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Efekt fatalnie zorganizowanego
odbioru liści, gałęzi i wszelkiej
maści odpadków zielonych jak
na dłoni widać na kawałku traw-
nika u zbiegu ulic Potockich
i Karpackiej. Na pustej działce,
oznaczonej tablicą „zakaz wyrzu-
cania odpadków”, tworzy się
prawdziwe wysypisko.

– Wszystko zaczęło się od „re-
wolucji śmieciowej” w Warszawie
i planu odbioru odpadów zielo-
nych, który przewidywał utworze-
nie POZ-ów (Punkty Odbioru
Odpadów Zielonych), do których
mieszkańcy od piątku do niedzieli
co dwa tygodnie mieli zwozić sko-
szoną trawę, gałęzie i inne natu-
ralne pozostałości po sprzątaniu
ogrodów. Lekaro odbierało to
w określonych terminach, ale lu-
dzie dostarczali worki cały czas,
na bieżąco. Później pojawiały się
nie tylko odpady zielone, ale rów-
nież meble i gruz – opowiada

Wiesław Leszko z rady osiedla
Marysin.

Sytuacja została opanowana
w listopadzie, niestety wraz z na-
dejściem wiosny znów urosła góra
śmieci. Tym razem jeszcze więk-
sza.

– Była już podobna sytuacja
w naszej dzielnicy. Gdy kilka lat
temu w Falenicy podstawiono
kontener, to nawet kilka tygodni
po jego zabraniu ludzie codzien-
nie donosili tam worki. Ulica to-
nęła w śmieciach bez przerwy.
Worki sprzątano i codziennie do-
chodziły nowe. Najgorzej było
w poniedziałki po dwóch dniach
weekendu. Teraz taka sytuacja
jest dla mnie zaskoczeniem. No-
wa ustawa zakłada, że Lekaro od-
bierze każdą ilość śmieci. Więc
skąd te worki? Coś musi nie grać.
Albo ludzie nie wiedzą, że mogą
dawać Lekaro każdą ilość śmieci,
albo Lekaro robi jakieś problemy.

To zastanawiające – dziwi się rad-
ny Marcin Kurpios.

Na razie przy stertach śmieci
postawiono tabliczkę o zakazie
porzucania odpadów a dzielnica
chce zmiany w umowie z firmą
Lekaro.

– Wielokrotnie zwracaliśmy się
do władz miasta, aby wymogły
na Lekaro zwiększenie częstotli-
wości odbioru odpadów zielonych
i ich odbiór z posesji. Dostaliśmy
informację, że firma jest gotowa
zwiększyć liczbę pojemników
na odpady zielone na terenie
dzielnicy Wawer, pod warunkiem
wskazania jej konkretnych lokali-
zacji. Nie chcemy tego – mówi
rzecznik ratusza, Konrad Rajca.
– Postawienie pojemników na od-
pady zielone i bierne oczekiwanie
na ich wypełnienie wywołuje skut-
ki odwrotne od oczekiwanych.
Mieszkańcy składują tam bowiem
wszelkiego rodzaju odpady do-

mowe zamieniając punkt odbioru
odpadów zielonych w jedno duże
wysypisko śmieci.

Śmieci trzeba odebrać spod
domu!

To jedyne rozwiązanie, wymaga
jednak zmiany obowiązującej
umowy. Dlatego zarząd dzielnicy
szykuje wystąpienie do prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz z po-
stulatem, aby w kolejnym przetar-
gu na wywóz śmieci określić, żeby
wszystkie odpady (w tym zielone)
były odbierane bezpośrednio
z posesji.

Tymczasem w związku z proble-
mami miasto nie zapłaciło jeszcze
Lekaro za wywóz odpadów zielo-
nych. Trwają rozmowy dotyczące
zmian w odbiorze tych sezono-
wych śmieci.

– Jesteśmy obecnie po spotka-
niu z firmami wywożącymi śmieci.
Odpady zielone powinny być od-

bierane z posesji. Mogą też być
wożone do specjalnych punktów,
ale miasto jeszcze nie zleciło ich
prowadzenia. Niedługo poznamy
stanowiska firm. Jeśli nie zmienią
zdania, grożą im kary administra-
cyjne do miliona złotych – zapo-
wiada wiceprezydent Michał Ol-
szewski.

Lekaro podkreśla, że miasto
nie ma żadnych podstaw do nali-
czania kar. – Zgodnie z podpisa-
ną umową z m.st. Warszawą od-

biór odpadów zielonych rozpo-
czyna się od maja. Miasto nie zle-
cało odbioru odpadów zielonych
w marcu bądź kwietniu. Odnośnie
formy zbierania tych odpadów,
wszyscy wykonawcy realizują
zbiórkę zgodnie z zapisami umo-
wy, dlatego naszym zdaniem nie
ma podstaw do naliczenia jakich-
kolwiek kar w tym zakresie.
Obecnie prowadzimy rozmowy
z władzami miasta mające na celu
modyfikację zasad zbiórki w tym
sezonie – mówi Robert Zagórski
z firmy Lekaro.

AS

Dlaczego po „rewolucji” Wawer tonie w śmieciach?
� Działający już od miesięcy system odbioru odpadów ma mnóstwo zalet, ale i kilka wad. Nigdzie nie są one równie widoczne i dotkliwe jak
w Wawrze – zielonej dzielnicy.

Zgodnie
z podpisaną umową
odbiór odpadów
zielonych rozpoczyna się
od maja. Miasto nie
zlecało odbioru
odpadów zielonych
w marcu bądź kwietniu
– mówi przedstawiciel
firmy Lekaro.
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Chyba nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że warunki do jazdy rowe-
rem w naszej dzielnicy są słabe.
Podczas gdy w większości pozosta-
łych dzielnic dróg rowerowych przy-
bywa z roku na rok, w Wawrze…
cóż, nie jest dobrze. Tylko na czte-
rech ulicach są drogi rowerowe po-
łączone z ogólnowarszawską siecią:
na Wale Miedzeszyńskim, Kade-
tów, Łasaka i Płowieckiej. Poza tym
mamy odcinki biegnące znikąd do-
nikąd (np. na Skalnicowej i Mozai-
kowej). Wawer to także jedna
z trzech dzielnic, w których nie mo-
żna skorzystać z publicznego rowe-
ru (w tej dziedzinie jesteśmy nawet
za Grodziskiem Mazowieckim
i Konstancinem-Jeziorną). Nic
dziwnego, że mieszkańcy korzystają
z możliwości, jakie daje budżet par-
tycypacyjny i składają projekty ma-
jące poprawić infrastrukturę rowe-
rową. Jakie pomysły doszły do eta-
pu weryfikacji szczegółowej?

Stojaki na przystanku
Zacznijmy od rzeczy drobnej,

ale potrzebnej. 3,5 tys. zł wart jest
projekt zamontowania stojaków
rowerowych na przystanku auto-
busowym na Wale Miedzeszyń-
skim przy ul. Strzygłowskiej.
Dzięki nim mieszkańcy słabo ob-
służonego komunikacją miejską
Nadwiśla mogliby zostawiać ro-
wery na przystanku, z którego od-
jeżdżają autobusy 142,146 i 702.

Na Skalnicowej walka
z kałużami

Znacznie droższa jest budowa
drogi rowerowej. Radny Rafał
Czerwonka zaproponował budowę
ciągu pieszo-rowerowego na Skal-
nicowej, na odcinku od Wału Mie-
dzeszyńskiego do Traktu Lubel-
skiego, który połączyłby istniejącą
na wschodnim odcinku ulicy drogę
z miejską siecią. Autor nie sprecy-
zował jednak, czy powinien to być
ciąg oznaczony znakiem „z kreską
poziomą” (de facto chodnik z do-

puszczonym ruchem rowerów), czy
„kreską pionową” (czyli droga ro-
werowa obok chodnika), zostawia-
jąc tę decyzję na etap projektowa-
nia inwestycji. Lepsze byłoby oczy-
wiście drugie rozwiązanie. Koszt
projektu oszacowano na 104 tys. zł.

– Ścieżka rowerowa wzdłuż Skal-
nicowej to świetny pomysł – ko-
mentuje internautka na stronie pro-
jektu. – Otwarcie ulicy Panny Wod-
nej oraz hotelu Hilton przyczyniło
się do znacznego nasilenia ruchu
na tym odcinku. Ponadto ulica jest
źle zaprojektowana i odwodniona,
co powoduje, że po opadach desz-
czu tworzą się na niej olbrzymie ka-
łuże, w związku z czym rowerzysta
(pieszy zresztą także) jest narażony
na potężne ochlapanie wodą przez
przejeżdżające samochody.

Izbicką na rowerze do szkoły
Nieco droższa (120 tys. zł) była-

by budowa drogi rowerowej
na Izbickiej – to projekt Doroty
Zielińskiej. W listopadzie ubiegłe-
go roku pisałem o podstawowej
dziurze w infrastrukturze rowero-
wej Wawra, jakim jest brak dróg
dających możliwość bezpiecznego
dotarcia do stacji kolejowych.

– Ze względu na ruch samocho-
dowy, szczególnie intensywny
w godzinach porannych, porusza-
nie się na rowerze po ulicy Izbic-
kiej jest zbyt niebezpieczne – za-
uważa projektodawczyni. – Więk-
szość mieszkańców Radości na-
wet krótkie odcinki pokonuje sa-
mochodami. Wpływa to na coraz
większe nasilenie ruchu. Codzien-
nie setki dzieci jest odwożonych
do szkół samochodami, ponieważ
nie ma bezpiecznej ścieżki rowe-

rowej, którą mogłyby dojeżdżać
do szkoły.

Gdyby projekt został zrealizowa-
ny, mielibyśmy 600-metrowy odci-
nek drogi między ul. Kwitnącej
Akacji a Traktem Napoleońskim.
To leśny odcinek, pokonanie które-
go nastręcza najwięcej problemów.

Droga rowerowa
na Bychowskiej

Pojawił się także projekt drogi
rowerowej za 109 tys. zł na By-
chowskiej. Edward Kalwarczyk su-
geruje, by wykorzystać wolny teren
wzdłuż jezdni na odcinku od Ko-
ściuszkowców do Łysakowskiej.
Dużym minusem tego rozwiązania
byłby brak powiązania nowej infra-
struktury z drogami istniejącymi.

Pół miliona na kostkę bauma?
Wśród projektów, które przeszły

wstępną weryfikację, znalazła się
również kuriozalna koncepcja bu-
dowy drogi rowerowej z… kostki.
To projekt niezgodny ze standar-
dami wyznaczonymi przez władze
miasta, nakazującymi – zgodnie

z wszelką logiką – budowę dróg ro-
werowych z asfaltu. Jest też hor-
rendalnie drogi – 520 tys. zł. „Dro-
ga” z kostki ciągnęłaby się wzdłuż
Traktu Lubelskiego od ronda
na skrzyżowaniu z Lucerny i Kade-
tów do Zwoleńskiej. Rowerzyści
potrzebują tam wydzielonej infra-
struktury, jednak droga, która by
tam powstała, nie powinna być
substandardową ścieżką rodem
z początku lat 90-tych, jakie teraz
dużym kosztem trzeba przebudo-
wywać na normalne asfaltowe.

Rowerem bezpiecznie
po jezdni

Bezpieczna jazda rowerem jest
możliwa nie tylko na wydzielonych
drogach rowerowych, ale również
na jezdniach. Pod warunkiem, że ist-
niejące na nich ograniczenia prędko-
ści są pilnowane przez elementy
uspokojenia ruchu, takie jak progi
zwalniające. Gdyby zrealizować
w przyszłym roku wszystkie projekty
zakładające montaż progów, rowe-
rzyści poczuliby się zdecydowanie
pewniej na ulicach Błękitnej, Celulo-
zy, Cylichowskiej, Łasaka i Węglar-
skiej. Głosowanie nad budżetem
partycypacyjnym na przyszły rok od-
będzie się w czerwcu. Czy projekty
rowerowe zdobędą uznanie?

Dominik Gadomski

Czego potrzebują wawerscy rowerzyści?
� W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego mamy wysyp projektów, dzięki którym na terenie całej dzielnicy
doszłoby do znacznej poprawy warunków ruchu rowerowego. Gdzie mogą powstać nowe drogi rowerowe?

Wśród
propozycji znalazła się
również
kuriozalna koncepcja
budowy drogi rowerowej
z… kostki. Jest też
horrendalnie drogi
– 520 tys. zł. „Droga”
z kostki ciągnęłaby się
wzdłuż Traktu Lubelskiego
od ronda
na skrzyżowaniu
z Lucerny i Kadetów
do Zwoleńskiej.

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:

10.04-24.04
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

Odmień ogród na wiosnę!
Wiosna to idealny moment na zmiany! To czas czyszczenia, usuwania, przycinania, koszenia,

grabienia, porządkowania. Potem pozostaje już: sadzić, budować, układać i cieszyć się efektem.

Jaki ogród pasuje do Ciebie?
Porządek czy dzikość?
Plac zabaw dla dzieci czy ustronne miejsce do odpoczynku z książką?
Ogród warzywny, zielnik czy tak dobrane kwiaty, że kwitną przez cały sezon?
Naturalne ścieżki czy utwardzone alejki?
Prostota czy fantazyjne łuki, rzeźby i romantyczne zaułki?

Zaprojektuję ogród idealny dla Ciebie! Czasem kilka małych zmian daje spektakularny efekt
Zadzwoń! Przygotujemy dla Ciebie projekt, wykonamy, posprzątamy, zajmiemy się pielęgnacją.
Wszystko po to, byś odpoczywał podziwiając Twoją własną przyrodę.

Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu

www.ogrodyprojektowanie.pl, tel. 607-617-744
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Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Bronisława Czecha 39
tel. 22 353 42 50

668 138 908
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Ode rwa ne od współ cze snej rze -
czy wi sto ści roz miesz cze nie to rów
i sta cji ko le jo wych na Pra dze
unie mo żli wia stwo rze nie tam jed -
ne go, wiel kie go wę zła prze siad -
ko we go dla pra wo brze żnej War -
sza wy. W nie wiel kiej od le gło ści
od wie lu lat znaj do wa ły się dwor -
ce Wi leń ski i Wschod ni, ale nie -
daw no w po bli żu po wstał jesz cze
je den wę zeł: Sta dion. Do gra nic
Waw ra stam tąd da le ko, ale pa sa -
że ro wie z na szej dziel ni cy re gu -
lar nie ko rzy sta ją z wę zła, w skład
któ re go wcho dzą sta cja ko le jo wa,
sta cja me tra i no wy par king P+R.

Zacz nij my od te go, co zro bio no
źle. Otwar ta w mar cu sta cja me tra
ro bo czo na zy wa ła się tak sa mo, jak
ist nie ją ca wy żej sta cja ko le jo wa:
Sta dion. W 2013 r. Ra da War sza wy
po sta no wi ła jed nak utrud nić ży cie
tu ry stom i zmie nić ją na „Sta dion
Na ro do wy”. Zdu mie wa ją ce by ły ta -
kże: de cy zja, by nie bu do wać bez -
po śred nie go po łą cze nia pe ro nów
Szyb kiej Ko lei Miej skiej i me tra,
a ta kże by nie do pa so wy wać wy glą -
dem no wych pe ro nów do znacz nie
lep szych ar chi tek to nicz nie sta rych.
Je śli cho dzi ło o to, by za wszel ką
ce nę znisz czyć efekt „jed nej sta cji

dla dwóch ro dza jów po cią gów”, to
uda ło się to w 100%. Tu ry sta wy sia -
da ją cy z SKM -ki ma jed ną me to dę
na zna le zie nie prze siad ki do M2:
iść tam, gdzie wszy scy.

– Pla nu je my za mon to wa nie
ozna czeń kie run ko wych do me tra
– mó wi Mi ro sław Sie mie niec,
rzecz nik PKP Pol skich Li nii Ko le -
jo wych. – Pro wa dzi my obec nie roz -
mo wy z Za rzą dem Trans por tu
Miej skie go, któ ry zgo dził się prze -
ka zać nam pik to gra my me tra.
Po prze ka za niu ich przez ZTM
ozna ko wa nie zo sta nie za mon to wa -
ne w prze cią gu dwóch, trzech dni.

Sa ma prze siad ka na szczę ście
jest dość wy god na, choć nie
na wszyst kich cią gach za mon to -
wa no scho dy ru cho me. Bra ku je
ich szcze gól nie na dro dze pa sa że -
rów idą cych z SKM -ki do M2. Sa -
ma no wa sta cja me tra wy glą da…
cóż, kon tro wer syj nie. Gdy by
otwar to ją w la tach 90-tych, wzbu -
dzi ła by za chwyt. Dziś ta ki wy strój
trą ci już mysz ką. Prze sia da jąc się
war to zer k nąć na prze za baw nie
wy glą da ją ce pod zie mią… ekra ny
aku stycz ne, usta wio ne na do dat -
ko wym pe ro nie, z któ re go w bar -
dzo od le głej i ma ło pew nej przy -

szło ści ma ją od je żdżać po cią gi
na Go cław.

Bar dzo do bra jest za to lo ka li -
za cja par kin gu P+R, na któ rym
wi dać już sa mo cho dy z ta bli ca mi
re je stra cyj ny mi z Waw ra. 110
miejsc wy zna czo no przy sa mym
na sy pie ko le jo wym. Po nie waż

par king znaj du je się na te re nie
na le żą cym do ope ra to ra Sta dio nu
Na ro do we go, jest czyn ny w nie ty -
po wych go dzi nach: od 4:30
do 2:30 od po nie dział ku
do czwart ku i do 22:00 w pią tek.

Do mi nik Ga dom ski

Przesiadka przy Stadionie. Co jest dobrze, a co źle?
� Mieszkańcy Wawra, pracujący przy Świętokrzyskiej lub na Woli, codziennie korzystają z węzła przesiadkowego przy Stadionie Narodowym.
Co się udało a co można było zrobić lepiej?

Jeśli
chodziło o to, by
za wszelką zniszczyć efekt
„jednej stacji dla dwóch
rodzajów pociągów”, to
udało się to w 100%.
Turysta wysiadający
z SKM-ki ma jedną
metodę na znalezienie
przesiadki do M2: iść tam,
gdzie wszyscy.



Sta cję ko le jo wą War sza wa -Mię -
dzy le sie zbu do wa no 1936 ro ku
we dług pro jek tu Ka zi mie rza
Cent nersz we ra. To ide al ny przy -
kład po łą cze nia mo der ni zmu
i funk cjo na li zmu. Cha rak te ry -
stycz ny jest dach sta cji – dwa

skrzy dła, któ re wy glą da ją jak le cą -
cy ptak. To pa miąt ka po cza sach,
gdy dzi siej szy Wa wer był bli sko,
ale da le ko od War sza wy i sły nął
z let nich wi lii na wy na jem. „Wi le -
gia tu ra” – tak wów czas na zy wa ło
się wy po czy nek po za mia stem

Bu dy nek dwor ca znaj du je się
w re je strze za byt ków. No i co
z te go? Bli sko osiem dzie się cio let -
nia sta cja wy glą da, jak by za raz
mia ła się roz paść. W la tach sie -
dem dzie sią tych wy as fal to wa no
pe ron, co dziś wy glą da po pro stu
ohyd nie. Ma sa bi tu micz na jest
po pę ka na. Klin kie ro we płyt ki,
któ ry mi wy ło żo na jest z ze wnątrz
po cze kal nia, jest brud na. Drew -
nia ne ta bli ce kie run ko we z na pi -
sem „DO WARS ZA WY” i „DO
OTWOC KA” przed wie lo ma la ty
ktoś po ma lo wał żół tą far bą. Dziś
próch nie ją i je śli czym prę dzej się
ich nie pod da re no wa cji, bę dzie je
mo żna je dy nie wy rzu cić na śmiet -
nik. W po cze kal ni z ko lei czuć
smród stę chli zny. Wa la ją się nie -
do pał ki pa pie ro sów, kap sle
po na po jach i prze ró żne śmie ci.

War to jed nak przy po mnieć, że
osiem dzie siąt lat te mu ca ła dzi -
siej sza dziel ni ca Wa wer sta no wi ła

miej sce wy po czyn ku wie lu war -
sza wia ków. Nie któ rzy wy naj mo -
wa li tu tej sze drew nia ne do my
na ca ły se zon i re lak so wa li się
wśród so sno wych la sów od wio sny
aż po je sien ne grzy bo bra nia.
W dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym li nia otwoc ka by ła bar dzo
po pu lar nym miej scem wy po czyn -
ku war szaw skich miesz czan,
w tym sto łecz nych Ży dów. Je den
z naj więk szych drew nia nych bu -
dyn ków w Eu ro pie – sa na to rium
Abra ma Gu re wi cza – znaj du je się
wła śnie w Otwoc ku. Za to Fa le ni -
ca przy po mi na ła ma leń kie ży dow -
skie mia stecz ko gdzieś na kre -
sach. Uli ce by ły wą skie i gę sto za -
bu do wa ne drew nia ny mi dom ka mi
peł ny mi ma łych skle pi ków, gdzie
mo żna by ło ku pić my dło i po wi -
dło. Uli ca Wal cow ni cza w daw -
nych cza sach słusz nie no si ła na -
zwę Han dlo wa, po nie waż sły nę ła
z kra mów i kra mi ków.

Ca ły ten świat ru nął wraz z wy -
bu chem woj ny. Niem cy za mknę li
Ży dów w get tach – fa le nic kim,
otwoc kim i war szaw skim, a na -
stęp nie wy mor do wa li w obo zach
za głą dy. Po woj nie drew nia ne bu -
dyn ki co raz bar dziej za czę ły po -
pa dać w ru inę. Roz pa da ły się ze
sta ro ści i bra ku kon ser wa cji, bez -
dom ni roz bie ra li je na opał.
Z cza sem dział ki ze świ der ma je -
ra mi – jak na zwał je Kon stan ty Il -
de fons Gał czyń ski – za czę li ku po -
wać przed się bior cy, któ rzy bu rzy li
przed wo jen ne za bu do wa nia, by
w ich miej scu po sta wić no we do -
my. Przed wo jen ne dwor ce, daw -
niej sym bo le no wo cze sno ści – po -
pa dły w ru inę.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
za po wia da ją, że pla nu ją re mont
przy stan ków od Ol szyn ki Gro -
chow skiej do Świ dra, wciąż nie
po da jąc kon kret nych ter mi nów.

Prze my sław Bur kie wicz

Przed wojną w sosnowych lasach warszawiacy nabierali sił

Pociągiem na wilegiaturę do Międzylesia
� Przepiękny dworzec kolejowy Warszawa-Międzylesie to kompletna ruina. Peron jest
popękany, przedwojenne tablice próchnieją, a w poczekalni czuć smród stęchlizny.
A nie tak powinien wyglądać zabytek, który jest idealnym przykładem nowoczesnej
architektury połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku – czasów, w których Wawer był
letniskiem, a do drewnianych wilii na całe lato ściągali warszawiacy.

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

Wie le od po wie dzi i mi łych słów
o przed mio cie ostat niej za gad ki
to do wód, że ten ro dzaj graf fi ti
przy padł do gu stu miesz kań com
Fa le ni cy.

Po mysł, aby na mu rze sta cji
w Fa le ni cy po ja wi ło się ma lo wi dło
sty li zo wa ne na ob raz Alek san dra
Gie rym skie go „Ży dów ki z po ma -
rań cza mi”, zo stał zre ali zo wa ny
przez Alek san drę En gler -Ma li -
now ską w 2013 ro ku. Po ma rań cze
ku pio ne od han dlar ki przez let ni -
ków na wią zu ją do kli ma tu przed -
wo jen nej Fa le ni cy. Mu ral zo stał
na ma lo wa ny przez An nę Mo ni kę
Koź biel i Ada ma Wa la sa.

Dzię ku ję za od po wie dzi pa -
niom: Ju sty nie Wilk, Ka ro li nie
Ga lek, Zo fii We rem czuk, Jo an nie
Pie niek, Agniesz ce Ma kow skiej.

Nie za wod ny jest też pan Kon rad
Osuch.

Mu ral znaj du je się na bu dyn ku
obec ne go ki na w Fa le ni cy, a do -
kład nie Ki no ka wiar ni Sta cja Fa le -
ni ca. Dla mnie jest on za pro sze -
niem do Let ni ska Fa le ni ca. Ko ja -
rzy się z la tem, wa ka cja mi, re lak -
sem w ogro dzie. Mo żna go od czy -
tać ja ko spo tka nie let nie w fa le -
nic kim ogro dzie. Ka pe lusz, apasz -

ka, kosz po ma rań czy. A to już
nie dłu go: –) po zdra wiam ser decz -
nie z Fa le ni cy. Ka ro li na Ga lek

Mu ral znaj du je się na dwor cu
PKP Fa le ni ca. Po wstał na wzór ob -
ra zu Gie rym skie go (ży dów ka sprze -
da ją ca po ma rań cze). Zaw sze jak ja -
dę na ba zar w Fa le ni cy, ona mi mó -
wi: skrę caj, skrę caj, już je steś
na miej scu. Uwiel biam ba zar w Fa le -
ni cy. Zaw sze spo tkam tam ko goś
zna jo me go, a do te go mo żna tam
ku pić wszyst ko.:) Je stem z po ko le nia
su per mar ke tów, ale w żad nym mar -
ke cie nie ku pię praw dzi wych wiej -
skich jaj. Tu cho dzi ra czej o kli mat.
Za sta na wiam się też, czy re mont
(roz bu do wa), któ ra ma być nie dłu -
go, nie znisz czy te go. Ju sty na Wilk

Kon kurs wy gry wa pa ni Ju sty na
Wilk, któ rą za pra szam po od biór
na gro dy do skle pu Wi niar nia Anin
przy ul. Ma ry siń skiej 3. Po dzie lam

oba wy pa ni Ju sty ny na te mat no -
wych po my słów bu do wy pa wi lo nu
na ba za rze w Fa le ni cy. Czy nie zgi -
nie kli mat te go miej sca?

A teraz kolejna zagadka
Czy ktoś zgadnie, gdzie rosną takie wierzby?

Na gra dza ne zo sta ną naj cie kaw sze od po wie dzi lub też na gro da zo sta nie
roz lo so wa na wśród osób, któ re na de ślą od po wie dzi w cią gu ty go dnia.

Na gro dą jest vo ucher o war to ści 40 zł na za ku py w skle pie „Wi niar nia
Anin” przy ul. Ma ry siń skiej 3.

In for ma cje pro si my prze sy łać na ad res re dak cji lub pocz tą elek tro -
nicz ną na ad res: wlo dek za lew ski@gma il.com. Za pra szam rów nież
na Sky pa – kon takt: wlo dek.za lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

Cie ka wy Wa wer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami
zastanawiamy się, co to za miejsca i jaką kryją tajemnicę.
W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

źródło zdjęć: J. K
asprzycki, J. M

ajew
ski, „Korzenia m

iasta. D
ookoła W

arszaw
y”
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Po wsta nie w re jo nie uli cy
Dziel ni co wej i Spa do wej. Oko -
licz ni miesz kań cy z oba wą cze ka ją
na tę in we sty cję. – Nie wiem, czy
na sze do my wy trzy ma ją zwięk szo -
ny ruch cię ża ró wek, bo do te go
doj dzie na pew no, ja koś prze cież
to wa ry do skle pu przy wo zić bę dą.
Już te raz nie jest do brze. Miesz -
ka my przy sa mym Trak cie i sta le
od czu wa my drga nia – mó wi
miesz ka niec.

Część osób nie ukry wa ra do ści
z te go, że w koń cu w oko li cy po ja -

wi się mo żli wość zro bie nia ta nich
za ku pów. – Nie je stem zwo len ni -
kiem lo ko wa nia skle pów wiel ko -
po wierzch nio wych w bez po śred -
nim są siedz twie za bu do wy jed no -
ro dzin nej. Z dru giej jed nak stro -
ny nie ma w tej oko li cy te go ro -
dza ju skle pów, jak i nie ma też
bar dziej opty mal nych miejsc
na ich po wsta nie. No mo że z wy -
jąt kiem nie za bu do wa ne go te re nu
na po łu dnie od Kli mon tow skiej,
przy Ka na le Wa wer skim. Miesz -
kań cy z pew no ścią ucie szą się

z Li dla – mó wi rad ny Ra fał Czer -
won ka i pod kre śla, że bu do wa
skle pu w ta kim miej scu po win na
iść w pa rze z kon kret ny mi zmia -
na mi w or ga ni za cji ru chu.

Oka zu je się, że Lidl przy go to -
wał już pro jekt zmian. Przede
wszyst kim wy bu do wa ne zo sta nie
przej ście dla pie szych na ul. Trakt
Lu bel ski przy pro jek to wa nym bu -
dyn ku.

– Przy przej ściu bę dą za mon to -
wa ne azy le, któ re ma ją za za da nie
chro nić pie sze go i umo żli wić mu

po ko na nie jezd ni w dwóch tu -
rach. Po stro nie pół noc nej zo sta -
nie wy bu do wa ny chod nik.
Na ul. Trakt Lu bel ski zo sta nie
rów nież wy dzie lo ny pas do

skrę tu w le wo – bę dzie pro wa -
dził do wjaz du na te ren par kin gu
Li dla – wy li cza Ka ro li na Ga łec ka
z Za rzą du Dróg Miej skich.

Na ra zie Lidl nie po da je kon -
kret nych ter mi nów bu do wy
i otwar cia mar ke tu. – Je ste śmy
na eta pie prac pro jek to wych
zwią za nych z tą in we sty cją. Jest to

nie zbęd ny krok po prze dza ją cy
zło że nie wnio sku o po zwo le nie

na bu do wę – in for mu je An na Bi -
skup, PR ma na ger Lidl Pol ska.

AS

tel. 502-280-720

Będzie Lidl przy Trakcie Lubelskim
� Uprzątnięta działka, zaawansowane prace projektowe, zaplanowana nowa organizacja ruchu – Lidl szykuje się
do budowy sklepu przy Trakcie Lubelskim.

Jesteśmy
na etapie prac
projektowych związanych
z przedmiotową
inwestycją. Jest to
niezbędny krok
poprzedzający złożenie
wniosku o pozwolenie
na budowę – informuje
Anna Biskup, PR manager
Lidl Polska.



Uli ca Ła sa ka jest jed ną z naj -
now szych w dziel ni cy. Teo re tycz -

nie po win na być jezd nią lo kal ną
osie dla Las, umo żli wia ją cą wy -

jazd w kie run ku Tra sy Sie kier -
kow skiej i ob słu gę osie dla przez
au to bu sy. W prak ty ce sta ła się
wa żnym szla kiem ko mu ni ka cyj -
nym dla kie row ców z głę bi dziel -
ni cy, któ rzy omi ja ją nią Wał Mie -
dze szyń ski. Dla wie lu z nich ko -
niecz ność szyb kie go prze je cha nia
przez Las jest wa żniej sza od zna -
ków dro go wych i bez pie czeń stwa
oko licz nych miesz kań ców, któ rzy
wie lo krot nie pro si li nas o za ję cie
się te ma tem.

– No wo za biel ska [ro bo cza na zwa
ul. Ła sa ka – red.] ja ko uli ca lo kal ne -
go ru chu ma sens, ale ja ko uli ca

zbior cza to już nie – to tyl ko je den
z gło sów, opu bli ko wa ny na na szym
fo rum. – To jest nie do pusz czal ne,
aby uli ca o tak szyb kim i gę stym ru -
chu sa mo cho do wym bie gła przez
śro dek osie dla dom ków jed no ro dzin -
nych z dość licz ny mi wjaz da mi. Stan -
dar dem w Eu ro pie jest zmniej sza nie
pręd ko ści sa mo cho dów do co naj wy -
żej 30 km/h i wpro wa dza nie prio ry te -
tu ru chu pie sze go i ro we ro we go.
W przy pad ku tej uli cy oraz wszel kich
in we sty cji dro go wych w Waw rze ta -
kich stan dar dów nie wi dzę.

– Uli ca No wo za biel ska zo sta ła
wy ko na na zgod nie z pro jek tem
i wszel ki mi stan dar da mi bez pie -
czeń stwa do ty czą cy mi dro gi tej
ka te go rii – mó wił kil ka mie się cy
te mu Kon rad Raj ca, rzecz nik
urzę du dziel ni cy Wa wer. – Na te -
re nie za bu do wa nym obo wią zu je
ogra ni cze nie pręd ko ści do 50
km/h, od eg ze kwo wa nia te go
ogra ni cze nia jest po li cja.

A od eg ze kwo wa nia swo ich po -
trzeb przez miesz kań ców jest bu dżet
par ty cy pa cyj ny. W te go rocz nej edy -

cji zna lazł się pro jekt pt. „Pro gi
zwal nia ją ce na ul. Ła sa ka”, zło żo ny
przez Ar ka diu sza Ku ra now skie go.
Pro jek to daw ca w żoł nier skich sło -
wach wy ja śnia, o co cho dzi. Peł ny
opis pro jek tu: in sta la cja czte rech
pro gów wy spo wych, po zwa la ją cych
na jaz dę au to bu sów. Uza sad nie nie
dla re ali za cji pro jek tu: bez pie czeń -
stwo ru chu w osie dlu na głów nym

cią gu osie dla. Cał ko wi ty koszt pro -
jek tu: 17 tys. zł. Dłu ższy opis i wy ja -
śnie nia by ły zbęd ne, bo wszy scy oko -
licz ni miesz kań cy do sko na le zna ją
pro blem. Obec nie pro jekt jest już
na eta pie we ry fi ka cji szcze gó ło wej
i ma ogrom ne szan se tra fić w czerw -
cu pod gło so wa nie. Pro gi wy spo we
nie są roz wią za niem do sko na łym,
bo wie lu kie row ców prze je żdża wol -
ną prze strze nią mię dzy ni mi, ale…
prze cież lep szy rydz niż nic.

DG

Progi zwalniające na Łasaka?
� O kierowcach szalejących na ul. Łasaka pisaliśmy już w grudniu. Ponieważ średnia prędkość samochodów nadal
jest wyższa od dopuszczalnej, jeden z mieszkańców zgłosił projekt zamontowania na jezdni progów.

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Działkę w Osiedlu Las. Może być
niewymiarowa, wąska, do podziału, z problemem
prawnym. Mogę dać w rozliczeniu luksusową
kawalerkę na Ochocie. 796-796-596
·Działkę w Osiedlu Wawer-Las. Może być
niewymiarowa, wąska, do podziału, z problemem
prawnym. 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

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

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

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 601 – 336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl

lub 519-610-435

Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

„Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU

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

Progi
wyspowe nie są
rozwiązaniem
doskonałym, bo wielu
kierowców przejeżdża
wolną przestrzenią
między nimi, ale…
przecież lepszy rydz
niż nic.

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna



Nasi dzien ni ka rze nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar dziej
in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem – po ru -
sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia dów.
Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Informator”i „Echo” są gazetami skupionymi na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie
przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca
Warszawy i okolic. Nie znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! 
Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz w Wawrze firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

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



– Świę ta, świę ta i po świę tach.
– I dłu go ocze ki wa na wio sna.
– Czym ją przy wi ta my?
– Pro po nu ję Gewürztra mi ne ra

– nie zwy kle aro ma tycz ny szczep
wi no ro śli. Wio sna to czas, gdy
więk szość pro du cen tów wi na
z tej od mia ny wy pusz cza na ry -
nek swój naj now szy rocz nik.

– Czy z za pa chu nie sły nie
cza sem Mu scat?

– Gewürztra mi ner zwa ny jest
cza sem do ro słą wer sją Mu sca -
tu/Mo sca to.

– Co je łą czy?
– Przede wszyst kim nie zwy kły

aro mat. Choć nu ty za pa cho we
są zgo ła od mien ne, to w wi nach

z obu szcze pów ak cen ty te są in -
ten syw ne.

– A ró żni?
– Mo sca to jest czę sto trun -

kiem z ni ską za war to ścią al ko -
ho lu. Gewürztra mi ner ma go
wię cej, za to ni ższą kwa so wość.

– Mo żna spo tkać się z opi nią,
że Gewürztra mi ner jest słod ki.

– Wła śnie dzię ki ni ższej kwa -
so wo ści, o któ rej wspo mnia łem
przed chwi lą. By wa tak, że wi no
jest cał ko wi cie wy traw ne, a na -
sze pod nie bie nie myl nie od bie ra
je ja ko słod ka we.

– Ja kie wa lo ry ma Gewürztra -
mi ner?

– Już od mo men tu otwar cia
bu tel ki spo wi ja nas osza ła mia ją -
cy bu kiet aro ma tów: od eg zo -
tycz nych owo ców li czi, pas si flo -
ry, ana na sa i man go, przez ak -
cen ty ró ży, kon fi tu ry z jej płat -
ków i ole jek ró ża ny po niu an se
po ma rań czo wej skór ki, mio du
i przy praw.

– Przy praw? Na przy kład wa -
ni lii?

– Ra czej przy pra wy do pier ni -
ka, goź dzi ków, a na wet bia łe go
pie przu i gał ki musz ka to ło wej.

– Dziw ne.
– A jed nak. Cie ka wost ką mo -

że być fakt, że „Gewürzt” w ję -
zy ku nie miec kim ozna cza przy -
pra wo wy, ko rzen ny.

– Czy smak po wie la nu ty aro -
ma tycz ne?

– Tak, cza sem z de li kat ną do -
miesz ką lu kre cji. Na to miast na -
le ży pa mię tać, że wi na te z wie -
kiem na bie ra ją niu an sów ap te -
kar skich, np. ter pen ty ny czy
grzy bów.

– Cię żko to so bie wy obra zić
roz ko szu jąc się świe żym, aro ma -
tycz nym Gewürztra mi ne rem.

– Fak tycz nie, choć trze ba
przy znać, że wi na te od po cząt -
ku, mi mo nie zwy kłej fi ne zji, ma -
ją sil ną kon struk cję.

– I – jak wi dać – by wa ją zró -
żni co wa ne.

– Od wy traw nych, mi ne ral nych
po ole iste, bar dzo słod kie. Choć
w Gewürztra mi ne rach świe żość
jest sub tel niej sza niż w in nych
od mia nach wi no gron w Al za cji.

– Skąd po cho dzi Gewürztra -
mi ner?

– Ge ne za nie jest do koń ca
zna na. Za oj czy zny te go szcze pu

uzna je się m.in. Wło chy, Au -
strię i Niem cy. Nie któ re źró -
dła po da ją, że Gewürztra mi -
ner wy wo dzi się z mia sta Tra -
min w pół noc nych Wło szech.
Dzię ki ba da niom DNA od -
kry to, że to mu ta cja rzad kiej,
ró żo wej od mia ny Sa va gnin
– nie my lić z Sau vi gnon Blanc
– któ ra ma swe ko rze nie we
Fran cji i Niem czech.

– Czy u Pana w sklepie
znajdziemy wina z odmiany
Gewürztraminer?

– Oczywiście, zarówno
klasyczne jednoszczepowe,
jak i w mieszankach z innymi
odmianami winogron.

GEWÜRZTRA MI NER � PO WI TA NIE WIO SNY

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

WINIARNIĘ ANIN 
przy ul. Marysińskiej 3

Gewürztraminer jest doskonałym winem dla wielbicieli
aromatycznych, pełnych przypraw potraw kuchni tajskiej,

indyjskiej czy arabskiej

źródło:
http://thecrushedgrapereport.typepad.com

/the_crushed_grape_report/2009/01/


