
Niestety, dzisiejszy dzień to nie
prima aprilis, choć cała sprawa
jest tak kuriozalna, że na pewno
zasługuje na określenie, „jak
z Misia Barei”. Ale po kolei.

Dostaliśmy informacje od na-
szego czytelnika, że na posesji
przy ul. Krasińskiego 18 w pniu
drzewa zalęgły się pszczoły.
Na początku września feralne
drzewo zostało ogrodzone taśmą
oraz pojawiły się wywieszki, infor-

mujące o zagrożeniu. Spółdziel-
nia szczególnie uczulała opieku-
nów dzieci, by uważali na swoje
pociechy, które chciałyby zadzie-
rzgnąć znajomość z koleżankami
pszczółki Mai.

Mijały tygodnie, a pszczółki
spokojnie sobie żyły na łaskawym
chlebie spółdzielni nie niepokojo-
ne przez nikogo.

W tej sprawie zadzwoniłem
do Piotra Kozłowskiego z działu

administracyjnego spółdzielni.
Dowiedziałem się, że sprawa zo-
stała zgłoszona do straży pożar-
nej, straży miejskiej oraz do wy-
działu ochrony środowiska urzędu
dzielnicy Żoliborz. Niestety,
z miernym skutkiem.

Idąc tym tropem, najpierw za-
dzwoniłem do wydziału prasowe-
go Komendy Miejskiej Straży Po-
żarnej, by dowiedzieć się, że straż
pożarna owszem, przyjeżdża
do tego typu zgłoszeń, ale jeżeli
dotyczy to obiektów użyteczności
publicznej, takich jak szkoły,
przedszkola, szpitale etc. Z tego,
co się dowiedziałem, usunięcie
pszczół z terenu prywatnego, leży
po stronie administratora, w tym
przypadku WSM ŻC.

Podobną informację uzyskałem
w wydziale ochrony środowiska
urzędu dzielnicy Żoliborz, do któ-
rego wpłynęło zgłoszenie o za-
gnieżdżonych w pniu owadach.

– Nie leży to w naszych kompe-
tencjach – usłyszałem.

– Jeżeli rozwiązanie sprawy nie
leży po stronie urzędu, to jest ona
przekazywana do Centrum Ko-
munikacji Miejskiej, gdzie z kolei
jest ona delegowana do odpo-
wiedniej komórki organizacyjnej.
W tym przypadku zapewne bę-
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Prezes WSM ŻC, Barbara Hruszowiec

Pierwszym Bartnikiem
Żoliborza

Gdyby był to pierwszy kwietnia, to nasza informacja prasowa
brzmiałaby miej więcej tak: „Zarząd Spółdzielni WSM ŻC, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz działając z du-
chem uchwały radnych m.st. Warszawy, którzy uznali, że
pszczoła nie jest owcą, krową czy świnią i można ją legalnie
hodować w mieście, postanowił reaktywować dawną formę
pszczelarstwa leśnego, polegająca na chowie pszczół w specjal-
nie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach.
Ogródki z miododajną roślinnością i ścieżki edukacyjne – to ele-
menty programu przywracania tradycji bartniczych na terenie
Żoliborza z czasów, gdy porastały go dziewicze lasy.

dokończenie na stronie 9
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W poprzednim numerze przed-
stawiłam historię lokalu przy ulicy
Gen. Zajączka 8, który po serii
nieudanych prób znalezienia
przez dzielnicę komercyjnego go-
spodarza został finalnie przezna-
czony na klub młodzieżowy. Czy-
żby miała to być rekompensata
dla młodych mieszkańców za nie

do końca spełniający oczekiwania
Fort?

Władza wyczuła trend, ponie-
waż w planie ma otwarcie kolejnej
placówki o charakterze wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.
Będzie zlokalizowana na ul. Marii
Kazimiery 20 na Marymoncie.
Mam pewne doświadczenie w pra-

cy tego rodzaju placówek, ponie-
waż jestem wolontariuszką w jed-
nej z nich. Są to niezwykle ważne
miejsca, gdzie dzieci i młodzież
otrzymują pomoc w lekcjach,
wsparcie psychologiczne i zazwy-
czaj ciepły posiłek. Z pewnością
bardzo dobrze, że taka placówka
powstaje. Wiem, że istnieje nie-
opodal tej nowo otwieranej Świe-
tlica Gniazdo. Czy dwie placówki
o podobnym charakterze w odle-
głości 300 m od siebie, to nie jest
nieporozumienie?

Istnieje profesjonalne opraco-
wanie rewitalizacji okolic ulicy
Krajewskiego. Jednym z punktów
jest wnikliwa analiza kondycji
dzieci i młodzieży w tym rejonie.
Jeśli klub młodzieżowy na Gen.
Zajączka 8 będzie spełniał podob-
ne funkcje, jak wyżej opisana pla-
cówka, to będzie to godna po-
chwały inicjatywa i dowód na to,
że mądre opracowania znajdują
realizatorów. Bo może jednak
w tym zapale wychodzenia na-
przeciw potrzebom dzieci i mło-
dzieży lepiej byłoby zamienić
funkcje tych obu placówek?

Ewa Zaborowska
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Zaprojektowali go architekci
– Józef Szanajca i Stanisław Bru-
kalski (ojciec naszego przyjaciela
śp. Baltazara). Dom sam w sobie
jest dość banalny, ale jako wpisa-
ny w przedwojenny układ urbani-
styczny Żoliborza, ma przez to
swoją wartość i zabytkowość. Do-
czekał się zresztą dość szczegóło-
wego opisu w książce wspomnie-
niowej byłego mieszkańca, Zdzi-
sława Szcyt-Niemirowicza pt.
„Przerwane wspomnienia”. Nie-
które osoby wymienione w ksią-
żce, koledzy autora, nadal miesz-
kają tu od przed wojny, a jeden
z nich, pan Andrzej Kłoskowski
jest moim najbliższym sąsiadem.
(...) Tak miło się składa, że więk-
szość sąsiadów z mojej klatki, to
mieszkańcy wielopokoleniowi, jak
rodziny Kłoskowskich, Jakubow-
skich, Millerów, Karskich, Fedo-
rowiczów, Strzałkowskich.

Przed wojną, podobnie jak
w słynnych koloniach WSM, wiel-
ką zaletą były podwórka – pełne

zadbanej zieleni, miejsc do odpo-
czynku, a także zabaw dla dzieci
i młodzieży.

Jak wynika z przedwojennego
opisu w książce Szczyt-Niemiro-
wicza, podwórko było uroczym
miejscem, gdzie także niewidocz-
ne śmietniki tonęły w malowni-
czych bluszczach, winoroślach

i powojach i nie psuły krajobrazu.
Niestety, nie jest tak obecnie.
Nieodmiennie intrygujący jest
znajdujący się na podwórku frag-
ment Fortu Georgijewskiego,
do którego, podobno jeszcze
po wojnie, można było wejść i –
jak głosi miejscowa legenda –
podziemnymi drogami dojść
do samej Cytadeli. Ten fragment
nazywany „górką” (przed wojną
był na niej tor saneczkowy w zi-
mie, a w lecie brodzik dla dzieci)
został cały obsadzony potężnymi

bzami, które na szczęście zacho-
wały się do chwili obecnej i pach-
ną oszałamiająco na wiosnę.

Wracając do tych tajemniczych,
podziemnych korytarzy, podobno
gdzieś niedaleko (mam nadzieję, że
nie pod domem) płynie rzeka. Taki
żoliborski Styks? A może to po pro-
stu Drna albo Polkówka, o których
czyta się tylko w książkach o Żoli-
borzu, a których nigdy nie widzia-
łam, gdyż stały się rzekami pod-
ziemnymi?

W moim domu, w części galerio-
wej było kilka sklepów. Jeden
z nich tak opisuje Z. Szczyt-Niemi-
rowicz „Od strony pl. Inwalidów
na parterze naszego domu mieści-
ły się dwa sklepy, firmowy sklep
„Majewski” z materiałami pi-
śmiennymi oraz sklep kolonialny
wyspecjalizowany w sprzedaży her-
baty. Na jego wystawie, wśród bla-
szanych puszek z różnymi rodzaja-
mi herbaty królowała, wielkości
trzyletniego dziecka, porcelanowa
postać siedzącego ze skrzyżowany-
mi nogami Chińczyka we wschod-
nim stylu. Przed tą wystawą zawsze
stało kilkoro małych dzieci zafa-
scynowanych tym, że Chińczyk
nieustannie kiwał głową”. Jakże
inne są obecnie dziecięce fascyna-
cje. Teraz w tym miejscu mamy
bank i możemy powiedzieć, że śpi-
my na pieniądzach…

Izabella Anna Zaremba

Fragment książki „Co było a nie
jest” Warszawa 2013 autorstwa Iza-
belli Anny Zaremby

Mój zabytkowy dom

Mój dom, (trochę to śmiesznie mówić „mój dom”, o budynku,
w którym przy ul. Mickiewicza 25 mieszka 200 rodzin), został
zbudowany w 1933 roku, w ciągu 11 miesięcy. Takie było tempo
pracy w Polsce międzywojennej.

W ostatnim numerze „Informa-
tora”, w artykule pt. „Na razie bez
samorządu Żoliborza Dziennikar-
skiego” pojawiła się nieprawdziwa
informacja, jakoby zarząd Rada
Osiedla Żoliborza Dziennikar-
skiego „wysłał list, w którym
oświadczył, że nie zamierza konty-
nuować swojej działalności i chce
likwidacji tej Rady”. Jesteśmy
zdziwieni, skąd autor artykułu
wziął takie informacje.

Takiego listu nigdy nie było,
a na sesji rady dzielnicy, na której
miał rzekomo taki wniosek być roz-
patrywany i w której autor, jak twier-
dzi uczestniczył, także nie było o nim
mowy. W październiku zeszłego ro-
ku zarząd Rady rzeczywiście zwrócił
się do dzielnicy o przeprowadzenie
konsultacji społecznych dotyczących
potrzeby powoływania rady osiedla.
Naszym celem było poznanie opinii
mieszkańców na temat takiej formy

samorządności. Liczyliśmy, że będzie
to okazja, by zachęcić ich do współ-
pracy. Taki wniosek został skierowa-
ny do Centrum Komunikacji Spo-
łecznej. Na nasze pytanie z paździer-
nika 2013, mimo szeregu monitów,
musieliśmy czekać do maja 2014 ro-
ku! W międzyczasie zakończyła się
nasza kadencja.

Wierzymy w sens istnienia osie-
dlowych rad. Chcemy, by miały
wpływ na podejmowane w dzielni-
cy decyzje. Powinny być one jed-
nak poważniej traktowane przez
państwowe instytucje.

Ewa Bulanda, były Prezes Zarządu
Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski

Ewa Bulanda o samorządzie
Żoliborza Dziennikarskiego

Podwójny dzień dziecka
Władze naszej dzielnicy przejawiają niezwykłą aktywność

w wycofywaniu lokali użytkowych z przetargów, przeznaczając
je w ostatnim czasie na placówki młodzieżowe.



„Zośkowiec” to publikacja o pa-
nu Henryku Kończykowskim ps.
„Halicz”, żołnierzu Harcerskiego

Batalionu Armii Krajowej „Zoś-
ka”. Książka jest nie tyle opisem
wojennych losów uczestnika po-

wstania warszawskiego, ile obra-
zem Polski, której już nie ma,
barwnym głosem pokolenia, które
dojrzewało w niepodległej II RP.
Kończykowski jest synem profeso-
ra Politechniki Warszawskiej, obra-
cał się w środowisku późniejszych

bohaterów „Kamieni na Szaniec”.
Znał Tadeusza Zawadzkiego „Zoś-
kę”, Jana Rodowicza „Anodę” czy
Jerzego Gawina „Słonia” (dwaj
ostatni brali udział w odbiciu „Ru-
dego” w Akcji pod Arsenałem).
Mieszkający dziś w Milanówku
„Halicz” po wojnie został skazany
na 15 lat więzienia za działanie
w II konspiracji. Jego żona Halina
– dlatego, że nie wydała swojego
męża – dostała wyrok 8 lat.

– Spotkania i rozmowy z 91-let-
nim dziś panem Henrykiem to był
dla mnie ważny czas. Cieszę się
najbardziej z tego, że nieznane
szerzej losy bohatera, jego rodzi-
ny i kolegów mogły zostać wydane
jeszcze za jego życia. To pokole-
nie „Kolumbów” miało w sobie
i ma do dziś patriotyczną postawę
i mądrość, którą można od nich
czerpać. Książka nie ma patosu,
bo pisałem ją tak, jakbyśmy byli
wśród opisanych wydarzeń; lecieli
samolotem, podróżowali, bronili
barykady, czy szli jeden za drugim
kanałami ze Starówki w powsta-
niu warszawskim – mówi „Infor-
matorowi” autor.

„Zośkowiec” jest bardzo do-
brze wydana edytorsko, cały w ko-
lorze, pełen fotografii, plakatów
czy dokumentów. Warto wspo-
mnieć, że autor książki otrzymał
w tym roku Nagrodę Miasta Sto-
łecznego Warszawy w uznaniu
za zasługi dla stolicy, a „Zośko-
wiec” był nominowany do tego-
rocznej VII edycji Nagrody Lite-
rackiej Miasta Warszawy i wyró-
żniony przez historyków PAN
w III Konkursie Historycznym im.
Jadwigi Chylińskiej.

Na „Zośkowca” można głoso-
wać codziennie do 31 październi-
ka na stronie www.ksiazkahisto-
rycznaroku.pl.

Beata Zasada-Wysocka

Żoliborz głosuje na „Zośkowca”
Do prestiżowej nagrody Książki Historycznej Roku 2014 nomino-

wana została książka „Zośkowiec”. Napisał ją mieszkający
na ul. Rydygiera na Żoliborzu Południowym – Jarosław Wróblewski.
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Kandydujesz
na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720
wybory2014@gazetaecho.pl
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Oznacza to, że wyborcy stale
zamieszkali na obszarze dzielnicy
Żoliborz bez zameldowania

na pobyt stały w Warszawie wpisy-
wani są do rejestru wyborców, je-
żeli złożą w tej sprawie w urzędzie

dzielnicy Żoliborz pisemny wnio-
sek. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię (imiona), imię oj-
ca, datę urodzenia oraz numer
ewidencyjny PESEL wnioskodaw-
cy oraz adres zameldowania
na pobyt stały lub adres ostatnie-
go zameldowania na pobyt stały
w Polsce.

Do wniosku dołącza się:
– kserokopię ważnego doku-

mentu stwierdzającego tożsamość
wnioskodawcy;

– pisemną deklarację, w której
wnioskodawca podaje swoje oby-
watelstwo i adres stałego zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przepis ten doty-
czy również wyborcy nigdzie nie-
zamieszkałego, przebywającego
stale na obszarze gminy.

Przepisy prawa wyborczego nie
określają ostatecznego terminu,
w którym wniosek powinien zo-
stać złożony, gdyż rejestr wybor-
ców jest stały, a nie prowadzony

w związku z konkretnymi wybora-
mi. Jednak im wcześniej złoży się
wniosek tym lepiej, bowiem złoże-
nie dokumentów ostatniego dnia
przed wyborami, może skutkować
wydaniem decyzji dopiero po wy-
borach. A przypominamy, że
na decyzję o wpisaniu lub o odmo-
wie wpisania do rejestru wybor-
ców urzędnicy mają 3 dni od dnia
wniesienia wniosku.

Nie czekajcie więc do ostatnie-
go tygodnia przed wyborami.

Odwiedźcie tylko urząd dzielni-
cy – to wszystko jest bardzo pro-
ste.

Redakcja

Żoliborz – u nas też
zagłosujesz bez meldunku

Państwowa Komisja Wyborcza orzekła, że przyjmuje się, iż dla
celów wyborczych za miejsce stałego pobytu uznaje się takie,
w którym stale realizuje się swoje podstawowe funkcje życiowe,
tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczy-
wa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funk-
cjonowania (odzież, żywność, meble), a nie miejsca, w którym
osoba jest zameldowana.

Zostały uruchomione wia-
dukty: przy ul. Powązkowskiej
nad trasą Armii Krajowej i wia-
dukt Słowackiego Marymoncka
– jego wschodnia część. Jednak
w listopadzie rozpocznie się re-
mont części zachodniej tej
estakady i znów musimy się li-
czyć z utrudnieniami komunika-
cyjnymi. Wąskie gardło tego re-
montowanego wiaduktu przy-
sparzało sporo kłopotów kie-
rowcom. Natomiast remont wia-
duktu zachodniego przy ul. Po-
wązkowskiej rozpocznie się do-
piero w przyszłym roku.

Redakcja

Wiaduktów otwieranie
i zamykanie

Powstańcy resztkami sił bronili
się na obszarze ograniczonym uli-
cami Krasińskiego, Słowackiego,
Potocką, Drużbacką, Bohomolca,
Promyka i Koźmiana.

Kapitulacja Żoliborza została
podpisana w późnych godzinach
popołudniowych 30 września 1944
r. Po podpisaniu kapitulacji ppłk
Żywiciel, wyniesiony na noszach
(był dwukrotnie ranny), został wy-
wieziony do obozu jenieckiego
w Altengrabow a następnie obozu
w Sandbostel. Tam w kwiet-
niu 1945 r. razem z grupą ofice-
rów AK został aresztowany przez
Gestapo i przewieziony do obozu
koncentracyjnego w Neuengam-
me. Pretekstem do aresztowania
był rzekomy spisek mający na celu
opanowanie siłą oflagu w Sandbo-
stel. Rzeczywistą przyczyną akcji
podjętej przez Gestapo była praw-
dopodobnie chęć wywarcia zemsty
za powstanie warszawskie.

W odniesieniu do ppłk Żywicie-
la powodów było dużo. Gen von
dem Bach zeznawał w 1946 r.
przed Międzynarodowym Trybu-
nałem Wojennym w Norymber-
dze: „Chciałbym zwrócić uwagę
na dowódcę odcinka Żoliborz.
Z nim w ogóle nie mogłem rozpo-
cząć negocjacji. Każda jego odpo-
wiedź była dla mnie obraźliwa. To
był bohater. Ten człowiek był fa-
natykiem”. (słynna była odpo-
wiedź ppłk Żywiciela na propozy-
cję kapitulacji – bardzo proszę, je-
steśmy gotowi przyjąć kapitulację
Niemiec, prosimy składać broń
na pl. Wilsona).

Od śmierci w obozie koncentra-
cyjnym uratowała aresztowanych
oficerów interwencja szwedzkiego
Czerwonego Krzyża u Heinricha
Himmlera, w wyniku której ofice-
rowie zostali przeniesieni do obo-
zu jenieckiego w Lubece.

Andrzej Gozdawa

61. Dzień Walk

Kapitulacja Żoliborza

Czy wiecie, że…
Na Żoliborzu znajduje się pierwszy na świecie budynek zbudowa-

ny z gipsu. Jest to dom mieszkalny, który stoi przy ul. Mickiewi-
cza 33.

Projektantem technologii był nieżyjący już pan mgr. inż. Piotr
Chomczyk. Dom zbudowano w latach 1958–1959.

Beata Zasada-Wysocka

Fot. Sergiusz Kornatowski

Załóż ogród jesienią -- to się opłaca!
Czy wiedziałeś, że jesień to najlepszy czas na:

ZAŁOŻENIE TRAWNIKA
– nasiona zdążą wykiełkować i ukorzenić się przed zimą, a wiosną będzie cieszyć
oczy soczysta zieleń. Jeśli zabierzemy się za to wiosną – trawa nie wzmocni się wy-
starczająco, by służyć latem.

POSADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH
- jeśli chcemy wiosną cieszyć się kwitnącymi tulipanami czy narcyzami,

POSADZENIE ŻYWOPŁOTU
– ligustr czy berberys dostępny jest w dobrej cenie, podobnie jak drzewa owocowe.

Justyna Tuszyńska - architekt krajobrazu
Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744

Przepiękny ogród wiosną
teraz zaprojektujesz za pół ceny!



Pomysł stworzenia miejsca dla
żoliborskiej inteligencji był wielo-
krotnie omawiany, jeszcze za ży-
cia Kaliny, przez jej przyjaciół.
Do legendy przeszła żartobliwa
wypowiedź Jeremiego Przybory
z Kabaretu Starszych Panów
(przypomnienie dla młodego po-
kolenia), że warto coś zrobić dla
marginesu społecznego, jakim
stała się polska inteligencja.
A mówiąc serio, mamy świado-
mość jak nie tylko Warszawa, ale
cała powojenna Polska została
ogołocona nie tylko ze stanu po-
siadania, ale także z tradycji zie-
miańskich, mieszczańskich, inteli-
genckich, które zawsze były no-
śnikami kultury. Wielu z nas chce
przypominać czas rodziców,
dziadków, przodków, nie tylko ich
ideały i wartości, ale także styl ży-
cia, potrzebę piękna i elegancji.

O tym wszystkim rozmawiali-
śmy z panem Zbigniewem, kiedy
opowiadał mi historię „Kalinowe-
go Serca”.

A było to tak...
Spacerując z psem po żolibor-

skich uliczkach, pan Zbigniew
zwrócił uwagę na przedłużający
się remont pewnego sklepu mię-
snego, przy ul. Kochowskiego
(mała przecznica za kościołem św.
Stanisława Kostki), w pobliżu
dawnego domu Kaliny Jędrusik
i Stanisława Dygata. Zrodził się
pomysł, aby pozyskać ten lokal,
nie tylko dla upamiętnienia samej
Kaliny, ale także stworzenia miej-
sca promieniującego kulturą i wy-
sokim poziomem artystycznych
dokonań. Wspólnie z młodym,
popularnym aktorem Maciejem
Zakościelnym stworzył fundację

„Kalinowe Serce”. Podpisano
umowę z burmistrzem dzielnicy
Krzysztofem Buglą, wyremonto-
wano lokal i 12 września 2012 ro-
ku nastąpiło uroczyste otwarcie,
a niedawno była obchodzona dru-
ga rocznica tej naprawdę aktyw-
nej i różnorodnej w formie arty-
stycznej działalności.

W czasie tych dwóch lat pod-
czas wieczorów autorskich, wy-
staw, małych form teatralnych
i kameralnych recitali, obok po-
pularnych artystów, takich jak
Wojciech Młynarski, Wanda War-
ska, Krystyna Sienkiewicz, Graży-
na Barszczewska, wystąpiły młode
talenty wokalne i aktorskie, cze-
kające na odkrycie przez szeroką
publiczność. Z myślą o tym, ale
także, aby tworzyć międzypokole-

niowe więzi Fundacja Kalinowe
Serce wręcza także doroczne na-
grody młodym artystom. I tak
pierwszą nagrodę otrzymała wo-
kalistka jazzowa Ania Andrzejew-
ska, drugą zespół Retrospektakl,
trzecią Natalia Niemen, córka
Czesława.

„Kalinowe Serce” współpracu-
je także z „Piwnicą Poetycką”
prowadzoną przez teatrologa
i aktorkę Annę Bojarską. „Piwni-
ca Poetycka” to bardzo niezwykła
propozycja spotkań z naszą wiel-
ką poezją, która jest czytana
przez najwybitniejszych polskich
aktorów.

Umacniając wątki typowo żoli-
borskie pan Zbigniew zaprosił
na cotygodniowe spotkania re-
dakcyjne Informator Żoliborza,
a także raz w miesiącu Stowarzy-
szenie „Na Pięknym Brzegu”. Jak
już niedawno pisałam, Stowarzy-
szenie „Na Pięknym Brzegu” zaj-
muje się pisaniem książek o Żoli-
borzu, jego ludziach, współcze-
sności i historii. Na spotkaniach

w „Kalinowym Sercu” mamy oka-
zję prezentować niektórych boha-
terów i autorów książek, a ja
mam przyjemność te spotkania
prowadzić.

Ostatnio pan Zbigniew podjął
nową inicjatywę – cykl spotkań
z najwybitniejszymi twórcami
związanymi z Żoliborzem pod ha-
słem: „Moja miłość, Żoliborz
i sztuka”. Nie muszę chyba doda-
wać, że Kalinowe Serce prezentu-
je także spuściznę artystyczną Ka-
liny Jędrusik. Można posłuchać
jej utworów, obejrzeć galerię fo-
tografii, pobyć w miejscu, gdzie
klimat tworzą przedmioty jej do-
mu – stare meble, porcelana, por-
trety. W tej atmosferze miło napić
się aromatycznej herbaty czy ka-
wy (może być również wino)

i zjeść kawałek pysznego, domo-
wego ciasta. Kiedy spotkałam się
w Kalinowym Sercu z Jerzym
Maksymiukiem, mieliśmy także
okazję posłuchać jego nowych
kompozycji, opartych nie tylko
na motywach chopinowskich, ale
także charlestona, gdyż pan Jerzy
też kocha stare klimaty i urokliwe
miejsca.

Kalinowe Serce nie jest zwykłą
kawiarnią, więc tym bardziej za-
chęcam Państwa do odwiedzin.
W naszych pospiesznych, nerwo-
wych czasach potrzebujemy tro-
chę refleksji i romantyzmu. Bo
„romantyczność to coś więcej niż
ty sam” – jak mówił poeta.

Izabella Anna Zaremba
Fot. Marek Matusiak

Zamierzają ten pomysł zreali-
zować, jak uruchomią druga nitkę
metra.

Jak dla mnie, autobus na żąda-
nie to też zmora. Wiele razy
zdarzyło się, że nacisnąłem guzik,
a autobus się nie zatrzymał. I nie
wiem, czy guzik był zepsuty, czy
nie ten nacisnąłem.

W takich przypadkach hamulec
bezpieczeństwa powinien znajdo-

wać się koło guzika „na żąda-
nie”. I to taki, który szarpnie głów-
nie kierowcą.

Faktem jest, że najczęściej za-
myślałem się, lub przyglądałem się
jakiejś fajnej lasce i po prostu za-
pominałem wcisnąć guzik. A jak
autobus zatrzymywał się dopiero
za mostem, to nawet nie złorzeczy-
łem specjalnie, bo miałem więcej
przyglądania... Szkoda tylko, że

szef na bródnowskim cmentarzu
tego jakoś nie mógł zrozumieć.

Niemniej jednak, jestem całko-
witym przeciwnikiem przystan-
ków na żądanie, czy autobuso-
wych, czy tramwajowych. Na au-
tobusowe to już wpływu nie mam,

bo ludność przywykła, ale tram-
wajowe zamierzam oprotestować.

No bo jak jest przystanek, to
po to, żeby środek lokomocji, dla
którego jest przeznaczony, stanął
choćby na chwilę. Może da to
szansę spóźnionemu pasażerowi

dobiec, lub uprzytomni pogrążo-
nemu w zadumie, że to właśnie tu
powinien wysiąść. Na Żoliborzu
przystankiem na żądanie bedzie
zapewne przystnek Bohomolca,
gdzie ludzie notorycznie zapomi-
nają wcisnać guzik stop i oczywi-
scie przystanek na wiadukcie,
nad Trasą Toruńską. O innych bo-
ję sie nawet pomysleć.

Nie spieszmy się aż tak, żeby li-
kwidować nawet przystanki.

W moim zawodzie mówią
– spiesz się powoli, zwłaszcza, jak
cię po śmierć wyślą.

A wiedzą, co mówią.
Grabarz

– Pańska kampania wyborcza w
tym roku będzie przebiegała w at-
mosferze smrodu z Radiowa.
A śmierdzi coraz bardziej. Czy już
dociera do ratusza?

– Tak. Coraz częściej dociera. Ra-
diowo stało się naszym wielkim pro-
blemem. Smród jest coraz bardziej
intensywny i sięga coraz dalej a my
mamy dowody na to, że dokumen-
tacja wysypiska jest dorabiana, a na-
wet przez urzędy dostosowywana
do potrzeb Miejskiego Przedsię-
biorstwa Oczyszczania.

– To znaczy?
– Przykład pierwszy z brzegu.

Podczas jednej z kontroli okazało
się, że góra śmieciowa jest wyższa
niż wynikało to z pozwolenia. Co
z tym zrobiono? Departament
Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego zmienił zarządzenie
dostosowując swoje wymogi do ak-
tualnej wysokości wysypiska.

– Mieszkańcy skarżą się nie tyle
na wysypisko, co na kompostownię,
która śmierdzi znacznie bardziej.

– To prawda, co nie znaczy, że
można jego wysokość dowolnie so-
bie ustalać. A kompostownia to za-
kład o najtańszej i najgorszej tech-
nologii. Koszmar, przez który cier-
pią dziesiątki tysięcy mieszkańców.
MPO zwozi tony śmieci, robią pry-
zmę, nakrywają wszystko plandeką

a pod spodem włączają dmuchawy,
żeby wyschło. Oczywiście system
jest nieszczelny, odór leci do góry
i rozprzestrzenia się po całej okolicy
– na Bielanach i Bemowie oraz
w gminach podwarszawskich. To
nie jest miejsce na górę śmieciową
i taką kompostownię.

– W ciągu kilku lat śmieci mają
trafić do gminy Zielonka. Czy jest
jakaś alternatywa na dziś?

– Od dawna proponujemy, żeby
wywozić śmieci do Mławy. Władze
Mławy zgadzają się na to, ale MPO
nawet nie rozpatruje tej propozycji.
Tu potrzeba energicznych działań
władz miasta i województwa, bo sa-
ma spółka zawsze będzie wybierać
rozwiązanie tańsze. Ktoś musi
MPO zmusić do innej koncepcji de-
cyzjami politycznymi.

– Myśli Pan, że po wyborach się
to zmieni?

– Mieszkańcy dłużej tego smrodu
nie wytrzymają. Myślę, że deklara-
cje padną jeszcze przed wyborami
i trzeba będzie jedynie dopilnować
ich realizacji.

– Kto ma tego dopilnować? Wła-
dze Bielan są raczej bezradne.

– Mam nadzieję, że zmienią się
władze województwa mazowieckie-
go. W następnej kadencji chcę zo-
stać członkiem komisji ochrony śro-
dowiska. Radiowo będzie jedną

z pierwszych spraw, jaką zgłoszę te-
jże komisji.

– Jest Pan jednym z najaktyw-
niejszych krytyków zarządu Ma-
zowsza. Twierdzi Pan, że janosiko-
we to tylko jeden z problemów na-
szego województwa.

– Tak. Drugim, a kto wie czy nie
pierwszym problemem jest „struzi-
kowe”, czyli system zarządzania po-
przez grono towarzysko-partyjne
bez kompetencji. Przez 10 lat takie
kadry powiększyły się o 400%.
W ostatnich latach doprowadzono
Mazowsze do upadku. Janosikowe
oczywiście miało na to bardzo du-
ży wpływ, ale przecież władze wo-
jewództwa zdawały sobie sprawę
z tego, jak ten podatek działa, że
jest obliczany na podstawie da-
nych z lat poprzednich. I kiedy by-
ły lata „tłuste” należało stworzyć
fundusz rezerwowy, z którego dziś
moglibyśmy płacić janosikowe.
Tymczasem wszystko wydano,
a najbogatszy region w Polsce,
który wytwarza 23% produktu
krajowego brutto, ma ponad 2 mld
zł długu, z czego prawie miliard to
odsetki. Te długi będziemy spłacać
do 2039 roku! Do tego należy do-
liczyć kolejny miliard, czyli zadłu-
żenie służby zdrowia i spółek
– m.in. Lotnisko Modlin czy Kole-
je Mazowieckie.

– Widzi Pan szansę na zmianę
władz wojewódzkich? Wierzy Pan
w to, że Platforma Obywatelska
zgodzi się na oderwanie PSL-
-owskich działaczy od mazowiec-
kich stanowisk, czyli zmianę ko-
alicji w sejmiku?

– Wierzę w inny wynik wyborów.
Jest to możliwe dzięki ujawnieniu
cudów nad urną, do jakich od lat
dochodzi na Mazowszu. W żadnym
innym województwie nie ma aż ta-
kiej liczby głosów nieważnych.
W północnych rejonach Mazowsza
liczba ta sięga nawet 27%. Każdy
rozsądnie myślący człowiek potrafi
takie dane zinterpretować jedno-
znacznie – wybory na Mazowszu są
fałszowane. Na kartach do głosowa-
nia podczas liczenia głosów pojawia
się drugi krzyżyk. Wystąpimy
do Państwowej Komisji Wyborczej
o objęcie województwa mazowiec-
kiego specjalnym nadzorem.

– Badania prof. Przemysława
Śleszyńskiego na temat liczby gło-
sów nieważnych w Polsce nie są no-
we. Dlaczego wcześniej nikt nie
podniósł alarmu?

– Platforma Obywatelska w sej-
miku mazowieckim poddała się. Jej
działacze chyba uwierzyli, że Adam
Struzik jest Bogiem. Dali sobie
wmówić, że jest nieusuwalny. Radni
Platformy nie są równoprawnymi
partnerami w koalicji, lecz raczej
zakładnikami PSL. Zostali ze-
pchnięci do narożnika i nawet jeśli
chcieliby coś zrobić, to nie mają
możliwości. Niestety, w walce ze
„struzikowym” nie mamy partne-
rów w PO. I to między innymi z te-
go powodu powstają takie inwesty-
cje jak lotnisko w Modlinie, które
dziś generuje wielomilionowe straty
i ma potężne długi. To jest przykład
realizacji „ambicji mocarstwowych”
marszałka Struzika, na które PO
wyraża zgodę.

– Inne przykłady „struzikowe-
go”?

– Dobrym przykładem fachowo-
ści kadry zarządzającej z nadania
PSL jest zakupienie dla Kolei Ma-
zowieckich pociągów, które nie
mieściły się w tunelu średnicowym.
Trzeba było przebudować tunel. In-
ne przykłady? Bardzo proszę. 3,6
mln wydane w ciągu ostatnich
ośmiu lat na podróże członków za-
rządu województwa do Chin, Ka-
zachstanu, Brazylii czy Korei Połu-
dniowej. Z kart kredytowych mar-
szałka i jego najbliższych współpra-
cowników w latach 2007–14 wyda-
no na „drobne wydatki” ponad 650
tys. zł. Z kolei mycie samochodów
w latach 2010–13 to koszt 300 tys.
Są dziesiątki znacznie poważniej-
szych spraw, w tym m.in. w zarzą-
dzaniu służbą zdrowia.

– Ostatnio m.in. broni Pan szpi-
tala dziecięcego w Dziekanowie Le-
śnym przed połączeniem z Niekłań-
ską. Dlaczego?

– Połączenie nie jest sposobem
na rozwiązanie problemów. Szpital
w Dziekanowie jest źle zarządzany
i dlatego ma 53 mln zł długu. Alar-
mujemy od kilku lat, że PSL-owskie
nominacje w służbie zdrowia to
skandal, który prowadzi do takich
właśnie kryzysów, jaki mamy teraz

w Dziekanowie. Nasze argumenty
uznawane są przez marszałka Stru-
zika za pieniactwo opozycji. Nie
miejmy złudzeń. Połączenie Dzie-
kanowa z Niekłańską to pierwszy
etap procesu, w którym chodzi
o bardzo cenny teren. W drugim
etapie dyrekcja połączonych szpitali
stwierdzi, że nie opłaca się prowa-
dzić filii w Dziekanowie. Kto przej-
mie szpital, ten przejmie teren. Pra-
cownicy szpitala na forach interne-
towych opowiadają, co tam się dzie-
je, ale nikt nie wyciąga konsekwen-
cji, a przecież czarno na białym wi-
dać, że szpital jest celowo „mordo-
wany”. Sprzęt medyczny, zamiast
być używany do operacji, stoi w ma-
gazynie. Są na to dowody na piśmie,
są świadkowie, a Urząd Marszał-
kowski udaje, że nic nie wie.

– Ten urząd to samo zło?
– Jest wiele przykładów na to, że

nie jest to dobrze działający urząd.
– Jak wyobraża Pan sobie zarzą-

dzanie województwem w kolejnej
kadencji?

– Podstawą będzie solidny i nie-
zależny audyt Urzędu Marszałkow-
skiego i finansów samorządu woje-
wództwa. Słyniemy z tego, że pomy-
liliśmy się w konstruowaniu budże-
tu w 2012 roku o… 1 mld zł. Takich
kwiatków jest z pewnością znacznie
więcej. Podobne sprawy są od lat
ukrywane i zamiatane pod dywan.
Zarządzanie Mazowszem będzie
bardzo trudne. Warunek powodze-
nia jakiegokolwiek sensownego pla-
nu jest jeden – marszałek Struzik
musi raz na zawsze zniknąć z urzę-
du razem z całym swoim PSL-
-owskim zapleczem.

– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Czy wybory na Mazowszu są fałszowane?
� Rozmowa z Grzegorzem Pietruczukiem, wiceburmistrzem Bielan, radnym sejmiku mazowieckiego, ubiegającym
się ponownie o mandat radnego Mazowsza z listy SLD.

Mapa głosów nieważnych w ostatnich wyborach
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Absolwent Paramedycznego i Technicznego In-
stytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-
kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pa-
say na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej ro-
dziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie i jest uznawany za jedne-
go z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów w ciele człowieka i skutecznie je elimi-
nuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.
James skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób:
– nowotworowych, chorobach organów
wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormonalnych,

– zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:
10,12-15.IX i od 6.XI
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Tram wa je na żą da nie
Te go jesz cze nie by ło. I do brze. Nie ste ty, ktoś wpadł na po -

mysł, że tram wa je na zbyt rzad ko uczęsz cza nych przy stan kach,
bę dą na żą da nie.

Kalinowe Serce. Wyjątkowe
miejsce na mapie Żoliborza

Zbi gniew Dzię giel, miesz ka ją cy na Żo li bo rzu re ży ser te atru te -
le wi zji, za wsze ma rzył o tym, że by upa mięt nić po stać wy bit nej
ak tor ki, żo li bo rzan ki, Ka li ny Ję dru sik. Choć w ma rze niu pa na
Zbi gnie wa Ka li na mia ła peł nić ro lę pew nej iko ny, cho dzi ło mu
ta kże o to, aby stwo rzyć na Żo li bo rzu miej sce na sy co ne ar ty -
stycz ną at mos fe rą i wskrze sza ją ce kli mat do mów przed wo jen nej
pol skiej in te li gen cji.

Chy ba tyl ko w teo rii, bo
w prak ty ce wy glą da to cał kiem
ina czej. W wy ni ku na szej in ter -
wen cji część re klam z most ków
znik nę ła.

Ale w ich są siedz twie po ja wi ły się
no we. Ta bli ca ogło szeń przy ka wiar -
ni to rów nież re kla ma. Tym bar dziej
że ogło sze nia się ga ją po za na szą
dziel ni cę. Pla kat re kla mu ją cy wy sta -

wę pre hi sto rycz ną w For cie So kol -
nic kie go to re kla ma ty po wo ko mer -
cyj na, gdyż za wstęp trze ba sło no
za pła cić o czym na pla ka cie ani sło -

wa. Cie ka we kie dy po wy ższe re kla -
my znik ną? Ale pew nie i tak za raz
po ja wią się no we.

Sergiusz Kornatowski

Kę pa Po toc ka bez re klam?



dzie to pa trol „Eko” stra ży miej -
skiej – mó wi urzęd nik.

Spraw dzi łem. Od 1 wrze śnia
straż miej ska nie otrzy ma ła zgło -
sze nia o za gnie żdżo nych pszczo -
łach przy Kra siń skie go 18. Na wet
je że li do sta li by ta kie zgło sze nie,
to roz wią za nie te go pro ble mu nie
le ży po ich stro nie, tyl ko po stro -
nie wła ści cie la te re nu.

Czy li ko ło się za mknę ło. Po sta -
no wi łem do wie dzieć się, ile kosz -
to wa ło by usu nię cie ro ju przez fir -
mę wy spe cja li zo wa ną w tych spra -
wach. W cią gu mi nu ty zna la złem
stro nę in ter ne to wą www.pszcze -
lar skie po go to wie ro jo we.pl, a na -
stęp nie na chy bił tra fił za dzwo ni -
łem do jed nej z firm. Do dzwo ni -
łem się do pa na Mi ro sła wa Dusz -
czy ka, pszcze la rza. Do wie dzia łem
się, że w za le żno ści od te go, na ja -
kiej wy so ko ści znaj du je się rój,
oraz od te go, czy bę dzie on mu
przy dat ny czy nie, ce ny kształ tu ją

się od ze ra (sic!) do 200 zł. Je że li
rój jest bar dzo wy so ko, to do kosz -
tów na le ży do dać ce nę wy na ję cia
pod no śni ka z ko szem. Spraw dzi -
łem, ce na wy na ję cia te go spe cja li -
stycz ne go urzą dze nia kształ tu je
się od 150 do 300 zł za go dzi nę.

Re asu mu jąc, roz wią za nie spra -
wy za ję ło mi do kład nie 21 mi nut.

Ma jąc mak sy mal nie 500 zł, był -
bym w sta nie po zbyć się nie chcia -
nych lo ka to rów, nie tra cąc
przy tym cza su ani ener gii na spo -
rzą dza nie pism i obar cza nie od po -
wie dzial no ścią za za ist nia łą spra -
wę wszyst kich, tyl ko nie sie bie.

Za py ta łem Ewę Le nar to wicz,
człon ka za rzą du WSM ŻC, czy

zna prze pi sy mówiące o tym, że to
wła ści cie l po se sji ma po ra dzić so -
bie z pro ble mem nie chcia nych lo -
ka to rów za gnie żdżo nych w pniu
drze wa. Odpowiedź była krótka:
– Nie znam.

Co jak co, ale od osób, któ re za -
sia da ją w za rzą dzie spół dziel ni
i bio rą za to nie ma łe pie nią dze, na -

le ża ło by wy ma gać zna jo mo ści prze -
pi sów. Oczy wi ście mo żna cze goś
nie wie dzieć, ale prze cież nie ży je -
my na od lu dziu, na któ rym nie ma
do stę pu do In ter ne tu i nie dzia ła ją
te le fo ny itp. Grunt to chcieć.

Tak na mar gi ne sie za sta na wiam
się co by by ło, gdy by na gle na po -
dwór ku za uwa żo no, daj my na to,
ło sia. Zna jąc mo bil ność pra cow ni -
ków spół dziel ni WSM ŻC, prę -
dzej do cze ka li by śmy się przy chów -
ku niż roz wią za nia pro ble mu.
Oczy wi ście pod wa run kiem, że łoś
zna la zł by od po wied nią part ner kę.
My ze swo jej stro ny, ja ko re dak -
cja, chcie li by śmy przy znać pre zes
WSM ŻC Bar ba rze Hru szo wiec
za szczyt ny ty tuł pierw sze go bart ni -
ka Żo li bo rza.

Był bym jesz cze za po mniał. Fak -
tycz nie rad ni m.st War sza wy,
uzna li, że pszczo ła nie jest owcą,
kro wą czy świ nią i mo żna ją le gal -
nie ho do wać w mie ście. I to nie
jest żart.

An drzej Goz da wa

dokończenie ze strony 1

Prezes WSM ŻC, Barbara Hruszowiec
Pierwszym Bartnikiem Żoliborza

„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach od 8 do 22 października.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208

Da ta nie jest przy pad ko wa. Do -
kład nie sie dem dzie siąt lat te mu
po wsta nie war szaw skie na Żo li bo -
rzu osią gnę ło kres. Te go dnia na -
stą pi ła ka pi tu la cja. Dę by w in ten -
cji ini cja to rów tej ak cji – dziel ni cy
Żo li borz i kom ba tan tów ze Sto wa -
rzy sze nia Żoł nie rzy Ar mii Kra jo -

wej „Ży wi ciel” – ma ją być wy ra -
zem zbio ro wej pa mię ci żo li bo rzan
o tych wszyst kich, któ rzy za swą
ży cio wą po win ność uzna li pod ję -
cie wal ki zbroj nej z nie miec kim
na jeźdź cą i oku pan tem. Ka żde
z drzew po wie rzo ne zo sta nie tro -
sce i opie ce uczniów i na uczy cie li

jed nej z żo li bor skich szkół, by
prze ka zy wa ło na stęp nym po ko le -
niom prze sła nie o po ko le niu Ko -
lum bów, któ re pod ję ło nie rów ną
wal kę w imię war to ści, któ re nam
wszyst kim po win ny być bli skie.

Dę by sa dzo ne by ły zbio ro wo.
Uczest ni czy li w tych wy da rze -
niach kom ba tan ci, przed sta wi cie -
le władz Żo li bo rza, ucznio wie
i miesz kań cy Żo li bo rza. By ła to
swo ista szta fe ta po ko leń, mi mo że
spo tka nia prze bie ga ły w swo bod -

nej, nie mal są siedz kiej at mos fe -
rze. Sę dzi wi już dzi siaj żoł nie rze
„Ży wi cie la” nie kry li swe go wzru -
sze nia i sa tys fak cji. We wszyst kich
miej scach obec ni by li rów nież
człon ko wie Gru py Re kon struk cji
Hi sto rycz nej „Ra do sław”. Po ni żej
po da je my gdzie i kto dę by sa dził:

„Ża glo wiec” – nie wiel ki traw -
nik przed wej ściem do I LO
przy ul. Fe liń skie go – Ra do sław
Ła dziń ski ze Sto wa rzy sze nia AK
„Ży wi ciel” i ucznio wie I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go,

„Żmi ja” – w roz wi dle niu ulic
Po toc kiej i Bie nie wic kiej – Sta ni -
sław Bon temps i Wa cław No wo -
wiej ski ze Sto wa rzy sze nia AK
„Ży wi ciel” oraz ucznio wie ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 65 przy
ul. Mści sław skiej,

„Żubr” – ul. Sło wac kie go na wy -
so ko ści ul. Urzęd ni czej – An to ni
Choj dyń ski ze Sto wa rzy sze nia AK
„Ży wi ciel” i ucznio wie z Gim na -
zjum nr 56 z ul. Fi la rec kiej,

„Żbik” – w na ro żni ku ulic Po -
pie łusz ki i Sło wac kie go nie opo dal
Ha li Ma ry monc kiej – Sła wo mir

Pocz tar ski ze Sto wa rzy sze nia AK
„Ży wi ciel” i ucznio wie ZSSiL
z ul. Wło ściań skiej,

„Ży ra fa” – na te re nie ss Zmar -
twy chw sta nek od stro ny ul. Po pie -
łusz ki – Li dia Wy le żyń ska, Bo gu -
sław Ka mo la i Wik tor Wa la siak ze
Sto wa rzy sze nia AK „Ży wi ciel”,
Mi chał Ja ku bow ski, wi ce bur -
mistrz Żo li borz, Ro man Kra kow -
ski, rad ny Żo li bo rza oraz ucznio -
wie Pry wat ne go Gim na zjum i Li -
ceum Sióstr Zmar twy chw sta nek,

„Żni wiarz” – plac Le le we la
– Mi ro sław Ku ni kow ski ze Sto wa -
rzy sze nia AK „Ży wi ciel”, Wi told
Sie le wicz, wicebur mi strz Żo li bo -
rza i ucznio wie Szko ły Pod sta wo -
wej nr 267 z ul. Bra ci Za łu skich,

„Ży wi ciel” – al. Woj ska Pol skie -
go, w na ro żni ku z ul. Śmia łą – Zbi -
gniew Ka mo la i Je rzy Suł kow ski ze
Sto wa rzy sze nia AK „Ży wi ciel”,
Krzysz tof Bu gla, bur mistrz Żo li bo -
rza oraz ucznio wie Gim na zjum
nr 55 z al. Woj ska Pol skie go
i ZSE iL z ul. Gen. Za jącz ka, któ ra
no si imię „Ży wi cie la”.

Urząd Dziel ni cy

Dę by pa mię ci na Żo li bo rzu
30 wrze śnia w sied miu punk tach Żo li bo rza, rów no cze śnie

o godz. 12:00, po sa dzo nych zo sta ło sie dem dę bów strze li stych.
Są to dę by pa mię ci. Sześć z nich upa mięt nia jed no ze zgru po -
wań Ar mii Kra jo wej wal czą cych na Żo li bo rzu, a siód my ppłk.
Mie czy sła wa Nie dziel skie go „Ży wi cie la”, do wód cę II Ob wo du Ar -
mii Kra jo wej.

Zaproszenie na wizję lokalną
Komisji Planowania

Mieszkańców zainteresowanych zagospodarowaniem
Marymontu, Potoku i Żoliborza Dziennikarskiego

w poniedziałek 13.10.2014
na wizję lokalną o 1730

(mostek nad kanałkiem przy Gwiaździstej –
Barszczewska-Potocka – wiadukt ul. Mickiewicza)

i dalsze obrady Komisji Planowania Przestrzennego ok. 1815

(Urząd Dzielnicy, ul. Słowackiego 6/8, s.320)
zaprasza

Przewodniczący
Komisji Planowania Przestrzennego

Rady Dzielnicy Żoliborz
Adam Buława



Ma 35 lat, jest dok to rem na uk
hu ma ni stycz nych, na uczy cie lem
aka de mic kim, lo go pe dą. Ukoń czy ła
wie dzę o kul tu rze na Uni wer sy te cie
War szaw skim, dok to rat obro ni ła
na uni wer sy te cie w Shef field
w Wiel kiej Bry ta nii. Ma ma trzy let -
niej Iren ki i opie kun ka pię cio let nie -
go ko ta Mru czu sia.

– Z uczel ni do sa mo rzą du – ta ka
dro ga za wo do wa nie jest gwa ran cją
kom pe ten cji.

– Po pierw sze, by łam już rad ną
na szej dziel ni cy w la tach 2000–2002
i wte dy, ja ko mło da oso ba ra dzi łam
so bie cał kiem nie źle. Dziś bo gat sza
o tam to do świad cze nie oraz wie dzę
i umie jęt no ści, któ re zdo by łam
przez ostat nie la ta je stem pew na, że
je śli wy bor cy mi za ufa ją, bę dę mo -
gła słu żyć Żo li bo rzo wi jesz cze le -
piej. Miesz ka jąc za gra ni cą przy glą -
da łam się te mu, jak tam dzia ła sa -
mo rząd i zro zu mia łam, jak wiel ką
war to ścią są ini cja ty wy miesz kań -
ców, zaś jed nym z obo wiąz ków wła -
dzy lo kal nej jest wła śnie wspie ra nie
ta kich dzia łań.

– Jak ro zu miem mó wi Pa ni mię -
dzy in ny mi o bu dże cie par ty cy pa -
cyj nym.

– Oczy wi ście. Przy po mnę, że bu -
dżet par ty cy pa cyj ny był fla go wym
po my słem wła śnie SLD, któ re ma
za miar wspie rać da lej Pol skę lo kal -
ną i sa mo rząd ną. Kan dy dat SLD
na pre zy den ta War sza wy Se ba stian
Wierz bic ki po stu lu je znacz ne
zwięk sze nie su my pie nię dzy prze -
zna czo nej na bu dżet oby wa tel ski
do jed ne go pro cen ta bu dże tu mia -
sta. To na praw dę ol brzy mia kwo ta,
któ ra umo żli wi ła by praw dzie oby -
wa tel skie de cy do wa nie o na szym
naj bli ższym są siedz twie. Żal, że nie
uda ło się w tym ro ku prze ko nać
więk szej liczby miesz kań ców Żo li -
bo rza do udzia łu w gło so wa niu
na ini cja ty wy przed sta wio ne w bu -
dże cie par ty cy pa cyj nym.

– Kto jest te mu wi nien?
– Nie chcia ła bym roz pa try wać

te go w ka te go riach wi ny, ale znacz -
na część od po wie dzial no ści spo czy -
wa po stro nie władz mia sta i dziel -
ni cy, któ rym chy ba nie za le ża ło
na pro mo wa niu tej idei, gdyż sa mi
wo lą de cy do wać o tym, co dla
miesz kań ców jest wa żne. Gło so wa -
nie od by wa ło się mię dzy in ny mi
za po mo cą In ter ne tu, zaś stro na
www nie by ła w peł ni do stęp na dla

osób z dys funk cją wzro ku, a część
pro jek tów do ty czy ła wła śnie do sto -
so wa nia prze strze ni dla osób z nie -
peł no spraw no ścią. In ny mi sło wy,
nie ka żdy mógł za gło so wać, na wet
je śli był za in te re so wa ny wspar ciem
kon kret ne go roz wią za nia. Ot ta ki
pa ra doks, któ rych w na szym mie -
ście i dziel ni cy pew nie wie le…

– To mo że przejdź my do kon kre -
tów… Co zro bi ło ostat nio SLD dla
żo li bo rzan?

– W koń czą cej się ka den cji nie
mie li śmy żad ne go rad ne go, któ ry
re pre zen to wał by SLD, czy też le wi -
cę w ogó le, i nie ste ty na sze dzia ła -
nia by ły moc no ogra ni czo ne.
A za mie dzą, na Bie la nach, SLD
ma swój udział we wła dzach dziel -
ni cy i ja ko suk ces wi ce bur mistrz
z SLD Grze gorz Pi te tru czuk mo że
po ka zać choć by Me dia te kę – no -
wo cze sne miej sce z bo ga tą ofer tą
kul tu ral ną i oświa to wą, do stęp ną
dla wszyst kich miesz kań ców Bie lan,
ta kże naj bied niej szych. Tam, gdzie
wy bor cy za ufa li SLD, ta kich miejsc
jest wię cej.

– A dla cze go po win ni Wam za -
ufać?

– Bo zna my Żo li borz i ro zu mie -
my żo li bo rzan. To co dla mnie naj -
wa żniej sze, to przede wszyst kim
kul tu ra i edu ka cja. Żo li borz po wi -
nien mieć więk szą ofer tę dar mo -
wych za jęć dla dzie ci, mło dzie ży
i se nio rów. Do stęp do kul tu ry
i edu ka cji po zasz kol nej nie mo że
być uza le żnio ny od sta tu su ma te -
rial ne go! Ta kie za ję cia zwięk szą ak -
tyw ność osób star szych i po pra wią

ja kość ich co dzien ne go ży cia, zaś
ro dzi com z dzieć mi, ta kże tym, któ -
rych nie stać na do dat ko we wy dat -
ki, po zwo lą ro dzin nie i kre atyw nie
spę dzać wol ny czas. Pla ców ki zaj -
mu ją ce się upo wszech nia niem kul -
tu ry, np. księ gar nie, ka wiar nie, któ -
re zo bo wią żą się do bez płat ne go
udo stęp nia nia czę ści swo jej po -
wierzch ni na cy klicz ne za ję cia dla
se nio rów lub dzie ci i mło dzie ży, po -
win ny mieć za gwa ran to wa ną zna -
czną ulgę w opła cie czyn szo wej.

– Mó wi Pa ni tak, jak by Żo li borz
był pu sty nią kul tu ral ną, a to nie
praw da.

– Zga dza się, choć jak to zwy kle
by wa, ofer ta jest bo ga ta dla tych, co
ma ją pie nią dze. Ja uwa żam, że mo -
że my le piej wy ko rzy sty wać po ten -
cjał na szej dziel ni cy w ce lu roz bu do -
wy dar mo wych za jęć po zasz kol nych
dla dzie ci i mło dzie ży oraz ofer ty
dla se nio rów, ta kże ofer ty spor to -
wej. Ide ałem by ło by stwo rze nie
„Ban ku cza su i umie jęt no ści”, gdzie
na przy kład eme ry to wa ni na uczy -
cie le ofe ro wa li by dar mo we za ję cia
wy rów naw cze dla dzie ci. Ro la dziel -
ni cy po le ga ła by na udo stęp nie niu
od po wied nie go miej sca i na ko or -
dy na cji ta kiej ini cja ty wy. Do dat ko -
wo, dziel ni ca pod pi su jąc ko lej ną
umo wę z de we lo pe rem po win na za -
gwa ran to wać w niej bu do wę ogól -
no do stęp ne go pla cu za baw oraz si -
łow ni na świe żym po wie trzu. Po -
dwór ka, któ re już ist nie ją, mu szą
być re gu lar nie re mon to wa ne, zaś
pla ce za baw spraw dza ne pod wzglę -
dem bez pie czeń stwa i czy sto ści,

na przy kład pia sku w pia skow ni cy,
a jak to wa żne, wie ka żda mat ka.
Nie uda się jed nak te go wszyst kie go
osią gnąć, je śli miesz kań cy nie uwie -
rzą, że mo gą w ka żdej chwi li rad ne -
mu po wie dzieć „spraw dzam”.

– Co ma Pa ni na my śli?
– Więk szą spo łecz ną kon tro lę

pra cy rad ne go. Mo im zda niem
ka żdy rad ny raz na pól ro ku mu si
przed sta wić miesz kań com dziel ni -
cy szcze gó ło wą in for ma cję na te -
mat swo ich suk ce sów, po ra żek
i pla nów. Nic mnie tak nie de ner -
wu je, jak in for ma cja na ta bli cy
przed urzę dem dziel ni cy, że rad ny
nie ma re gu lar ne go dy żu ru, a mo -
gę się umó wić z nim do pie ro
po uprzed nim te le fo nie do biu ra
ra dy. Obo wiąz kiem rad ne go jest
być do stęp nym na dy żu rze, mi ni -
mum dwa ra zy w mie sią cu! Ja bę -
dę nie tyl ko do stęp na, ale i skru -
pu lat na w roz li cza niu się z pro -
gra mu wy bor cze go. To gwa ran tu -
ję, je śli uzy skam man dat rad ne go.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Znamy Żoliborz
i rozumiemy żoliborzan

Rozmowa z Ka ro li ną Zio ło -Pu żuk, kan dy datką do ra dy
dziel ni cy Żo li borz z li sty SLD -Le wi ca Ra zem, miej sce nu -
mer 2, w okrę gu wy bor czym nu mer 1.

Zde cy do wa na więk szość ście żek
to ście żki wy zna czo ne wzdłuż chod -
ni ków. Ma ją one sze reg ró żnych
drob nych uchy bień, są czę sto krę te,
tro chę za wą skie, cza sa mi koń czą
się na gle w wa żnych miej scach, nie -
któ re są sa mo ist ne, bez pa sa dla
pie szych. Pro ble my ście żek ro we ro -
wych po wsta wa ły przez ca łe ostat -
nie 25 lat. Są efek tem ró żnych, naj -
dziw niej szych po my słów.

Naj lep szym przy kła dem nie zbyt
szczę śli we go pro jek tu na Żo li bo -
rzu jest zjazd z wia duk tu
nad Dwor cem Gdań skim, któ ry
jest na koń cu krę ty i po wo du je, że
pra wie wszy scy ro we rzy ści, pró bu -
ją cy w łą czyć się do ru chu na uli cy
Za jącz ka, po peł nia ją ja kieś wy -
kro cze nie dro go we. Nie mó wiąc
już o tym, że wyj ście z wind znaj -
du ją cych się na wia duk cie, pro wa -

dzi wprost na ście żkę ro we ro wą,
nie wi docz ną dla wy cho dzą ce go
z win dy.

Na ostat nim po sie dze niu ra dy
dziel ni cy je den z rad nych za pro -
po no wał, aby wzdłuż uli cy Mic kie -

wi cza, na któ rej pla no wa na jest
bu do wa ście żki ro we ro wej z Żo li -
bo rza na Bie la ny, na ma lo wać
wzdłuż przejść dla pie szych prze -
jaz dy dla ro we rów. Zda niem rad -
ne go, chod nik na Mic kie wi cza jest
od po wied nio sze ro ki i mo gą tę dy
bez pro ble mu jeź dzić ro we rzy ści,
któ rym prze jaz dy ta kie bar dzo
uła twią po ru sza nie się wzdłuż
chod ni ka. Wicebur mi strz nie wy -
klu czył re ali za cji te go po my słu.

Bez po śred nio, w po bli żu Żo li -
bo rza, od dość daw na ście żka
na jezd ni wy zna czo na jest na uli cy
Mię dzy par ko wej. Ro we rzy ści
prze wa żnie je żdżą tu po chod ni -
ku, w oba wie o wła sne ży cie
i rzad ko z niej ko rzy sta ją ze
wzglę du na ogro my ruch, ja ki od -
by wa się na tej uli cy.

Ostat nio wy zna czo no pas ru chu
dla ro we rzy stów na Żo li bo rzu
w alei Woj ska Pol skie go. Cie szy się
on du żą po pu lar no ścią. Ale ja nie
jest bar dzo ru chli wa. Po mysł wy da -
je się więc traf ny, mi mo że ma
swo je man ka men ty, po nie waż
część kie row ców nie ste ty jeź dzi
jed nym ko łem po li nii, lub wje żdża
na pas dla ro we rzy stów.

Su mu jąc – to wiel ka szko da, że
nie ma w War sza wie ogól no miej -
skie go pla nu ście żek ro we ro wych,
opra co wa ne go przez fa chow ców
od roz wią zań ko mu ni ka cyj nych.
Przy pad ko wość w tym te ma cie
jest bo wiem utrud nie niem dla
wszyst kich użyt kow ni ków dróg,
z pie szy mi włącz nie.

Ro bert Na piór kow ski

Ścieżki rowerowe – problematyczne i ryzykowne
W War sza wie mo żna spo tkać dwa ty py ście żek ro we ro wych

– pierw szy jest wy zna cza ny na chod ni ku a dru gi na jezd ni.

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Hydraulik 507-020-870

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Tapetowanie Malowanie Remonty 514-062-446
www.pwdekor.pl

DAM PRACĘ

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·OBRAZY, PLATERY, PORCELANĘ ORAZ INNE
KUPIĘ 501-050-948
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·ZNACZKI, POCZTÓWKI, MONETY, MEDALE
ORDERY ZA GOTÓWKĘ 516-400-434

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72010

Drobne nadasz przez
internet!

www.echodrobne.pl
Krok 1. Wejdź na www.echo drob ne.pl
i wy bierz DO DAJ OGŁO SZE NIE
Krok 2. Wy bierz od po wied nią ru bry kę
i zleć druk w ga ze cie
Krok 3. Wpisz treść ogło sze nia. Za -
znacz ga ze ty, w któ rych ma się uka zać
Two je ogło sze nie i zde cy duj, w ilu ko -
lej nych nu me rach ma się uka zy wać.
Je śli chcesz – wy bierz wy ró żnie nie
ogło sze nia.
Krok 4. Je śli chcesz fak tu rę VAT – wy -
peł nij wszyst kie po la, je śli nie – po daj
tyl ko da ne kon tak to we.
Krok 5. Wpłać wy ge ne ro wa ną kwo tę
na po da ne kon to, ja ko ty tuł wpła ty
wpi su jąc nu mer zle ce nia.

Najbliższe wydanie 24.10,
potwierdzenie wpłaty należy

przesłać do 20.10
e-mailem: drobne@gazetaecho.pl

do godziny 17.00
Punkt ogłoszeń : Żoliborz

(Partners) ul. Sady Żoliborskie 13A,
tel. 22 663-83-01



– Po czą tek je sie ni to za pew ne
ko niec zbio rów wi no gron?

– Fak tycz nie, choć do kład nej
da ty za koń cze nia tych zbio rów
nie da się okre ślić…

– Dla cze go?
– Wie le za le ży od wa run ków

po go do wych. Na ogół za czy na ją
się w okre sie od koń ca lip ca
do koń ca sierp nia i trwa ją oko ło
ośmiu ty go dni. Ale fak tem jest, że
nie jest to jesz cze ko niec zbio rów.

– Jak to?
– Mu si my pa mię tać o wi nach

z tzw. póź nych zbio rów. Ter min
ten od no si się do win wy twa rza -
nych z wi no gron po zo sta wio -
nych na wi no ro śli dłu żej niż
zwy kle.

– Jak dłu go?
– To za le ży.
– Od cze go?
– Ja kie wi no chce my uzy skać.

Je śli ma być je dy nie mu śnię te

sło dy czą – wy star czy cza sem na -
wet kil ka dni, do kil ku ty go dni.
Ina czej jest, gdy wi no ma być do -
tknię te bo try tis ci ne re al.

– Cóż to ta kie go?
– To tak zwa na szla chet na

pleśń. Przy kła dem win te go ro -
dza ju są cho cia żby fran cu skie
sau ter nes – skon cen tro wa ne
i nie zwy kle aro ma tycz ne

– Skąd sło dycz w ta kich wi no -
gro nach?

– Póź ne zbio ry wi no gron
upodob nia ją gro na do ro dzy nek
– na tu ral nie je od wad nia ją.

– Wra ca jąc do zbio rów…
– War to wspo mnieć, że wspo -

mnia ny prze ze mnie se zon zbio -
rów po mię dzy sierp niem a paź -
dzier ni kiem ma miej sce je dy nie
na pół ku li pół noc nej. Na po łu -
dnio wej to lu ty – kwie cień.

– Kto de cy du je o kon kret nym
mo men cie zbio rów wi no gron?

– Oczy wi ście wi niarz. Bie rze
pod uwa gę wie le czyn ni ków,
ta kich jak od mia na wi no ro śli,
doj rza łość gron, wa run ki
po go do we.

– Czy wi no gro na nie
doj rze wa ją za wsze w tym
sa mym cza sie?

– Mo żna okre ślić przy bli żo ny
czas doj rze wa nia. Jed na kże za -
rów no ta ni ny, kwa so wość, jak
i za war tość cu kru w gro nach są
klu czo wy mi ele men ta mi wpły wa -
ją cy mi na przy szłą fi ne zję trun -
ku. Dla te go też wi ne ma ker okre -
śla czas zbio rów z chi rur gicz ną
nie mal pre cy zją co do dnia lub
na wet kon kret nej po ry.

– To zna czy?
– Wie le od mian wi no gron od -

ci na nych jest od wi no ro śli chłod -
nym, wcze snym ran kiem, aby

utrzy mać mi ni mal ny po ziom ta -
nin.

– Jak w tym po ma ga po ra
dnia?

– Mia żdże nie wi no gron
w ce lu wy ci śnię cia so ku po -
win no być do ko na ne, gdy
gro na nie są zgnie cio ne
– wte dy sok pły nie szyb ciej
i nie ma dłu gie go kon tak tu
ze skór ką bo ga tą w ta ni ny.

Zbyt wy so ka tem pe ra tu ra
pod czas trans por tu

do win ni cy unie mo żli wia ten
pro ces. Stąd po ran ne zbio ry.

Piotr Krajczyński prowadzi 
Piwnicę z winami przy ul. Mickiewicza 30
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Ręczne zbiory dają możliwość bardziej
precyzyjnego wyboru gron i ochrony soku przed

utlenianiem z powodu uszkodzonych skórek

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72012


