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Blisko czterdzieści lat temu po-
wstała koncepcja zbudowania
progu wodnego na Wiśle na wyso-
kości Wału Miedzeszyńskiego
i Augustówki. Razem z nim miał
powstać most, nazywany „na za-
porze”. Kiedy jednak pomysł
upadł, wraz z nim zniknął też pro-
jekt budowy mostu. Dopiero
w 1997 roku zarząd Wawra po-
nownie zajął się projektem, a póź-
niej, w 2000 roku, zaproponowa-
no do jego budowy użycie kon-
strukcji z Mostu Syreny (który zo-
stał zastąpiony Świętokrzyskim).
Siedem lat później powstało na-
wet studium wykonalności trasy

i mostu, na tym jednak się skoń-
czyło, mimo zapowiedzi Hanny
Gronkiewicz-Waltz, że prace ru-
szą i najpóźniej w 2015 roku most
będzie gotowy. W zamyśle projek-
tantów miał łączyć okolice
Oczyszczalni Ścieków „Południe”
z Wałem Miedzeszyńskim na wy-
sokości Chodzieskiej. Docelowo
Trasa na Zaporze miałaby połą-
czyć Augustówkę z Mrówczą.

Petycję podpisało 800 osób
Tyle historii. I chociaż coraz

mniej mówi się o tej inwestycji
(szybciej stanie most Południowy,
w ciągu obwodnicy – od czerwca

ubiegłego roku wiadomo, kto bę-
dzie wykonawcą, w tym roku GDD-
KiA chce uzyskać pozwolenie
na budowę i ruszyć z wykupem
gruntów), to coraz więcej miesz-
kańców Wawra apeluje o jej po-
wstanie. Po co, skoro „pod bokiem”
będzie podobna, duża, z czterema
pasami ruchu w każdą stronę?
Sprawa jest prosta: most Południo-

wy będzie tranzytowym, a do ruchu
lokalnego dużo lepiej nadawałby się
właśnie taki, jak planowano
przed dekadą: z jezdnią o czterech
pasach (po dwa w każdym kierun-
ku), ścieżkami rowerowymi i chod-
nikami. Dlatego właśnie 11 lutego
ruszyła inicjatywa zbierania podpi-
sów pod petycją do prezydent War-
szawy o jego budowę. Po miesiącu

od uruchomienia strony interneto-
wej z tekstem listu podpisało się
pod nim ponad 800 osób.

Petycję można znaleźć na stro-
nie http://mostnazaporze.pl. Trze-
ba też pamiętać, że w obecnej
wieloletniej prognozie inwestycyj-
nej miasta nie ma wpisanych trasy
i mostu.

(wt)

Chcesz mostu Na Zaporze? Podpisz petycję!
� Największa warszawska dzielnica do przeprawy przez Wisłę ma do dyspozycji jeden most – Siekierkowski. Po poszerzeniu Grota jest to
najbardziej zatłoczona przeprawa w Warszawie. Mieszkańcy od lat apelują o budowę nowego mostu.

Most Siekierkowski
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„Marysieńka” mieści się
przy Korkowej 170 A w komplek-
sie leśnym Las Sobieskiego. Na te-
renie ośrodka powstał budynek,
który łączy funkcje leśniczówki,
lecznicy zwierząt leśnych oraz sie-
dziby Lasów Miejskich. Siedziba
zaiste gustowna. Częściowo drew-
niana, częściowo murowana
z przeszkleniami wygląda trochę
jak tradycyjna leśniczówka. W jed-
nym skrzydle urzęduje administra-
cja, w drugim umieszczone są bok-
sy i wybiegi dla podopiecznych
zwierzęcego szpitala, gabinet we-

terynaryjny, leśna apteka i spiżar-
nia, czyli magazyn leków i pasz
oraz odchowalnia zwierząt.

Tu też wystrój jest leśny, rusty-
kalny, stylizowany na leśniczówko-
wą modłę. Wybiegi duże, parkany
z drewnianych bali wzmocnionych
stalą. Z pomysłem, z gustem, aż
zazdroszczę pensjonariuszom.

„Marysieńka” to nie tylko jed-
na z najładniejszych, ale także
najlepiej wyposażonych tego typu
placówek w kraju. Gabinet wete-
rynaryjny wyposażony jest m.in.
w aparat RTG, system radiografii

cyfrowej, USG oraz urządzenie
do narkozy wziewnej. Sala zabie-
gowa zaopatrzona jest także
w niezbędne narzędzia chirur-
giczne, lampy zabiegowe i bakte-
riobójcze, stół operacyjny oraz
niezbędne leki.

Misją ośrodka jest niesienie po-
mocy wszystkim chorym, rannym,
bądź osieroconym dzikim zwie-
rzętom, które wymagają leczenia
lub tymczasowej opieki. Kontakt
człowieka z rehabilitowaną zwie-
rzyną, tymczasowo przebywającą
w ośrodku, ograniczony jest

do minimum. Chodzi nie tylko
o to, by zwierząt nie stresować,
ale przede wszystkim by uniknąć
ich przyzwyczajenia się do obec-
ności ludzi, co mogłoby spowodo-
wać niemożność powrotu do na-
turalnych warunków. Z doświad-
czeń wynika, że szansę na powrót
do natury i tak ma zaledwie 60
procent zwierząt. Te trwale okale-
czone, a czasem po prostu uzale-
żnione od człowieka, trafiają po-
tem do azyli.

Kto będzie tu mieszkał? – Wio-
sną rehabilitowanych jest najwię-
cej młodych, w tym osesków jeży
i wiewiórek – odrzuconych przez
matki lub niepotrzebnie zabra-
nych przez ludzi. Pobyt takich
maluchów waha się od kilku dni
do około dwóch miesięcy – mówi
Karol Podgórski z Lasów Miej-
skich. Pracownicy placówki mu-
szą być pewni, że po powrocie
do środowiska naturalnego takie
zwierzęta dadzą sobie radę. –
Wczesnym latem do tego typu

ośrodków trafia dużo małych dzi-
ków i saren. A jesienią pacjenta-

mi najczęściej są zwierzęta z dru-
gich miotów – m.in. wiewiórek
i jeży. W tym czasie są do nas od-
wożone także zwierzęta po wy-
padkach – dziki, kuny czy lisy.

Zdarzają się także np. nietoperze
– mówi Podgórski.

Warto dodać, że Warszawa jest
jedną z niewielu stolic europej-
skich, w której spore obszary leśne
znajdują się w granicach miasta.
Na terenie stolicy można spotkać
nie tylko sarny i dziki. Są też bobry,
łosie, rysie, wydry, a nawet wilki.

(wk)

Jeżeli podobne instalacje znaj-
dują się na Twojej działce, a nie
przypominasz sobie, abyś podpi-
sywał w przeszłości jakąś umowę
z przedsiębiorcą przesyłowym, to
powinieneś poważnie zaintereso-
wać się sprawą. Prawo stoi w tym
przypadku całkowicie po Twojej
stronie, masz więc dużą szansę
na uzyskanie całkiem sporej sumy
pieniędzy. Pierwszym krokiem
powinien być kontakt z prawni-
kiem, który przeanalizuje Twoją
sytuację. W ramach współpracy
z „Echem”, kancelaria adwokac-
ko-radcowska Lex Nawigator
może bez opłat wykonać dla Cie-
bie wstępną analizę prawną.

Jeśli Twoje przypuszczenia się
potwierdzą, możesz i powinieneś

zacząć działać. Każda firma
– nieważne czy prywatna czy
państwowa – ma obowiązek pła-
cić Ci za to, że jej instalacje znaj-
dują się na Twojej działce. Jeśli
tego nie robiła, prawnik w Two-
im imieniu będzie mógł
przed Sądem domagać się od-
szkodowania nawet za 10 lat
wstecz. Poza tym, jako właściciel
nieruchomości, możesz żądać ta-
kże uregulowania tej kwestii
na przyszłość. Fachowo nazywa
się to ustanowieniem służebności
przesyłu – oczywiście także nie
za darmo. To od Twojej decyzji
będzie zależało, czy zdecydujesz
się pobieranie stałej, corocznej
opłaty czy na jednorazowe wyna-
grodzenie za zgodę właścicielską

na lokalizację kabli czy gazocią-
gu na Twoim terenie.

O jakich pieniądzach mówi-
my? To oczywiście zależy, przede
wszystkim od tego gdzie znajduje
się działka i jak duża jej część
jest nielegalnie wykorzystywa-
na przez zakład energetyczny.
Średnie odszkodowania wynoszą
jednak zwykle od kilkunastu
do nawet KILKUSET TYSIĘ-
CY ZŁOTYCH.

Nie warto więc czekać, tylko
jak najszybciej podjąć starania,
w celu uzyskania tego, co zgod-
nie z prawem Ci się należy. Kan-
celaria Lex Nawigator może Ci
skutecznie w tym pomóc.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne
spotkanie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie

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

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt powstał w Marysinie
� W lutym w Marysinie Wawerskim został otwarty Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”. Chore dzikie zwierzęta, które tu trafią,
po wyleczeniu mają szansę powrócić na łono natury.

Kontakt człowieka
z rehabilitowaną
zwierzyną, tymczasowo
przebywającą w ośrodku,
ograniczony jest
do minimum. Chodzi nie
tylko o to, by zwierząt nie
stresować, ale przede
wszystkim uniknąć ich
przyzwyczajenia się
do obecności ludzi.
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reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3

Rok temu zapowiadaliśmy, że
zmiany obejmą nie tylko sam
targ, którego tradycje sięgają cza-
sów przedwojennych, ale też oko-
licę. Zmienić miało się wszystko
– sam plac zyskałby nową na-
wierzchnię, pojawiłyby się nowe
pawilony i miejsca do handlu na-
ręcznego i z samochodów, teren
stałby się przestronniejszy i przy-
jaźniejszy tak dla kupców jak i ku-
pujących. Pod koniec 2015 roku
zaprezentowano wstępną koncep-
cję przebudowy, jednak nie
spodobała się ona kupcom

i mieszkańcom na tyle, by można
było ją wdrożyć do realizacji.

Propozycje i oczekiwania
Projekt, jaki pokazano miesz-

kańcom w grudniu ubiegłego ro-
ku, był oparty na uwagach wszyst-
kich zainteresowanych stron.
Mieszkańcy chcieli zadbanego,
acz niezbyt dużego bazaru, zaś
kupcy postulowali, by od ulicy
Walcowniczej stanęły pawilony
czynne najdłużej i z najatrakcyj-
niejszymi witrynami, przy czym
nie można dopuścić, by te od Tro-

cinowej pozostawały „martwą
strefą”. Wszyscy też sprzeciwiali
się pomysłowi zamkniętych pawi-
lonów, stawiając na takie, które
pozwolą na typowy „bazarowy”
sposób zakupów i komunikacji.
A przy okazji na nowym targu po-
winno się znaleźć stałe miejsce
dla handlu naręcznego.

Architekci przygotowujący pro-
jekt przychylili się do wniosków,
ale ich wizja nie przypadła do gu-
stu. Na spotkaniach komisji rady
dzielnicy i rady osiedla propono-
wano, by miejsca dla sprzedają-
cych swój towar z samochodów
przenieść z obrzeży targowiska
bliżej jego centrum, pod dach. Ta-
kie rozwiązanie pozwoliłoby od-
grodzić uciążliwy dla mieszkań-
ców bałagan od ulic. Pozostawio-
no by istniejące bramy od By-
strzyckiej i Trocinowej, a od stro-
ny Walcowniczej miało stanąć
szerokie wejście.

A co z komunikacją?
Kupcy chcą także, by przy okazji

zmian na bazarze zmienić też or-

ganizację ruchu w okolicy. Główne
uwagi dotyczyły zmian w komuni-
kacji publicznej w handlowe sobo-
ty – przy Walcowniczej powinien
powstać węzeł przesiadkowy, a au-
tobusy muszą zostać z Bystrzyckiej
w tym dniu wycofane.

Jakie wnioski?
Prace nad rozwinięciem tych

idei będą trwać w tym roku i ka-
żdorazowo będą konsultowane
z faleniczanami. Po konsultacjach
społecznych wiadomo jednak, że

istniejących parkingów nie powin-
no się likwidować, a cała przebu-
dowa okolicy powinna mieć cha-
rakter ewolucyjny, a nie rewolu-
cyjny. Zatem wszyscy, którzy nie
lubią nagłych zmian, mogą spać
spokojnie. Nie ma też powodów
do niepokoju, że falenicki bazar
będzie wyglądał tak, jak na pre-
zentacjach – jako zbiór klockowa-
tych pawilonów.

A Waszym zdaniem: jeśli bazar
ma się zmienić – to jak?

(wt)

Na nowy bazar w Falenicy jeszcze poczekamy
� Trwają dyskusje nad koncepcjami przebudowy bazaru w Falenicy. Dotychczasowe projekty nie spotkały się z akceptacją kupców,
urzędników i mieszkańców.

Wszyscy, którzy nie lubią nagłych zmian, mogą spać spokojnie

Wybór gimnazjum wcale nie jest
taką prostą sprawą. Oczywiście,
zawsze można pójść po linii naj-

mniejszego oporu i zapisać dziec-
ko tam, gdzie mamy najbliżej. To
jednak nie gwarantuje, że trafimy

na dobrych nauczycieli. Lepiej ro-
zejrzeć się wśród ofert okolicznych
szkół by zdecydować się na taką,

która pozwoli rozwinąć umiejęt-
ności i pasje przyszłego gimnazja-
listy a w rezultacie przygotować go
do nauki w liceum czy technikum.

– Mogę zagwarantować, że
wchodzące w skład Zespołu Szkół
nr 116 gimnazjum nr 102, to miej-
sce, gdzie panuje dobra, kameral-
na atmosfera sprzyjająca nauce
– mówi dyrektor Wesołowski.
– Mamy dobrze wyposażone pra-
cownie przedmiotowe i kompute-
rowe, do dyspozycji uczniów jest
biblioteka z pracownią multime-
dialną. A że „gymnasion” to
po grecku „miejsce przeznaczone
do gimnastyki”, nasi uczniowie
mogą korzystać z boiska ze
sztuczną nawierzchnią, boiska
do koszykówki, sali sportowej
i mniejszych sal gimnastycznych.

A skoro w zdrowym ciele zdro-
wy duch, to warto go jakoś wyko-

rzystać. – Mamy koła zaintereso-
wań, są zajęcia sportowe, prowa-
dzimy też kursy przygotowujące
do egzaminu gimnazjalnego – ku-
si dyrektor.

A co z tymi, którzy z różnych
powodów nie nadążają za resztą?
– Oferujemy zajęcia dodatkowe
i wyrównawcze, w szkole pracują
też specjaliści.

Zapewnienia dyrekcji to jedno,
rzeczywistość – drugie. Najlepiej
przekonać się na własne oczy,
gdzie mamy zamiar posłać nasze-
go nastolatka. Będzie ku temu
okazja 12 kwietnia podczas Dnia
Otwartego.

Gimnazjum nr 102 w Zespole Szkół
nr 116 w Warszawie

ul. Wichrowa 4
www.zs116.pl

12 kwietnia, godz. 18.00

Szukasz gimnazjum? Przyjdź na Wichrową!
� – Metody wyboru gimnazjum są dwie: albo idzie się tam, gdzie jest rejon szkolny
albo wybiera się to, które nam się podoba – ze względu na poziom nauczania, ofertę
zajęć pozalekcyjnych czy po prostu dobrą atmosferę – mówi Bartłomiej Wesołowski,
dyrektor Gimnazjum 102 przy Wichrowej.



To jedna z najbardziej znanych
willi w Radości, z bardzo ciekawą
historią, nieciekawym z powodu
zaniedbań dniem dzisiejszym
i niepewnym jutrem. Dla tych,
którzy willi Pod Kogutkiem nie
znają, krótkie wspomnienie.

Gwiazda w Radości
Okazały budynek na rogu ulic

Patriotów i Junaków w pobliżu
przystanku kolejowego należał
do znanego w międzywojniu akto-
ra komediowego Antoniego Fert-
nera. Aktor karierę rozpoczął
podczas I wojny światowej w Ro-
sji, gdzie wypracował sobie status
gwiazdy. Po powrocie do Polski
zamieszkał w Warszawie. Niedłu-
go po przyjeździe zachwycił się
uroczą letniskową miejscowością.
Mało tego, wedle legendy to wła-
śnie Fertner wymyślił jej dzisiej-
szą nazwę – Radość.

Nie wiadomo, czy to prawda,
pewne jest za to, że Fertner za-

pragnął kupić tutaj dom. Jego wy-
bór padł właśnie na okazałą willę
przy Junaków 33/25. Została ona
zbudowana w 1912 roku jako je-
den z pierwszych murowanych
budynków w letnisku. Jest piętro-
wa, ma (a raczej miała) prze-
szklone werandy, klasycystyczne
kolumny, zdobienia, ciekawe wy-
kusze i nieregularności. Na dachu
zaś widnieje metalowa figurka
kogucika, która stała się źródłem
nazwy „Pod Kogutkiem”. Skąd
kogut na dachu? Są dwie wersje.
Wedle szkoły falenickiej od prze-
zwiska aktora, którego niektórzy
nazywali właśnie kogutem. Wedle
szkoły otwockiej, figura miała wy-
obrażać orła. Ale fachowiec tak ją
sknocił, że Fertner kazał przero-
bić orła na koguta. I tak zostało.

Śmietanka towarzyska
„Pod Kogutkiem” Fertner

mieszkał przez całe lato. W ciągu
roku przyjeżdżał czasem na nie-

dziele i poniedziałki. Kto tu nie
bywał… Same sławy artystyczne-
go świata: Mieczysława Ćwikliń-
ska, Aleksander Żabczyński, Eu-
geniusz Bodo, a także poeta Le-
opold Staff. Latem często w ogro-
dzie odbywały się przyjęcia i pik-
niki. Podobno Fertner kazał wy-
brukować jedną z ogrodowych
alejek butelkami po szampanie
na pamiątkę po tych imprezach.

Po wojnie Fertner zamieszkał
w Krakowie. Willę zajął działacz
społeczny Jan Jarecki z rodziną.
Na werandzie przez jakiś czas
działał sklep „Społem”. Potem
dom został podzielony na dwupo-
kojowe mieszkania, w których za-
kwaterowanych zostało kilka ro-
dzin. Dom niszczał, nie remonto-
wany, dewastowany.

W 2000 roku willę odzyskała ro-
dzina Fertnerów. Syn Antoni Fert-
ner jr wystąpił o wpisanie jej
do rejestru zabytków. Tak się też
stało. Chcąc ją remontować, cze-

kał na wyprowadzkę lokatorów.
W końcu stracił cierpliwość
i w 2010 roku wystąpił o skreślenie
willi z rejestru, żeby można ją było
rozebrać. Bez skutku. Willa w re-
jestrze pozostała. Z jednej strony
na szczęście, bo mogłaby być jed-
nym z najcenniejszych zabytków
Radości, z drugiej na nieszczęście,
bo lokatorzy się nie wyprowadzali,
a dom wciąż niszczał. Dopiero
w 2011 roku władze Wawra zawia-
domiły Antoniego Fertnera, że
willa jest wolna od najemców
i można zacząć remont. Tyle, że
w międzyczasie właścicielką domu
została już jego była żona Jolanta
Dafgaard, która przekonywała, że
na gruntowny remont, jakiego bez
wątpienia wymaga zrujnowany bu-
dynek, jej po prostu nie stać. Z ko-

lei przedstawiciele dzielnicy pyta-
ne o remont „Pod Kogutkiem”
odpowiadały, że nic nie mogą zro-
bić, bo to teren prywatny.

Willa niszczeje
W 2012 roku 700 osób podpisa-

ło petycję do wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków o ratowanie
zrujnowanej willi. Wśród nich
znani ludzie kultury: Irena San-
tor, Dorota Kędzierzawska, Emi-
lia Krakowska, czy Ignacy Gogo-
lewski. Odbyła się nawet debata
w sprawie przyszłości willi. Kon-
serwator obiecywał pomoc, ale
cała sprawa rozbija się wciąż jak
się wydaje o fundusze i status
własnościowy. Willa niszczeje na-
dal. I to naprawdę wielka szkoda.

(wk)

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

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

Burzliwe dzieje wilii „Pod Kogutkiem”
� – Praktycznie vis á vis stacji PKP Radość niszczeje piękna willa. Czy ktoś zna jej historię? Takie pytanie zadał nam jeden z czytelników. Załączył
zdjęcia. Rozpoznałem od razu. Oczywiście chodzi o słynną willę Pod Kogutkiem.

Willa niszczeje nadal. I to naprawdę wielka szkoda



Na przełomie XIX i XX wieku,
wzdłuż nowo wybudowanej linii
Kolei Nadwiślańskiej, zaczęły gę-
sto powstawać miejscowości letni-
skowe, dziś tworzące dość jedno-
rodny ciąg od historycznego
Wawra i Anina aż po Otwock.

To niemal wyłącznie tutaj spo-
tkamy – kiedyś powszechnie, dziś

rzadziej – styl drewnianej zabudo-
wy. Tak charakterystyczny, że nie
sposób pomylić go z innym. Styl ów
wymyślił, po trosze sam dla siebie,
po trosze, by ubarwić nowe letni-
ska, znany polski rysownik i malarz
włoskiego pochodzenia – Michał
Elwiro Andriolli. Specjalizował się
zwłaszcza w ilustrowaniu książek.
Szczególnie znane i cenione są jego
sławne ilustracje do „Pana Tade-
usza”. W 1886 roku Andriolli za-
mieszkał w osadzie Brzegi nad Świ-
drem. Najpierw zaprojektował swój
własny dom, potem kilkanaście ko-
lejnych dla letników z Warszawy

na pograniczu dzisiejszego Józefo-
wa i Otwocka. Szybko znalazł na-
śladowców i podobnych willi zaczę-
to w okolicy stawiać coraz więcej.
Początkowo zwano je adriollówka-
mi. Dopóki Konstanty Ildefons
Gałczyński nie nazwał ich charak-
terystycznej architektury świderma-
jerem, co zresztą utrwalił w wierszu
„Wycieczka do Świdra”:

One stoją wśród sosen
jak upiory w przedpieklu
i mówią smutnym głosem
o radościach fin de siecle'u;
[…]
Te wille, jak wójt podaje,
Są w stylu „świdermajer”

Nazwa ta, nieco kpiąca z drob-
nomieszczańskiego stylu bieder-
meier, przyjęła się tak powszech-
nie, że nikt dziś charakterystycz-
nych willi wawerskich, anińskich,
czy otwockich inaczej nie nazywa.

Wille wzorowane na projektach
Andriollego budowane były
z drewna sosnowego i z jednej stro-
ny przypominały architekturą tyrol-
skie alpejskie schroniska górskie,
z drugiej tradycyjne domy z rosyj-
skiej wsi. Eklektyczny styl świder-
majerów różni się od klasycznej
polskiej drewnianej zabudowy od-
miennym sposobem konstruowania
ścian, spajaniem elementów wiązań
itd., ale dla każdego, kto nań pa-
trzy, jest natychmiast jasne, czy to
świdermajer czy nie. Bardzo cha-
rakterystycznymi wyróżnikami tych

willi są barokowe, misterne zdobie-
nia i bogata ornamentyka. Właści-
wie wszystkiego – okiennic, balu-
stradek, ścian. Obowiązkowym ich
elementem willi świdermajerow-
skich są werandy, najczęściej pię-
trowe, gęsto zdobione ażurowymi
prześwitami. Charakterystyczne są
też spiczaste zakończenia dachów
i czasem niejednorodna kolorysty-
ka poszczególnych elementów,
zwłaszcza okiennic lubiących ja-
skrawo odcinać się od całej reszty.
W podobnym stylu co same wille
bardzo często budowane były także
otaczające je płoty, altany, czy też
charakterystyczne bramy ze spicza-

stymi dachami i misternymi ażuro-
wymi zdobieniami.

Świdermajery, które powstały
do zakończenia I wojny świato-
wej, charakteryzują się bardziej
dopracowanym w szczegółach wy-
konaniem, barokowym rozpasa-
niem, a także bogatszymi zdobie-
niami. Te, pochodzące z okresu
międzywojennego, są już znacznie
uboższe jeśli chodzi o przepych
zdobień i mniej architektonicznie
wyrafinowane. W większości po-
zostają bladym odbiciem orygi-
nalnych projektów Andriollego.

Są, choć w dużej części były.
Niestety, sporo świdermajerów

znikło już z krajobrazu Wawra
i okolic. Inne, zaniedbane, nisz-
czeją. Ale jeszcze są. Warto ich
wypatrywać za drzewami, w sta-
rych ogrodach, z płotami. Choćby
w okolicach Trawiastej i Po-
przecznych można jeszcze popo-
dziwiać ich może i kiczowaty, ale
jednak nieodparty urok.

(wk)

źródła i więcej
o Świdermajerach:
http://www.swidermajer.pl/
http://www.swidermajer.info/
http://oddzialanintpw.blogspot.com/
http://www.otowarszawa.blogspot.com/

Późny świdermajer między ulicami Marysińską i Trawiastą
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więcej fotografii świdermajerów autorstwa Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk na stronie:
http://oddzialanintpw.blogspot.com/2013/08/architektura-anina-swidermajery.html

Niestety,
sporo świdermajerów
znikło już z krajobrazu
Wawra i okolic. Inne,
zaniedbane, niszczeją.
Ale jeszcze są. Warto się
zatem wybrać choćby
w okolice Trawiastej
i Poprzecznych, by
popodziwiać ich może
i kiczowaty, ale jednak
nieodparty urok.

Jeden z najpiękniej zachowanych wawerskich świdermajerów. Tak zwana „Snitkówka” znajdująca
się przy Trawiastej, róg VI Poprzecznej Świdermajer z Trawiastej

źródło
zdjęć:M

ałgorzata
G

utow
ska-A

dam
czyk

Dyskretny urok Świdermajerów
� Dla jednych synonim kiczu, dla innych symbol architektury z duszą. Świdermajery, czyli znak rozpoznawczy tzw. Linii Otwockiej – Anina, Wawra,
no i samego Otwocka.



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię bezpośrednio małą działkę budowlaną tel.
607-186-900
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

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

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

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00

RÓŻNE
·Piec gazowy dwufunkcyjny 691-686-772

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie
parowe TEL. 726-333- 922

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
książki pocztówki odznaki odznaczenia szable
bagnety ryngrafy zdjęcia dokumenty 601-336-063

·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

OGŁOSZENIA DROBNE

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

USŁUGI INNE
·Antena, montaż, naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Drobne naprawy – remonty: hydrauliczne,
elektryczne, budowlane, mechaniczne, stolarskie,
ogrodowe, na terenie Wawra i okolic. Tomek –
tel. 735-595-035
·Piece, podgrzewacze gazowe 691-686-772

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

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

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz
na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Krzysztof Katner
e-mail: k.katner@gazetaecho.pl,

tel. 508–125–219
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, 
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

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

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

Ka plicz ki sto ją wo kół nas. Czy
je do strze ga my? Zro sły się nie ro -
ze rwal nie z oto cze niem. Ale ka -
plicz ki są czymś wię cej: wy ra zem

wdzięcz no ści, proś by i na dziei.
Ka żda ka plicz ka jest in na w swo -
im wy ra zie, bo za wie ra oso bi ste
do świad cze nie twór cy lub po trze -

bę za zna cze nia obec no ści Bo ga
w co dzien no ści. Ge ne za ich po -
wsta wa nia jest bar dzo ró żna,
w więk szo ści trud no ją po znać.

Sta wia jąc ka plicz ki dzię ko wa no
Bo gu za od wró ce nie nie szczę ścia,
za uzdro wie nie, za za cho wa nie
od za ra zy lub epi de mii. Sta wia no
je za wszel ką po myśl ność jed nost -
ko wą i wspól ną.

Przed kil ku la ty po sta no wi łem
sfo to gra fo wać wszyst kie ka plicz ki
w Waw rze. Zro bi łem wy sta wę fo -
to gra mów ka pli czek, któ rą na -
zwa łem „Ży we po mni ki”, po nie -
waż są one na szą rze czy wi sto ścią.
Cho ciaż my śla łem, że od na la złem
wszyst kie ka plicz ki to na dal są ta -
kie, któ rych wcze śniej nie wi dzia -
łem.

Ka plicz ki za wsze ma ją swo ich
opie ku nów. Opie ka nad ni mi
prze cho dzi z po ko le nia na po ko -
le nie i za tar ła się już wie dza
o fun da to rach. Cza sem jed nak
po zo sta je ślad, któ ry wy ja śnia po -
wo dy ich bu do wy ka plicz ki. Tak
jest ka plicz ką – po mni kiem sto ją -
cym przy ul. Wał Mie dze szyń ski.
Po sta wi li ją miesz kań cy Ju lia no -
wa, ja ko dzięk czy nie nie po szczę -
śli wym po wro cie z pierw szej woj -
ny świa to wej. Obec nie, po od no -
wie niu ka plicz ka wy glą da ina czej
jak na zdję ciu sprzed dwóch lat.
Być mo że z te go sa me go po wo du
po sta wio no w 1917 ro ku ka plicz -
kę przy uli cy By sław skiej, na wy -
so ko ści pę tli au to bu so wej. Obie

ma ją po dob ny wy gląd i czas ufun -
do wa nia.

Pra wi dło we od po wie dzi prze -
sła li: Be ata Kucz kow ska -Osuch
i Aga ta Ku kow ka. Pa ni Aga ta tak
od po wie dzia ła: „Ka plicz ka, o któ -
rą Pań stwo py ta cie, znaj du je się
na ul. Wał Mie dze szyń ski, nie -
opo dal przy stan ku Pod bia ło wa,
jej ad res mo żna okre ślić, ja ko
Wał Mie dze szyń ski 132 a. Po cząt -
ko wo my śla łam, że to Mat ka Bo -
ska Ko deń ska ze Stra dom skiej,
ale sto jąc pew ne go dnia w kor ku
na Wa le doj rza łam, że to jed nak
cho dzi o tę przy przy stan ku Pod -
bia ło wa”. Dzię ku ję Pa ni Aga cie
i za pra szam po na gro dę, któ ra
jest do ode bra nia w skle pie „Ha -
cjen da z wi na mi” przy ul. Ma ry -
siń skiej 3.

A teraz kolejna
zagadka:

A teraz kolejna zagadka:
Gdzie znajduje się ten
kamień i tablica?

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

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

In for ma cje pro si my prze sy łać
pod ad resem re dak cji lub pocz tą
elek tro nicz ną: wlo dek za lew -
ski@gma il.com.

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.



Bu do wa wia ty przy stan ko wej
na sta cji War sza wa – Anin by ła pla -
no wa na po uru cho mie niu tej sta cji
w 1938 ro ku. Wy ko na no wów czas
fun da men ty wraz ze zbro je niem fi -
la rów. In we sty cję prze rwa ła wo jen -
na za wie ru cha. Tak zo sta ło do dziś.
Ma ły da szek nie chro ni ani
przed wia trem, ani przed desz czem.

– Przy sta nek oso bo wy War sza wa
– Anin ja ko je den z nie wie lu na li -
nii ko le jo wej nr 7 nie po sia da du żej
wia ty przy stan ko wej, któ ra by ła by
schro nie niem dla pa sa że rów w cza -

sie złych wa run ków at mos fe rycz -
nych. Przed desz czem i śnie giem
chro ni tyl ko nie wiel ka wia ta me ta -
lo wa, znacz nie od da lo na od wej ścia
na pe ron. Więk szość lu dzi tło czy
się pod nie wiel kim dasz kiem tym -
cza so we go bu dyn ku ka sy bi le to wej
znaj du ją ce go się przy wej ściu
na pe ron. Po za tym jest on prze -
zna czo ny do roz biór ki – mó wi wa -
wer ski rad ny Ra fał Czer won ka.

Przed sta wi cie le PKP po twier -
dza ją, że wia ta w Ani nie jest jed -
nym z wie lu ele men tów mo der ni -

za cji od cin ka War sza wa Wschod -
nia – Otwock. Ty le że nic nie jest
prze są dzo ne. – Za sad ność jej bu -
do wy jest obec nie ana li zo wa na.
W związ ku z tym nie mo że my
w tym mo men cie mó wić o ewen tu -
al nych kosz tach. Pra ce kon cep cyj -
ne trwa ją, a w 2018 ro ku roz pocz -
ną się pra ce pro jek to we. W ro -
ku 2020 roz pocz ną się pra ce mo -
der ni za cyj ne na od cin ku War sza -
wa Wschod nia – Otwock – mó wi
Łu kasz Kwa si bor ski z PKP PLK.
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Zna lazł je pa trol stra ży miej skiej ra zem z Za rzą dem Oczysz cza nia
Mia sta. Kto je tam wrzu cił? Nie wia do mo. W ka żdym ra zie jest to jed -
no z naj dziw niej szych dzi kich wy sy pisk ostat ni mi cza sy.

ZOM ape lu je, by ka żdy nie le gal ny śmiet nik zgła szać pod nu me -
rem 19 115 – te le fo nicz nie al bo z po mo cą apli ka cji.

(red)

Najdziwniejsze dzikie
wysypisko ostatnimi czasy
� W kanale Wawerskim na wysokości Kaczego Dołu
znaleziono… 30 siedzisk do foteli.

PKP Anin: 80 lat czekania na wiatę
� Wiata przystankowa na PKP Anin czeka na dokończenie już… 80 lat. To jedna
z niewielu stacji na linii otwockiej, na której oczekujący na pociąg mieszkańcy nie
mają schronienia przed deszczem i śniegiem.

Do kład niej cho dzi o przej ście
mię dzy Lu cer ny i Zwo leń ską, po za -
chod niej stro nie Pa trio tów. Czę sto
ko rzy sta ją z nie go ucznio wie, a sa ma
uli ca nie na le ży do naj bez piecz niej -
szych. Do 21 mar ca ZDM cze ka
na ofer ty wy ko naw ców, je śli prze -
targ zo sta nie szyb ko roz strzy gnię ty
nie wy klu czo ne, że jesz cze w dru giej

po ło wie kwiet nia roz pocz ną się tam
pra ce, któ re za koń czą się w cią gu
nie ca łych dwóch mie się cy.

Sa ma sy gna li za cja bę dzie wy po -
sa żo na w sys tem wy kry wa nia ru -
chu po jaz dów, pie szych i ro we rzy -
stów, bę dzie też za in sta lo wa ny
w tym miej scu mo ni to ring.

(red)

Nowe światła na Patriotów
� Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę
sygnalizacji świetlnej przy podstawówce na Patriotów.

Przed deszczem i śniegiem chroni tylko niewielka wiata metalowa

źródło: Zarząd O
czyszczania M

iasta/ Facebook

Je śli do ło ży my do te go cią głe
zmę cze nie, brak ener gii i po czu -
cie bez rad no ści – war to po my -
śleć o po mo cy. A wciąż – nie ste -
ty - po ku tu je prze ko na nie, że
psy cho log to to sa mo co psy chia -
tra, a prze cież „nie je stem wa ria -
tem, nie po trze bu ję po mo cy”.
A to błąd! – Mo żna po wie dzieć,
że psy chia tra le czy umysł, a psy -
cho log – du szę. I na wet je śli
zmian w na szym ży ciu nikt nie
prze pro wa dzi za nas, to war to
po pro sić o po moc ko goś, kto
wska że kie ru nek – mó wi psy cho -
log Bar ba ra Dwo ra kow ska.
– Przy cho dzą do mnie ro dzi ce,

któ rzy nie po tra fią już do trzeć
do swo ich na sto let nich dzie ci.
Na sto lat ko wie za my ka ją się
w so bie, nie chcą się uczyć. Po -
ma gam ma łżon kom, któ rzy
z bie giem lat prze sta li zwra cać
na sie bie uwa gę, a ta kże sfru -
stro wa nym pra cow ni kom – ma -
łych i więk szych firm, któ rym zła
at mos fe ra w pra cy lub na pię te
sto sun ki z prze ło żo nym od bi ja ją
się na zdro wiu. Do skwie ra ją im
bó le gło wy, ple ców, bez sen ność
– mó wi. – Po ma gam zna leźć źró -
dło pro ble mów i no wo bu do wać
ra dość ży cia. Uczę jak się po ro -
zu mieć, jak roz ma wiać, jak sku -

tecz nie sta wiać gra ni ce i eg ze -
kwo wać swo je pra wa – do da je.

Gdy czujesz, że już nie dajesz
rady, zdecyduj się

na konsultację psychologiczną,
która pomoże ci wydostać się

z psychicznego „dołka”.
Zapisy: 501–505–698.

Kiedy warto pójść do psychologa?
� Pierwszą oznaką, że w naszym życiu dzieje się coś niepokojącego, jest ciągła
irytacja. Byle drobiazg potrafi wyprowadzić z równowagi, na nerwach grają nam
zarówno bliscy jak i przypadkowi ludzie.



– Wio sna w peł ni, la to za pa -
sem, za chwi lę week end ma jo wy.

– Za czy na my kie ro wać swą
uwa gę ku wi nom lżej szym, a na -
wet bia łym czy ró żo wym.

– Czy żby zmie nia ją ca się au ra
mia ła wpływ na wy bór od po -
wied nie go trun ku? Czy do bie ra -
jąc wi no tak, by współ gra ło z to -
wa rzy szą cym mu da niem zwra -
ca my uwa gę rów nież na po rę ro -
ku, któ rą wła śnie ma my?

– Zde cy do wa nie tak, choć nie -
świa do mie.

– Jak to?
– Wraz z na dej ściem wio sny

i prze bu dze niem na tu ry, bu dzi się
w nas ocho ta na zmia ny. W za po -
mnie nie od cho dzą cię żkie, zi mo -
we po tra wy, de lek tu je my się mło -
dy mi, wio sen ny mi wa rzy wa mi.
Pod świa do mie de cy du je my się
też na zmia nę win: z tych ogrze -
wa ją cych nas zi mą na lżej sze,
z więk szą do zą owo co wo ści.

– Wio sna to ró żno rod ność no -
wa li jek.

– Do nich pro po nu ję wi no bia -
łe, np. de li kat nie mi ne ral ne sau -

vi gnon blanc z aro ma tem świe żo
sko szo nej tra wy, po krzy wy i szpa -
ra gów. Do sko na le skom po nu ją
się z zie lo ny mi wa rzy wa mi.

– Już za chwi lę ma jów ka,
a wraz z nią pierw sze spo tka nia
pod go łym nie bem: pik ni ki,
ogni ska i gril le. Co po dać na tą
oka zję?

– Mu si my roz gra ni czyć drob ne
prze ką ski, któ re za zwy czaj ser -
wu je my na pik ni kach, od po traw
znad ogni ska czy rusz tu.

– Dla cze go?
– W tych dru gich na pierw szy

plan wy cho dzi za pach wę gla
drzew ne go bądź dy mu, więc do -
pa so wa nie doń wi na jest znacz -
nie bar dziej skom pli ko wa ne.

– Jak so bie z tym po ra dzić?
– Za zwy czaj przed ob rób ką

ter micz ną mię sa (tj. cho cia żby
po ło że niem go na ruszt) sto su je -
my ma ry na ty. Do brym po my -
słem jest po da nie te go sa me go
wi na, któ re go uży li śmy do przy -
pra wie nia mię sa.

– Czy wy bie ra my ja kieś kon -
kret ne szcze py?

– Wa żne, by wi no by ło so czy -
ste i esen cjo nal ne. Te, któ re dłu -
go się otwie ra ją, zo staw my na in -
ną oka zję, gdy bę dzie my mo gli
im po świę cić wię cej cza su. Mo -
że my wy brać na przy kład ca ber -
net sau vi gnon – aro ma ty ko rzen -
ne, skó rza ne i dym ne ide al nie

wpa su ją się w gril lo wy kli mat.
A gdy zde cy du je my się na mie -
szan kę z mer lot bądź tem pra nil -
lo bę dzie jesz cze cie ka wiej.

– Mia no wi cie?
– Dzię ki ta kim kom po zy cjom

wi na te zy sku ją na mięk ko ści
i zło żo no ści, nie tra cąc zde cy do -
wa nia i głę bi.

– Co za pro po nu je Pan tym,
któ rzy za miast mię siw z rusz tu
wo lą gril lo wa ne ry by?

– Wy traw na ma lva sia bądź
char don nay bę dą wspa nia łym
do peł nie niem owo ców mo rza.

– A z czer wie ni?
– Po le cam wi na z od mia ny pi -

not no ir.
– Co po win ni śmy jesz cze wie -

dzieć o wio sen nych wi nach?
– War to cza sem za sza leć, opu -

ścić bez piecz ną przy stań zna nych
sma ków i aro ma tów. Do gril lo -
wa nej pa pry ki i ba kła ża na wy -
bierz my cho cia żby pół wy traw ne,
lub na wet wi no z lek ką nu tą sło -
dy czy, z de li kat ny mi nu ta mi mio -
du, płat ków ró ży lub pra żo nych
mig da łów. Praw dzi wa eks plo zja
sma ku.

Wino na wiosnę
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin
przy ul. Marysińskiej 3

Kieliszek wina do ulubionych potraw z grilla będzie wspaniałym dopełnieniem
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