 zł
na zakupy w sklepie
„Winiarnia Anin”
przy ul. Marysiń-
skiej 3.

Informacje prosimy
przesyłać na adres re-
dakcji lub pocztą
elektroniczną na ad-
res: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również na Skypa
– kontakt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski



Pierwsza myśl: skoro ryby to
oczywiście Wisła. Wędkarzy mo-
żna spotkać nawet w samym cen-
trum miasta, ale – jak mówią
znawcy – na wysokości Wawra
woda wyjątkowo sprzyjaja poło-
wom. Można tu złowić płocie,
klenie, sandacze, liny, leszcze,
okonie, szczupaki, nawet sumy.
Popularne są okolice Mostu Sie-
kierkowskiego, odcinek na wyso-
kości ul. Bronowskiej i dalej
w górę rzeki.

Wędkarzy na Wiśle w tych oko-
licach jest wielu. Nie każdy lubi
prywatne łowiska, gdzie można ło-
wić bez karty wędkarskiej, prawie
na pewniaka. Są tacy, dla których
liczy się nie rezultat, ale samo
wędkowanie. A Wisła to wdzięcz-

ne łowisko. Wbrew pozorom war-
to zarzucać tu wędkę. Spotykam
Jarka, który rowerem przyjeżdża
w okolice Bronowskiej, gdy ma
tylko wolną chwilę. Ma w siatce
kilka płoci. Sporych, w sam raz
na patelnię. Mówi, że to norma,
choć bywają dni, że nic nie bierze
albo pojedyncze sztuki. Wtedy na-
wet większe ryby wypuszcza.

Aby łowić ryby w Wiśle, trzeba
mieć kartę wędkarską i legityma-
cję z opłaconymi składkami. Wy-
daje je Polski Związek Wędkarski.
Spotkany nieco dalej Marcin opo-
wiada, że w zeszłym roku złapał tu
prawie półtorametrowego suma.
Ale to rzadkość, na co dzień jed-
nak też nie narzeka – raz się zła-
pie mniej, innym razem więcej,

ale wyprawy bez zdobyczy to rzad-
kość. Na popularnych „główkach”
naprzeciw Elektrociepłowni Sie-
kierki wędkarzy spotykam kilku.
Przeważnie próbują spinningować
nastawiając się na mniejsze dra-
pieżniki jak choćby okonia. Też
z niezłym skutkiem.

Wbrew obiegowym opiniom
w Wiśle ryb jest sporo, a dawne
dowcipy o tym, jak to można w nich
znaleźć całą tablicę Mendelejewa,
są zdecydowanie nieaktualne. Wo-
da w Wiśle jest dzisiaj całkiem czy-
sta, ryby z niej zdrowe, błyszczące,
z czerwonymi skrzelami.

Jeśli ktoś woli miejsca bardziej
dzikie, to też jest się gdzie wybrać
w okolicy. – Na wysokości Józefowa
i Świdra jest ciekawa Wisła. W miej-
scach, gdzie nurt rzeki spowalnia,
można złowić ładne certy, leszcza,

brzanę, a jak szczęście dopisze na-
wet suma. Są sandacze – mówi mi
pan Edward, który w Wiśle
pod Warszawą łowi od dziesięciu lat.
Ciekawe miejsca można znaleźć
w okolicach słynnej, dzikiej plaży
naturystów. Oczywiście na Wiśle
świat się nie kończy. W okolicach
jest sporo jeziorek, w których warto
powędkować – np. Żabie, a dalej
w stronę Józefowa i Otwocka kilka
podobnych, choćby chętnie odwie-
dzana Łacha. Nic tylko łowić.

(wk)

Sezon wędkarski rozpoczęty
� Długi weekend za nami, a wraz z nim początek sezonu wędkarskiego na
szczupaki. Inne ryby można było łowić już wcześniej, ale dopiero w maju sezon zaczął
się na dobre. Na terenie Wawra jest sporo miejsc, gdzie można wybrać się na ryby.

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.
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– Wiosna w pełni. Paleta ziele-
ni: świeże sałatki, kruche tarty,
chrupiące młode warzywa. Jak
powiązać nowalijki z winem?

– Istnieje kilka cennych wska-
zówek, które pomogą połączyć
wiosenne zbiory z doskonałymi
trunkami.

– Czy mógłby się Pan nimi po-
dzielić z Czytelnikami?

– Z przyjemnością. W pierw-
szej kolejności zajmijmy się sa-
łatkami i – co do zasady – zielo-
nymi potrawami. Generalnie są
one gorzkawe i lekko kwaśne.
Wymagają win o wyższej kwaso-
wości i – bądź w ogóle pozbawio-
ne goryczy, bądź o śladowej jej
zawartości. Unikajmy wysokota-
ninowych czerwieni.

– Jakie wino zatem wybrać?
– Spróbujmy takie, które ma

w sobie „zielone” smaki, np.
Grüner Veltliner, Verdejo, Sau-
vignon Blanc bądź Albarino.
Ciekawą alternatywą będzie
również dobrze schłodzone Vin-
ho Verde.

– A jeśli pokusimy się w sałat-
ce o mięsny dodatek?

– Wtedy możemy zdecydować
się na lekkie, soczyste, czerwone
wino o małej zawartości tanin.

– Wiosna to królestwo nowali-
jek: młode marchewki, buraczki,
tarty z bakłażanem, cukinią i ko-
zim serem, szparagi, karczo-
chy… ach, poezja smaków.

– Najtrudniejsze w łączeniu
z winem są karczochy i szparagi.

– Dlaczego?
– Dzieje się tak za sprawą cy-

naryny, która powoduje, że wa-
rzywa te w kontakcie z winem
dają metaliczny posmak trunku.

– Jak temu zapobiec?
– Przede wszystkim należy wy-

eliminować z dań zawierających te
warzywa wina czerwone i białe le-
żakowane w beczce. Ponadto na-
leży przemyśleć dobór dodatków,
które złagodzą metaliczny efekt,
np. sos holenderski czy berneński.

– Czy wspomniane wcześniej
warzywa korzeniowe również po-
trzebują jakichś dodatków?

– Jedynie przypraw, które ze-
spolą je z winem. Dobrą propo-
zycją jest dodanie do nich przy-
praw korzennych, które wzmoc-
nią smak warzyw i połączą je
z trunkiem.

– Jakie wina do nich podać?
– Z białych dobrym wyborem

będzie Grüner Veltliner czy
Sauvignon Blanc. Gdy lubimy

warzywa z jakąś bardziej
egzotyczną mieszanką przypraw
zdecydujmy się na
Gewürztraminera, który
wspaniale dopełnia orientalne
smaki.

– A z czerwieni?
– Możemy pokusić się o

Grenache, Cabernet Franc bądź
Zinfandela.

– Późna wiosna to nie tylko
młode warzywa, ale i długo ocze-
kiwane truskawki. Jakie wina dla
miłośników tych owoców?

– Komponując wino z desera-
mi warto zdecydować się na ta-
kie, które zawiera słodkie nuty,
ale nie przyćmi słodyczy deseru.
Skosztujmy chociażby Moscato,
Rieslinga z późnych zbiorów
bądź Gewurztraminera z nutami
olejku różanego i liczi. Możemy
wybrać też coś kwiatowego.

– Kwiatowego?
– Owszem. Takie niuanse do-

skonale współgrają z owocowymi
nutami: ot, chociażby włoskie
Fiano.

ZIELONO MI, CZYLI ŁĄCZENIE WINA
Z WIOSENNYMI POTRAWAMI
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Zielone wiosenne sałatki, np. szpinakowo-truskawkowa z szampańskim winegretem
doskonale połączą się nie tylko z białymi, ale i z różowymi winami

źródło:http://w
w

w.ivillage.com
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NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

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

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
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849

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

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

Elektryk 506-506-006

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
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na Komunię – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY RYNGRAFY
BIBELOTY GOTÓWKA TEL. 504-017-418

KUPIĘ CZĘŚCI
·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
·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905
·Skupujemy auta osobowe na złom. Tel. 530-992-006

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie

www.dodaj-ogloszenie.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

2. Reklamę można
dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl

W XIX wieku do Falenicy za-
częli napływać Żydzi, którzy dość
szybko zmienili późniejsze letni-
sko w swoje miasteczko. Tuż
przed II wojną światową Polacy
stanowili już zdecydowaną mniej-

szość – około 34% ludności. Jed-
nocześnie kultura żydowska kwi-
tła: istniały m.in. synagoga, cha-
sydzkie domy modlitwy i łaźnia
rytualna.

– Żydowska część Falenicy skła-
dała się przede wszystkim z budyn-
ków drewnianych. – podaje portal
Wirtualny Sztetl, prowadzony
przez muzeum Polin. – Nie było
tygodnia, żeby od szabasowych
świec nie zajęły się liche ściany.
Wybuchały pożary, a ostatni miał
miejsce podczas bitwy 19 wrze-
śnia 1939 roku. Spaliła się wów-
czas cała ulica Handlowa, główna
arteria żydowskiej Falenicy. Ła-
godna symbioza Polaków i Żydów
trwała w zasadzie do wybuchu
pierwszej wojny światowej.

Największym żydowskim zabyt-
kiem, jaki przetrwał wojnę i ludo-
bójstwo, jest dwupiętrowy budy-
nek dawnej synagogi przy Bam-
busowej. Powstała w la-
tach 30. XX wieku i służyła jako
dom modlitwy tylko przez kilka
lat. Ponieważ Żydzi bardzo często
budują synagogi w aktualnie
modnych stylach, dziś trudno od-
gadnąć pierwotne przeznaczenie
falenickiego domu modlitwy. Nie
różni się właściwie niczym od bu-
dowanych ówcześnie kamienic,

zaś obecnie jest zwykłym domem
mieszkalnym.

W oczy nie rzuca się także daw-
na łaźnia rytualna przy Kłodzkiej,
znacznie przebudowana po woj-
nie. Łaźnie takie, nazywane my-
kwami, są przez wyznawców juda-
izmu wykorzystywane m.in. do ry-
tualnego oczyszczania ludzi
i przedmiotów. Ciekawym zabyt-
kiem jest także dawny żydowski
dom starców, a dzisiejszy biuro-
wiec na rogu Patriotów i Ciepe-
lowskiej. Także powstał w czasach
międzywojennych dla Towarzy-
stwa Wspomagania Ubogich Ży-
dów „Ezra”.

Pamiątki po falenickich Żydach
to niestety także miejsca, w któ-
rych podczas II wojny światowej
dokonano na nich ludobójstwa.
Wiele osób zostało zamordowa-
nych w obozie zagłady w Treblin-
ce, jednak – jak podaje Wirtualny
Sztetl – naziści mordowali także
w samej Falenicy. Przy Dusznic-
kiej, w pobliżu torów kolejowych,
można znaleźć nieoznakowaną
mogiłę dzieci, zabitych podczas li-
kwidacji getta. Te i inne ofiary
upamiętnia odsłonięty dopiero
w 1992 roku pomnik, stojący
na skwerze w centrum osiedla.

(dg)

Falenica, czyli żydowskie miasteczko
� Przed II wojną światową Żydzi stanowili dwie trzecie mieszkańców Falenicy. Co pozostało po nich do dziś?

Już niedługo centrum Między-
lesia przestanie przypominać gi-
gantyczny plac budowy. 170-me-
trowy odcinek Żegańskiej mię-
dzy Pożaryskiego a Dworcową
jest gotowy, a jego otwarcie pla-
nowane jest na ten miesiąc. Ro-
botnicy zakończyli już także pra-
ce na południowej jezdni między
Dworcową a Pożaryskiego
i przeszli na jezdnię północną.
Trwają prace nad budową

przejść podziemnych obok ratu-
sza i pod linią kolejową oraz
usuwanie ziemi z gotowej już
konstrukcji tunelu.

– Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i zakończą
się we wrześniu – mówi Małgo-
rzata Gajewska, rzeczniczka
Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych. – Otwarcie w listo-
padzie.

(dg)

W Międzylesiu już widać tunel
� W tym miesiącu zostanie ponownie otwarty
przebudowany podczas budowy tunelu fragment
Żegańskiej. Na sam tunel poczekamy jeszcze kilka
miesięcy.




